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مقدمه
حضرت آیت  اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی صبح یکش��نبه 19 اردیبهش��ت ماه 
در دی��دار فرمانده��ان و مس��ئوالن نی��روی 
انتظامی جمهوری اس��المی ای��ران، موضوع 
اول  درج��ه   در  و  مه��م  بس��یار  را  امنی��ت 
اولوی��ت خواندند و با تأکی��د بر اینکه بدون 
امنیت، زندگ��ی روزمره  مردم و فعالیت های 
علمی، دانش��گاهی، اقتصادی و اداره  کشور 
امکان پذیر نیس��ت، فرمودند: »اقدام و عمل 
در ح��وزه  اقتص��اد مقاومتی و ش��کل گیری 
شجره  طیبه  اقتصاد درون زا نیز نیازمند امنیت 
اس��ت«. رهبر انقالب اس��المی ب��ا تأکید بر 
اینکه موضوع »امنیت اخالقی« و دغدغه های 
م��ردم در ای��ن زمین��ه، از موضوعات مهمی 
اس��ت که باید مورد توجه نی��روی انتظامی 
قرار گیرد، اظهار داشتند: »اعتیاد، شرارت ها 
و هنجارش��کنی ها، موج��ب تهدی��د امنیت 

جس��می، جانی و اخالقی جامعه می ش��ود؛ بنابراین باید با استفاده از 
دیدگاه های کارشناس��انه  انسان های متفکر و صاحب نظر به  خصوص 
در درون نیروی انتظامی، برای مقابله با این مسائل، برنامه ریزی دقیق 
ک��رد«. رهنمودهای رهب��ر معظم انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در جمع مس��ئوالن نیروی انتظامی، در ش��رایطی بیان ش��د 
که در اردیبهش��ت ماه خبره��ای بعضاً متعددی از وق��وع حوادث و 
رویدادهای غیراخالقی و ناقض هنجارهای جامعه ایرانی در رسانه ها 
منتشر شده بود و بیش از پیش به نگرانی ها در این حوزه دامن می زد. 
در رویداد نخس��ت، در روز س��وم اردیبهش��ت ماه اعالم شد که 
مردی معتاد که همس��ر و دختران 5 و 7 س��اله اش را 21 روز در خانه 
حبس و شکنجه  کرده، بازداشت شده است. او آن ها را با چاقو آزار 
داده، فک دختر خردسالش را با ضرباتی وحشتناک شکسته و شب ها 
همسرش را درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون اکسیژن زندانی 
کرده و آزار داده اس��ت. در رویداد دوم، در هفته نخست اردیبهشت 
اعالم ش��د ک��ه یک دختر شش س��اله افغانی توس��ط ی��ک نوجوان 
17 س��اله ورامین��ی مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رس��یده اس��ت. 
فروزان سرپرس��ت دادس��رای اطفال در همایش »آموزش حقوقی به 
دانش آموزان« که در دبیرس��تان البرز برگزار شد، اعالم کرد که »در 

گروه های مرجع و آسيب پذيری 
امنيت اخالقی جامعه ايرانی

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، عالوه بر تأکید مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای بر اهمیت امنیت اخالقی 
و نسبت آن با دیگر ابعاد امنیت جامعه ایرانی در دیدار با مسئوالن نیروی انتظامی، شاهد بروز و خبری شدن 
برخ�ی رخ داده�ا و نابهنجاری های اخالقی در جامعه ایرانی و به ویژه در میان اعضای گروه های مرجع جامعه 
بودیم. این گزارش ضمن بررسی برخی از این موارد، به تبیین اهمیت و سازوکار هشداردهی و احیای امنیت 

اخالقی در این حوزه از طریق برپایی نوعی نهضت اخالقی می پردازد.

تحلیل
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گروه های مرجع و آسيب پذيری 
امنيت اخالقی جامعه ايرانی

جلس��اتی که با قاتل این دختربچه داش��تیم مشخص شد که گذاشتن 
یک طبقه در اختیار پسر 17 ساله و آزادی موبایل و فیلم های مستهجن 
و مجوز بزرگس��االن خانواده برای خوردن مشروبات، باعث انحراف 

وی شده است«. 
در خبری دیگر، در روز شنبه 11 اردیبهشت، یک دختر تایلندی 
که در س��ال جاری برای گردش گری به ایران س��فر کرده، از تجربه 
»آزار جنس��ی« در این سفر نوشته اس��ت. این مطلب در صفحه فیس 
بوکی به نام »در ایران می بینمت« منتش��ر ش��ده که سایت »شبنویس« 
آن را بازنش��ر کرده است. این دختر تایلندی که خود را با نام »کیت« 
معرفی کرده، نوش��ته است: »من دختری بیس��ت وچند ساله هستم که 
امروز روز هش��تم س��فرم در ایران است؛ س��فری که قرار است چند 
روز دیگر هم ادامه داشته باشد. من سفرم را از تهران و بعد به کاشان 
و اصفهان ش��روع کردم و اکنون در مسیر ش��یراز هستم. متأسفانه در 
این یک هفته چندین بار تجربه های وحش��تناکی داش��تم که در تمام 
آن ها مردانی مرا به صورت آش��کار یا ناآشکار آزار دادند که به طور 
خالصه می گویم«. او سپس، تجربه های خود از آزار جنسی در ایران 

