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راهکارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد
*

علیخوزچمن 


مقدمه

اعتیاد و سوممصر مواد مخدر ،پدیدهای است کاه موجاب از باین رفاتن جامعاه توانمناد
میشود .جامعه توانمند ،جامعهای مبتنی بر اصول و ارزشهای اسالمی اسات .افاراد در چناین
جامعهای نه تنها در برابر نیازها و رفتاریهای دیگر افراد جامعه دینی خویش بیتفاوت نیساتند؛
بلکه به دنبال کمک و رفع مشکالت آنان هستند .چنین جامعهای از حمایت واحدهای اجتماعی
مختلفی همچون خانوادهها ،روههای خویشاوندی و روههای همساایگی برخاوردار اسات و
هنجارهایی روشن برای مشارکت فعال و همکاری آنها در زند ی و امور اجتماعی دارد .بناا بار
تحقیقات ،میان دینداری و آسیبها و انحرافات اجتماعی ،رابطه معکوسای وجاود دارد؛ 1بادین
معنا که با افزایش دینداری ،وقوع انحرافات اجتماعی کمتر میشود؛ زیرا اسالم باا طارح اماوری
همچااون آداب همسااایهداری ،صااله ارحااام ،تکافاال اجتماااعی ،مساائولیتپذیری ،احسااان و
نیکوکاری ،خدمت به دیگران ،امر به معرو و نهای از منکار ،همگاان را باه پرهیاز از تغافال و
ُ ُّ ُ
فرموده است «کلكلمِِ
بیتفاوتی نسبت به یکدیگر سفارش نموده است؛ چنانکه رسولخدا
ُ ُّ ُ
ِعن َِر ِع َِّي ِته؛ 2همه مسلمانان در جامعه ،نسبت به دیگر افراد مسؤل هساتند».
َراعِِ َوِکلكم َِمس ُئول َ ِ
ٍ
از این رو افراد باید شریک درد یکدیگر باشند تا افراد جامعه در برابر ناهنجاریهایی مانند اعتیااد
مصونیت داشته باشند؛ زیرا مصونیتسازی همه افراد جامعه ،به معنای نجات همه جامعه است
* دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی.
 .1ر.ک محمدباقر آخوندی« ،تأ یر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی در آموزههای قرآن» ،انساانپژوهی
دینی ،ص 98؛ بیستون عزیزی و دیگران« ،بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جارم در میاان جواناان ورزشاکار»،
فصلنامه اخالق ،ص .184
 .2محمد بن محمد شعیری ،جامع األخبار ،ص .119
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« َو َم ْن أ ْحیاها ف َکأنما أ ْحیا الن َ
اس َجمیعا» 1.بنابراین جامعه در برابر همه افراد خود مسئول است.
این مسئولیت ،قالب و شیوههای متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود.

