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 چکیده

اجتماعی است. از آنجا که ظرفیتهای انسانی، صبر و ایمان افراد با یکدیگر  ایپدیده، واقعیتی عینی و  ای انسانیجامعه فرآورده 
ی روانی، اخالقی و خانوادگهای روحی، ها و نامالیمات زندگی دچار آسیب ها در برابر مشکالت، سختی متفاوت است، لذا بعضی

ای چند مجهولی با بازیگرانی گوناگون در عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع های اجتماعی مسئلهشوند. آسیب می
ای را به انحطاط و زوال بکشانند. برای پیشگیری و مقابله با این آسیب ها، مردم و مسئولین  توانند جامعهاست. بازیگرانی که می

ها و انحطاط جامعه جلوگیری کنند. در کشور ما  توانند از بروز این آسیبنهادهای حکومتی هر یک نقش بسزایی دارند و می و
و تعالیم قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم السالم اداره می شود، در رأس آن والیت فقیه  های وحیانی که بر اساس آموزه

های اجتماعی به جایگاه والیت فقیه و نقش هدایتگری  کارهای پیشگیری از آسیبرسی راه قرار دارد، لذا مطلوب است که در بر
یشات تحلیلی، و با بهره گیری از فرما -آن عنایت ویژه مبذول گردد. لذا مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی

رسی های اجتماعی را مورد بر فقیه در پیشگیری از آسیبمقام معظم رهبری، نقش نهاد های حکومتی با رویکرد جایگاه والیت 
 و واکاوی قرار دهد.

  های پیشگیری، مقام معظم رهبری، نهادهای حکومتی، والیت فقیههای اجتماعی، راهآسیب :کلید واژگان

 

 مقدمه

بهبودی آن است زیرا آسیبهای اجتماعی جزو بدیهات هر نظام اجتماعی است که هر فردی در این اجتماع موظف به 
های اجتماعی دارای انواع فراوانی از جمله طالق، اعتیاد، بیکاری، سهم هر فردی در نظام اجتماعی روشن و واضح است. آسیب

باشد که حکومت، دولت و ملت به حد وسع و جایگاه خود باید برای پیشگیری و مقابله با آن چاره مفاسد اخالقی و غیره می
کارهای مناسب تدارک ببینند. کشور ما به دلیل وجود حکومت اسالمی که در رأس نهادهای حکومتی آن، سازی کنند و راه

توان آن را تالی تلو معصوم دانست، دارای نقش کلیدی و مهمی در پیشگیری از والیت فقیه وجود دارد که به عبارتی می
ا ای قوی در چند سال اخیر صورت گرفته؛ امف با پیشینهآسیبهای اجتماعی است. موضوعات آسیبهای اجتماعی از زوایای مختل

مقاله ای که نقش والیت فقیه را در مواجهه با آسیبهای اجتماعی بررسی کند، انجام نشده است. از جمله مقاالت صورت گرفته، 
شناسایی مسائل و اشاره کرد که به  "آسیبهای اجتماعی فرا روی امنیت کشور"( با عنوان 1386توان به تحقیق رضایی )می
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مشکالت آسیبهای اجتماعی فرا روی امنیت کشور، ترسیم وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار و ارائه راه حلهای الزم برای 
( با 1394کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مورد انتظار پرداخته شده است. نمونه دیگر پژوهش حسینی و همکاران )

است که پژوهنده به بررسی علل گوناگون آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با  "ای اجتماعیراههای مقابله با آسیبه"عنوان 
آن پرداخته است.  در مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه والیت فقیه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، در صدد پاسخ به این 

ی مورد تأکید مقام معظم رهبری کدامند؟ و نقش سواالت هستیم که آسیبهای اجتماعی چیست؟ و اولویتهای آسیب اجتماع
 های اجتماعی چیست؟والیت فقیه به عنوان عالیترین مرتبه نهادهای حکومتی در پیشگیری از آسیب

