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تا چند س�ال پیش اگر کس�ی را مي دیدید که روی بدن 
خود خالکوبی دارد، خیلی زود ح�دس مي زدید که آن 
شخص خالفکار است و یا صد در صد سابقه حبس دارد. 
در بین اکثر افراد جامعه سوگیری شدیدی نسبت به این 
افراد وجود داش�ته و مردم دیدی منفی نس�بت به این 
عمل داشتند. امروز اما معیارها به کلی تغییر کرده و هر 
روز در جامعه ش�اهد جوانانی هستیم که خالکوبی  های 
بزرگ و کوچک در قسمت  های مختلف بدن خود دارند.

  از خالکوبی تا انتقال بیماری
به طور کل فرآیند خالکوبی به این طریق اس��ت که در ابتدا 
مطابق با شکل دلخواه روی بدن سوراخ  هایی ایجاد مي شود 
و پس از خونریزی قسمت مورد نظر، از طریق پوست جوهر 
وارد آن قسمت شده و طرح برای همیشه ماندگار مي شود. 
در این پروسه استرلیزه بودن سرنگ و وسایل مورد استفاده 
اهمیت فراوانی دارد. چون در ش��رایطی که فرد در محیط 
غیربهداشتی به این کار مبادرت کند، احتمال ابتال به ایدز، 
هپاتیت و بیماری  های پوستی بس��یار زیاد است. به همین 
دلیل افرادی ک��ه در بدن خود خالکوبی یا تت��و دارند، قادر 
به اهدای خون و فرآورده  های خونی نیستند. چون ریسک 

انتقال بیماری  های عفونی از این طریق بسیار باالست.
  خالکوبي نکردن به خاطر اهداي خون!

چندین سال پیش کریستیانو رونالدو، بازیکن مشهور فوتبال 
اعالم کرد یکی از دالیلی که هرگ��ز خالکوبی نکرده اهدای 
مرتب خون است، چون در صورت خالکوبی شانس اهدای 
خون به افراد نیازمند را از دس��ت مي دهد. نوع و طرحی که 
برای خالکوبی انتخاب مي شود بس��ته به هدف، جنسیت و 
محل بدن متفاوت است. برای مثال مردان طرح  های بزرگ 
با جزئیات زیاد را ترجیح مي دهند در حالی که زنان عموماً 

طرح  های ظریف و کوچک را مي پسندند.
عالوه بر این زنان قسمت  هایی از بدن خود را برای خالکوبی 

ترجیح مي دهند که راحت بتوانند مخفی کنند و در معرض 
چشم نباشد. در حالی که مردان خالکوبی روی بازو و ساعد 
را به سایر قسمت  ها ترجیح مي دهند و در معرض دید بودن 
خالکوبی را نوعی قدرتنمایی و نمایش خود مي دانند و سعی 

در پوشاندن آن ندارند.
 پشیمانی پس از خالکوبی

یک مسئله مهم در بسیاری از افرادی که خالکوبی مي کنند 
پش��یمانی پس از انجام آن اس��ت. به دلیل اینکه خالکوبی 
دائمي  است و همیشه جلوی چش��م فرد قرار دارد. در اکثر 
مواقع فرد دلزده شده و از کار انجام داده، پشیمان مي شود. 
در یکی از تحقیقات انجام ش��ده گزارش داده اند کسانی که 
طرح و محل مشخصی برای خالکوبی خود ندارند و تازه بعد 
از رفتن به س��الن، در این مورد مش��ورت مي کنند و سؤال 
مي پرسند بیشتر از کس��انی که در این مورد تصمیم قطعی 
دارند پشیمان مي شوند و مسئله بعد از این پاک کردن تتوی 
مورد نظر اس��ت که عالوه بر دردناک و هزینه بر بودن نتایج 

درخشانی در پی ندارد و رد تتو همچنان باقی بر آن مي ماند و 
همین باعث دردسر بیشتری برای فرد مي شود.