را به صورت منطقه ای تقسیم کرده و توضیح داده است. 
بر این اس��اس، نوش��تار حاضر در چارچ��وب دغدغه رهبر معظم 
انقالب با هدف تحلیل کارشناس��انه و موشکافانه این موضوع تدوین 
شده و به این پرسش پاسخ می دهد که دلیل بروز و شیوع نابهنجاری های 
اخالقی و بعضاً عادی ش��دن آن در جامعه ایرانی چیست؟ نویسنده در 
مقام پاسخ دهی و در مجموع، بر آن است که یکی از علل گسترش و 
ش��یوع پدیده های ضداخالقی در جامعه ایرانی، درگیرشدن برخی از 
اعضای گروه های مرجع، به عنوان نماد و الگوی جامعه در این ورطه 
و ع��دم مقابله صحیح و بهنگام با آن اس��ت که نهایت این روند حتی 
می تواند به فروپاش��ی اخالقی جامعه بیانجامد. در واقع، در چارچوب 
گروه های مرجع، نخبگان یا به تعبیر دینی، عالمان و کارگزاران جامعه 
قرار می گیرند که پایبندی یا پایبندنبودن آن ها، تأثیر بسیاری بر اخالق 
جامعه دارد. بر اس��اس روایتی که از پیامبر اکرم )ص( در منابع شیعه 
نقل می شود، دو گروه وجود دارند که در صورت صالح بودن آن ها، 
جامعه صالح می ش��ود و در غیر این صورت، به تباهی س��یر می کند؛ 
یک��ی از این گروه ه��ا کارگزاران و والیان حکومت��ی و گروه دیگر، 
عالمان و نخبگان اجتماعی هس��تند، به این معنا که تا وقتی گروه های 
مرجع، مرزی برای حرف، س��خن و رفتار قائل نباشند و به اخالقیات 
نیز پایبندی نداش��ته باشند، جامعه نیز به س��مت بی اخالقی سوق داده 

می ش��ود. همچنین، در تعبیر دیگری بر این 
نکته تأکید می شود که مردم به کارگزاران و 
والیانشان شبیه تر هستند تا به پدر و مادرشان، 
طبیعی است که این شباهت در خلق و خو و 
رفتارشان است و از این منظر از کارگزاران 
بنابرای��ن، ب��ا مش��اهده  تأثی��ر می پذیرن��د. 
بی اخالقی در جامعه باید بررس��ی کنیم که 
چقدر از بحران های اخالق��ی موجود نتیجه 
پایمال ش��دن حقوق مردم توسط کارگزاران 
بوده اس��ت. برای مث��ال، وقتی اختالس های 
اقتصادی توس��ط اعض��ای گروه های مرجع 
ب��روز  گی��رد،  ص��ورت  دس��ت اندرکار  و 
بی اخالق��ی در دیگر الیه ه��ای اجتماعی به 
امری عادی تبدیل و قبح آن ریخته می شود.

گروه ه�ای مرج�ع جامع�ه ايران�ی و 
بروز نابهنجاری های اخالقی

گروه مرجع عبارت است از افراد، گروه ها و 
مقوله هاي اجتماعي که این ویژگي را دارند 
ک��ه مبنا، معیار و اس��تانداردي ب��راي تعیین 
افکار، ارزیاب��ي و داوري در مورد کنش ها 
و رفتارهاي اجتماعي افراد هس��تند. انتخاب 
گروه مرجع باعث مي ش��ود که جهت گیري 
فکري و رفتاري افراد تحت تأثیر قرار گیرد. 
بنابراین، گروه مرجع، گروهی است که رفتار 
و گفتارش مبن��ا و معی��ار داوری و ارزیابی 
ق��رار می گیرد،  کار کنش گ��ران اجتماعی 
به ای��ن معنا که کنش گران باورداش��ت ها و 
نیز انگارها و هنجاره��ای رفتاری خود را با 
ارجاع ب��ه این گروه ها موج��ه می پندارند و 
آن ها را بر پایه همین ارجاع داوری می کنند. 
در عی��ن حال، بح��ث از گروه های مرجع یا 
بحث جامعه شناختی  اخالقی،  مرجعیت های 
و به طور مش��خص در حوزه جامعه شناس��ی 
اخ��الق اس��ت و از ای��ن رو، در چارچوب 
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ل
حلی