 نیاز ابتدائی بشر.1

توان یافت که بی نیاز از دیگران باشد، زیرا انسان موجودی اجتماعی است و از در جامعه انسانی، هیچ بشری را نمی
که انسانها میل به کمال و برتری دارند و همچنین دارای سالیق و عالیق مختلفی هستند، لذا موجب تزاحم و بی نظمی  آنجا

انسان به عنوان جزئی از این طبیعت نیازمند هدایت است. هدایتی که او را به رشد شود. بنابراین و تعدی به حقوق دیگران می
کل جهان حاکم است و نظام حاکم خداوندی سراسر جهان را در قالب نوعی رهبری و و تکامل برساند. هدایت عام خداوند بر 

 ].2[راهنمایی قرار داده است

هدایت  -1به طور طبیعی آن هدایت عام حاکم بر همه جهان، حاکم بر انسان نیز هست. انسان دارای سه هدایت است: 
هدایت  -2شود. کند و موجب حیات او میشود؛ قلب انسان حرکت میجانداران میعام طبیعی؛ هدایتی است که شامل همه 

سوره مؤمنون  14ای فراتر از مرحله قبلی است. خداوند در آیه گیرد و مرحلهفطری؛ این هدایت از هویت انسان سرچشمه می
فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ » فرماید: سوره حجر می 29همچنین در آیه « 1لْخالِقینَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ ا» فرماید: می

اش، هدایت انبیاء؛ انسان به غیر از هدایت طبیعی و هدایت با عقل و آگاهی -3«   2فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ  نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی
ند. ی الهی و استقرار حاکمیت اهلل تبیین کراه را برای ساختن جامعههدایت دیگری را نیاز دارد تا کل راه را تا خدا تعیین کند و 

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا َأرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً * وَ داعِیاً إَِلى » فرماید: سوره احزاب به پیامبرش می 46و  45خداوند در آیه 
کنی، هم زنی و ارشاد میدهی، هم نهیب میای پیامبر ما تو را شاهد فرستادیم که هم بشارت می؛ 3اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراً

شهید باهنر در رابطه با لزوم هدایت «. دهی و روشنگریمیکنی و هم چراغ روشنی فرار راه این مردم هستی و نور دعوت می
ای که خداوند بر آن حاکم باشد، یدی، اسالمی و الهی، جامعهی توحانسان برای ساختن یک جامعه»فرماید: انسان در جامعه می

ی قوانینی الزم دارد. هم به دلیل اینکه کاربرد ذهن و شعور ما آن اندازه نیست که بتواند تمام نور و هدایت الزم را در مجموعه
 ]2[ «ه هدایت داریماختیارمان بگذارد و هم به دلیل اینکه عقل ما دائما در معرض آفت است...پس ما احتیاج ب

 های اجتماعی و اقسام آنآسیب.2

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، امر مهمی در سامان دهی نظام اجتماع، نظام خانواده و نظام فردی است که حل این 
الت دنبال حل این معضمعضالت دامنگیر همه انسانها است. در واقع آسیبهای اجتماعی مطالعه ناهنجاریهای اجتماع است که به 

گیرد، اما مطالعه اجتماعی قدمت چندانی های حقوقی از زمانهای گذشته نشأت میتوجه به طبیعت اجتماعیِ پدیدهگردد. می

                                                 
  آن گاه ]جنين را در[ آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.1
  پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد.2
  اى پيامبر، ما تو را ]به سِمَتِ[ گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم-و دعوتكننده به سوى خدا به فرمان او، و چراغى تابناك.3
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های حقوقی به ندارد و صرفاً از اواخر قرن نوزدهم میالدی است که جایگاه خود را در قلمرو مطالعات اجتماعی و خردورزی
هایی از آن اشاره کردیم. از جمله دالیل توجه به مطالعات اجتماعی، استقبال از مباحث خش مقدمه به نمونهدست آورده و در ب

