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 شناسیوفرهنگانسان

 های اجتماعی ایران به آسیب کردینگرشی ساختاری ـ کار

 
 ساالر کاشانی

 

 

هیاد    ی مستقیم و غیر مستقیم به چنیی  دددیده   روزانه در چه در گفتارهای شهروندان و چه در کالم دولتمردان اشاره

ی مییان   فاصله ،گردزی، عدم رعادت انضباط در فرهنگ رانندگ  قانون ،فرهنگ کار جمع ضعف  :دوش  م هدهاشم

عدم رعادت کامل حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده، عدم رعادت  ،حرف و واقعیت، رواج دروغگود 

حقیوق متقابیل در روابی     رواج تفردحات ناسیالم، عیدم رعادیت    ، افزادش طالق، ،ها و ادنترنت حقوق افراد در رسانه

کم بودن ساعات مفید کار، ،نشین  ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماع ، عدم رعادت الزامات آدارتمان ،اجتماع 

  ... . و  گراد  مصرف،درخاشگری و نابردباری در رواب  اجتماع 

ا درسش اساس  آن است کیه  ام. های اجتماع  کنون  جامعه ادران را افزود توان بسیاری از آسیب به فهرست فوق م 

ها اجتماع  در کجاست؟ اد  مسائل چه ارتباط  با هم دارنید؟ سیاختارهای اجتمیاع      ها و نابسامان  ردشه اد  آسیب

کننید؟ شصصییت فیردی چیه نقشی  در ابیتالی فیرد بیه          هیا را مهییا می     چگونه بسترهای بروز و گسترش ادی  آسییب  

 های اجتماع  دارد؟ آسیب

های فوق  کوشد با اراده برداشت  سیستماتیک از نظام جامعه ادران، تا حد امکان به برخ  از درسش نوشته دیش رو م 

 .داسخ دهد

 

 ای نظام جامعه

ء  در دی    اد  نظام از اجزای مصتلف  تشکیل شده اسیت و هیر جیز   . دیوسته است هم بسته و به جامعه همچون نظام  هم

توانید بیه    هر جزء آن هنگام می  . اند د  اجزا با هم در ارتباط متقابلا. ارضای نیازی و برآوردن ضرورت  جمع  است

غادات خود دست دابد و کارکردهای اجتماع  ضروری خود را برآورد که سادر اجزا در جادگیاه خیود، بیه شیکل      

اجیزا در    دابد کیه همیه   بهینه کارکردهای خود را به انجام برساند و نظام اجتماع  آن هنگام در حالت بهینه سامان م 

هیای   چنی  نظام اجتماع  در حد اعالی کیاراد  خواهید بیود و ناکیاراد     . اختالل داشته باشند کنار هم عملکردی ب 

ای بیه کمتیرد     چنی  جامعه  احتمال  چنی  سیستم  در گذر زمان شناخته و اصالح خواهد شد و افراد تشکیل دهنده

 .های اجتماع  مبتال خواهند گشت آسیب
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بیدد  ترتییب   . جتماع  حاصل اختالل در عملکرد بهینه دک دا چنید جیزء از اجیزای نظیام جامعیه اسیت      هر آسیب ا

هیا در بیرآوردن    های اجتماع  مستلزم شناسیاد  اجیزای جامعیه ادیران و بررسی  نقیش و کیارکرد آن        بررس  آسیب

 .نیازهای فرد و جامعه خواهد بود

دکی  از  . هیای بسییاری میسیر گرددیده اسیت      بنیدی  طبقیه  شناساد  اجیزای تشیکیل دهنیده نظیام اجتمیاع  از طردی       

اجتماع  و   نظام اقتصادی، سیاس ، ها، تفکیک نظام اجتماع  به چهار خرده بندی ترد  تقسیم ترد  و کاربردی معروف

گیردد و در قالیب آن    بندی تنها به منظور تنظیم و تدقی  فکیر اسیتفاده می     در اد  نوشتار از اد  تقسیم. فرهنگ  است

های موجود در  ترد  مسادل و آسیب ی کنون  ادران به مهم تصودری سیستماتیک از جامعه  شود ضم  اراده تالش م 

 .هر بصش جامعه اشاره شود

 

 اقتصاد

اقتصاد بستری فراهم . غادت کارکردی اقتصاد در هر جامعه، برآوردن نیازهای مادی افراد تشکیل دهنده جامعه است

قادر باشند در قالب مقتضیات فرهنگ  و اجتماع  جامعه نیازهای مادی خود را به بهترد  نحو  کند که در آن افراد م 

بدده  است هدف خرده نظام اقتصادی در سطح کالن رفع نیازهای مادی دیک فیرد دیا دیک     . ممک  برآورده سازند

هیای اجتمیاع  تشیکیل دهنیده      افیراد و گیروه    عملکرد اقتصاد بادد چنان باشد که همه. اجتماع  نیست  گروه و طبقه

 .جامعه از سطح مطلوب مادی برخوردار گردند تا به اد  وسیله زمینه بقای کل نظام اجتماع  فراهم شود

های کثیری از اعضای جامعیه از سیطح مطلیوب زنیدگ  میادی و اقتصیادی دیا         به اد  ترتیب عدم برخورداری گروه

امعه گواه  بر اختالل و ناکارآمدی در عملکرد نظام اقتصیادی  نامیم، در هر ج چه در اصطالح شکاف طبقات  م  آن

روده جماعیت فقیرا    های اخیر مشهود بوده است و ما با افزادش ب  اد  دددده در جامعه ادران به ودژه ظرف سال. است

ز اد  های وسیع  ا نکته قابل توجه آن است که بصش. گروه اندک  از ثروتمندان روبرو هستیم گیری  در مقابل شکل

شیود ، اسیتفاده از    دیول . انید  انیدوزی بیه ثیروت هنگفیت دسیت نیافتیه       های مشیرو  میال   ثروتمندان نیز از طرد  روده

های ناسالم و غییر مولید از جملیه عوامیل      های دولت ، فساد اداری و به طول کل  فساد مال  در کنار سوداگری رانت

ای بیر   غیر عادی و روداد  بوده و همی  امر نییز خیود نشیانه    هاد  از جامعه به ثروت و امکانات اساس  دستیاب  بصش

 .آشفتگ  نظم اقتصادی جامعه است

بینی  شیده در    ها و بسترهای معمول و مشرو  اقتصادی دیش اختالل دا آشفتگ  نظم اقتصادی به اد  معناست که روده