ت

ق��رار  کارک��ردی  جامعه شناس��ی  س��نت 
می گیرد. بر اس��اس مکت��ب کارکردگرایی 
جامعه ش��ناختی، وج��ود و بقای ه��ر نهاد یا 
س��اخت اجتماعی، معلول اس��تعداد و نقش 
آن در تأمین کارکردهایی است که نیازهای 
ضروری نظام اجتماعی را تأمین و بقا و دوام 
آن را تضمی��ن می کند. یک��ی از مهم ترین 
ای��ن ضرورت ه��ا، جامعه پذیری ب��ه معنای 
فرآیند انتقال ارزش ه��ا و هنجارهای جامعه 
اس��ت که متولی آن، نهادهای جامعه پذیری 
از جمله نهادهایی چون نه��اد خانواده، نهاد 
دین، نهاد آموزش و رس��انه ها هستند. بر این 
اس��اس، گروه های مرجع نی��ز در چارچوب 
همین نهادها ش��کل می گیرن��د )همچنان که 
پژوهش ه��ای متعدد نش��ان داده ان��د که در 
جامع��ه ایرانی؛ خان��واده، معلمان، اس��اتید 
ورزش کاران،  روحانی��ون،  دانش��گاه، 
هنرمن��دان و پزش��کان، از جمل��ه مهم ترین 
گروه ه��ای مرج��ع و مرجعیت های اخالقی 
به ش��مار می رون��د.( و دو کارک��رد عمده 
هنج��اری و مقایس��ه ای دارن��د. در کارکرد 
هنجارفرس��تی، ای��ن گروه ه��ا ارزش ه��ای 
مسلط اجتماعی و اخالقی را شکل می دهند 
و الگ��وی هنج��اری ایج��اد می کنن��د و در 
کارکرد مقایس��ه ای نی��ز امکان��ی را ایجاد 
می کنند ک��ه کنش گران با مقایس��ه خود با 
آنان از محرومیت نسبی خود آگاه شوند. در 
عین حال، برخی جامعه شناس��ان نیز معتقدند 
ک��ه در غی��اب تفک��ر و روحی��ه انتق��ادی، 
گروه های مختلف اجتماعی ممکن است از 
فرط اش��تیاق و عالقه، ترغیب ش��وند که در 
گروه مرجع مستحیل ش��وند و نوعی تمایل 
ب��ه همانندس��ازی در آن ها ش��کل می گیرد 
که کارکرد س��وم گروه های مرجع اس��ت. 
از سوی دیگر، گروه  مرجع، مرجعیت خود 

را ب��ر پایه  پذیرش عمومی به دس��ت می آورد، به ای��ن معنا که وقتی 
کسی یا کس��انی و یا حتی یک صنف اجتماعی افزون بر جاذبه های 
اخالقی و کش��ش های شخصیتی خود )دست کم به باور کنش گران 
اجتماع��ی( از پذی��رش عموم��ی نیز برخ��وردار باش��د، می تواند به 
»دیگری مهم« و مرجع اخالقی تبدیل ش��ود. ب��ر پایه این چارچوب 
نظری، نوش��تار حاضر، چنانکه گفته ش��د، بر آن است که در شرایط 
کنونی جامعه ایرانی، برخی کنش های رفتاری، گفتاری و نوش��تاری 
برخی از اعض��ای گروه های مرجع را می توان ب��ا عنوان غیراخالقی 
ی��ا ضداخالقی مش��خص نم��ود و این نش��انگر بروز نوع��ی اختالل 
کارکردی در ارتباط میان گروه ها و کلیت جامعه ایرانی است. برای 
مثال می توان به رویدادهای متعددی که فقط در اردیبهش��ت ماه رخ 
داده، اش��اره نمود. در اردیبهشت ماه، چنانکه گفته شد، شاهد بروز و 
خبری شدن برخی نابهنجاری های اخالقی از سوی برخی افراد متعلق 
ب��ه گرو ه های مرجع جامعه ایرانی بودیم که گرچه رویدادهایی بدیع 
و تازه نب��ود، اما در صورت تکرار و فراگیرش��دن، می توان آن ها را 
ب��ه منزله زنگ خطر و هش��داری جدی برای به خط��ر افتادن امنیت 

اخالقی جامعه ایرانی به شمار آورد. 
در رویداد نخست و به دنبال انتشار عکس های خصوصی یکی از 
نمایندگان زن منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی و پیگیری موضوع از س��وی خبرنگاران رسانه های 
گروهی، ناجا مأموریت یافت تا نس��بت به ردیابی و شناس��ایی عامل 
یا عامالن ای��ن حرکت غیراخالقی اقدام کند. وزیر کش��ور در روز 
دوش��نبه مورخ 13/ 2/ 95 و دقایقی پس از انتش��ار تصاویر فرد مورد 
نظر در فضای مجازی در نامه ای به ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی 
خود دستور داد در اسرع وقت با همکاری پلیس فتا و دیگر نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی، نس��بت به شناسایی عامل یا عامالن و معرفی آنان 
به دس��تگاه قضائی اقدام کند و پلیس فتا هم در پی بررسی های خود، 
ی��ک روزنامه نگار فعال را به دلیل انتش��ار تصاویر بی حجاب نماینده 
مذکور در کانال تلگرامی به نام قیچی دس��تگیر کرد که البته پس از 