حقوقی در مناسبات میان انسانها، داشتن ضمانت اجرایی با هدف نظم بخشیدن به مناسبات میان انسانها و اثر ناپذیری همیشگی 
 .]3[باشدموجودات و حیات انسانها می

ا، همطالعه و ریشه یابی بی نظمی را آسیب شناسی اجتماعیاند، های اجتماعی عنوان کردهآنچه در تعریف آسیب
هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طالق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و آسیبناهنجاری

 .]4[، بیان شده استبیمارگونه و نابسامانی اجتماعیها و نیز مطالعه شرایط 
از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر 

 .]4[می شود افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی

کند که باید برای آن چاره اندیشی کند و در راه پیشگیری و هایی دست و پنجه نرم میبدیهی است هر ملتی با آسیب
درمان آن، تمام نهادهای حکومتی و نیروهای مردمی بسیج شوند و درصدد بهبودی آن به پا خیزند. کشور ما، ایران اسالمی 

ت. با توجه به آنکه کشور ما، کشوری است که تمام قوانین آن برگرفته از اسالم و قرآن است، لذا نیز، از این قاعده مستثنی نیس
 کند. در رأس نهادهای حکومتی آن، والیت فقیه نقش مهم و بسزایی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ایفا می

 وند:شری به این اولویتها تقسیم میاند، طبق بیانات مقام معظم رهبهای اجتماعی برشمردهاقسامی که برای آسیب
 «اندردهمقام معظم رهبری تاکید ک کههستند  ایهای پنج گانهنشینی، طالق، مفاسد و مناطق بحرانی جزو اولویتاعتیاد، حاشیه»

 .]61[استتقسیم کار ملی  نیازمند که برای رفع آنها

 شود، سپس هر یک از اولویتهای آسیبهایاسالمی پرداخته میاکنون به بررسی جایگاه حقوقی و والیت فقیه در نظام 
 دهیم.اجتماعی را از منظر مقام معظم رهبری مورد واکاوی قرار می

 اهمیت و اهداف تشکیل حکومت اسالمی و سابقه آن.3

دو رکن مهم مورد تأکید آیات و روایات در تشکیل حکومت اسالمی وجود دارد که اساس اهداف تشکیل حکومت 
شدن راهنمایی کردن و مقدمات سیر و سلوک آنان را « خلیفة اهلل»ها را به سوی انسان آیند؛ یکی آنکهاسالمی به شمار می

ساختن، مبادی تمدن راستین را مهیا نمودن، و اصول حاکم « مدینه فاضله»، کشور اسالمی را دیگر آنکهو  است فراهم نمودن
 .]5[است نبر روابط داخلی و خارجی را تبیین کرد

شود که حضور امام در جامعه برای هدایت امت ضروری است. اگر در با این حال نقش راهگشای امامت مطرح می
 شوند و اگر در عصر غیبتبینند و از فرامین او بهرمند میای امام، حی و حاضر در بین مردم باشد، مردم او را به عینه میجامعه
مبنا  کند واز هم ضرورت وجود امام پا برجاست و باید نایبانی برای خود قرار دهد و شکل ظاهری هدایت امت تغییر میباشد، ب

 همان مبنای در عصر حضور امام است.

ل و بخش مستق گرفتدر کتب فقیهان هزاره اول، طرح این مباحث فقط در مباحث فقهی و به صورت گذرا صورت می
ه.ق( در کتاب عوائد االیام به والیت 1297ای که توسط مال احمد نراقی )و مجزایی به آن اختصاص نیافته بود. فصل جداگانه
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توان سرآغاز طرح مباحث حکومت فقیه اختصاص داده بود، سرفصلی از توجه و اهتمام به این مسئله را رقم زد. ایشان را می
دار شد. حقیقت بر این است که اندیشه شیعی درباره پس از آن به صورت تدریجی بحث والیت فقیه دامنه.]6[اسالمی دانست

