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 دهيچک
و در صدد است به اين پرسش پاسخ دهد که آيا به کارگرفتن مفهوم فروپاشالي   ،پژوهشي است در حوزه اختالل اجتماعي ،اين مقاله :زمينه و هدف

د و يا ضالرورت دارد کاله از وااگالان ديگالري     روست، موضوعیت دار ههاي اجتماعي روباجتماعي براي توصیف جامعه ايران که با انواع مختلفي از آسیب

 استفاده کنیم؟ اين وضعیت را چگونه بايد تبیین کرد؟

 .دست آمده است هاي بهاي مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانهاين مطالعه پژوهشي نظري ال تحلیلي است که داده :روش

م فروپاشي اجتماعي اساساً مفهومي غیردقیق و غیرعلمي است، استفاده از اين مفهالوم  بنا به نتايج اين مقاله، صرف نظر از اين که خود مفهو :ها يافته

هاي جامعه شاهد براي جامعه ايران مطلوب نیست و اصطالح دقیق توضیح دهنده وضعیت موجود، اختالل اجتماعي است که متأسفانه در همه حوزه

هاي نهادي، ساز فرهنگي، دوگانگيي يكسانها يدئولوايک به فرهنگ و جامعه، سیاستاين وضعیت نیز عموماً ناشي از نگرش بیش از حد ا. آن هستیم

ايد از نقش عوامل بیروني که خود بالبته در بروز اين وضعیت ن. هاي اجتماعي استلیبرالیستي شدن حوزه اقتصاد و ناهمخواني آن با منطق ساير حوزه

 . داده است، غافل بود ها نشانرا در چند دهه گذشته در قالب انواع تحريم

کالن گذاري  هاي سیاستهايي در سطح کالن و حوزههاي اجتماعي و ايجاد تعادل در نظام اجتماعي نیازمند اقدامفائق آمدن بر اختالل :گيری نتيجه

 .است
 

 هاي اجتماعي انحراف اجتماعي، سازگاري اجتماعي، مهارت :ها واژهکليد
 

 مقدمه
اعتیالاد از پالیش از انقالالب نیالز يكالي از       هايي همچالون اگر چه آسیب

هاي اجتماعي جامعه ايران بوده و از برنامه اول توسعه بعد از انقالب آسیب

اما بالا شالروع    رهايي براي مقابله با آن تدوين و اجرا شده استنیز سیاست

هاي ديگري يكي پس از ديگري بروز يافتند و با نرخ دوره سازندگي، آسیب

اگر تا پايالان دهاله   . ي ديگر را تولید يا بازتولید کردندهارشد زيادي آسیب

ترين آسیب اجتماعي قلمالداد   اي چون اعتیاد مهماول بعد از انقالب پديده

شد، پايان دهه چهارم اما وضع دگرگالون اسالت و بالر دامناله و گسالتره       مي

زايالي همچالون   هاي آسالیب ه شده است و پديدهدهاي اجتماعي افزوآسیب

بروز  ...شي، روابط خارج از چارچوب زناشويي، فساد وطالق، سرقت، همبا

هايي سرمايه اجتماعي دچار فرسايش شده و در کنار چنین آسیب. اند يافته

اخالقي در  از سويي ديگر شاهد انواع بي .اعتماد عمومي کاهش يافته است

 .مختلف جامعه هستیم هاي حوزه

مبتنالي شالده   ت بر نوعي عقالنیدر حوزه اجتماعي مناسبات اجتماعي 

است که به شدت ابزارگرايانه است و به همه چیز از دريچه سود و منفعت 

اين عقالنیت بالا نالوعي خودمالداري عجالین شالده اسالت و تیال         . نگرد مي

وجود آورده است که به شدت مجهز باله عقالنیالت ابالزاري     هشخصیتي را ب

وزه از ايالن رو حال  (. 0)دهد است و خود را محور و کانون هر چیزي قرار مي

بسالیاري از پژوهشالگران و    صالورتي کاله   باله آسیب ديده  شدت بهاجتماعي 

کنند تا چنین وضعیتي را تشريح و گران اجتماعي تالش کرده و ميتحلیل

هالا، ورود مفهالومي باله نالام      حاصل بخشي از اين تالالش . کاوي کنند علت

به ادبیات اجتماعي و سیاسي کشور است کاله بالراي   « فروپاشي اجتماعي»

 . شود به کار برده ميبسیار ضعیت موجود توصیف و

گذشته توسط  هاي است که تقريباً در يک دهفروپاشي اجتماعي وااه

. شودايران به کار برده مي برخي براي توصیف وضعیت اجتماعي جامعه

به کار برده  0831اولین بار اين وااه توسط عباس عبدي در ابتداي دهه 

آن صرفاً به  يحال فروپاشي است و بقااز نظر عبدي جامعه ايران در . شد

دلیل استفاده از قدرت است و قدرت همانند يک سیمان تاکنون مانع از 

هالاي ديگالري مالورد    ايالن وااه بعالدها در برهاله   (. 7)فروپاشي شده است

ديگري واقع شد و به نالوعي وارد گفتالار برخالي از فعالا ن      افراداستفاده 
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 نژاد فرهاد نصرتي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان  /510