چند روز با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.
پس از آن، علی اصغر پورمحمدی معاون صدا و سیمای جمهوری 
اس��المی، ظهر روز دوشنبه 13 اردیبهشت، نمایندگان 30 زن بازیگر 
سینمای ایران را که از بیکاری گالیه کرده بودند، به حضور پذیرفت. 
ای��ن زنان بازیگ��ر ادعا کرده بودند که به دلیل آنکه متأهل هس��تند، 
تهیه کنندگان به آن ها پیش��نهاد کار در تلویزیون جمهوری اس��المی 
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را نمی دهند. او در دی��دار با این بازیگران گفت به دلیل بحران مالی 
تلویزی��ون دولتی ایران تعداد مجموعه های تلویزیونی از 20 س��ریال 
به چهار س��ریال کاهش پیدا کرده و تله تئاترها هم کاهش محسوسی 
داش��ته است. 30 زن بازیگر در نامه سرگش��اده ای، از رکود شغلی و 
رکود اقتصادی گالیه کرده بودند. آن ها این مدعا را در میان آورده 
بودند که به دلیل آنکه اش��خاص »بی صالحیت و شهوت پرست« در 
پش��ت صحنه اکثر پروژه ه��ای تلویزیونی حضور دارن��د، آن ها که 
متأهل اند از میدان به در ش��ده اند. این بازیگران در نامه ش��ان به علی 
اصغ��ر پورمحمدی گفته بودند که ش��بکه های ماه��واره ای به آن ها 
پیش��نهاد همکاری داده اند، اما آن ها که »عاشق ارزش های اخالقی و 
اجتماعی« در ایران اند، مایل  نیس��تند ایران را ترک کنند. معاون صدا 
و س��یمای جمهوری اس��المی به این هنرمندان وعده داد که با فساد 

مقابله کند.
همچنین، مطابق اعالم پلیس، ش��ب جمعه 17 اردیبهشت ماه، در 
باغی 40 هزار متری در منطقه سعادت آباد، 7 بازیگر معروف سینما به 
همراه یک خواننده و یک فوتبالیست تیم پرطرفدار پایتخت در یک 
پارتی ش��بانه مختلط دستگیر ش��ده اند و از محلی که در آن حضور 
داش��تند، 80  بطری مش��روبات الکلی کشف ش��ده است. همسایه ها 
پس از س��ر و صدای زیاد این میهمانی، در تماس با پلیس 110 آنان 
را در جری��ان ق��رار دادند و مأموران نیز وقت��ی در مراجعه به این باغ 
خ��ود را در برابر پارتی پر از مش��روبات الکلی و مواد مخدر دیدند، 
همه ش��رکت کنندگان را که بیشترش��ان به خاطر مصرف مشروبات 
الکلی و انواع مواد مخدر کوکائین، اس��ید و ماری جوانا در ش��رایط 
عادی نبودند، بازداش��ت کردند. همه این متهمان سرشناس با سپردن 
وثیقه آزاد هستند تا پس از بررسی پرونده شان از سوی بازپرس ویژه 
دادسرای ارشاد و صدور کیفرخواست در مجتمع ویژه ارشاد محاکمه 
شوند. در بین بازیگران، 4 نفر زن و 3 نفر مرد بوده اند و عجیب اینکه 
3 زن بازیگر با همسرانشان در این پارتی شبانه حضور داشتند. در پی 
این رویداد، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقالب 
تهران، عصر سه شنبه 21 اردیبهش��ت در محل دادسرای تهران اعالم 
کرد: »آخرین هشدارم را به ورزش��کاران و هنرمندان می دهم...اگر 
ورزشکاران و هنرمندان در جلسات مبتذل و خالف موازین شرکت 
کنند و اتهام آن ها محرز ش��ود اس��امی آن ها اعالم خواهد شد«. این 
مقام قضایی افزود: »هنرمندانی که در فیلم های سینمایی و سریال های 
تلویزیون��ی حضور دارند و ورزش کارانی ک��ه مورد توجه جامعه به 

ویژه جوانان هستند، نباید در جلسات خالف 
موازین شرع شرکت کنند«.

در نیم��ه اردیبهش��ت ماه نی��ز فیلم��ی از 
س��خنرانی یک��ی از منتخب��ان مرحل��ه دوم 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در یکی 
از حوزه های انتخابیه آذربایجان ش��رقی در 
فضای مجازی منتشر شد که در آن اظهارات 
بسیار زشت و غیراخالقی به کار رفته است.

نی��ز  اردیبهش��ت ماه   18 روز  در 
خبرگزاری ه��ا از تعرض معلم یک مدرس��ه 
روستایی به دانش آموز 9 ساله اش خبر دادند. 
معلم مدرس��ه مردي 36 ساله که هم معلم و 
هم مدیر مدرسه اي کوچک در تنها مدرسه 
یکی از روس��تاهای توابع زنجان اس��ت. این 
مدرس��ه 13 دانش آموز دارد که 11 نفر آن 
پسر و 2 نفر آن دختر هستند. یکی از بستگان 
ای��ن دانش آموز با بیان ای��ن موضوع مدعي 
ش��ده که معلم، پی��ش از تعرض، چندین بار 
فیلم هاي غیراخالقي به دختر 9 س��اله نش��ان 