 .1نظارت عمومی یا امر به معروف و نهی از منکر

انسان ،موجودی اجتماعی است؛ به ونهای که از رفتار دیگران متأ ر میشود و بر دیگران تأ یر
می ذارد .بیتوجهی به سرنوشت دیگران ،بیاعتنایی باه سرنوشات خاویش اسات 2.از هماین
روست که بیتوجهی واحدهای اجتماعی به پدیده اعتیاد ،موجب فرا یری این پدیده در جامعاه
َ َ َ َ
َ َ َ َّ
ََ َ
لينِِأظ ُه ِلر ِلمَِِلِیغ ُيرون ُلهِِ ِإَلِ
میشود؛ چنانکه امام صادق فرموده است « َماِأق َّرِقومِِ ِبلال ُمنك ِرِب
َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ
اب ِِمن ِِعن ِد ُِِ؛ 3هر اه مردمی در برابر زشاتکاریهایی کاه در
ق
أوشكِِأنِِیعمهمِِاللهِِعزِوِج ِِب ِع ٍ
میانشان صورت می یردَ ،دم فرو بندند و آن را تغییر ندهند ،زود باشد که خداوند بلندمرتبه کیفر
خود را شامل همه آنان سازد».
امروزه پیشگیری از مصر مواد مخدر و مقابله با آن به عنوان مسئلهای اجتماعی ،به بحرانی
جهانی تبدیل شده و پیچید ی و چند ُبعدی بودن آن ،مقابله با آن را نیازمند مسلح شدن به دانش
الزم و بهکار یری اقداماتی کرده است .طی دهههای ذشته ،این واقعیت به تدریج پذیرفته شاده
است که ا ر قرار باشد فایده برنامههای توسعه اجتماعی و انسانی به مردم برسد ،مردم باید نقاش
مهم و اساسی در این فرایناد ایفاا کنناد 4.بناابراین جامعاه بایاد باه سامتی حرکات کناد کاه از
ناهنجاریها جلو یری شود .یکی از راههای پیشگیری از اعتیاد ،نظاارت عماومی اسات کاه در
آموزههای دینی با عنوان امر به معرو و نهی از منکر یا کنترل اجتماعی یاد شده است .بر اساس
تحقیقات هر اه کنترل اجتماعی در جامعه افزایش یابد ،انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد کاهش
مییابد 5.از این روست که اسالم برای پیشگیری از مفاسد اجتماعی مانند اعتیاد ،امر به معرو
و نهی از منکر را به عنوان «راهکار پیشگیری از اعتیاد» ارائه داده است؛ زیارا باا اساتفاده از ایان
فریضه میتوان جامعهای سالم به وجود آورد؛ چنانکه امام باقر فرموده است
َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
َّ َ
َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ
ِالصل َه ِاءِف ِر یضة َِع ِظ َيمةِ
ياءِو ِِمنهاج
وفِِوِالنه ِِع ِنِِالمنك ِرِس ِبي ِِاأن ِب ِ
ِإنِاأم َر ِِبالمع ُر ِ

 .1مائده .32
 .2محمد علینی ،سرمایه اجتمامی در آموزههای اسالمی ،ص .283
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،9۷ص .۷8

4. scpd. eadl.ir
5. irna.ir/news/833669
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َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ
َ ُ
ُ
لال ُم َِوِتع َم ُلرِاأرِض َِوِ
ِبهاِتقامِالف َرا ِئِِوِتأمنِالملذ ِالبِوِت ِهل ِالمك ِاسلبِوِت َلردِالمظ ِ
َ
َ
ین َت َص ُف ِِم َنِاأع َد ِاء َِوِیس َت ِق ُيمِاأمر؛ 1همانا امر به معرو و نهای از منکار ،راه انبیاای
الهی و شیوه صالحان است .وظیفه بزر ی است که به برکت آن ،سایر واجباات ،برپاا و

راهها ،امن و کسب و تجارت ،حالل و ظلم و تجاوز ،دفع و زمین ،آباد و اعاده حا بار
ردن متجاوز ذارده میشود و همه کارها سامان میپذیرد.
ِ

اسالم افراد 2،خانوادهها 3و جوامع 4را به انجام این فریضه موظف کرده اسات و جامعاهای را
5
بهترین میداند که این فریضه در آن اجرا شود.
فراهم شدن زمینههای نظارت همگانی بر فتار و رفتار یکدیگر و اقبال مردم به ایان فریضاه،
ضامن سالمتی و دوام جامعه است و زمینه ایجاد هر ونه انحرا اجتماعی را محادود و کنتارل
میکند 6.اسالم با نگرشی اجتماعمحور میخواهد همه افراد جامعه به ونهای تربیت شوند که در
برابر رفتار یکدیگر احساس مسئولیت کنند؛ زیارا ساعادت دنیاوی و اخاروی افاراد جامعاه ،باه
7
یکدیگر مرتبط است و بر این پایه ،نقش امر به معرو و نهی از منکر ممتاز و برجساته اسات.
یکی از مسئوالن نیروی انتظامی می وید
این فریضه الهی به ما تکلیف میکند که فضلیتها را در جامعه بر پا کنایم ،نیکیهاا را
پاس بداریم و هیچ اه در برابر آنها سکوت نورزیم .در هماان حاال از ماا میخواهاد
بهموقع و با رفتاری شایسته ،رذیلتها و کردارهای بد را به هام وشازد کنایم و از کناار
آنان بهراحتی و با بیاعتنایی نگذریم .ا ر هر یک از ما ،یکدیگر را از پیامدهای ناا وار
فردی و اجتماعی کارهای ناشایستی چون رویآوری به مواد اعتیاد آ اه کنیم ،رایش به
رفتارهای ضداخالقی در جامعه کاهش مییابد و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلاو یری
8