 خالکوبي براي خودنمایي!
در مورد اینکه فرد برای انجام خالکوبی چه انگیزه  هایی در 
سر دارد، موارد متفاوتی مطرح ش��ده است. همان طور که 
پیش تر مطرح شد، در سال  های پیش��ین پدیده خالکوبی 
اغلب در قش��ر خالفکار دیده مي ش��د و یک��ی از تفریحات 
کس��انی که در حبس بودند، زدن خالکوبی برای هم بندان 
خود بود و هن��گام خروج از زندان فرد با نش��انه ای جدید از 
آن جا بیرون مي آمد! هنوز ه��م در برخی مناطق جرم خیز 
جامعه این مس��ئله بیشتر در میان پس��ران دیده مي شود. 
به دلیل اینکه این افراد هرگز نتوانس��ته اند از طریق مثبت 
مانن��د کار، تحصیل، هنر و ورزش خ��ود را مطرح کنند. در 
نتیجه از این طریق خودنمایی مي کنن��د و با این کار برای 
حتی مدتی کوتاه هم که شده، توجه دیگران را به خود جلب 
مي کنند. عالوه بر ای��ن، در این مناط��ق نزاع  های خیابانی 
و چاقوکش��ی بیشتر اس��ت و همین باعث ایجاد جای زخم 
روی بدن مي ش��ود. افراد برای پوش��اندن ج��ای زخم  هاي 
قبلي خود، از خالکوبی  های وس��یع استفاده مي کنند تا این 
زخم  هاي چاقو دیده نشود. این افراد خالکوبی  های درشت 
و وسیع را انتخاب مي کنند تا اعالم کنند از نگاه  های منفی 
دیگران هراسی ندارند و قضاوت  های دیگران برایشان مهم 
نیست. اگر به پیشینه خانوادگی این افراد نگاه کنیم، اغلب 
خانواده  هایی را مي بینیم که بسیار سختگیر بوده اند و همیشه 
کودکان خود را تحت فشار گذاشته اند و به آنها آزادی کافی 
نداده اند. در نتیجه این کودکان که حاال به جوانانی مستقل 
تبدیل شده اند، از طریق خالکوبی اعالم استقالل مي کنند و 
خود را از چارچوب خانواده جدا مي کنند به خصوص این که 
در اغلب خانواده  ها با این کار مخالفت مي شود و فرزندان به 

نوعی اعالن جنگ مي کنند.

 تحریک به تتو!
مد و الگوگیری از افراد مشهور مانند خوانندگان، ورزشکاران 
و بازیگران باعث ش��ده این مس��ئله در قش��ر جوان بیشتر 
پذیرفته شود و جوانان و نوجوانانی که به دنبال یافتن الگو 
برای خود هستند، از این اشخاص تقلید کنند. چون اصوالً 
جامعه این افراد را تشویق و تأیید مي کند و در نتیجه نوجوان 
به این نتیجه مي رسد که هر کاری این قشر از جامعه انجام 
مي دهد درست اس��ت و او نیز با این تفکر مجوزی برای کار 
خود پیدا مي کند. مسئله چش��م و هم چشمي  در مورد تتو 
کردن نقش بس��یار مهمي  دارد. به وی��ژه در میان زنان این 
قضیه بیشتر به چشم مي خورد. زمانی که آنها مي بینند فردی 
در جمع دوستانه خالکوبی کرده، برای اینکه از او کم نیاورند 
و خودی نشان دهند، دست به این کار مي زنند و شاید تتوی 
بزرگ تری روي پوست خود بزنند. در میان نوجوانان به دلیل 
اینکه مسئله پذیرش در میان همساالن اهمیت زیادی دارد، 
یکی از دالیل فرد برای تتو کردن نشان دادن خود و پذیرفته 
شدن در میان دوستان و همساالن است. چون در این سن 
هنگامي  که فرد تن به کاری نمي دهد، دیگر دوس��تان او را 
ترسو و یا عقب مانده مي دانند و با مسخره کردن فرد را برای 

خالکوبی و تتو کردن تحریک مي کنند.
 خودزني و تتو براي رسیدن به لذت!