در اد  حالیت  . اف  و کارآمد نیستهای وسیع  از جامعه ک نظام اقتصادی جامعه برای برآوردن نیازهای مادی بصش

 :دو واکنش اجتماع  افراد در قبال اد  اختالل و آشفتگ  اقتصادی قابل تصور است
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های مشرو  و عادی برخورداری مادی مصتل شده است، برای مثال هنگام  که دستیاب  بیه شی ل و    هنگام  که روده

ر دشوار است، آن دسته از افراد که از امکان اسیتفاده از  درآمد مشرو  برای بسیاری از اعضای جامعه ناممک  دا بسیا

خواهنید   برخوردار نیستند دا به دالدل اخالق  ی ارزش  نم  (  های دولت  همچون رانت)های نامشرو   امکانات و روده

کیه از   در مقابیل بسییاری از افیرادی   . هاد  آلوده شوند، ناگزدر به ورطه فقر و تنگدسیت  خواهنید افتیاد    به چنی  روده

اندوزی را مسدود دیا   های مشرو  مال مندی از طرق نامشرو  کسب ثروت برخوردارند و در عی  حال راه امکان بهره

بینند، با دست دازددن به فساد مال  دا فعالیت غیر مولد مال  خود را وارد دادیره طبقیات ثروتمنید خواهنید      درخطر م 

 .آشفتگ  اقتصادی در جامعه نصواهد بود نتیجه اد  فرادد چیزی جز افزادش تصاعدی. کرد

فقر دا اوضا  نامساعد مادی فیرد را بیه   . های اجتماع  خواهد بود نتیجه چنی  وضع  طبیعتاً افزادش قابل توجه آسیب

و در سیوی مقابیل حصیول ثیروت نامشیرو ، اخیتال  و         کشیاند  دزدی و خشونت و زورگیری و فحشا و اعتیاد م 

 .رباخواری و فساد مال  و اداری را گسترش خواهد داد

 

 اجتماع

هیای متقابیل، نهادهیا و     مقصود از اجتما  در اد  بصش، کاربرد آن در اخص معنا و به مفهوم رواب ، تعامالت، کنش

جمعی  در مییان     عه حفظ انسجام، هبستگ  و روحییه غادت کارکردی اجتما  در نظام جام. های اجتماع  است گروه

 .افراد جامعه است

انسان ادران  همچون ددگر . ها از هر قوم و نژاد و فرهنگ، برخورداری از رواب  اجتماع  است دک  از نیازهای انسان

صیت میا  با احسا  تعل  جمع  است که شص. زمی  نیازمند نوع  تعل  جمع  است  جای کره همنوعان خود در جای

چنیان کیه    بی  حیت تعلی  جمعی  ی آن     . شودم گیرد و واجد شصصیت و فرهنگ و تمدن م  به عنوان انسان شکل م 

 .ای دچار خواهد شد های فردی و جمع  عددده اند ی فرد در غالب موارد به آسیب شناسان تأکید کرده جامعه

سیامان دافتیه اسیت، مسی له     « ملیت ی دولیت   » در جامعه معاصر ادران که همچون بسیاری از کشورهای جهان در سیاده 

کنیم که به حکم ت ییرات سیاختاری و   ای زندگ  م  اکنون در جامعه. تر دافته است تر و حیات  انسجام وجه  دیچیده

احسا  تعل  به محلیه، قیوم،   . دافته در آن، دیوندها و تعلقات قددم  و سنت  رو به اضمحالل رفته است تاردص  وقو 

طیرازی بیرای    ها به شدت کمرنگ شده و باعث تأسف است که جادگزد  قدرتمند و هیم  هاد  نظیر آن دهقبیله و ددد

 .ادم ها نیافته آن

                                                           
 
 .های بعدی همین نوشتار مورد تحلیل قرار خواهد گرفت های اجتماعی در بخش رابطه اقتصاد و سیاست در ایران و تأثیر آن بر گسترش آسیب.  
 
انجامد اما کمترین نتیجه وضع نامناسب مادی و اقتصادی ابتال به احساس  که فقر ضرورتاً به آسیب و انحراف اجتماعی نمی شایان توجه است.  

های بعدی همین نوشتار مورد توجه قرار  در بخش« احساس ناکامی»ی  مسئله. ای بینجامد های گسترده تواند به آسیب ناکامی و ناامیدی است که می
 .خواهد گرفت
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مرزهای   هاد  که در فراسوی چنی  تعلقات  بر بنیان گیری ملت ی دولت  با کاست  دافت  احسا  تعلقات سنت  و شکل

رود کیه شیکل و سیاختار دیونیدهای اجتمیاع  نییز        ، انتظیار می   انید  استوار گشیته « جامعه»قراردادی و مفهوم انتزاع  

دک افراد خود را جزئ  متعل  بیه جامعیه ادیران     در چنی  جامعه نودن  ضرورت دارد دک. دستصوش دگرگون  شود

 .بدانند و در چارچوب عظیم جامعه ادران انسجام دابند

ها و نهادهای اجتمیاع  بیه شیکل  داوطلبانیه      قالب گروهای در  رود که افراد در چنی  جامعه در حالت بهینه انتظار م 

در جامعه کنیون  ادیران نیه تنهیا جیای      .  سامان دابند و در مرحله بعدی در چارچوب کل  جامعه به همبستگ  برسند

های اجتماع  خال  است، بلکه نفت تعیامالت اجتمیاع  میداوم و رودررو تضیعیف      فعالیت داوطلبانه افراد در گروه

 .گشته است

ها و فضاهاد  از اد  دست بسترهاد  بیرای تعیامالت اجتمیاع  فیراهم      خانه ها، قهوه در تاردخ ادران مساجد، زورخانه

در عی  حال هر فرد خود را متعل  . ساختند کردند و الجرم بصش  از نیاز انسان  به رواب  اجتماع  را برآورده م  م 

« جماعیت تنهادیان  »توان گفت که جامعیه امیروز ادیران از     االسف م  معاما . شناخت ای م  ای و محله به قوم  و قبیله

دیوندهای حمادت  گذشته سست و مضمحل شده و افراد در برابر نیروهای بیرون  و ناآشنا تنها رها . تشکیل شده است

« ب  اجتماع درخاشگری و نابردباری در روا»، «دشم »در چنی  حالت  نگردست  به ددگریِ ناآشنا در هیأت . اند شده