اند  ه در مقابل افرادي هم بودهالبت. حوزه اجتماعي و خصوصاً سیاسي شد

که وااه فروپاشي اجتماعي را وااه نامناسب براي تشالريح جامعاله ايالران    

يوسف اباذري از جمله کساني است که کاربرد اين وااه را براي . انددانسته

شايد کسالاني  »داند و معتقد است که وضعیت جامعه ايران نامناسب مي

نظورشان فروپاشي سیاسي باشد اما که اين اصطالح را به کار مي برند م

(. 8)«خواهند مسالتقیماً باله ايالن موضالوع اشالاره کننالد       بنا به عللي نمي

پور نیز اين وااه را براي توصیف جامعه ايران غیردقیق  حمیدرضا جاليي

تالر بالراي   تالر و دقیالق  را مناسب«آشفتگي اجتماعي »دانسته و اصطالح 

هالاي   ديالدگاه  بالا وجالود   (.0)داندکه در جامعاله وجالود دارد   وضعیتي مي

مخالفي که بیان شد، اين وااه همچنان در ادبیالات فعالا ن اجتمالاعي و    

از آنجالا کاله در حالوزه علالوم     . رودسیاسي منتقد وضع موجود به کار مي

هاي بديل در توصیف و تبیین وضعیتمفهوم جايگاهي بياين اجتماعي 

انجالام  اجتماعي دارد، بايسته است که کنكاشي دقیق در ايالن خصالو    

توانالد   شود و مشخص شود که به لحاظ علمي آيالا چنالین مفهالومي مالي    

کننده وضعیت اجتماعي باشد که در آن قرار داريم و يا آنكه اين  توصیف

مفهوم از کفايت  زم برخوردار نیست و بايد از مفاهیمي ديگري استفاده 

براي نیل به چنالین هالدفي در گالام اول، بالا کنكاشالي در ادبیالات       . کرد

شناسي خاستگاه مفهوم ياد شده بررسي و تالش شالده اسالت تالا     هجامع

شناسي چیست و در  نشان داده شود که معادل چنین مفهومي در جامعه

گام بعد، چارچوبي مفهومي براي توصالیف آنچاله کاله مفهالوم فروپاشالي      

ه شود، علل آن واکاوي و در نهايالت  ئاجتماعي به آن ارجاع مي دهد، ارا

 .شود ارائهرفت از اين وضعیت راهكارهايي براي برون 

 

 روش
هاي مورد نیالاز بالا   اين مطالعه پژوهشي نظري ال تحلیلي است که داده 

در اين دست از مطالعالات   .دست آمده است هاي ب روش کتابخانه استفاده از

ها با مراجعه به واقعیت بیروني بر خالف مطالعات تجربي ال تحلیلي که داده 

هالا  شالوند، داده هاي آماري آزمالون مالي  تكنیکآيد و معمو ً با دست مي هب

در ) هاي مطالرح شالده  جنبه نظري دارند و با استد ل صدق و کذب گزاره

بررسالي  ( اين پژوهش مفاهیم مالورد اسالتفاده در خصالو  يالک وضالعیت     

  .شود مي

 

 فروپاشی اجتماعی شناسی مفهوم
فروپاشي اجتماعي هماننالد بسالیاري از مفالاهیم اجتمالاعي، مفهالومي      

 واکاوي اين مفهوم در ادبیالات علمالي نشالان از آن دارد   . آمیز است مناقشه

 ،Social Collapse کاله معالادل انگلیسالي ايالن مفهالوم مفالاهیمي همچالونر       

Social Disintegration ،Societal collapse ،Social Disintegration ،Anomie و 

Social disorder رجالاع  اما آيا مفاهیم ياد شده دقیقاً به همان چیزي ا. است

 شود؟مفهوم فروپاشي مراد مي دهند که از مي

 Social Collapseفروپاشی اجتماعی به معنای 
( Social Collapse)در ادبیات جامعه شناسي مفهوم فروپاشي به معناي 

توسط برخالي محققالان بالراي فروپاشالي     ظاهر اين مفهوم در . وجود ندارد

رود و عموماً هم  ار ميي يک شهر يا يک کشور به کها تمدن و هاامپراتوري

به اين موضوع اشاره دارد که چگونه تحت تالأثیر يالک رخالداد طبیعالي يالا      

فروپاشي  ،در اين بیان(. 5)شود ي تمدني آنجا نابود ميها غیرطبیعي سويه

اجتماعي بیشتر از اين که فروپاشي به معناي اجتماعي باشد، فروپاشي باله  

مدن انساني تحالت تالأثیر   معناي تمدني آن است و مراد آن است که يک ت

هاي گذشته و باله   ناز بین رفتن بسیاري از تمد. روديک رخداد از بین مي

همانطور . ها، مصداق بارز اين تلقي از فروپاشي استهمین منوال امپراتوري

شناختي، جامعه متفاوت از تمدن است که اشاره شد، به بیان دقیق جامعه

نام جامعه از بین بالرود موضالوعیت   و فروپاشي به معناي اين که هويتي به 

نظام سیاسي يک جامعه باشد کاله   ،مگر آن که منظورمان از جامعه. ندارد

 .فاوت استتصد البته، فروپاشي سیاسي با فروپاشي اجتماعي م

 