درد روانی یا اضطراب، دلیل دیگری ب��رای انجام خالکوبی 
اس��ت. افرادی ک��ه مبتال به اختالل ش��خصیت م��رزی یا 
ضداجتماعی هس��تند، تتو یا خالکوبی  ه��ای زیادی روی 
پوس��ت خود دارند آن هم به ای��ن دلیل که اف��راد مبتال به 
شخصیت مرزی احساس تسلط بر خود و زندگی شان ندارند. 
همین برای آنها درد روانی بسیار شدیدی ایجاد مي کند. این 
افراد هنگامي که س��وزن مي زنند، احساس درد مي کنند و 
این درد و سوزش باعث مي شود درد روانی وحشتناک خود 
را فراموش کنند به دلیل اینکه در این شرایط آندورفین در 
بدن آزاد مي ش��ود. این ماده از جنس مورفین است و باعث 
مي شود تسکینی در بدن و در موضع درد ایجاد شود و باعث 
شود اعصاب آشفته فرد آرام شود. به همین دلیل فرد برای 
رسیدن به این حس آرامش مرتب خودزنی و تتو مي کند و از 

آسیب رساندن به خود احساس لذت مي کند.
دالیل دیگری که مي توان برای خالکوبی کردن مطرح کرد 
جاودانه کردن اسم کسانی اس��ت که عاشق آنها هستند یا 
دوست ش��ان دارند. پیام  هایی که نشان دهنده تبعیض  های 
وارده به شخص اس��ت، گرفتن توجه و تأیید دیگران، اعالم 
تنفر از خویش و یا صرفاً مدگرایی. در گزارش  ها آمده است 
افرادی که در ب��دن خود خالکوبی، به وی��ژه خالکوبی  های 
وسیع دارند، احتمال مصرف الکل، مواد مخدر و اختالل  های 
اضطرابی در آنها بیشتر است. در نتیجه مسئوالن و خانواده  ها 
باید یکی از اولویت  های خود را گسترش اعتماد به نفس در 
کودکان قرار دهن��د و زمینه  هایی فراهم کنن��د که در آن 
کودکان جامعه بتوانند به شیوه ای مثبت خود را ابراز کنند و 
از راه  های منفی و کاذب، در صدد جلب توجه نباشند که در 

سنین باالتر دچار آسیب  های متعددی خواهند شد.
لزوم برنامه  های آموزشی از سوی آموزش و پرورش به شدت 
احساس مي شود. در این بسته  های آموزشی مي توان مبنا را 
بر افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، آشنایی با مضرات 
خالکوبی و معرفی راه  ه��ای جایگزین ب��رای عرضه کردن 
خود قرار داد. برای اجرای بس��ته  های آموزشی مي توان از 
روانشناسان کارآزموده استفاده کرد تا به طور منظم موارد 
آموزش��ی را در تک تک مدارس اجرا کنن��د. مزیت این کار 

صرفه جویی اقتصادی و پیشگیری از خطرات بعدی است.
* دکتري تخصصي روانشناسي

نگاهی به ابعاد فردی و اجتماعی خالکوبی و تتو

نقش  های روی بازو، اعالم استقالل يا اعالن جنگ؟!

درد روانی ی�ا اضطراب، دلیلی ب�رای انجام 
خالکوبی اس�ت. افرادی که مبتال به اختالل 
ش�خصیت مرزی یا ضداجتماعی هستند، 
تتو ی�ا خالکوبی  ه�ای زیادی روی پوس�ت 
خ�ود دارند آن ه�م به ای�ن دلیل ک�ه افراد 
مبتال به شخصیت مرزی احساس تسلط بر 
خود و زندگی ش�ان ندارند. همین برای آنها 
درد روانی بس�یار ش�دیدی ایجاد مي کند