 .بین  نیست دلیل و غیر قابل دیش در زندگ  روزمره جامعه امری ب « جنگ همه علیه همه»و در نهادت 

هیای   هیا و گیروه   گییری جمیع   سو و آشفتگ  فرهنگ  از سوی ددگر امکان شیکل  فشارهای معیشت  و سیاس  از دک

شیود و سیادر    می    ای موارد محدود به خانواده هسیته ها در غالب  ارتباطات میان انسان. اجتماع  را از میان برده است

هیاد    انسیان . است« اتمیزه»های  گیری انسان نتیجه مستقیم چنی  وضعیت  شکل. رواب  اجتماع  عقیم و ناداددار است

و شناسیند   ها تنها هستند؛ تنها خود و منیافع خیود را می     آن. ای حت تعل  ندارند که نسبت به هیچ جمع اولیه دا ثانوده

: کنید  های اجتماع  کنون  ادران را مهیا می   العلل بسیاری از آسیب کنند و اد  وضعیت شراد  را برای علت دنبال م 

 .«خودمداری»

که شاخصه فرهنگ لیبرال مدرن در جوامع غرب  دانسته « فردگراد »نظر اجتماع  با دددده  دددده خودمداری از نقطه

ترد  حالت به معنای دیگیری و جستجوی عالد  و منافع فردی در چارچوب فردگراد  در به. شود، متفاوت است م 

انید و او را از دسیت    فرهنگ و اجتما  در نهاد فرد جای گرفتیه . اصول فرهنگ  مشترک و بستر اجتماع  معی  است

ود کیه  شی  اد  مهم در شرادط  محقی  می   . دارند دازددن به هر روش ضد اجتماع  برای رسیدن به منافع فردی بازم 

                                                           
 
نیز هست که در بخش فرهنگ بیشتر مورد بررسی قرار « فرهنگ عام و مشترک»دستیابی به همبستگی در این سطح نیازمند وجود نوعی  . 

 .خواهد گرفت
 
به دوش ها به عواطف و روابط اجتماعی را  ای در شرایط کنونی ایران به تنهایی بار ارضای نیاز انسان چه گفته شد، خانواده هسته با توجه به آن.  

بحران روابط  یکی از عواملهمین افزایش انتظارات از خانواده و متعاقب آن عدم برآورده شدن همه نیازها در بسیاری از موارد، . کشد می
 .خانوادگی و افزایش طالق در جامعه است



5 

 

 شناسیوفرهنگانسان

عناصر فرهنگ  و اجتماع  به طور کامل و با موفقیت در نهاد فرد درون  شده باشند و فرد هودیت خیود را متعلی  بیه     

شرادط  که در آن فرد خیود را از آنِ جامعیه و جامعیه را از آنِ خیود     . ای بداند که به آن محتاج است جمع و جامعه

اجتماع  و فرهنگ  با ددگران تعامل رودرروی داددار داشته باشد های مصتلف ش ل ،  ها و گروه بداند، در قالب جمع

 .و جمع و ددگران را در برابر منافع و عالد  خود تلق  نکند

در جامعه ادران اما اختالل در عملکرد بهینه فرهنگ و اجتما ، سسیت  گیرفت  دیونیدهای گروهی  و در دیک کیالم       

های خودمیدار گرددیده    گیری انسان های فردگرا که موجب شکل آشفتگ  نظام جامعه، شراد  موجود نه مولد انسان

دیذدری و   نشاند و به دلیل ضعف جامعه نهد و بر صدر م  و منافع و عالد  خود را قدر م « خود»انسان  که تنها . است

 .انددشد دذدری به ح  ددگری و حقوق جمع نم  فرهنگ

عیدم رعادیت   » ، «ت انضیباط در فرهنیگ راننیدگ    عیدم رعادی  » ، «ضعف فرهنگ کار جمعی  » هاد  همچون  آسیب

عیدم رعادیت الزامیات    » ، «عیدم رعادیت حقیوق متقابیل در روابی  اجتمیاع       » ، «ها و ادنترنیت  حقوق افراد در رسانه

 .و مواردی از اد  دست نتیجه و دیامد غالب شدن فرهنگ خودمداری در رواب  اجتماع  است« نشین  آدارتمان

هیای بسیته و محیدود نییز نیه تنهیا        گیری جمع است که در شراد  آشفتگ  اجتماع ، شکل نکته قابل توجه ددگر آن

در شراد  میورد اشیاره کیه تعیامالت     . گشادد، بلکه بر حجم مشکالت خواهد افزود گره  از مشکالت موجود نم 

گرفیت کیه   های جدا از هم شکل خواهند  ی متقابل مصدوش و بلکه تعطیل است، گروه«گفتگو»اجتماع  محدود و 

آن هنگام که شراد  برای . به سبب عدم تعامل متقابل با دکددگر طبیعتاً راه به تضاد و تصاصم اجتماع  خواهند دافت

که هر گیروه خیود را حقیقیت مطلی  و مطلی        های اجتماع  مصتلف فراهم نیست، زمینه برای آن تعامل متقابل گروه

وه خود را کاماٌل بیر حی  و غییر از خیود را کیاماًل نیاح  تلقی         در چنی  وضع  هر گر. حقیقت بپندارد، فراهم است

هیای   گیری گیروه  شکل. خواهد کرد، ددگری به دشم  بالقوه دا بالفعل بدل خواهد شد و نزا  گسترش خواهد دافت

. خواهید بیود  « میداری  فرقیه »و « میداری  گیروه »اجتماع  در اد  حالت به معنای بازتولید الگوی خودمداری در قالب 

ها و طبقات اجتماع  در جامعه کنیون  ادیران در همیی  راسیتا      ها، اقوام، نسل فرهنگ اد دنهان و آشکار میان خردهتض

 .قابل تحلیل و تأمل است

در جامعه کنون  ادران، به ودژه در شیهرهای  . دیامد ددگر وضعیت مورد اشاره در ادران، ضعف اعتماد اجتماع  است

با همگان میسر نیست، ضرورت دارد تعامالت بر داده حداقل  از اعتماد اجتماع   ها آشناد  نزددک بزرگ که در آن

هیا تنهیا در قابیل     شناسیم و با آن ها را نم  ما در زندگ  روزمره خود با افراد زدادی روبرو هستیم که آن. شکل گیرند

هیاد  از ادی  دسیت     اداره و نقیش تعامل با فروشنده، راننده تاکس ، کارمند . شودم هادشان وارد کنش متقابل م  نقش