میشود.

 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .56
 .2توبه .۷1
 .3لقمان .1۷
 .4آلعمران  104و.110
 .5آلعمران .110
 .6محمدرضا جواهری« ،امر به معرو و نهی از منکر و نظاارت همگاانی از نظار امیرمؤمناان علای » ،زباان و
ادبیات ،ص.800
 .7مرکز فرهنگ و معار قرآن ،دائرةالمعارف قرآن کریم ،ص  343ا .341

8. snn.ir/fa/news/383122
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 .2تقویت حمیت اجتماعی و غیرت دینی

یکی از راهکارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد در جامعه ،تقویت غیرت اجتماعی اسات.
حساسیت و مراقبت شدید نسبت به ارزشهای مادی و معنوی با انگیزههای ایمانی ،از مصاادی
غیرت است؛ زیرا فرد غیور با استفاده از محبت به دین ،به جهاد و امر به معرو و نهی از منکار
میپردازد؛ 1چنانکه امام صادق

َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ
لب؛ 2ا ار
لوسِالقل ِ ِ
فرموده است « ِإذاِلمِِیغ ِرِالرج ِِفهلوِمنك

انسانی غیرت نداشته باشد ،قلب و فکرش وارونه است».

غیرت داشتن به خانواده ،محله ،کشور و دین ،باه معناای ممانعات از اساتفاده و بهرهمنادی
دیگران از آنها نیست؛ بلکه پیشگیری از ایجاد زمینههای بهرهمندی نامشروع دیگران را نیز در بر
می یرد .افراد همان اندازه که به ناموس و کشور خود حساسیت دارند ،باید نسبت به فاسد شادن
جامعه نیز حساسیت و غیرت داشته باشند.
در زمان رضاشاه که موضوع کشف حجاب مطرح بود و مأموران رضاشااه چاادر زنهاا را از
سرشان برمیداشتند ،شبی امام خمینی در حرم بودند ،نا هان از میان زنها سار و صادا بلناد
شد .حضرت امام با عصبانیت جلو رفت و سیلی محکمی به صاورت یکای از ماأموران زد و
فت «اینجا خانه مردم است .خانه اهلبیت

است .شما ح ندارد ایان کارهاا را بکنیاد».

مأموری که سیلی خورده بود ،فت «مأمور اعلیحضرت را میزنی؟» .ساپس همگای از آنجاا
رفتند تا قضیه را به مسئوالن باالتر خبر دهند .پس از رفتن مأموران یکای از حاضاران باه اماام
عرض کرد «تا مأموران نیامدهاند ،زودتر از حرم بروند تا مشکلی برای ایشان پیش نیاید» .امام
فرمود «همینجا مینشینم تا ببینم آنها چه می ویند».