داده بود.
در م��وردی دیگر، انتش��ار ویدیویی از 
یک��ی از برنامه ه��ای تلویزیون��ی ب��ا اجرای 
یک��ی از مجری��ان مش��هور صدا و س��یمای 
جمه��وری اس��المی ای��ران، اعتراض ه��ای 
گسترده کاربران ش��بکه های اجتماعی را به 
هم��راه داش��ت. این ویدئو از روز ش��نبه 18 
اردیبهش��ت، در اینترن��ت و پیام رس��ان های 
موبایل مورد توجه عموم قرار گرفته اس��ت. 
از نظر بس��یاری از مخاطبان��ی که این ویدیو 
را دیده ان��د، نحوه رفتار و الفاظی که مجری 
هنگام خطاب ق��راردادن مهمان برنامه اش به 
 کار برده اس��ت، »تحقیرآمیز و ناپسند« بوده 
است. منتقدان عالوه بر رفتار و کالم مجری 
برنامه، مشارکت تماشاچیان حاضر در صحنه 
را غیراخالقی و سکوت در برابر تحقیر یک 
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انس��ان در این برنامه تلویزیونی می دانند. این 
در حالی اس��ت که تهیه کننده این برنامه در 
واکنش ب��ه این انتقاد ه��ا و اعتراض ها گفته 
»م��ردی که مقابل مج��ری برنامه قرار گرفته 
ب��ود، بازیگر اس��ت«. دفاعیه نویس��ندگان و 
تهیه کنن��ده ای��ن برنامه هرچه باش��د اندکی 
از س��هم فاحش اشتباه رس��انه ملی در چنین 
ماجرایی کم نمی شود. حتی اگر با شخصیت 
مخاطبی که به زعم تهیه کننده برنامه، بازیگر 
اس��ت کاری نداش��ته باش��یم به هرحال این 
کاراکتر نمادی از یک قشر جامعه است که 
صداوسیما آن ها را مخاطب قرار داده و برای 
آن ها برنامه می س��ازد. در عین حال، اخالق 
ش��رعی، ایرانی و اس��المی ما دست انداختن 
دیگران را جایز نمی شمرد و از سوی دیگر، 
از بی��ن  ب��ردن حیثیت ف��ردی در برابر افکار 

عمومی به هیچ عنوان جایز نیست. 
نی��ز  اردیبهش��ت   19 یکش��نبه  روز  در 
محس��نی اژه ای س��خنگوی ق��وه قضائیه در 
نشس��ت خبری در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر 
اینک��ه علت فوت کاپیتان س��ابق تیم فوتبال 
پرس��پولیس چه بوده اس��ت؟ گف��ت: برای 
وی پرونده ای تش��کیل ش��د و علت فوت را 
پزش��کی قانونی اعالم ک��رد، البته بعد گفته 
شد بحث خودکش��ی مطرح نیست و وی بر 
اث��ر مصرف مواد و الکل فوت کرده که این 
موضوع اعالم نظر پزشکی قانونی و پزشک 
بوده است و دادگاه باید در مورد آن تصمیم 
بگیرد و نس��بت به پرونده قرار الزم را صادر 

کند.

امنيت اخالقی و سازوکار تأثيرگذاری 
گروه های مرجع

امنی��ت اخالق��ی ش��امل ش��رایط و محی��ط 
مس��اعدی اس��ت که در آن، افراد و جوامع 

قادر باشند در رشد فضائل و صفات اخالقی خویش بکوشند و برای 
ارت��کاب رذایل اخالقی هزینه باالیی پرداخ��ت کنند. به بیان دیگر، 
مجبور نباش��ند برای تداوم زندگی جمعی از فضایل و اصول اخالقی 
پذیرفته ش��ده و عام همچون راستگویی، امانتداری، پاکدامنی و مانند 
آن ها چشم پوش��ی کنند. در این تلقی، اخ��الق دربردارنده مفاهیم و 
ارزش هایی است که بیرون از جامعه و فرد شکل گرفته اند و فراتر از 

جامعه بشری، دارای نوعی هستی مستقل و خارجی هستند.

به بیان دیگر، اصالتی ذاتی و جهان شمول دارند. دوگانه هایی چون 
نیکی و بدی، مهربانی و خش��ونت ورزی، وفاداری و خیانت و مانند 
آن ها از این جمله اند و جزئی از فطرت انس��انی یا آگاهی ساختاری 
انسان و ضمیر ناخودآگاه او هستند و در غیاب آن ها یا هنگامی که 
این فضایل به صورت س��اختاری در معرض تهدید قرار می گیرند، 
جامعه انسانی با نوعی فروپاشی اخالقی و ازهم گسیختگی اجتماعی 
مواجه می ش��ود و برقراری امنیت اجتماعی، بیش از پیش، صبغه ای 
س��خت افزارانه می گیرد. به بیان دیگر، تص��ور اجتماعی که در آن 
اخالق و امنیت اخالقی وجود نداشته باشد، محال است و در همین 
جاس��ت که امنیت اخالقی و امنیت اجتماعی به هم مرتبط ش��ده و 