 Social Disintegrationفروپاشی به معنای 

تواند به آنچه که فروپاشي اجتماعي بدان ارجاع مفهوم ديگري که مي

( Social Disintegration) انسجام اجتماعيعدم د نزديک باشد، مفهوم ده مي

 :شود است که البته خود نیز مبهم است و معمو ً دو معنا از آن مراد مي

 ثباتي وجود دارد، حقوق مالدني   وضعیتي که در جامعه، تضاد و بي

اند، جرم و خشونت زياد شده است، فاصالله   و سیاسي از بین رفته

غني زياد شده است و رضايت شالهروندان از زنالدگي   میان فقیر و 

 (. 0)بسیار کم است

  رو هسالتیم  هوضعیتي که در آن با فقدان بهم پیوستگي اجتماعي روبال .

ي انسجام اجتماعي به معناي فروپاشي ها در اين رويكرد نبود شاخص

ريشه اين رويكرد در نظريه خودکشالي دورکالیم قالرار    . اجتماعي است

. خودکشي تابعي است از درجه انسجام اجتماعيدارد که براساس آن 

در اين معنا فروپاشي اجتماعي به معنالاي نبالود روابالط اجتمالاعي يالا      

و بسالیار نزديالک باله مفهالوم     ( 2)کمرنگ شدن روابط اجتماعي اسالت 

 . آن است Social healthسالمت اجتماعي به معناي 

. باشالد  تواند معادل مناسبي براي فروپاشي اجتمالاعي اين وااه نیز نمي

اما يكي  رچرا که در فقدان انسجام اجتماعي چیزي به نام جامعه وجود دارد

هايش مطلوب خويش را از دست داده است يا يكي از ويژگي هاي از کیفیت

زايي داشالته باشالد،   تواند پیامدهاي آسیبکم رنگ شده است که البته مي

جامعاله مالدرن    اساساً در. داندچنانكه دورکیم خودکشي را ناشي از آن مي

 .انسجام اجتماعي از درجه با يي برخوردار نیست

 

 (Anomie) هنجاری فروپاشی اجتماعی به معنای بی

بار توسط دورکیم به کار رفت و بعدها مرتن نیز آن  اين اصطالح اولین
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 فروپاشي يا اختالل اجتماعي

 512/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

هالا،   در انديشه دورکیمي آنومي گسترش عدم الالزام باله ارزش  . را بسط داد

ه براي تنظیم رفتارها و آمال افراد جامعه نیاز استانداردها و قواعدي است ک

 شالود کاله هنجارهالاي اجتمالاعي     آنومي به وضالعیتي گفتاله مالي   (. 3)است

به بیان ديگر قواعالدي  . کنند کار نمي( هنجارهاي عرفي، قانوني و اخالقي)

انالد کاله    که وظیفه آنها تنظیم مناسبات اجتماعي است چنان ضعیف شده

چنین  از اين رو. گذارند وقعي به آنها نميکنشگران اجتماعي هنگام کنش، 

رفتارهاي کجروانه را  بروز وضعیتي نوعي نابساماني در جامعه ايجاد کرده و

بعدها مرتن نظريه کجروي خود را بر همین مبنالا سالامان   . کندتشديد مي

داد و آنومي را وضعیتي تعريف کرد که بین اهداف نهادينه شده در جامعه 

جه چنین وضعیتي از ینت. ن به آن فاصله افتاده باشدو وسايل نهادي رسید

 ي با هنجارهاي جامعه است که خود را در چهار شالكلر ينظر مرتن ناهمنوا

( Innovation) ، نوآوري(Ritualism) گرايي ، مناسک(Retreatism) گرايي واپس

  .دهدنشان مي( Rebellion) و طغیان

باله   رهیم ديگالر اسالت  تالر از مفالا   اين مفهوم نیز گرچه مفهومي دقیالق 

امالا معالادل دقیالق ايالن      ردنکن شود که هنجارها کار نمي وضعیتي گفته مي

طور که خود دورکیم گفته است ناهنجاري اجتماعي است  مفهوم هم همان

خصوصاً اگر به اين نكته توجاله داشالته باشالیم کاله وضالعیت      . نه فروپاشي

به دلیل . یستهاي گذرايي است و ادامه آن تا ابد ممكن ن وضعیت ،آنومیک

هاي اجتماعي معمو ً يالک نظالم   پیامدهاي وضعیت آنومیک، از دل آنومي

 .گیردجديد در بلند مدت نضج مي

همانطور که اشاره شد، در ادبیات علمي فروپاشي به معنايي که شالرح  

كه مراد از فروپاشي اشاره باله وضالعیتي   اينمگر . آن رفت، موضوعیت ندارد

 رو باشالیم،  هاي با يک وضعیت آنومیالک روبال  هباشد که براي مثال در جامع

هاي اجتماعي در جامعه وجود داشته باشد و يا انسجام اجتماعي کم  آسیب

، مفالاهیم  شالد براي توصیف چنین شرايطي نیز همانطور کاله اشالاره   . باشد

تر و کارآمدتري وجود دارد و اين مفاهیم بالر مفهالومي کاله    تر، مقبولدقیق

فروپاشالي سیاسالي    بنالابراين . ست ارجح استداراي بار سیاسي و ارزشي ا

اما فروپاشالي اجتمالاعي باله معنالايي کاله گذشالت        رتوانیم داشته باشیم مي

مشالكل  . مشكل وجود ندارد البته به اين معني نیست که. موضوعیت ندارد

گفتاله شالد فروپاشالي     دهنالده آن همالانطور کاله    اما مفهوم توضالیح  رهست

 .است« (Social disorder) اختالل اجتماعي»بلكه ر اجتماعي نیست

 