 مهدی زارعی ثانی
یکی از مشکالت و مسائلی که جوامع 
مختل�ف در ه�ر عص�ری با اش�کال 
مختل�ف ب�ا آن روب�ه رو مي ش�وند، 
موضوع آس�یب  های اجتماعی است. 
آس�یب  های اجتماعی در نگاه عام به 
هر مسئله اجتماعی که در آن اجتماع 
بد و ناپسند ش�ناخته مي شود، اطالق 
مي شود. همانند حاشیه نشینی، طالق، 

تکدی گری و... 
از نگاه تخصصی، آس��یب اجتماعی عبارت 
است از موضوعی که با گستردگی به فضای 
جامعه صدمه وارد کن��د و در اجتماع نمود 

داشته باشد.
برای پاسخگویی به این دسته از مسائل حتماً 
نیازمند ایجاد یک نظام اندیشه ای به روز و 
کارآمد هستیم. مثاًل برای فردی که درگیر 
یک مسئله جنسی بحران زاست، نمي توان 
با انشا بایدها و نبایدها حکمي  درمان کرد. 
رویکرد نظام مند اقتضا دارد که به او به دید 
یک بیمار مالحظه ش��ود نه صرف��اً مجرم. 
مسلماً این بدان معنا نیست که در رویکرد 
درمانی فقه با مجازات  ها و حدود ش��رعی 
مخالف باشیم، بلکه س��خن آن است که با 
توجه به ظرفیت فقه بای��د کنار مجازات  ها 
و ح��دود، راهکار درمانی و پیش��گیری نیز 

ارائه شود.
در نگاه اسالمی، ما احیاي یک نفر را احیاي 
کل جامع��ه مي دانیم و نیازی نیس��ت که 
هنجاری در جامعه فراگیر ش��ود تا بعد به 
سمت درمان آن رفت، بلکه اگر فردی درگیر 
آن باشد، اسالم نجات آن فرد را وظیفه خود 
مي داند. حوزه آسیب  های اجتماعی به دلیل 
گستردگی و پیچیدگی مسائل آن نیازمند 
دو گونه مطالعه و بررسی است. یک مطالعه و 
نگاه از باال به مسئله و دیگری از درون مسئله 
به آن. این دوگانگی مطالعه به دلیل آن است 
که گاهی بسیاری از آسیب  های اجتماعی از 
نگاه باال ریشه در یک حوزه و موضوع اصلی 

خواهند داشت.
یکی از اصلی ترین عوامل ب��ه وجود آمدن 
آسیب  های اجتماعی، گسترش شهرنشینی 
و مهاجرت از روس��تاها به شهر و گسترش 
حاشیه نشینی اس��ت که این بسترها هیچ 
کدام فی نفسه آسیب اجتماعی به حساب 
نمي آیند، اما با گسترش آنها شاهد افزایش 
برخی آسیب  ها همچون طالق، اعتیاد و... در 

محیط جامعه هستیم.
از طرف دیگر نگاهی نیز باید از درون مسئله 
برای ش��ناخت جزئیات و محسوس بودن 
آنها داشت. بر این اس��اس یکی از اقداماتی 
که فقیه در مسیر شناخت مسئله برای ارائه 
راهکارهای خالقانه باید انجام دهد، مطالعه 
حوزه  هایی است که به خودی خود آسیب 
نیستند اما اگر برای آنها برنامه ریزی نشود، 
مي تواند بس��تری مناس��ب برای پیدایش 

آسیب  های اجتماعی باشد.
پس با این توصیف نیاز است فقه برای ارائه 
راهکارهای خالقانه به حوزه  هایی ورود کند 
که مي توانند بحران زا ش��وند و ابتدائاً برای 
آنها برنامه ریزی کرده و مدل ارائه دهد. برای 
مثال در حوزه  های فیلم و س��ریال، رسانه، 
بازی و... که از مباحث حوزه س��رگرمي اند، 
وارد ش��ده و مدل ارائه دهد ک��ه با آن مدل 
بتوان ای��ن حوزه  ها را به اب��زاری برای رفع 