یکی از بسترها و علل خدشه دارشدن 
امنیت اخالقی جامعه رفتار و گفتار 

گروه های مرجع جامعه است که باید 
با هشدارهای به موقع به آن ها مانع از 

سرایت نابهنجاری های اخالقی به کلیت 
جامعه ایرانی شد.
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اس��تقرار امنیت اخالقی ب��ه مثابه بعد پیش گیران��ه تهدیدات امنیت 
اجتماعی بروز و نمود می یابد. از سوی دیگر، الزمه برقراری امنیت 
اخالقی در سطح عام و مفهوم حداکثری، شرایطی است که در آن 
افراد فارغ از نیاز و هراس باش��ند تا به خاطر رفع نیازهای زیس��تی و 
اجتماع��ی خود و همچنین ترس از قدرت ه��ای فائقه مجبور به زیر 
پا گذاش��تن اصول اخالقی نباش��ند. در این جا نیز امنیت اخالقی با 
امنیت انسانی پیوند می خورد، زیرا امنیت انسانی بر حراست از هسته 
اولیه و حیاتی زندگی بش��ر بنا می ش��ود و متکفل رهایی انسان ها از 
نی��از و هراس اس��ت. در عین حال، در نگاه حداقل��ی و به ویژه در 
برداشت فقهی در جوامع اسالمی، مفهوم اخالق در اصطالح امنیت 
اخالقی عمدتاً به اخالق جنس��ی تحویل می شود. از این رو، عناصر 
و گزاره های امنیت اخالقی نیز شامل عناصر و گزاره هایی است که 
در نهایت، بتواند روابط س��الم زن و مرد در محیط های اجتماعی و 
خانوادگ��ی را تضمین کند. در این چارچوب، در جامعه اس��المی 
ایران و در ذیل نیروی انتظامی جمهوری اس��المی، چند سالی است 
گش��ت های امنیت اخالقی تأسیس ش��ده اند تا تأمین کننده این نیاز 
عمومی از طریق برخورد با مظاهر اجتماعی آن باشند. بر این اساس، 
مفه��وم امنیت اخالقی در این تلقی عمدتاً بع��د دفاعی مقابله با آن 
چیزی در نظر گرفته می ش��ود که در ادبیات سیاس��ی ایران تهاجم 
فرهنگی یا جنگ فرهنگی خوانده می ش��وند، سیاست هایی که در 
چارچوب این برداش��ت به اجرا گذارده می ش��وند، عمدتاً عبارتند 
از مقابله با بی بندوباری جنس��ی، تأکید بر حجاب و تش��ویق آن از 
طریق الگوسازی، مقابله با سینمای مستهجن و موسیقی های مبتذل، 
جلوگی��ری از تبلیغ انحراف جنس��ی در کتاب ها و رمان ها، مقابله با 
پورنوگرافی اینترنتی، منع اختالط زن و مرد در عرصه های عمومی به 
هر ترتیب، تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر در قبال انحرافات 
سایت ها و مراکز همسریابی، مقابله با مدل های لباس غربی و اساساً 
مدلینگ، مقابله با ش��بکه های ماهواره ای از طریق ارسال پارازیت یا 
جمع آوری دس��تگاه های گیرنده و آنتن ه��ای دریافت امواج و در 
ی��ک کالم، مقابله با هجوم فرهنگ جنس��ی غرب که کانون آن را 

تبلیغ هرزگی جنسی تشکیل می دهد. 
از س��وی دیگ��ر، در جامعه شناس��ی مبحثی وج��ود دارد به نام 
»گروه مرجع اجتماعی« به عنوان گروهی که افراد براي ش��کل دادن 
به باوره��ا و عقاید خود و همچنین ب��راي تنظیم چگونگي عملکرد 