بدده  است که ما بیا حیامالن بسییاری از ادی      . دهد بصش مهم  از اوقات روزمره زندگ  اجتماع  ما را تشکیل م 

کنید بیه    اخیتالل، ادجیاب می     ها آشناد  نزددک نداردم، اما جردان دافت  زندگ  اجتماع  به شکل  عادی و ب  تقش
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خیواهیم، خواهید رسیاند و کرادیه      تاکس  اعتماد داشته باشیم که ما را به مقصدی که م به راننده . ها اعتماد کنیم آن

نقیص بیه میا خواهید فروخیت و در       عادالنه از ما خواهد گرفت، به فروشنده اعتماد داشته باشیم که کاالی سالم و ب 

عتماد داشته باشیم که در مقابل میا  مقابل به اندازه ارزش واقع  کاال از ما دول خواهد گرفت، به کارمند اداره دولت  ا

 . شنا  خواهد بود و کارش را درست انجام خواهد داد وظیفه

های فوق به طور روزمره در شهرهای بزرگ قابل مشاهده اسیت، نشیان از    ها و تصاصمات  که در مورد همه مثال نزا 

میاع  بسترسیاز آن بیوده و در صیورت     است؛ امری که اخیتالل اجت   های اعتماد اجتماع  در جامعه تزلزل جدی بنیان

 .تر خواهد انجامید های گسترده انددش  برای آن، به بحران عدم چاره

 

 فرهنگ

دیش . های مصتلف به انحای گوناگون تعردف شده و درباره آن سص  گفته شده است ها و موضع فرهنگ در جادگاه

ردف فرهنگ در بحث حاضیر میورد تصیردح قیرار     که بحث در حوزه فرهنگ را بیاغازدم، الزم است معنا و تع از آن

فرهنگ در معنای تصصص  ی و همینطور در معناد  کیه میراد ادی  نوشیتار اسیت ی بیه وجیه نمیادد  و معنیاد             . گیرد

هر دددده اجتماع  حادز معناد  ذهن  و ارزش  است که وجه فرهنگ  آن دددده را . های اجتماع  داللت دارد دددده

هیای ذهنی  و مفهیوم  در ادی       هیا و رودیه   هیا، نگیرش   ها، الگوها، گرادش   ترتیب کلیه ارزشبه اد. دهد تشکیل م 

 .روند نظام فرهنگ  جامعه به شمار م  برداشت جزد  از فرهنگ و خرده

. های اجتمیاع  و بیه کیل زنیدگ  فیردی و جمعی  اسیت        غادت کارکردی فرهنگ در جامعه معناده  به همه دددده

دابند که هر دددده چه معناد  دارد، معنای زندگ  چیست، درست و غلی    ی فرهنگ درم اعضای دک جامعه به دار

های اجتمیاع    ها و دددده ده  به رفتار و افکار و شصصیت و خوب و بد کدام است، معیار و مالک ارزداب  و ارزش

ادل رسیدن به اهیداف،  کند هر فرد دا گروه در موقعیت انتصاب اهداف و وس چیست و نیز فرهنگ است که تعیی  م 

 .ای را برگزدند گیری خود اعمال کند و چه هدف و وسیله هاد  را بر تصمیم چه محدوددت

هیای متکثیر عضیو     هر جامعه واجد مجموعه منظم  از اصول مشترک فرهنگ  است که همچون چتری افراد و گروه

ها فکر و عمل  دهد که به داری آن ها قرار م  نقواعد و منابع نمادد  مشترک  در اختیار آ. آورد جامعه را گرد هم م 

بیه  . کننید  فهمند و به تفسیری کم و بیش مشترک از جهان دست دییدا می    ها دنیای دیرامون را م  کنند، به مدد آن م 

بدون . در معنای تصصص  آن نامید جامعهتوان  هاد  که فاقد فرهنگ مشترک هستند را نم  اد  ترتیب اجتما  انسان

رهنگ  مشترک تعامل و گفتگوی میان کنشگران فردی و جمع  نیز ناممک  است؛ چرا که الزمیه گفتگیو و   اصول ف

 .ها، گفتارها و رفتارهاست تعامل دردافت بی  ذهن  کم و بیش مشترک از مفاهیم، دددده
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تکثیری از  ای رقم خورده است که اکنون در صحنه فرهنگی  جامعیه بیا طییف م     تحوالت تاردخ معاصر ادران به گونه

وضعیت جهان امروز در بسیاری از جوامع خارج  نیز چنی  اسیت،  . های مصتلف مواجهیم فرهنگ ها و خرده فرهنگ

توانند تنوعات فرهنگ  موجود در میرز و بیوم خیود را در جهیت همبسیتگ  فرهنگی         اما تنها آن دسته از جوامع م 

اجتماع  به قیدرت برسیاخت  نیوع  فرهنیگ مشیترک      های گوناگون  اجتماع  مددردت کنند که از طرد  استراتژی

اد  دسته از جوامع دارای هسته فرهنگ  مشترک  هستند که قادر است تمام تنوعات فرهنگ  موجود . نادل شده باشند

عدم وجود اد  هسته فرهنگ  دا جوامیع را بیه سیمت بیروز شیکاف و گسسیت در مییان        . را زدر چتر خود گرد آورد

هیا و   دهید و دیا بیه نیزا      های اجتماع  و الجرم فروداش  فرهنگ  اجتماع  جامعه سیوق می    هها و گرو فرهنگ خرده

 .شود های اجتماع  متفاوت منجر م  ها و گروه فرهنگ تصاصمات درازدام  و بعضاً خونی  میان خرده

ابتالی جامعه ادیران بیه   توان گفت که تا  قرار دارد و با کم  بدبین  م هشدار جامعه ادران در موقعیت کنون  در مرز 

تیوان اکنیون در مناقشیات و     های چنیددارگ  فرهنگی  را می     نشانه. دک  از دو ش  فوق راه درازی باق  نمانده است

جا که  ها در مسادل مصتلف فرهنگ ، سیاس  و اجتماع  مالحظه کرد و از آن فرهنگ اختالف نظرهای موضع  خرده

، شیکاف   ای مل  وجود ندارد های مصتلف و دستیاب  به مفاهمه فرهنگ دهفضای الزم برای گفتگوی متقابل میان خر

فرهنیگ   شود؛ تعامالت اعضای متعل  به هر خیرده  تر م  تر و وسیع ها هر روز و هر لحظه عمی  فرهنگ میان اد  خرده