3

 .3اعتماد اجتماعی

اعتماد ،زمینهساز همکاری میان اعضای جامعه است که تبادل اجتماعی را در شارایط عادم
َ
اجتماعی عنصری حیااتی باه شامار میآیاد 4.یکای از
اطمینان تسهیل میکند و در تحق نظم
 .1نسام .۷5
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .536
 .3پایگاه اطالعرسانی حوزه« ،غیرت دینی امام خمینی » ،1396/11/25 ،کد خبر .50810
https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/50810

 .4مسعود چلپی ،جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلعل نظری نظم اجتمامی ،ص.60
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کارکردهای مهم دین ،ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی اسات 1.تحقیقاات مختلاف داخلای 2و

خارجی 3،بیانگر وجود رابطه مستقیم بین دینداری و اعتمااد اجتمااعی اسات .جامعهشناسان و

اندیشاامندان اجتماااعی متعددی ماننااد «وبر»« ،توناایس»« ،اوانز» « ،امبتا»« ،فوکویامااا» و
«زتومپکا» معتقدند که دین و مذهب ،نقش مؤ ری در ایجاد و تقویات اعتماد اجتماعی دارناد.
«هر چه ارزشهای دینی ،فرهنگی و اخالقی تقویت شده باشاد ،رفتاار افاراد پیشبینیپاذیرتر و
قابلیت اعتماد افراد بیشتر است» 4.بنابراین دینداری و شرکت در آیینهای مذهبی ،موجب ترویج
و استحکام عقاید ،ارزشها و هنجارهایی همچون درستکاری ،صاداقت ،کماک و محبات باه
5

دیگران میشود که زمینهساز اعتماد اجتماعی است.
هر چه میزان اعتماد در جامعه بیشتر باشد و افاراد بتوانناد بار اعضاا ،روههاا ،ساازمانها و
نهادهای جامعه اعتماد کنند؛ میزان رضایتمندی نیز افزایش مییابد و آمار اعتیاد کمتار میشاود.
این در حالی است که توزیع ناعادالنه منابع ،ضمن ایجاد شکا میان فقیار و غنای موجاب باه
وجود آمدن بیاعتماادی یاا تقویات آن میشاود 6.کااهش اعتمااد در جامعاه موجاب افازایش
نابسامانیها ،بینظمیها ،جرایم و انحرافات در جامعاه میشاود 7،تعهد اجتماعای تضاعیف و
هویت اجتماعی کمرنگ 8و پیوندهای مشترک و بادوام میان افاراد متزلازل میشاود 9.در چناین
 .1مرتضی زینآبادی« ،بررسی وضعیت اعتماد در جامعه ایران و راههای بازسازی آن» ،پژوهشنامه اعتماد اجتماعی،
ص  152و .153
 .2ر.ک سید علیرضا افشانی و همکاران« ،اعتماد اجتماعی تحلیلی از سطوح و عوامل» ،جامعهشناسای ،ص 62؛
محمدحساین پنااهی و فریبااا شااایگان« ،ا اار میازان دینااداری باار اعتماااد سیاساای» ،علوم اجتماعاای دانشگاه عالمه
طباطبایی ،ص ۷9؛ علیرضا محسنی تبریزی و اسماعیل شیرعلی« ،عوامال ماؤ ر بار اعتمااد اجتمااعی دانشاجویان
ایرانی خارج از کشور موردپژوهی دانشگاههای کشور آلمان» ،پاژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،ص .158

3. Greeley, A(1997), Social and Behavioral Sciences"The Other Civic American, Religion and
Social Capital", the American Prospect, 32.