نظریه حکومت اسالمی در عصر جمهوری اسالمی ایران تحول شگرفی را ایجاد کرد و با طرح مسائل جدید در عرصه دولت 
در عرصه دولت دینی موجب شد تا زمینه نظریه پردازیها و نقد و نظرهای  دینی و مواجهه عینی و عملی با مشکالت اجرایی

 .]6[بسیاری را فراهم آورد. اولین گام در این زمینه، چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، از سوی امام خمینی ارائه شد

حدود و تعزیرات کالً بر عهده »نویسد: ص حدود و تعزیرات میمرحوم کاشف الغطا، از فقهای دوران معاصر در خصو
امام معصوم و یا نایب خاص او ، یا نایب عام یعنی فقیه و مجتهد است. بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام 

مندان و زورگویان را از او دفع آن را اقامه کند و بر همه مکلفین نیز واجب است او را در تحقق این مقصود یاری کنند و قدرت
کنند، در صورت امکان، و نیز واجب است که مجتهد در صورت داشتن تأمین فتوا بدهد و در این امور جایز نیست، جز مراجعه 

 .]7[«به مجتهد زنده

یه )ع( در زمان غیبت، به فقمال احمد نراقی معتقد است کلیه اختیارات و حقوق حکومتی پیامبر)ص( و ائمه معصومین
شود و حق دارد در کلیه امور مربوط به اصالح دین و دنیای مردم و نظام اجتماعی آنها که عقالً و عرفاً جامع الشرایط منتقل می

 .]7[رسد دخالت و اعمال والیت کندالزم االجرا به نظر می

تماد های قابل اعمعاصر است که معتقد به والیت فقیه است و آن را از استوانه آیت اهلل بروجردی از جمله فقهای دوران
 .]7[دانددر تاریخ فقه حکومتی اسالم می

امام خمینی)ره( تنها فقیهی است که در این مورد مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، والیت فقیه را در تصدی 
 (13، ص1389روح اهلل، عنای جامع و شامل، برای اولین بار به روشنی مورد بررسی و اثبات قرار دادند.)امر حکومت با همان م

 جایگاه حقوقی والیت فقیه و وظایف آن در اجتماع.4

آید این است که اتفاق نظر همه فقها بر نقش کلیدی والیت فقیه و شخص ولی فقیه آنچه از سخنان فقها به دست می
نه آنجایی باشد. برای نموو نیز بر همین اساس ایفا کردن نقش ولی فقیه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میبر اداره جامعه 

دهند، داللت بر تام االختیار بودن جایگاه والیت فقیه در که همه اختیارات و وظایف امام معصوم علیهم السالم را به نایبش می
رتفع کردن تواند برای حل و مباشد و به این ترتیب والیت فقیه میاسالمی می تأمین مسائل مختلف اجتماع انسانی در حکومت

 مسائل مختلف اجتماع از جمله پیشگیری و درمان مشکالت جامعه، نقش مهمی را ایفا کند.

به  امامان معصوم، منصوب»شویم. اکنون با این مقدمه وارد تبیین جایگاه والیت فقیه در تأمین مسائل اجتماعی می
 گوید سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی،عقل می الیت بر جامعه اسالمی است. توضیح مطلب اینکه:و

نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهی، توسط انسان کاملی به نام پیامبر، تواند قانونی بینمی
نیست و اجرایِ بدون خطا و لغزش، نیازمند  رشود و چون قانونِ بدون اجراء، تأثیرگذارده میبشری به ارمغان آو ٴبرای جامعه

عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را برای والیت بر جامعه اسالمی و اجرای دین، منصوب کرده است و 
 رهبرالشریف( مسلمانان را بیفرجهتعالی ر )عجل اهللچون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عص
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صوم ها به امامان معترین انسانالشرایط را که نزدیکوالیت واگذارد، فقیهان جامعرها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی
 ٴ)عج(، به والیت جامعه باشند، به عنوان نیابت از امام زمانمی« تدبیر و لوازم آن»و « عدالت»و « علم»از حیث سه شرطِ 