هیای ارتبیاط  مییان     شیود و راه  محیدود می    هیا  خیودی گروهی  و ارتبیاط بیشیتر بیا      بیش از دییش بیه تعیامالت درون   

 .رود شود و به سمت مسدود شدن دیش م  تر م  ها تنگ فرهنگ خرده

چنیان کیه   . های اجتماع  خواهد داشت اد  چنددارگ  فرهنگ  اثرات قوی مستقیم و غیر مستقیم بر گسترش آسیب

دهد؛  ا در اختیار اعضای جامعه قرار م اشاره شد هسته فرهنگ  مشترک هر جامعه الگوهای مشترک انددشه و عمل ر

به عنوان مثال عمل اخالق  و غیر اخالق  در . ها اتفاق نظر و همدل  وجود دارد الگوهاد  که کم و بیش در مورد آن

در غیاب هسته فرهنگی  مشیترک  کیه میورد     . شود فرهنگ  مشترک تعردف م   مقیا  کالن به مدد اصول اد  هسته

ه باشد، معیارهیای درسیت و غلی ، خیوب و بید، اخالقی  و غییر اخالقی  رفتیه رفتیه میبهم و            وفاق عموم مردم جامع

درورنید و فقیدان معیارهیای     های مصتلف معیارهای فرهنگ  خود را م  فرهنگ به اد  ترتیب خرده. شود اعتبار م  کم

 .انجامد مشترک به آشفتگ  وسیع فرهنگ  م 

گیردان را بادید    آدا مصرف مواد مصیدر و روان « »کاری نادرست است؟ آدا خیانت به همسر در هر موقعیت و شراد »

آدیا رعادیت قیوانی     « »آدا همیشه بادد در گفتار و کیردار صیداقت را رعادیت کیرد؟    « »امری نادرست به شمار آورد؟

 «آدا بادد به حقوق ددگران احترام گذاشت؟« »رسم  و عرف  الزم است؟

                                                           
 
 .نظام اجتماعی ارایه گردید در این باره پیش از این تحلیل مبسوطی در بخش خرده.  
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امیا  . شیوند  ن، با رجو  بیه اصیول فرهنیگ مشیترک جامعیه داسیخ داده می        ها درسش همانند آ های فوق و ده درسش

فرهنگ  مشترک، باعث رواج آشفتگ  فرهنگ  و متعاقب آن، در غیاب فرادندهای گفتگوی متقابیل،    تضعیف هسته

بینید، اصیل اخیالق     چه آسیب می   در اد  میان آن. شود های مصتلف بر سر اصول فرهنگ  م  فرهنگ درگیری خرده

هیای مشیترک رفتیه رفتیه سیامان اخالقی  جامعیه         با ادامه درگییری و فرسیادش بییش از دییش ارزش    . اع  استاجتم

 . همه چیز مجاز خواهد بودداشد و اد  موقعیت  است که در آن  فروم 
های حکومت  و به طور کلی  نظیام    نکته واجد اهمیت در اد  خصوص آن است که تأکید شعاری و تبلی ات  دستگاه

مس له در دذدرش درون  اصول فرهنگی  توسی    . ر برخ  اصول فرهنگ  هرگز مشکل  را حل نصواهد کردسیاس  ب

های متکثر جامعه ممکی  نصواهید    فرهنگ جانبه میان خرده و اد  جز با گفتگوی آزاد و همه  عموم مردم جامعه است

ای از  توانید در مییان دیاره    می  هیای حکیومت  بیر برخی  اصیول فرهنگی  حتی          تأکید شعاری و تبلی ات  دستگاه. شد

به نحوی که سردیچ  آگاهانیه از فرمیان حکومیت عیامل      . های اجتماع  شود ها منجر به بروز نافرمان  فرهنگ خرده

تیوان در برخی  از    هیای ادی  واکینش را امیروز می       که نشانه های اجتماع  گردد چنان برای ت  دادن به برخ  آسیب

 .ددد های شهری فرهنگ ها و خرده گروه

 

 سیاست

نظام سیاس  در اد  نوشتار، نمادندگ  مردم جامعیه بیرای حصیول اهیداف جمعی        غادت کارکردی سیاست دا خرده

ناگفته دیداست که الزمه دستیاب  به بصش  از اد  اهداف نیاز به اداره جامعه، تصصیص منابع، برقراری و حفظ . است

 .امنیت و موارد مشابه آن دارد

های اجتماع  در ادران، بحث  درازدام  و دیچیده است  سیاس  و نقش آن در بروز و گسترش آسیب درداخت  به نظام

ای تیاردص  اسیت و فهیم دقیی  نقیش آن در مناسیبات        مس له نظام سیاس  در ادران مسی له . طلبد و فرصت مستقل  م 

اد  مجال مصتصر میسر نصواهید  شک در  ای است که درداخت  به آن ب  جامعه ادران  مستلزم کاوش تاردص  گسترده

 .شد اما در ادامه به برخ  از رئو  اساس  آن اشاره خواهد شد

عناصیر ادی  اسیتبداد در تیار و دیود      . حکومت در فرازهای مصتلف تاردخ ددردنه ادران وجه  استبدادی داشیته اسیت  

د مصتلف حیات سیاس  جامعه ادیران  توان همچنان در ابعا های آن را م  فرهنگ سیاس  ادرانیان ردشه دوانیده و نشانه

اگرچیه  . گیری شکاف میان دولت و ملت بوده است دک  از نتادج و آثار نظام استبدادی در ادران شکل. مشاهده کرد

                                                           
 
ابهام الگوهای . های پیشین مورد بررسی قرار گرفت است که در بخش« خودمحوری»اخالق مدنی یکی از عوامل بسیار مهم موجد فرسایش   

 .کند قید و شرط عالیق، منافع و لذایذ فردی فراهم می اخالقی و فرهنگی شرایط را برای جستجوی بی
 
 .تواند فرهنگ مشترک نامید اند، نمی عموم مردم جامعه قرار نگرفته اصوال آن دسته از عناصر فرهنگی را که مورد پذیرش درونی.  
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های اولیه دیت از دییروزی انقیالب اسیالم  ی شیاهد تیرک برداشیت  ادی            هاد  از تاردخ ادران ی همچون سال  در داره

 .قاطع تاردص  نیز گذرا بوده و باز اوضا  به همان روده تاردص  ادامه دافته استادم، اما اد  م شکاف بوده

هیای سیاسی     های تاردص  نظام شکاف میان دولت و ملت بصش  از فرهنگ سیاس  ادرانیان است که به سبب ودژگ 