خ��ود در عرصه ه��اي مختلف، خ��ود را با 
ای��ن گروه ه��ا، یعن��ی گروه هایي متش��کل 
از اف��رادي ک��ه عقاید و عملک��رد آن ها را 
نمونه مي پندارند، مقایس��ه مي کنند و از این 
طریق به ترس��یم هویت و تنظیم رفتار خود 
مي پردازند. گروه هاي مرجع بدین لحاظ که 
الگوهایي را براي رجوع، داوري و ارزیابي 
فرد از خود تشکیل مي دهند، اهمیت باالیي 
دارن��د. بنابرای��ن اف��راد براي آنک��ه رفتار، 
اس��تعداد، ظواهر بدني، ارزش ها و بسیاري 
دیگر از خصوصیت هاي خ��ود را بیازمایند 
و ارزیاب��ي کنن��د، نیاز ب��ه معیارهایي دارند 
که از طریق گروه مرجع در اختیارشان قرار 
مي گیرد. گروه های مرج��ع را تحت عنوان 
گروه های داوری و »گروه های استنادی« نیز 
نام می برند. ب��رای مثال، برادران و خواهران 
بزرگت��ر گروه داوری یا اس��تنادی، برادران 
و خواه��ران کوچکتر را تش��کیل می دهند 
و اس��تادان و دبی��ران نی��ز می توانن��د برای 
دانش��جویان و دانش آموزان به عنوان گروه 
مرج��ع یا اس��تنادی تلقی ش��وند و در مورد 
نوجوانانی ک��ه در کوچه های محل خود به 
بازی فوتبال مش��غولند و با حرارت و شوق 
و ذوق س��عی در ب��ه کار گرفت��ن و تلقی��د 
تکنیک ها و حرکات اعضای تیم ملی فوتبال 
کشور یا یکی از تیم های معروف را دارند، 
گروه استنادی یا داوریشان، همان بازیکنان 
معروف تیم های دیگری اس��ت که به آن ها 
تأس��ی می جویند. ب��ه هر ترتی��ب، از جمله 
گروه های مرجع می ت��وان به ورزش کاران، 
هنرمندان، اس��اتید و معلمان، شخصیت های 
سیاس��ی، روحانیون و نخبگان جامعه اشاره 
کرد که ع��الوه بر حوزه تخصصی خود در 
حوزه اخالق و الگوهای رفتاری و گفتاری 
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نیز محل رج��وع و تقلید دیگ��ر گروه های 
اجتماعی هس��تند و از این رو، سهم بسزایی 
در ش��کل دهی به س��رمایه اخالقی جامعه و 
ب��ه تب��ع آن، ارتقاء ضری��ب امنیت اخالقی 
جامعه دارند. سازوکار این تأثیرگذاری نیز 
عمدتاً از مجرای رسانه ها شکل می گیرد. به 
بیان دیگر، رسانه ها متغیر واسطی هستند که 
نقش نوعی پل ارتباطی را میان گروه مرجع 
به عنوان هنجارفرس��ت و دیگ��ر گروه ها و 
اقش��ار اجتماع، ب��ه عن��وان هنجارپذیر ایفا 
می کنن��د. در عین حال، در جهان جدید که 
آن را می توان جهان وانموده یا رسانه محور 
نامید، رسانه ها به ویژه رسانه های جدید، در 
ای��ن حوزه نق��ش مس��تقل و در واقع، متغیر 
مستقل نیز به ش��مار می روند. جامعه شناسان 
این نقش مس��تقل را با عنوان کارکرد پنهان 
رس��انه ها مش��خص می کنن��د. اصطالحات 
کارکرد آش��کار و پنه��ان نخس��تین بار از 
س��وی رابرت مرت��ن جامعه ش��ناس مکتب 
»س��اختارگرایي کارکردي« ب��ه کار رفت. 
از دی��دگاه وي هرگاه یک پدیدة اجتماعي 
هم��ان نتایج مش��خصي را به ب��ار آورد که 
م��ورد نظر بوده، اث��رات حاصل را کارکرد 
آش��کار مي نامن��د و ه��رگاه اج��راي یک 
سلس��له اصالحات ی��ا انجام ی��ک فعالیت 
اجتماعي نتایج دیگري غی��ر از آنچه مورد 
نظر بوده به ب��ار آورد، آن را کارکرد پنهان 
مي نامند. ب��ه عنوان مثال، کارکرد آش��کار 
جریمة رانن��دگان متخلف، اجراي قوانین و 
ایجاد نظم اس��ت ولي در عین حال این امر 
کارکرد ضمن��ي دیگري هم دارد که ایجاد 
درآم��د براي دولت اس��ت. بر این اس��اس، 
یک��ي از کارکرده��اي پنهان رس��انه ها در 
جهان جدید خصوصاً رسانه های تصویری، 

ایجاد، تغییر و دگرگوني در افراد و گروه هاي مرجع از طریق اشاعه 
معاني، ارزش ها و ایده آل هاي جدید و بیش��تر در سطح طبقة متوسط 
جامعه اس��ت. به بیان دیگر، رس��انه ها می توانند از طریق شگردهایی 
چون تصویرپردازی، بزرگنمایی، ش��خصیت پردازی و مانند آ ن ها، 
برخی اف��راد و گروه ه��ای اجتماعی را در مقام مرج��ع اجتماعی و 
اخالق��ی قرار داده و از برخی دیگ��ر، مرجعیت زدایی کنند. یکی از 
مهم ترین مش��کالت جامعه ایرانی در ش��رایط کنونی، نبود سیاست 
مش��خص و در عین ح��ال صحیح و کارک��ردی در خصوص طرح 
و تصویرس��ازی از الگوها و سرمش��ق های اجتماع��ی و اخالقی در 
س��طح حداقل رس��انه های رس��می اس��ت. همچنان که، رسانه های 
فضای مجازی اعم از خبرگزاری ها، وبالگ ها، پایگاه های اینترنتی 
و س��ایت های خبری، س��طحی جدی و قابل مش��اهده از رسانه ها را 
در جامع��ه ما به خودش��ان اختص��اص می دهند و در این س��طح نیز 
در س��ال های اخیر ش��اهد آش��فتگی ها و نابهنجاری های بسیاری به 
ویژه از س��وی به اصطالح سلبریتی ها هس��تیم، به گونه ای که بعضاً 
معروف ه��ا، منکر و منکرها، معروف جلوه داده می ش��وند که نتیجه 
آن، به هم ریختگی اخالقی کنونی در جامعه ایرانی اس��ت. در کنار 
ای��ن پدیده، متغیر دیگری که به نابهنجاری اخالقی در جامعه ایرانی 
دامن زده، تضعیف نقش خانواده در مقام مرجعیت اجتماعی اس��ت 
ک��ه البته محص��ول آس��یب پذیری و ضعف کلی نه��اد خانواده در 
شرایط کنونی جامعه ایران است. در جامعه کنونی ایران، خانواده به 
ش��دت جایگاه مرجعیت را از دست داده و به دیگر گروه ها واگذار 
کرده است. شمار قابل مالحظه ای از جوانان، الگوهای رفتاری خود 
را از افرادی غیر از خان��واده )بزرگ ترها( انتخاب می کنند. این در 
حالی است که خانواده در طول تاریخ ایران مهم ترین نهاد اجتماعي 
بوده و در همه عرصه ه��ا، حوزه ها و گروه ها، گروه مرجع مهمي به 
شمار می آمده است. در سنت ایرانی، افراد خانواده، تا اندازه زیادی 
مرجعیت های اخالقی همانند و همسو با بزرگترهای خانواده داشتند 

که در وضعیت کنونی این هم داستانی از بین رفته است.