مسائل اجتماعی تبدیل کرد.
ممکن است به دلیل نبود محتوای کامل در 
آن حوزه جهت سرگرم کردن افراد و ایجاد 
نش��اط در جامعه و همچنین تعریف و فهم 
نادرست افراد از سرگرمي  و وجود عوامل و 
دالیل دیگر فرد جهت سرگرم کردن خود 
به مص��رف دخانیات یا ه��ر کار دیگری رو 
بیاورد اما اگر پیش از اینکه فرد تهی بودن 
این حوزه را احس��اس کند، وارد این حوزه 
شده و برای آن محتوای مناسب ارائه دهیم، 
هم مي توانیم از بروز آسیب  های اجتماعی 
جلوگیری کرده و هم براي افراد و خانواده  ها 

شیوه تربیتي اسالمي  ارائه کنیم.

 بهنام صدقی
طالق، بس��ان زلزله ای اس��ت ک��ه موجب 
فروپاش��ی کانون خانواده شده و آوارش هم 
بیشتر بر سر کودکان و زنان مي ریزد. فرزندان 
طالق تماشاچیان بی گناهی هستند که در 
میان فیلمي  ناتمام زخم برمي دارند و زنان 
نیز با توجه به شرایط خاص روحی و جایگاه 

اجتماعی شان بیشتر آسیب مي بینند.
از مهم ترین علل طالق مي توان به عدم تفاهم، 
ناسازگاری رفتاری، اعتیاد، انواع بیماری  ها و 
مشکالت اقتصادی اشاره کرد. یکی از عوامل 
طالق بین طبقات مختلف به برخی مشکالت 
موجود در آن طبق��ه  بازمي گردد. طالق در 
میان طبقات پایین جامعه به علت مشکالت 
مالی و اقتصادی و همچنین عدم برخورداری 

از توان تهیه حداقل امکانات زندگی است.
در طبقات متوس��ط جامعه ای��ن نگرش به 
صورت عوامل فرهنگی بروز مي کند و فرد را 
در تضاد با خانواده قرار مي دهد اما در طبقات 
باالی جامعه که سبک زندگی متفاوت تری 
دارند، به علت عدم تفاهم اخالقی است که 
افراد در س��یطره زندگی مش��ترک قادر به 
درک و فهم یکدیگر نیستند و هر یک دیگری 

را مقصر مي دانند.
طالق اثرات بس��یار مخرب و منفی از خود 
بر جای مي گ��ذارد که مهم تری��ن آن عدم 
عزت نفس در افراد بر حس��ب جنس��یت و 
نوع واکنش با موضوع اس��ت. برخی مردان، 
طالق را به عنوان یک امر ناگهانی در زندگی 
که موجب رهایی از تنش در برابر مشکالت 
ناخواسته که گریبانگیر آنها شده مي دانند و 
بالعکس اکثر زنان طالق را نقطه پایان عطف 

زندگی خود تصور مي کنند.
تحقیقات محققان و اظهارات صاحب نظران 
این ح��وزه از تنهایی زنان بع��د از طالق به 
ع��الوه ناراحتی  های جس��مي  و روانی آنها 
خبر مي دهد و مشخص شده که مشکالت 
روحی و تنهایی بیش��تر از تأثیرات مخرب 

جسمي  گریبانگیر این قشر مي شود، اما طبق 
شرایطی خاص هر یک از این عوامل مي تواند 
تغییر کن��د. در موقعیت  ه��ای اقتصادی و 
اجتماعی نیز احس��اس وابس��تگی در زنان 
بیشتر از مردان است. چون هر زن مطلقه نیاز 
به یاری از طرف خانواده پدر یا برادر و دیگر 

بستگان خواهد داشت.
از س��ویی مرد راحت تر قادر به فراهم کردن 
شرایط قابل قبول اقتصادی و اجتماعی برای 
خود بوده اما زن این گونه نیست و با یک اتفاق 

ممکن است به راحتی از پا درآید.
واکنش اعضای خانواده و دوستان و آشنایان 
نیز هر یک تأثی��ر زیادی در ای��ن زمینه بر 