« غییر »ملت  از نظر ت دولبر اسا  اد  تلق  . در ادران به عنوان دک اصل فرهنگ  در نهاد  ادرانیان درون  شده است

فقدان حاکمیت قانون در تاردخ ادران سبب . شده که ناگزدر در کار زورگود  به مردمان است تصور م « ددگری»دا 

انتهیا همیواره سیلطان را در موقعییت      شده که هر چیز در نهادت تابع خواست و امر ملوکانه باشد و اد  قدرت بی   م 

. داده اسیت  ای همچون قانون باشد ی قرار می    گود  در برابر دددده بور به داسخکه مج آن ورزی ی ب   زورگود  و سلطه

در برابیر   خیوان   مصیالف اد  خصیصه سبب شده است بسیاری از اقشار جامعه ادران  در طول تاردخ در موضع نوع  

 .ها قرار گیرند و به انحاء مصتلف از زدر بار امر و فرمان حکومت شانه خال  کنند حکومت

کند، بلکه اصحاب حکومت نیز چنی  تصیوری   و نامحرم تلق  م « غیر»د  فرهنگ سیاس  نه تنها ملت دولت را در ا

خیودی و غییر   »، «خیواص و عیوام  »همچنان که حت  در دوره کنون  به کار بیردن اصیطالحات  ماننید    . از ملت دارند

سوده بیر   ند که قدرت دولت به صورت دکدهد که از نظر حاکمان نیز عوام کسان  هست و مانند آن نشان م « خودی

دهنید، قیرار    را تشکیل می  « ملت»شود و خواص کسان  هستند که خارج از دادره عوام  که در واقع  ها اعمال م  آن

 . گیرند م 

تیداوم ادی    . در چنی  شرادط  نوع  تصاصم و دوگانگ  مداوم و دنهان در روابی  مییان دولیت و ملیت وجیود دارد     

بیر  . آورد های اجتماع  که مد نظر اد  نوشتار است، دیامدهای بسیار ناگواری بیه همیراه می     آسیب تصاصم در حوزه

چه ارتکاب برخ  از امور توس  حکومت دیا قیانون  کیه توسی       چنان  (شکاف میان دولت و ملت)داده اد  فرهنگ 

کیه بیشیترد  تصاصیم را بیا      هیا در مییان اقشیاری    حکومت به تصودب رسیده است، ناهنجاری شمرده شود، انجام آن

نمونه اد  دددیده  . خوان  با دولت تلق  گردد کنند، ممک  است به عنوان نوع  مقاومت دا مصالف دولت احسا  م 

گردزی، مصرف مواد مصدر و مشروبات الکل ، فحشا و نظادر آن در برخ  از اقشار جامعه ادران به  توان در دد  را م 

 . وضوح مشاهده کرد

جامعیه  . شود، مس له مشارکت سیاس  اسیت  ای گذرا بدان اکتفا م  نکته ددگر در باب خرده نظام سیاس  که به اشاره

الزمه تحق  . ای است مشارکت در همه ابعاد آن و از جمله در سیاست جامعه رواج و امکان داشته باشد بانشاط جامعه

مسی له  . سیاس  در آن است« گردش نصبگان»تحق  اصل  مشارکت سیاس  در جامعه باز بودن ساختار نظام سیاس  و

چه بیه هیر دلییل     چنان. از سوی مردم جامعه است« احسا  تأثیرگذاری بر حیات سیاس »بسیار مهم در اد  خصوص 

                                                           
 
اهتمام این نوشته بر آن است . هایی است خوانی تنها یکی از عوامل بروز چنین آسیب نکته توجه اکید کرد که مقاومت یا مخالف البته باید به این.  

که تنها در برداشتی سیستماتیک از ابعاد مختلف جامعه و پدیده مورد نظر  که نشان دهد هر آسیب اجتماعی دارای وجوه متعدد و پیچیده است
 .توان آن را شناخت می
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شان هستند، به احتمال زداد  های اجتماع  احسا  کنند فاقد قدرت تأثیرگذاری بر حیات سیاس  جامعه افراد و گروه

هیا بیه    سیاز درافتیادن آن   خواهند شد و احسا  ناکام  دک  از عوامیل اصیل  و اساسی  زمینیه     ناکام   دچار احسا

هاد  همچیون شیرکت میردم در     توجه به اد  نکته حادز اهمیت است که شاخص. های اجتماع  است ی آسیب ورطه

اد  شیاخص در بهتیرد    . نیستشان  انتصابات به هیچ وجه نمادانگر احسا  تأثیرگذاری مردم بر حیات سیاس  جامعه

هیای   سنجش اد  احسا  نیاز به دیژوهش . مردم به مشارکت و تأثیرگذاری را نشان دهداشتیاق تواند میزان  حالت م 

 .تواند در دستور کار نهادهای مس ول قرار گیرد میدان  مستقل  دارد که م 

توانید   سییار مهیم و سیاختاری اسیت کیه می       شود، مبحث  ب آخرد  بحث  که در بصش نظام سیاس  به آن درداخته م 

دیش از اد  نظام جامعه را . سیستم  را که در اد  نوشتار بر آن تکیه شد، به شدت تحت تأثیر قرار دهد  عملکرد بهینه

عملکرد بهینه سیستم جامعیه در گیرو عمیل    . نظام اقتصادی، فرهنگ ، اجتماع  و سیاس  تقسیم کرددم به چهار خرده

داد سیادر   نظام نیازهای کارکردی خیود را از بیرون   هاست، به نحوی که هر خرده نظام از اد  خرده کارکردی هر دک

 .نمادد ها را برآورده م  نظام کند و خود در عی  حال نیازهای سادر خرده ها تأمی  م  نظام خرده

داشته باشند و بتوانند نیازهای ها عملکردی بدون اختالل  نظام تحق  اد  امر اوالً مستلزم آن است که هر دک از خرده

ها نسبت به سادر  نظام ثانیاً برای رسیدن به اد  مقصود، الزم است هر دک از خرده. ها را برآورده سازند نظام سادر خرده

نظام ددگری مستحیل نشوند و   نظام در خرده به اد  معنا که دک دا چند خرده. داشته باشد« استقالل نسب »ها  نظام خرده

 .یات آن را به خود نگیرندمقتض

رابطه حاکم بر خرده نظیام اقتصیادی   . کند های خاص خود کار م  نظام با منط  درون ، نو  رابطه و میانج  هر خرده