 فهومی بديل برای فروپاشی اجتماعیم اختالل اجتماعی
هنجاري تر از مفهوم بيمفهومي عام( Social disorder) اختالل اجتماعي

هنجالاري کاله عمومالاً حالوزه اجتمالاعي يالا خالرده نظالام         برخالف بي. است

ت منالدي مناسالبا   ن قاعدهدهم خور هدهد و از ب اجتماعي را مدنظر قرار مي

تر است و اختالل را به همه  گويد، اختالل اجتماعي مفهومي عامسخن مي

هنجالاري  به بیان ديگالر بالي  . داند هاي اجتماعي قابل تسري ميخرده نظام

( 9)هاي اجتماعي، يعني اختالل هنجاري اسالت صرفاً يكي از انواع اختالل

هاي مختلفي تشكیل شده که جامعه يک سیستم است و از ساحت درحالي

تواننالد دچالار   ها يا حتي همه آنهالا مالي  است و در نتیجه هر يک از ساحت

شود که اختاللالي کاله در   ماهیت سیستمي جامعه سبب مي. اختالل شوند

وم اهاي ديگر تأثیر بگذارد و در صورت تددهد روي حوزهيک حوزه رخ مي

از ايالن روسالت کاله    . اختالل حتالي آن حالوزه را نیالز دچالار اخالتالل کنالد      

د نال ده هالاي جامعاله رخ مالي   ي که در هالر يالک از خالرده نظالام    هاي اختالل

 . ندها نیز هستتولیدکننده و بازتولیدکننده اختالل در ساير حوزه

نكه دچار اختالل نشود بايد هر يک از اياست که جامعه براي  منظور اين

سیستم را برآورده سالازند و يالا باله     تمامیتهايش بتوانند نیازهاي خرده نظام

. تكالیف کارکردي خود را انجام دهالد  ها ي هر يک از خرده نظامزبان پارسونز

خرده نظام  و خرده نظام فرهنگي بايد بتواند نظام ارزشي جامعه را حفظ کند

بتواند مناسبات اجتمالاعي را تنظالیم کنالد و موجالب افالزايش      بايد اجتماعي 

ج به خوبي بسی بتواند منابع رابايد انسجام اجتماعي در جامعه شود، سیاست 

از ايالن  . و توزيع کند و خرده نظام اقتصادي امر تولید را به خوبي سامان دهد

ي يالاد شالده را   هالا  کردهاي ياد شده نتواننالد کالار   مهريک از خرده نظا اگررو 

چنانچه خرده نظام سیاسي نتوانالد   مثالً. شوند داشته باشند دچار اختالل مي

نند براسالاس ابزارهالاي   مكانیسمي معقول و مشروعي فراهم کند که افراد بتوا

عنوان اهداف مطلالوب تعريالف شالده    ه مشروع جامعه، اهدافي که درجامعه ب

هالاي  بالروز آسالیب   موجبتواند  است را دنبال کنند، دچار اختالل شده و مي

. نالد نزبهاي مختلف را در جامعه رقم  اجتماعي گوناگون شده و حتي نابرابري

در شرايطي که همه خرده  (9)همانطور که چلبي به خوبي توضیح داده است

ي اجتمالاعير  هالا  کنند، با انواعي از اختاللي اجتماعي خوب کار نميها نظام

 .خواهیم بود ور هروب اي و توزيعيهنجاري، نمادي، رابطه

 

 اختالل هنجاری
دهد و ناشي اين اختالل خود را در حوزه هنجارهاي اجتماعي نشان مي

ت که مناسالبات درون جامعاله را   از مشكل در حوزه هنجارهاي اجتماعي اس

آنالومي يالاد   (. 9)تقريباً همان آنومي مد نظر دورکیم است. کنندمند مي قاعده

ممكن است باله صالورت   . تواند به اشكال متفاوتي خود را نشان دهدشده مي

قطبي شدن هنجاري باشد و آن وضعیتي اسالت کاله در برخالي هنجارهالاي     

يالک   موضالوعي بالراي   مالثالً . اجتماعي جامعه وضعیتي قطبي شده پیدا کند

وجود آيد بالراي مثالال در حالوزه روابالط خالارجي دوگاناله        هدوگانه هنجاري ب