شرایط زنان خواهد داشت.
اثرات زیانباری که طالق برای زن به همراه 
دارد و موج��ب پذیرش نقش  های چندگانه 
در زندگی مي ش��ود، عوارضی ف��ردی را با 
از دس��ت دادن حمایت  ها و انواع تحقیرها 
دربر مي گیرد. آسیب شناسان طالق را برای 
مردان نیز آسیب زا دانسته و آن را یک به هم 
خوردگی روان مي دانند که موجب رو آوردن 

به اعتیاد و انواع بیماری  ها مي شود.
فرزندان نیز از س��ویی حامیان اصلی خود 
را از دست مي دهند و از طرف دیگر تربیت 
و امنیت آنها به خط��ر مي افتد. به طور کلی 
موارد تأثی��رات طالق بر فرزن��دان عبارتند 
از: ناس��ازگاری، اعتیاد، پرخاش��گری، افت 

تحصیلی و فرار از خانه.
بچه  های طالق حتی با گذش��ت سال  ها از 
حادثه ق��ادر به بیان و ب��روز هیجانات خود 
نخواهند بود ک��ه تمام این موارد ناش��ی از 
تربیت دوران کودکی ب��ه دور از آغوش گرم 
پدر مهربان و مادری دلسوز است و کودک را 

دچار دوگانگی شخصیت مي کند.
با توجه به آنچه گفته شد تمام اعضاي خانواده 
را با سهمي  کمابیش متفاوت از طالق آسیب 
مي بینند، از این رو مي توان گفت طالق هیچ 

برنده ای ندارد.

آیافقهکنونیآسیبهایاجتماعیرادرمانمیکند؟

فقیه درمانگر و سالمت جامعه

نگاه 

 محمدفواد ایرانمنش
یک�ی از آس�یب  هایی ک�ه جوام�ع ب�ا آن روبه رو 
هس�تند، تکدی گری اس�ت. اگر بخواهیم از باال به 
این مسئله نگاه و آن را بررسی کنیم، ریشه  های آن 
را در حوزه  هایی همچون بیکاری، حاشیه نشینی، 
خانواده، تعلیم و تربی�ت، آموزش و پرورش و حتی 
حوزه  هایی همچون سرگرمي  و بازی و... که به ظاهر 
هیچ ربطی به تکدی گ�ری ندارند، مي یابیم و اگر از 
درون بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم، باید به 
شیوه  ها، علل توسعه آن در جامعه و جذابیت  هایش 
ب�رای متکدیان نگریس�ت. آیا فرد متک�دی واقعًا 
نیازمند و از کار افتاده اس�ت ک�ه در برابر دیگران 
دست گدایی دراز مي کند یا اینکه فرد به دلیل پول 
و س�رمایه ای که از متکدی گری به دست مي آورد، 
جذب این کار شده است؟ به عنوان مثال بی زحمت 
بودن این کار، یکی از جذابیت  های مورد توجه براي 
متکدیان آن است. پس باید جذابیت  های این آسیب 
اجتماعي بررسی شوند تا بتوانیم این جذابیت  ها را 
در حوزه  های دیگ�ر ایجاد ک�رده و از آنها در بحث 

تکدي گري بکاهیم.
فقه اسالمي  این ظرفیت را دارد که بتواند مسائل جوامع را 
حل کرده و راهکار ارائه دهد. برای اینکه بتوان این آسیب  ها 
را با فقه پاسخ داد، نیاز است آس��یب  ها به صورت دقیق و 
موشکافانه بررسی ش��وند. برای مثال اگر در همین حوزه 
تکدی گری به سراغ احادیث مربوط برویم، مي بینیم این 

مسئله از چند جنبه و جهت بررسی شده است.
با نگاهي در آیات و روایات مي بینیم که فرد نباید غیر از خدا 
دست گدایی در برابر دیگران دراز کند. در احادیث آمده 