نتيجه گيری
امنیت اخالقی، یکی از ابعاد مهم امنیت داخلی کشورهاست و نسبت 
تنگاتنگی با دیگر ابعاد امنیت در این حوزه از جمله امنیت اجتماعی، 
امنیت عموم��ی، امنیت روانی و امنیت فرهنگی جوامع دارد. در این 
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میان، س��هم گروه های مرجع جامعه در تأمین و حفظ امنیت اخالقی 
جامعه بس��یار اساسی اس��ت و بروز نابهنجاری های اخالقی از سوی 
برخی از اعضای ای��ن گروه ها می تواند موض��وع یادگیری و تقلید 
دیگر اقش��ار اجتماعی و به ویژه جوانان ق��رار گیرد و از این طریق، 
س��رمایه اخالقی جامعه را با فرس��ایش و آسیب دیدگی مواجه کند. 
این شرایطی اس��ت که به نظر می رس��د جامعه ایرانی در آستانه آن 
ق��رار گرفت��ه و از این رو نیازمن��د برنامه ای جدی و اندیشیده ش��ده 
برای هش��داردهی و احیای سرمایه اخالقی گروه های مرجع و به تبع 
آن امنی��ت اخالقی جامعه اس��ت. به بیان دیگر، می بایس��ت یکی از 
بس��ترها و علل خدشه دارشدن امنیت اخالقی جامعه را رفتار و گفتار 
گروه های مرجع جامعه دانس��ت و با هشدارهای به موقع به آن ها مانع 
از سرایت نابهنجاری های اخالقی به کلیت جامعه ایرانی شد. بر این 
اس��اس، بهترین راه برای مبارزه و مقابله با اخالق گریزی در جامعه، 
تضمی��ن پایبندی گروه های مرجع به اخالق اس��ت، ب��ه این معنا که 
تحول اساس��ی باید در آنها رخ بدهد ت��ا تأثیر آن در بدنه جامعه نیز 
مشاهده ش��ود و مفاهیمی چون تبلیغ، تعلیم و تربیت جنبه کاربردی 
پی��دا کند. حضرت علی )ع( در نهج البالغ��ه می فرماید: »َمْن نََصَب 
نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً ْ فَلْیَبَْدأْ بِتَْعلِیِم نَْفِسِه قَبَْل تَْعلِیِم َغیِْرهِ«. اگر فردی خود 
را الگو و پیش��وای جمعیتی قرار دهد، در درجه نخس��ت، باید خود 
را اصالح کند تا دیگران را. بر این اس��اس، الگوهای اجتماعی برای 
تأثیرگذاربودن، پی��ش از تربیت دیگران باید اق��دام به تربیت خود 
کنن��د. در این چارچ��وب، آنچه بیش از هر چیز نی��از جامعه ایرانی 
اس��ت، اقامه نوعی نهضت اخالقی فراگیر در همه سطوح است. در 
این چارچوب، بزرگترین و مؤثرترین گامی که در مسیر شکل دهی 
ب��ه نهضت اخالق گرایی در جامعه می توان برداش��ت، نهادینه کردن 
اخالق و مباحث مرتبط با این حوزه در نخبگان جامعه است و برای 
این منظور، امر به معروف و نهی از منکر نخبگان و گروه های مرجع 
جامعه باید در دس��تور کار همگانی قرار گی��رد تا هیچ کس در این 
حوزه احساس برخورداری از نوعی حاشیه امنیتی نکند. در سال های 
نخس��تین برپایی جمهوری اس��المی، امام خمینی)ره( دستور داد که 
برنامه های رادیوی��ی و تلویزیونی یک روحانی که معلم اخالق بود 
و در گفت��ار خود از کلمات زش��ت و وهن آلود اس��تفاده می کرد، 
تعطیل ش��ود و با وی برخورد قانونی ص��ورت گیرد، هرچند که از 
وابس��تگان به برخی بزرگان بود و یا دس��تور مستقیم عزل وزیری را 

دادند که منش��ی خود را صیغ��ه کرده بود، 
هرچند که عمل وی خالف ش��رع نبود. این 
در حالی است که در ش��رایط کنونی حتی 
تالش می ش��ود که رفتارهای نادرست یک 
مجری یا بازیگر، توجیه شود و این وضعیت 
بیش از هر چیز نش��ان دهنده بیماری جامعه 
در ح��وزه اخالق اس��ت ک��ه برپایی نوعی 
نهض��ت اخالقی را می طلب��د. در چارچوب 
ای��ن نهضت، می بایس��ت به سیاس��ت هایی 
چون اش��اعه تفکر و علم انتقادی در جامعه، 
احیای مرجعیت خانواده، مدیریت فراگیر و 
صحیح رسانه ای، عدم تسامح و چشم پوشی 
از نابهنجاری ه��ای اخالق��ی از س��وی ه��ر 
کس که باش��د و رفع تعارض های نهادهای 

جامعه پذیری اندیشید.   

گروه های مرجع و آسيب پذيری 
امنيت اخالقی جامعه ايرانی