تواند خود را در قالالب   مي. تعامل با غرب در مقابل تعامل با شرق شكل گیرد

تضاد هنجاري نشان دهد که نشان وضعیتي است که در آن براي يک کالردار  

اختالل (. مثل وضعیت پوشش) اجتماعي دو قاعده متضاد وجود داشته باشد

تواند به شكل ناپايداري يالا تنالاقم منطقالي هنجالاري خالود را      هنجاري مي

نشان دهد که نمود بارز آن وجود هنجارهاي نقیم همديگر هماننالد کمالک   

معمو ً اين وضعیت زماني بوجالود  . به ديگران اعتماد نكنید، است/ به ديگران

. مي همسويي وجود نداشته باشالد ي رسمي و غیررسها آيد که بین آموزهمي
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 نژاد فرهاد نصرتي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان  /513

آموزش دهد کاله باله ديگالران کمالک      کودکانل نهاد مدرسه به امثبه عنوان 

بیالاموزد   کودکانبه  دعمطور  بهاما نهاد خانواده  رکنند و اعتماد داشته باشند

. والالدين اعتمالاد نكننالد    جالز  بهکه ديگران قابل اعتماد نیستند وبه هیچ کس 

ف هنجاري است و به معناي کاهش تعهالد  ضع ،شكل ديگر اختالل هنجاري

. ندي چنداني به هنجارها ندارندبافراد پاي. نسبت به هنجارها در جامعه است

اگر اين هنجارها، هنجارهايي همانند صادق بودن، تالرجیح نفالع جمعالي بالر     

باشند که اتفاقاً هنجارهايي هسالتند  ... ولیت اجتماعي وئشخصي، داشتن مس

اعي اسالالت و در خالالدمت امالالر توسالالعه اسالالت، کالاله نیتجالاله آن انسالالجام اجتمالال

حالت شديد اختالل هنجاري نیز آنومي يا . پیامدهاي آن بسیار مخرب است

انجالام امالور فالارز از هالر     ) فقدان قواعد براي تنظالیم امالور اجتمالاعي اسالت    

باله دلیالل عالدم    ). کنالد  که معمو  در حوزه اقتصاد بیشتر بروز مالي ( هنجاري

 (. ثبات و نوآوري در اين حوزه

 

 اختالل نمادی
اختالل ديگر اجتماعي، اختالل نمالادي اسالت کاله معمالو ً در حالوزه      

، رمالوز و  هالا  دهد و به معناي ضعف در احساسات، پنداشت فرهنگ رخ مي

اجماعي در اين خصو  کاله جهالان    به اين معنا که. اصول مشترک است

به  (.9)چیست، انسان چیست، جامعه چیست و غايت چیست وجود ندارد

هالاي بنیالادين وجالود     اجماعي در خصالو  ارزش  ،تر، در جامعه بیان کلي

نظام ارزشي واحدي وجود اشت که بر آمده از  در گذشته تقريبا يک. ندارد

هالاي   امالا در دهاله  ... دنیايي داشت، جوهرگرا بود و متن دين بود، غايتي آن

اي خصو  در يكي دو دهه گذشته، به دلیل ظهور تكنولواي رسانه بهاخیر 

ي ارزشي ديگري که برآمده از مدرنتیه اسالت و  ها وارد شدن نظام جديد و

تأکید بسیاري بر مقوله لذت دنیايي دارد، نظام ارزشي جامعاله باله چالالش    

اين در حالي اسالت کاله متولیالان    . ده شده و دچار اختالل شده استیکش

ي جديالد و  هالا  رسمي حوزه فرهنگ باله جالاي ايجالاد آشالتي بالین آمالوزه      

لمان فرهنگالي مناسالب بالراي    اِين حوزه و استفاده از هاي سنتي در ا آموزه

ي هالا  ي جديد، همچنان بر دروني کردن آمالوزه ها هاي آموزهکاهش آسیب

نتیجه چنین وضعیتي اختالل در حالوزه فرهنالگ و   . ورزند سنتي اصرار مي

گیري دو نظام فرهنگي متفاوت رسمي و غیررسمي است که صالرف   شكل

بالرد، هالم باله     در جامعه را از بالین مالي   نظر از اين که امكان وحدت نمادي

کند و هم اين که نفاق اجتماعي در جامعه را  قطبي شدن جامعه کمک مي

 . دهد ترويج مي

داشالتن   خواسالت دراحتما ً يكي از د يل اهمیالت عجیالب و غريالب    

به اين معنا که بروز دو . در جامعه ما را بايد از اين منظر تحلیل کرد« ويال»

ي سالنتي تأکیالد   هالا  مي که يكي همچنان بالر آمالوزه  نظام رسمي و غیررس

شود که باله دلیالل    ورزد و ديگري به شدت مدرن شده است، سبب مي مي

ي مالدرن در حالوزه عمالومي،    ها عدم امكان بروز رفتارهاي برآمده از آموزه

شود که در آن حالوزه، امكالان بالروز آن    مي ايجادحوزه عمومي اختصاصي 

ز اين منظر، حوزه عمومي خاصي است که ويال ا. رفتارها وجود داشته باشد

دور بالودن از مالتن رسالمي     به دلیل قرار گالرفتن در حاشالیه شالهرها و يالا    

خصوصي شده است و در نتیجاله   اجتماعي و يا واقع شدن در يک شهرک،

هايي که افراد به و رفتار مطابق آموزه« خود واقعي»فضايي است براي بروز 

آرزوي داشتن  فراددر پس ذهن بسیاري از ااز اين رو . اند آن باور پیدا کرده

 . ويال، نهفته است

 