ی فهمند و در پساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبی می وباسالمی در عصر غیبت منص
ن خداوند پذیرند تا از این طریق، دیای را میسرکشی و هواپرستی و رهایی بی حدّ و حصر نیستند، والیت چنین انسان شایسته

 .]5[«ق گردددر جامعه متحقّ

تشکیل حکومت برای اجرای قانون الهی، در زمان حیات پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( توسّط شخص »
 ٴایشان صورت گرفت و آن حضرت، عالوه بر ابالغ و تبیین احکام و معارف دین و تعلیل و دفاع علمی از آنها، امور اجرایی جامعه

 .]5[«اسالمی را نیز با والیت و رهبری اجتماعی خود بر عهده داشتند

نماید. سابقه از دو منبع نقل و عقل یاری میهای تازه و بیاستمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع»
ند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعی تازه، ضرورت تحقیق نمایهای جدید، همواره با تحواّلت جدید اجتماعی چهره میموضوع
سابقه های تازه و بیکند و استنباط احکام موضوعبهره بوده را احساس میمعرفت آنها بی زاحکامِ مستوری که تا کنون ا ٴدرباره

السالم( امام صادق )علیه .]5[ «نمایدرا، بر اساس اصول و قواعد شرعی و بدون اِعمال سلیقه و پندار شخصی خود آغاز می
 .]9[گیردانسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمی ؛ العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس»فرماید: می

 .ده استبه برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن، فقه اسالم، همواره در بسط و گسترش بو

حفاظت )دفاع و تنزیه مقدسات و دین(  -1گیرد: وظایف و شئون حاکم اسالمی در چهار شأن علمی و عملی قرار می
 .]5[ وظیفه والء )به اجرا درآوردن احکام( -4وظیفه قضاء )تنفیذ عملی احکام(  -3افتاء )اجتهاد مستمر و استنباط احکام(  -2

اسالمی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم؛ احکام 
اسالمی  ٴاین موارد، ولیّ فقیه باید پس از شناخت دقیق حدودِ این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه ٴکه در همه

صورت دهد و با اجرای احکام اسالم و رفع تزاحم احکام و را  عهدرست جام ٴمشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره
 .]5[اسالمی را متحّقق سازد ٴ، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه«احکام مهمّ»بر « احکام اَهمّ »تقدیم 

 دیدگاه ولی فقیه و بیانات ایشان.5

اسالمی در جامعه، مقام معظم رهبری در حل معضالت در راستای وظیفه و نقش والیت فقیه در اجرایی کردن احکام 
تواند ؛ مانند زلزله که میدانندمی های طبیعیمانند آسیب را های اجتماعیآسیباند. ایشان اجتماعی بیانات مهمی را فرموده

ود و یا هنگام شناخته ش ع و بهریزد. اگر به موقبرهم می نیز ها بنیان خانواده و اجتماع راها را تخریب کند، این آسیببنای خانه
ای خدای نکرده ممکن است بن ،اما اگر نسبت به آن غفلت شود ؛ها افزایش خواهد یافتپیشگیری شود، احتمال کاهش خسارت

های اجتماعی در هر اجتماع بشری امری طبیعی باشد، اما شناسانه، وجود آسیباز نگاه جامعه« 11/2/95 جامعه را متزلزل کند.
ما مردم را باید »دارد، به هر میزان، ولو اندک هم شایسته نیست. « ساخت تمدن نوین اسالمی»شأن کشوری که آرمان در 

 .]14[«ی خودمان بدانیمعائله
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شد،  اند. همانطور که بیانمقام معظم رهبری در بیانات خویش به چگونگی برخورد با این آسیبهای اجتماعی اشاره کرده
سال با تأخیر به فکر  20ویت در پیشگیری آسیبهای اجتماعی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه طبق فرموده ایشان پنج اول