است که گرسنگی از ذلت و خوار ش��دن در برابر دیگران 
بهتر اس��ت و اینکه شهادت کسی که دس��ت گدایی دراز 
مي کند، پذیرفته نمي شود چراکه این فرد در برابر دیگران 
دستش را دراز کرده و نفس خود را خوار کرده است و این 
شاید عاملی شود که در شهادت دادن او نیز اثرگذار باشد 
و شهادت دروغ بدهد. با چنین رویکردی تکدی گری وهن 

کشور اسالمي  ماست.
البته خود روایات نیز استثنائاتی در این زمینه دارند. مثاًل 
بیچاره ای که خونبهایی به گردنش است یا فردی که وام 
سنگینی به گردن دارد. در این  ها نیز چیزی که قابل فهم 
است، این است که انسان برای اینکه زیر ِدین کسی نباشد، 

مي تواند از دیگران درخواست کند نه اینکه برای خودش 
پول بخواهد. این نگاه دین به متکدی است.

در چگونگی رفتار با متکدیان، آیات و روایات زیادی وارد 
شده است که اکثر آنها به پذیرش سائل توصیه کرده و گره 
باز کردن از کار دیگری را وظیفه مس��لمین و به خصوص 
اغنی��ا مي داند تا جایی ک��ه حتی به آنهایی ه��م که مال 
زیادی ندارند، توصیه مي کند که کم کمک کردن بهتر از 
کمک نکردن است. از این آیات و روایات برداشت مي شود 
که وظیفه مردم در جامعه این اس��ت ک��ه نباید بگذارند 
تکدی گری به وجود بیاید و این همان پیشگیری است که 
باید مردم بدان توجه کنند. ح��ال برای نمونه یک روایت 

را بررس��ی مي کنیم تا ببینیم وظیفه حکوم��ت در برابر 
متکدیان و راهکار رفع این آسیب چیست؟

در روایتی آمده اس��ت که امام علی)ع( در زمان حکومت 
خود از محلی عبور مي کردند که به پیرمردی که در حال 
گدایی بود برخورد کردند. امام فرمودند: این مرد کیست 
و چرا گدایی می کند؟ جواب گفتند: »نصرانی است«. امام 
)ع( فرمودند: تا آن زمان که قدرت کار کردن داشت از او 
کار کشیدید و اینک که پیر شده و قدرت کار کردن ندارد، 
از تأمین روزی وی دریغ می ورزید؟ از بیت المال زندگی 

او را تأمین کنید.
از این روایت چند نکته برداشت مي شود. یکی اینکه اصل 
تکدی گری در نگاه دینی مذموم اس��ت، چراکه حضرت 
نس��بت به آن واکنش نش��ان مي دهند و دیگر اینکه فرد 
چه در زمانی که مي تواند کار کند و چه در زمانی که از کار 
افتاده اس��ت حق گدایی کردن ندارد. چون در زمانی که 
مي تواند کاری کند، باید کار کرده و دست نیاز برابر دیگری 
دراز نکند و در زمان از کار افتادگی وظیفه حکومت است 

که زندگی او را تأمین کند.
در این زمان این حاکمیت اس��ت که باید ب��ه دنبال رفع 
تکدی گری ب��وده و ب��ا آن مقابله کند. در ای��ن زمان این 
حاکمیت است که باید در این امر وارد شده و مداخله کند. 
به عالوه اینکه حکومت  ها باید فارغ از اینکه بدانند دین و 
مذهب یا گرایش  های سیاسی فرد چیست، برای امنیت 
خاطر شهروندان، تکدی گران را تأمین کرده و اجازه ندهند 
که زیبایی چهره شهر به دلیل حضور آنها به هم خورده و 
متکدیان باعث به خطر افتادن امنیت روانی جامعه شوند. 
پس بهتر است در مسائل اجتماعی ابتدا به دنبال پیشگیری 

رفته و از بروز آسیب  هاي آن جلوگیری کنیم.

فقــر

تکدی گری وهن حکومت اسالمي  است

جامعه اسالمي  گـدا  ندارد

ساحل گرامي*
   گزارش

تأثیراتمنفیطالقبرهمهاعضايخانواده
این جدایی جان همه را مي گیرد!