 ای اختالل رابطه
اي اسالت کاله خالود را در    نمود ديگر اختالل اجتماعي، اختالل رابطاله 

اي نیز وضعیتي است مراد از اختالل رابطه. دهد ي مختلف نشان ميها حوزه

 ي مختلالالفهالالا کالاله در آن روابالالط اجتمالالاعي مرسالالوم و معمالالول در حالالوزه

يعنالي  . شالود  دچالار مشالكل مالي   ( قتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگيا)

روابط اجتماعي که عنصري اساسي در حیات اجتمالاعي اسالت و بنیالان و    

 :شود سازد به د يل زير دچار اختالل مي اساس جامعه را مي

 ر(نسبت روابط موجود به ممكن) شود چگالي روابط اجتماعي کم مي 

 (جانباله اسالت   روابط يک) کنند ا ميروابط اجتماعي قرينگي کمي پید. 

مثبت بودن رابطه منوط به دوجانبه بودن است و رابطاله يالک جانباله    

 ربیشتر از آن که مفید باشد، مضر است

   روابالط سیاسالي، روابالط عالاطفي و     ) تعدد روابط اجتماعي کالم اسالت

 ر(اخالقي، روابط فرهنگي و اقتصادي

 ر(فراواني روابط) شدت روابط اجتماعي کم است 

 روابالط شالمولیت نالدارد و برخالي از     ) وع هويتي در روابط کم اسالت تن

 (.9()افتند هاي هويتي خا  بیرون مي گروه

در اقتصالاد رابطاله بالین    . وجالود دارد  هالا  در هماله حالوزه   هالا  اين اختالل

هالا چنالدان مطلالوب     هاي اقتصادي اعم از تولیدکننالده و سالاير بخالش    بخش

وجالود نالالدارد و روابالالط  در بسالالیاري از مبالاد ت اقتصالالادي قرينگالالي  . نیسالت 

 کننده نهايي و تولیدکننالده،  مثالً در حوزه روابط بین مصرف .جانبه است يک

تولیدکننده به دلیل داشتن سازمان، . مشهود است شدت بهاين عدم قرينگي 

کننالده کاله هالیچ     راحتي بر توده عظیم مصالرف ه ب... اتحاديه، نفوذ سیاسي و 

. کنالد  فاع کننالد ندارنالد، احجالاف مالي    اتحاديه يا سازماني که از حقوق آنان د

 هالا  گالذاري و جالو ن قیمالت    نمود عیني پیامد اين اختالل را در نظام قیمت

در حوزه سیاسالي ايالن اخالتالل خالود را در قالالب نبالود يالا ضالعف          .شاهديم

کند، ايجاد رابطه ...( و ها احزاب، سمن) ي که بین جامعه و دولتيها مكانیسم

 م شدن روابالط بالین گروهالي، خالانوادگي،    در بعد اجتماعي ک. دهد مي نشان

 . بروز عیني اين اختالل است... اي وخويشاوندي، همسايگي، محله

 

 اختالل توزيعی
هاي اجتماعي است که به دلیل اختالل توزيعي گونه ديگري از اختالل

اختالل توزيعي . دهدکژکارکردي يا کارکرد نامناسب نظام اجتماعي رخ مي
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 فروپاشي يا اختالل اجتماعي