 .]10[حل این معضالت هستیم و باید تالشهای شبانه روزی صورت گیرد 

 اعتیاد.1-5

. یکی از مسائلی که کشور ما در است اجتماعی مورد تاکید مقام معظم رهبری مواد مخدر نخستین آسیب بهاعتیاد 
را  باشد که این تهدیداتخصوص اعتیاد به مواد مخدر با آن مواجه است، همجواری با دو کشور ناامن افغانستان و پاکستان می

ای مسئله مهم اعتیاد را سیاست تحمیل شده استعمار و استکبار برای کشور ما به وجود آورده است. حضرت آیت اهلل خامنه
غرق کردن نسل جوان در فسادهای گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر و سکر آور یک سیاست پیاده اند که دانسته و بیان داشته

ک جهاد کنند، این یامروز اگر مسئولین نظام جمهوری اسالمی با مواد مخدر به سختی مبارزه می. شده استعمار و استکبار است
ان ای موادمخدر در ایردشمنان اسالم ، اعدام قاچاقچیان حرفه. پیشرفت ملت ایران است هبزرگ ، یک حرکت بسیار عمیق در را
دانند در حالیکه دفاع مردم فلسطین از میهن خود را بعنوان تروریسم الهام گرفته از ایران را بعنوان موارد نقض حقوق بشر می

 .]11[دکند جوانهای ما را از دست ما بگیرمی دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط ، فساد و فحشاء سعی. کنندتلقی می

 حاشیه نشینی.2-5

چه  ،هااشیهحاند زیرا حاشیه نشینی یکی از پنج اولویت آسیبهای اجتماعی است که مقام معظم رهبری بدان اشاره کرده
 .]21[آورندهای دیگر را همراه خود میآسیبآیند و هم در بطن شهرها باشند و چه خارج از آنها، هم آسیب اجتماعی به حساب می

ای معتقد است برای حل این معضل اجتماعی باید به صنایع روستایی توجه شود و متناسب با حضرت آیت اهلل خامنه
یان روستایوضع زندگی روستایی، امکانات الزم را فراهم آورد. راهکار دیگری که بیان فرمودند توجه به امکانات رفت و آمد 

است تا بتوان به راحتی محصوالت کشاورزی را به شهرها منتقل کرد لذا اگر به این نکته توجه شود روستاها تولید کننده باقی 
شود. بنابراین حاشیه نشینی و مفاسد آن برطرف رود و منجر به مهاجرت آنان به شهرها نمیماند و محصوالت آنان هدر نمیمی
 .]13[گرددمی

 طالق.3-5

های جدی معظم له عالج ازدواج جوانان است و از پدیده طالق و مخصوصا طالق توافقی ابراز تأسف یکی از دغدغه
طالق »های خانواده از جمله رهبر انقالب با تأکید بر تالش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکالت دادگاهکنند.  می

 .ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهندکمک بزرگان خانواده با باید اشاره کردند و قضات« توافقی

کنند زیرا این راه را آزمودند و جوابی نگرفتند؛ در بیانات معظم له آمده است که دشمنان ما صحبت از براندازی نظام نمی
 دارد که برنده آن عالوه . سبک زندگی اسالمی در مقابل سبک زندگی غربی قرار21/12/93انداکنون خواستار تغییر رفتار ما شده

 .                                   )مسیر آینده انقالب را مشخص خواهد کرد ،گذاردرفتار مردم تاثیر میاینکه در بر 
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parsnews.comهای خانواده بدون»گیرد. (. اکنون همه نبردها در حوزه سبک زندگی، پیرامون عنصر خانواده شکل می 
 م شد، سالمتالدر جامعه است. نه اینکه اگر این سلول س سلول اصلی»زیرا خانواده « 14/10/90 .نیست پیشرفت امکان خوب،

م شد، لاکند؛ بلکه به این معناست که اگر سم شد، عدم سالمت به دیگرها سرایت میالکند؛ یا اگر ناسبه دیگرها سرایت می
نیست. هر جهازی، مجموعه ی سلولهاست. اگر ما توانستیم سلولها را م است. بدن که غیر از سلولها چیز دیگری الیعنی بدن س