اسیت  « اقتیدار »نظام سیاس   رابطه حاکم بر خرده. گیرد صورت م « دول»اد  مبادله با میانج  . است« ای مبادله»رابطه 

است که با میانج  « تعامل و تفاهم»نظام اجتماع   رابطه حاکم بر خرده. آدد به دست م « قدرتزور دا »که با میانج  

در « معرفیت »است که « گفتمان »ی  نظام فرهنگ  رابطه شود و رابطه محوری خرده حاصل م « نفوذ متقابل اجتماع »

هیا   نظیام  رون  هر دک از اد  خیرده نکته اساس  آن است که با حاکم شدن منط  د. کند آن نقش میانج  را بازی م 

 .شود های ددگر، عملکرد کل سیستم با اختالل مواجه م  نظام بر خرده
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هیا در اسیتقالل نسیب  نسیبت بیه       نظیام  خردهچنان که در تصودر فوق نشان داده شده است، در حالت بهینه هر دک از 

نظیام   جا خرده اما در حالت غیر بهینه، دک خرده نظام ی که در اد  . کند دکددگر و با منط  درون  خاص خود کار م 

هیا   نظیام  در اد  حالت عملکرد همه خرده. ها و بالتبع بر کل سیستم احاطه دافته است سیاس  است ی بر سادر خرده نظام 

که منط  تعامل و تفاهم حاکم باشد، منط  زور که  نظام اجتماع  به جای آن المثل در خرده ف . شود الل م دچار اخت

گردد و به اد  ترتیب هیچ دک از اجزای سیستم عملکرد مناسب و کیاراد  الزم   منط  حوزه سیاس  است حاکم م 

 .را نصواهد داشت

اندازی و مداخلیه نابجیای نظیام سیاسی  در      بود که مکانیزم دستمقصود از اراده اد  توضیح نظری به نسبت بلند آن 

حالت غیر بهینه نمادش داده شده در تصودر فوق شباهت بسیار زدادی بیا جادگیاه نظیام    . سادر ابعاد جامعه روش  شود

ر جامعیه  توان گفت دک  از مشکالت مهم د به زبان ساده م . ها در تاردخ ادران دارد نظام سیاس  نسبت به سادر خرده

های اجتماع  گسترده گرددده است، سلطه نظام سیاس  بیر همیه شی ون و ابعیاد حییات       ادران که منجر به بروز آسیب

در اد  حالت افراد برای دستیاب  به موفقیت مادی و اقتصادی بادد به حکومت و امکانات دولت  . اجتماع  بوده است

ادل دارد همه اجزای اجتما  را تحت کنترل خود درآورد و متوسل شوند، در سطح خرده نظام اجتماع  حکومت تم

 سیاست اقتصاد

 فرهنگ اجتماع

 حالت بهینه

 حالت غیر بهینه
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در سیطح فرهنگی  تنهیا آن دسیته از نمادهیای      . ها، نهادها و تعامالت اجتماع  را بیه زدیر سیلطه خیود درآورد     گروه

در دک کالم کل سیستم اجتماع  رنگ و بوی سیاست . دهد فرهنگ  امکان بروز و ظهور دارند که دولت اجازه م 

فرسودگ  و اد  امر در درازمدت باعث . ماند گیرد و از عملکرد بهینه و کارکردی بازم  یاس  را به خود م و نظام س
اد  حالیت  . برد شود و کل سیستم را به سمت اضمحالل م  نهادهای فرهنگ ، اجتماع  و اقتصادی م  ماندگ  عقب

ن شرح داده شده و از اد  دت شرح داده خواهد ها و مسادل  را که در اد  نوشتار تاکنو گیری همه آسیب زمینه شکل

 .سازد کند و امکان اصالح و ترمیم نقاط آسیب ددده را دشوار و بلکه ناممک  م  شد، فراهم م 

 

 

 

 

 

 

 نظام شخصیت

در اد  بصش موضو  مورد نظیر  . ای ادران در سطح کالن درداخته شد های نظام جامعه تاکنون به بحث درباره ودژگ 

های دیشیی  عناصیر عیام و گسیترده اجتمیاع  میورد        به بیان ساده در بصش. گیرد خرد مورد بررس  قرار م در سطح 

های  تواند منجر به بروز آسیب بررس  قرار گرفت، اما در اد  بصش به فرد و واکنش او در برابر اد  ساختارها که م 

 .شود اجتماع  گردد، درداخته م 

هاست که انگیزه الزم برای کنش و حرکت او  ای از تمادالت و خواسته جموعهشصصیت فرد از دک سو متشکل از م

ای از قواعد و اصیول ارزشی  ی هنجیاری      از سوی ددگر شصصیت فرد شامل مجموعه. آورد را در جامعه به وجود م 
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از  ای برآدنید ادی  تمیادالت و قواعید ارزشی  ی هنجیاری، مجموعیه        . دهید  است که به اد  تمادالت فردی جهت می  

 .اقتصادی، سیاس ، اجتماع  و فرهنگ  است« انتظارات»

ای از انتظیارات   گییری مجموعیه   تمادالت فرد ادران  در مواجهه با قواعید ارزشی  ی هنجیاری متکثیر منجیر بیه شیکل        

 برای مثال او در سطح اقتصادی انتظار دارد بتواند نیازهای مادی خود را در حد معی  برآورده کند، در سطح. شود م 

ای  در سطح اجتماع  انتظار دارد بتواند به شبکه  سیاس  انتظار دارد بتواند بر حیات سیاس  جامعه خود اثرگذار باشد،

قابیل قبیول  از حییات    « معنای ذهنی  »از ارتباطات اجتماع  فعال و داددار دست دابد و در سطح فرهنگ  انتظار دارد 

 .فردی و اجتماع  خود نادل شود

اجتماع  و فرهنگی  بتوانید تیا حید       های اقتصادی، سیاس ، نظام ظار دارد با کنش فعال در ساحت خردهفرد ادران  انت

های دیشی  در خصوص وضعیت هیر   شده در بصش های اراده اما با توجه به تحلیل. معقول  به اد  انتظارات دست دابد

بیه ادی    . شیود  تظاراتش بیا شکسیت مواجیه می     ها و اختالل در عملکردشان، در نیل به بسیاری از ان نظام دک از خرده

 .شود ترتیب است که ناکام  و ناامیدی به سکه رادج روزگار کنون  مردمان ادران  بدل م 

خودکشی ، خشیونت، اعتییاد،    . کند های اجتماع  فراهم م  احسا  ناکام  بهترد  شراد  را برای گرادش به آسیب