 519/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

ت منابع در جامعه دارد و به لحاظ پیامدي به خالاطر  اشاره به توزيع نادرس

اين اختالل عموماً . کند، بسیار مخرب است ناموجهي که تولید مي نابرابري

نوع نابرابرير نابرابري موضعي، نابرابري بیروني، نابرابري بخشي  0به شكل 

 :دهد و نابرابري فضايي خود را نشان مي

يعني موقعیت افراد در . است ها تنابرابري در موقعی :نابرابری موضعی .1

جامعه به دلیل انباشت ثروت مادي، انباشت قدرت، تالراکم منزلالت و   

شود و کساني که ثروت بیشتر، قدرت  تراکم سرمايه فرهنگي نابرابر مي

بیشتر، منزلت اجتماعي با تر و يالا سالرمايه فرهنگالي بیشالتر دارنالد،      

حالال اگالر ايالن    . کنند ديگران پیدا مي در مقايسه باموقعیت فرادستي 

شوند، به صورت ترکیبي مي ها منابعي که موجب نابرابر شدن موقعیت

مثالً کساني که ثروت . عمل کنند وضعیت نابرابري تشديد خواهد شد

، همزمان خود را باله  ندياب دارند بتوانند به منابع قدرت سیاسي دست

 هايي درآورنالد کاله داراي منزلالت اجتمالاعي در جامعاله     عضويت گروه

 ... هستند و 

. توزيع محولي جمعیت در مواضع اجتمالاعي اسالت   :نابرابری بيرونی .2

مثل سن، ( نه اکتسابي) ي محولها يعني افراد جامعه براساس ويژگي

مصالاديق آن مثالل    .توزيع شوند... جنس، قومیت، زبان، رنگ، طبقه و

 ...نابرابري جنسي، قومي، زباني و 

سالنتي و  ) هاي مختلف ع در بخشتوزيع نابرابر مناب :نابرابری بخشی .3

 .است( بومي در مقابل جديد و مدرن

هالا و مواضالع   توزيع نالابرابر فرصالت   (:ای يا منطقه) نابرابری فضايی .4

شهر و روستا، با ي شهر و پايین شهر، نزديالک  . اجتماعي در فضاست

 (.9)به مرکز و دور از مرکز

يعني . د داردهاي ياد شده در کشور وجومتأسفانه همه اشكال نابرابري

هم نابرابري موضعي داريم، هم نابرابري بیروني، هم نابرابري بخشي و هالم  

اي کاله باله لحالاظ    در جامعاله  ها وجود متراکم اين نابرابري. نابرابري فضايي

هايش عدالت است، در صورت عدم تعبیاله   آرمانترين  تاريخي يكي از مهم

از همین رو، . طرناک استها، بسیار خبراي از بین بردن نابرابري سازوکاري

ترين اخالتالل اجتمالاعي لحالاظ و     اختالل توزيعي را از يک منظر بايد مهم

 . انديشي کرد براي آن چاره

 

 گيری بحث و نتيجه
، مفهالوم فروپاشالي اجتمالاعي از    بیالان شالد  هاي  همانطور که در بخش

کفايت  زم براي توضیح شرايط اجتماعي که جامعاله مالا در آن قالرار دارد    

شناسي، مفهوم  هاي معرفتي علم جامعهدار نیست و با استناد به دادهبرخور

ايالن مفهالوم هالم    . دهنده اين وضعیت اختالل اجتماعي است دقیق توضیح

علمي است و هم توان تبییني بالا يي دارد و از آنجالا کاله غايالت واکالاوي      

راهكارهايي است که به ما کمک کند تا  ارائهوضعیتي که در آن قرار داريم، 

ز چنین وضعیتي رهايي يابیم، اين مفهوم از اين منظر نیز بسیار راهگشالا  ا

هاي مختلف اجتماعي نظام شناختي زماني که خرده به لحاظ جامعه. است

زنند که برخي شوند، پیامدهاي منفي مختلفي را رقم ميدچار اختالل مي

 :ترين آنها عبارتند از از مهم

 قالومي، زبالاني،   ) دن جامعاله تقلیل روابط بین گروهي، بخش بخش ش

 رو تضعیف انسجام اجتماعي( …طبقاتي و

 رافزايش تعارضات قومي و فرهنگي 

 افزايش تضادهاي اجتماعير 

 رتفاوتي اجتماعي افزايش بي 

 رکاهش تعهدات جمعي و افزايش فردگرايي 

 رافزايش به کارگیري زور و اجبار در مناسبات 

 رکاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي 

 ررل رسمي و افزايش فساد اداريافزايش کنت 

 رقطبي شدن جامعه 

 ي اجتماعيرها افزايش آسیب 

 رتشديد محرومیت 

 نشیني و مهاجرتر افزايش حاشیه 

 (9)کاهش مشروعیت دولت. 

زايي پیامدهاي يالاد شالده،    پر واضح است که کاستن از درجه آسیب

باله  . است( اختالل اجتماعي) شناسي بروز چنین وضعیتي نیازمند سبب

برخي . رسد در بروز اين وضعیت عوامل متعددي مدخلیت دارندمي نظر

هاي غیردقیق و يا گذارياز اين عوامل دروني هستند و ناشي از سیاست

هالا و برخالي ناشالي از     عدم توجه کافي به پیامدهاي ناخواسالته سیاسالت  

عوامل بیروني هستند که در چند دهه گذشالته هالم تنگناهالايي جالدي     

هالاي  گذارياند و هم اين که منجر به سیاستوردهوجود آه براي کشور ب

. تواند داشته باشالد اند که پرواضح است، چه پیامدهايي مي اقتضايي شده

ترين عوامل دروني که در بروز اخالتالل اجتمالاعي مالدخلیت دارنالد      مهم

 :عبارتند از

 رنگاه بیش از حد ايدئولوايک به فرهنگ و جامعه 

 نگي به جاي راهبرد وحدت در عین تأکید بر راهبرد يكسان سازي فره

 رکثرت

     آمالوزش و  دوگانگي بین نظام رسمي و غیررسالمي، بالین دو نهالاد

و خانواده به دلیل نظام ارزشي متفاوت و در نتیجاله   پرورش و نهاد

 رپذيري اخالل در فرايند جامعه

  توانالد   دارد و نمينوجود  عملدر ابتناء حوزه اقتصاد بر قواعد بازار، که

گیري يک گونه اقتصادي خاصالي   باشد و در نتیجه شكل وجود داشته

مبتني بر قواعد بازار است و قرار است سازوکارهاي بازار  که از يک سو

دهالد،  ي در عین حال که تولیالد را افالزايش مالي   يبه صورت دست نامر

اما از سوي ديگر به دلیل اقتضائات خالا    رکندها را کنترل مي قیمت

و برخالي  ( هالا گیري از افالزايش قیمالت  مثل تنظیم بالازار بالراي جلالو   )
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شود و نقم قواعد بالازار  ها، مداخله در بازار قلمداد مي گذاريسیاست