 «1/10/90 م کنیم، پس سالمت آن جهاز را داریم. مسئله اینقدراهمیت دارد.الس

کند... آن عنصر آورد و اداره میخانواده را هم زن به وجود می»است. زیرا  "زن"مهمترین نقش در این نبرد بر عهده 
ده، زن است، نه مرد. بدون مرد، ممکن است خانواده ای باشد. یعنی اگر فرض کنیم در خانواده ای، مرد اصلىِ تشکیل خانوا

ند؛ اما اگر کخانواده حضور نداشته باشد، یا از دنیا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه دار باشد، خانواده را حفظ می
بعد از آنکه خانواده به برکت وجود زن، شکل گرفت؛ « 75/12/20واند خانواده را حفظ کند.تزن از خانواده ای گرفته شد، مرد نمی

ی زنان در داخل خانه و خانواده است، از جمله وظایفی که برعهده»رسد. می« تربیت»آنگاه نوبت به رکن مهم خانواده یعنی 
 (parsnews.comد)سازی را میو همین تربیت است که سبک زندگ« 20/12/75 ی تربیت فرزند است.مسئله

چالشهایی را  اما دچار چالشهای اساسی هم هست. رهبر انقالب اسالمیخانواده جدای از آنکه نقاط قوت بسیاری دارد 
دس زیر سوال بردن تق»و « تجرد قطعی»که منجر به « باال رفتن سن ازدواج» اند:در خصوص خانواده و تشکیل آن بیان کرده

که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست، الجرم  ت باالی ازدواج و سختگیریها و مهریه های سنگین و تجمالتیتشریفا»، «ازدواج
و حتی باالرفتن آمار طالق و نگرانی از « شدن سنت خواستگاری کمرنگ»، «بندددست جوان را برای تشکیل زندگی می

ا برای . اینکه مانددهکرحتی با لحن تند تکرار را  بیانات ایشان بارها اینو... از جمله این موارد است. « پدیده کاهش جمعیت»
نند. کالگوی زندگی کردن مردم طرح و برنامه ای نداشته باشیم، بدین معنا نیست که دشمنان هم بیکار نشسته و کاری نمی

، سست کردن اعالم نشده در حوزه فرهنگ، اعتقاد و سیاست برای سست کردن اعتقادات دینی ما حملهای همه جانبه و»
بر »وقتی ایمان و اعتقاد از بین رفت، سبک زندگی هم تغییر خواهد کرد. زیرا . 13/7/94از جمله اینهاست.  اعتقادات سیاسی ما

 (parsnews.com )«23/7/91 اساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد.

 مبارزه با مفاسد. 4-5

کشور متوقف به  اخالقی محض نیست؛ اداره با فساد، یک جنبه با فساد است. مبارزه مهمترین کارها، مبارزه از جمله
 اگر با فساد مبارزه نشود، همه» ه بودند:با فساد به مسئوالن کشور نوشت مبارزه بارهای درنامه ایشان دربا فساد است.  مبارزه

 این همه کار خوب دارد در کشور انجام می» .]15[« شود شیشه را تمیز کرد دستمال کثیف نمیبا  کارها لنگ خواهد ماند.
کند. استخری را در نظر بگیرید که از  اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می -کارهایی که انجام گرفته، کم نیست-گیرد 

بینید  کنید، می شود. وقتی نگاه میشود، اما استخر پُر نمی ریخته میهای چند اینچی مرتب در آن آب  چند چاه عمیق با لوله
رود؛ به کانال هایی که ریزید، از آن طرف بیرون میاستخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می بدنه

فساد مالی، مثل خوره، ایدز و ».]15[ «است طوریرسد. فساد در جامعه، این اید آبیاری کنید، اصالً آب نمی شما در نظر گرفته
 .]15[«جدی کرد سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد ... باید با فساد مبارزه

 نتیجه گیری
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 این مقاله را می توان چنین جمع بندی و نتیجه گیری کرد: 

است و برای ایجاد عدالت و توازن باید کند که دارتزاحم همانطور که بیان شد، انسان در اجتماعی زندگی می .1

  قوانینی نصب شود و همه طبق آن عمل کنند و هدایت و سعادت را هدف خود قرار دهند.