چنینی ، هیر دیک بیه نحیوی واکینش مسیتقیم دیا غییر مسیتقیم            هیای ادی    گراد  مفرط، درخاشگری و آسیب مصرف

گردیزی،   دابند و فسیاد میال  و اداری، قیانون    رفت  در مواجهه با اد  شراد  نم  هاد  است که هیچ راه برون شصصیت

هاد  است که رسیدن بیه   زدر دا گذاشت  حقوق ددگران، دروغگود ، دزدی، قتل و غارت واکنش مستقیم شصصیت

 . دهند دابند و به طرق نامشرو  رسیدن به اهداف ت  م  های مشرو  ناممک  م  را از طرد  راه انتظاراتشان

 

 ها مسئله نسل

هیا اشیاره شید،     ای عین  از مباحث عمدتاً نظری که در فوق بیه آن  شادد ضرورت داشته باشد که در اد  مرحله نمونه

های آغازد  انقیالب اسیالم     گوداتر از نسل  که در سالای  رسد در اد  خصوص نتوان نمونه به نظر م . اراده گردد

نسیل  کیه در شیراد     . کنید، دافیت   دا به عرصه حیات گذاشت و اکنون دهه سوم و چهارم از عمر خود را سپری می  

های فراوان فیردی و اجتمیاع     دهد و در عی  حال دچار آسیب کنون  بصش عمده جمعیت فعال ادران را تشکیل م 

هیا بیه    های اجتماع  ادران بنگردم، سهم اد  نسل تقردباً در تمیام  شیاخص   ودکرد نسل  به آمار آسیباگر با ر. است

 .ها باالتر است نسبت سادر نسل

دهنید کیه بیه امیید و آرزوی دسیتیاب  بیه شیراد  بهتیر و زنیدگ            ای از اد  نسل را جوانان  تشکیل می   بصش عمده

اند و بیه نسیبت افیزادش تحصییالت      ت عموم  و دانشگاه  نمودههاد  از عمر خود را صرف تحصیال مساعدتر سال
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اکنیون سیاختارهای بیمیار و    . انید  تری را در خییال درورانیده   انتظارات فرهنگ ، اجتماع ، اقتصادی و سیاس  گسترده

ب جیای  بیه ادی  ترتیی   . ها نیست ناکارای جامعه ادران تقردباً قادر به داسصگود  به هیچ دک از انتظارات چهارگانه آن

های گوناگون اجتماع  دچیار گیردد و الجیرم بصیش قابیل       شگفت  نصواهد بود که اد  نسل ناکام و ناامید به آسیب

 .توجه  از جمعیت فعال ادران در م اک انحراف و نابودی مدفون شود

. بررسی  اسیت  های عمده مبتالبه اد  نسل در چارچوب تحلیل  اراده شیده قابیل    مس له اعتیاد به عنوان دک  از آسیب

اند و اکنون در بند حت ناکیام  و ناامییدی    ای از انتظارات خود بازمانده جوانان  که از رسیدن به همه دا بصش عمده

اند، در د  عامل  برای تسکی  دا الاقل فراموش  مقطع  ادی  حیت ناخوشیادند هسیتند و میواد مصیدر و        گرفتار شده

 .دهند رار م گردان اد  امکان را در اختیار آنان ق روان

ودژگ  مشترک در مصرف همه اد  مواد آن است که ت ییری هر چند مقطع  در درک انسان از دنییای دیرامیون بیه    

شود که تحمل واقعیت تلیخ را بیرای میدت      آورد؛ درک  که مصدوش و موهوم است اما چنی  دنداشته م  وجود م 

قعیت ناخوشیادند بیرونی  را ت یییر دهییم دیا تیأثیری بیر آن        توانیم وا کنیم نم  آن هنگام که حت م . کند تر م  سهل

مواد مصیدر دکی  از   . بگذاردم، شادد بکوشیم به داری ابزارهای مصتلف، ادراکمان را از اد  واقعیت دستکاری کنیم

 .دردازند اد  ابزارهاست که بسیاری از جوانان اد  نسل بهای سنگین  برای استفاده از آن م 

 

 گیری بندی و نتیجه جمع

شود  های اجتماع  خوانده م  چه آسیب اد  نوشتار بر آن بود که نشان دهد چگونه هر دک از مسادل اجتماع  دا آن

گیرند و اراده هر گونه راه حل برای اصالح دیا   ها و عوامل  مربوط به ابعاد مصتلف حیات اجتماع  نشأت م  از ردشه

اگیر درکی  سیسیتم  از زنیدگ      . هیای اجتمیاع  اسیت      دددیده ها نیازمند توجه به وجوه مصتلف و عمی کاهش آن

اجتماع  داشته باشیم، در خواهیم دافت که هر دددده اجتمیاع  چگونیه در برداشیت  عمیی  وابسیته و همبسیته سیادر        

جهت درهییز از تکیرار   . جانبه و چندبعدی است هاست و شناخت و تحلیل دقی  و عمی  آن نیازمند بررس  همه دددده

 .طرح شده، تالش گرددده است، رئو  مباحث اد  نوشتار در مدل ذدل به صورت خالصه اراده شودمباحث م
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 گریزی قانون ضعف فرهنگ کار جمعی

 ی میان حرف و واقعیت فاصله عدم رعایت انضباط در فرهنگ رانندگی

 رواج دروغگویی
عدم رعایت کامل حقوق متقابل زن و شوهر و 

 فرزندان در خانواده

 افزایش طالق ها و اینترنت عدم رعایت حقوق افراد در رسانه

 رواج تفریحات ناسالم عدم توجه به کیفیت تولیدات داخلی

 ها و معماری شهرها نامناسب بودن طراحی لباس رباخواری

 ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی عدم رعایت حقوق متقابل در روابط اجتماعی

 کم بودن ساعات مفید کار نشینی آپارتمانعدم رعایت الزامات 

 گرایی مصرف پرخاشگری و نابردباری در روابط اجتماعی

 نظام سیاسی خرده

 مسئله مشارکت

 نظام اقتصادی خرده

 مسئله معیشت

 نظام اجتماعی خرده

مسئله انسجام و اعتماد 

 اجتماعی

 نظام فرهنگی خرده

 مسئله معنا و اخالق

 نظام شخصیت شخصیتنظام 

 نظام شخصیت نظام شخصیت