، وضعیتي است کاله از مواهالب بالازار دور    تناقضيحاصل چنین . است

 .اما مضرات آن گريبانمان را خواهد گرفت رمانیم مي

       نگالاه  ) ناهمسازي بالین قواعالد حالوزه فرهنالگ و حالوزه اقتصالاد

که ( ايک در حوزه فرهنگ و نگاه لیبرالي در حوزه اقتصادايدئولو

نتیجه آن بروز يک نوع دوگانگي ارزشالي اسالت کاله خالود را در     

ن ايگذشته از . دهد قالب دو حوزه رسمي و غیررسمي نشان مي

پالول و  ) هالاي آن  شدن ارزش مسلطبه دلیل غلبه منطق بازار و 

ه نظام فرهنگي کارآمدي ابزارهايي کاو از طرفي ن( ثروت و رفاه

شناسالد، جامعاله باله     براي کسب آن دستاوردها به رسمیت مالي 

تالوان در انالواع    آورد که نمود آن را مي ابزارهاي ديگري روي مي

 . انحرافات اجتماعي ديد

توان از نقش عوامل بیروني که خود را در  نمي عالوه بر عوامل ياد شده

بدون . است، غافل بود ها نشان دادهچند دهه گذشته در قالب انواع تحريم

هاي اجتماعي که امروز شاهد آن هستیم را بايد به ترديد بخشي از اختالل

امالا در عالین    رصورت مستقیم و غیرمستقیم، به عوامل بیروني نسالبت داد 

دقیق و درست  کشورگذاري در حال بايد توجه داشت که چنانچه سیاست

 . شداثر مي حتي بييافت و بود، اثر عوامل دروني بسیار کاهش ميمي

 

 راهکارها
در وهلاله اول   بیالان شالد  هايي کاله  بدون ترديد، فائق آمدن بر اختالل

گالذاري  هالاي کالالن سیاسالت   هايي در سطح کالن و در حوزهنیازمند اقدام

  :است از جمله

 هالالاي فرهنگالالي کالاله متكالالي بررويكالالرد  در حالالوزه فرهنالالگ، سیاسالالت

بتنالي بالر رويكالرد    هايي که مسازي فرهنگي هستند با سیاست يكسان

به اين معنا که به جاي . وحدت در عین کثرت هستند، جايگزين شوند

سازي تالش کنیم، در عین توجه به تكثرها در جامعاله، نالوعي    يكسان

 .آوريم وجود هبوحدت مقبول و پذيرفتني در حوزه فرهنگ 

          در حوزه اقتصالاد از لیبرالالي کالردن ايالن حالوزه بالدون توجاله باله

شالوند،  ي بعد اقتصاد بالازار مالي  ها ز بروز سويهنهادهايي که مانع ا

ي بازار منوط به وجود نهادهايي ها کارآمدي مكانیسم. پرهیز کنیم

گیري انحصار در بازار شوند و همالین طالور    است که مانع از شكل

کننده، تعادلي بین قدرت بازار و  نهادهايي که با حمايت از مصرف

 . کنند جامعه ايجاد مي

  ي مختلف، به صورت ها اشكال مختلف فساد در حوزهمقابله مستمر با

 .محور، دنبال شود جدي و با اتكا به رويكرد سیستم

     با تقويت حوزه عمومي و نهادهاي اين حالوزه از جملاله مطبوعالات، از

گیالري فسالاد بالیش از     از شكل ظرفیت نظارتي جامعه براي جلوگیري

 . پیش استفاده کنیم

 خصالو    باله و  (قالوانین و مقالررات  ) فالزاري  ي نرمها از طريق مكانیسم

له تعارض منافع در ئمس( ي يكپارچه ديجیتاليها سامانه) افزاري سخت

 .را مرتفع کنیمدستگاه بوروکراسي 

 

Opinion 

Social Collapse or Social Disorder 
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Abstract 
Background: This article sought to assess social disorder and respond to questions such as: Is “social collapse” an 

appropriate term to describe the situation in Iranian society facing various social problems? If this concept is not 

appropriate, then what is the appropriate concept? How should this situation be explained? 

Methods: This theoretical-analytical study collected data using the library research method.  

Results: According to our results, the concept of social collapse is an inaccurate and unscientific one. Basically 

because this concept cannot fully explain the status of the Iranian society. The proper concept to describe this term 

is” social disorder”. Unfortunately, Iran is faced with a gamut of disorders all of which are manifested in the various 

subsystems of the society; these situations generally stem from an ideological view towards Iranians and social 

culture, homogenizing cultural policies, institutional conflicts, liberalization of economic spheres and their 

inconsistency when compared with the logic inherent to other social spheres. The role foreign (international) bodies 

play in the emergence of such situations should not be ignored: and it should suffice that past few decades were 

testament to this issue which manifested in imposing various forms of sanctions against Iran by foreign bodies . 

Conclusion: Overcoming social disorders and creating balance in the social system requiresthe implementation of 

macro-level policy-making in various areas of the governing system. 
 
Keywords: Incivility, Social Adjusment, Social Skills 
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