فقر،  هایی نظیر بیکاری، اعتیاد،ها و آسیبها، ناهنجاریآسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی .2

پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و خودکشی، طالق و...، همراه با علل و شیوه های 

 ، تعریف شده است. نابسامانی اجتماعی

بدیهی است که در هر اجتماع انسانی همه انسان ها موظف به بهبودی وضعیت نا به سامان محیط زیست  .3

الیت دهای حکومتی آن وباشد، عالیترین رتبه نهاخود هستند، در کشور ما که قوانین آن برگرفته از اسالم می

ویت در اول نشینی، طالق، مفاسد و مناطق بحرانیاعتیاد، حاشیهآسیب اجتماعی را از جمله  5فقیه قرار دارد که 

 اند و به سهم خود پیشگیریهایی را برای آن تدارک دیده است. اصالح مقامات دولتی قرار داده

رای دین، منصوب کرده است و چون از حکمت خداوند امامان معصوم را برای والیت بر جامعه اسالمی و اج .4

رها  رهبرالشریف( مسلمانان را بیفرجهتعالی و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر )عجل اهلل

و « علم»ها به امامان معصوم از حیث سه شرطِ ترین انسانالشرایط را که نزدیکفقیهان جامع، لذا سازد

اسالمی در  ٴباشند، به عنوان نیابت از امام زمان )عج(، به والیت جامعهمی« ر و لوازم آنتدبی»و « عدالت»

و همان وظایفی را که امام معصوم دارد، ایشان نیز به همراه دارد، زیرا والیت  ساخته است وبعصر غیبت منص

های اجتماعی، در پیشگیری آسیبفقیه استمرار راه انبیاء و اولیای الهیست. بنابراین جایگاه حقوقی والیت فقیه 

اجب ای بر همگان وفقیه عادل و آگاه به زمانهوالیت چنین  جایگاهی مهم، تأثیر گذار و حیاتی است و پذیرش

 .تا از این طریق، دین خداوند در جامعه محقّق گردد است

 اسالمی و شخصیشود که ایشان به عنوان رهبر جامعه بدین ترتیب در بیانات مقام معظم رهبری دیده می .5

تأثیر گذار در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، در خصوص هر یک از آسیبهای مذکور تذکرات و پیشنهاداتی 

 را عرضه کردند.
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The role of Wilayat al-Faqih (The Guardianship of the Jurist) in 

prevention of social harms based on the Supreme Leader’s statements 
 

Abstract   

Society is a human product, objective reality, and collective phenomenon. 

Since people are different in terms of human capacities, patience, and faithfulness, 

some people become affected by mental, moral, and family harms when facing with 

problems, difficulties, and unfavorable happenings. Social harm is a 

multidimensional issue with different actors in political, economic, cultural, and 

social areas. These actors can cause the society’s decline. People and the authorities 

of government institutions play a major role in countering these harms, and they can 

prevent them. In our country that is governed based on the teachings of the Holy 

Quran and the infallibles (peace be upon them), and the guardianship of the jurist is 

prioritized, there should be a special attention to the ways of preventing social 

harms regarding the directing role of the guardianship of the jurist. So, the present 
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paper is aimed at investigating the role of government institutions with an approach 

to the role of guardianship of the jurist in prevention of social harms based on the 

Supreme Leader’s statements. The research is a descriptive analytics.  

Keywords: social harms, prevention ways, Supreme Leader, government 

institutions, Wilayat al-Faqih (The Guardianship of the Jurist) 

 
 