 .4طاهر شریفی« ،اعتماد اجتماعی و آموزههای دینی» ،پژوهشنامه اعتماد اجتماعی ،ص .282
 .5همان ،ص.292
 .6تقی آزاد ارمکی و افسانه کمالی« ،اعتماد ،اجتماع و جنسیت» ،جامعهشناسی ،ص.100
 .7مصطفی ازکیا و کریم حسنیراد« ،نقش اعتمااد اجتمااعی در مشاارکت ماردم در طرحهاای توساعه روساتایی»،
پژوهشنامه علوم اجتماعی ،ص.22
 .8مصطفی ازکیا و کریم حسنیراد« ،نقش اعتمااد اجتمااعی در مشاارکت ماردم در طرحهاای توساعه روساتایی»،
پژوهشنامه علوم اجتماعی ،ص100
 .9مسعود چلبی ،جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلعل نظم اجتمامی ،ص.28
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شرایطی زمینه سترش سودجو یی اقشاار مختلاف در زمیناههای قاچااق موادمخادر و جاذب
جوانان و نوجوانان بهعنوان مصر کننده فراهم میشود .از این رو نظام اجتماعی بایاد به وناهای
رفتار کند که همه مردم و کنشگران اجتماعی احساس امنیت و تعهد ،پیوند اجتماعی و مشارکت
اجتماعی کنند و این احساس ،در رو عملکرد تمامی نهادهاای شاکلدهنده اعتمااد اجتمااعی
است.
تقویت و سترش ارزشهای دینی و اخالقی در جامعه و پاسخگو بودن مسئولین ،از جملاه
راه های تقویت اعتماد اجتماعی است .مسؤلین با پاسخگویی روشن ،شفا و مسئوالنه به مردم
و رسانههای روهی ،میتوانند سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت ،زمینههای جلب مشاارکت و
همکاری همهجانبه مردم در زمینه مورد نظر را فراهم کنند و از این طری ضمن افزایش محبوبیت
1
و مقبولیت خود ،مردم و روههای مختلف را در زمینه مورد نظر بسیج نمایند.
 .4حمایت و تکافل اجتماعی

تکافل اجتماعی ،به معنای ضمانت و پشتیبانی افراد جامعه از یکدیگر به وسایله راهبردهاای
ایجابی مانند سرپرستی یتیم یا سلبی مانند تحریم رباست که به انگیزه شعور و وجدان باطنی و از
عم و مبنای اعتقاد اسالمی سرچشمه می یرد تا فرد در پناه کفالت و حمایات جامعاه زناد ی
کند .هد حمایت اجتماعی نیز به معناای نفعرساانی باه دیگاران و تمایال باه کمکرساانی و
خدمت به آنهاست و میتواناد ساترهای از رفتارهاا را در بار یارد 2.آموزههاای قارآن و سایره
تشوی کننده مؤمنان درباره کمک باه انساانها و رفاع مشاکالت یکادیگر اسات « َو
نبوی
َ َ ُ َ َ ْ ِّ َ َّ ْ
3
تعاونوا علی ال ِبر و التقوی؛ و [همواره در راه نیکی و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید».
الزمه حمایت از انسانها ،بهرهمندی از احسانمحوری است .در فرهناگ اساالمی برخورد
احسانمحور با دیگران ،به معنای پیگیری رفاه و رشد بدون چشمداشت و منت برای دیگران 4و
به منزله رفتار مثبت به همراه همزادپنداری با مردم اسات 5.قارآن کاریم هماواره باه احساان باه
 .1علیاکبر «پاسخگویی و نقش آن در تقویت اعتماد اجتماعی» ،اندیشه حوزه ،ص .39
 .2سیروس احمدی« ،بررسی نوعدوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل مؤ ر بر آن» ،جامعهشناسی ،ص.94
 .3مائده .2

4. Caldwell, C. Truong, D. Linh, P. and Tuan, A. (2011). Strategic human resource managementas ethical
stewardship, Journal of Business Ethics, Vol. 98, No. I. pp. 171 – 182.
5. Fromm, E. (1956). The Art of Loving. Harper Collins, New York, NY. - Javadi Amoli. A.
(2003). Guidance in Quran. Qhom: Esra Publication. (In Persian).
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والدین 1،خویشان 2،ایتام ،مسکینان ،همسایگان و  ...سفارش کرده است .انبیای الهی نیز همواره
3
کوشیدهاند تا ابعاد فرهنگ احسان را در ُبعد اندیشه ،انگیزه و رفتار به افراد و جامعه منتقل کنند.
فرهنگسازی احسان و خدمت به دیگران ،موجب رخت بربساتن فقار ،بیکااری ،محرومیات و
بیعدالتی از جامعه ،و درمان بیماریهایی چون اعتیاد میشود.
حمایتهای اجتماعی ،موجب ایجاد احساس امنیت و اعتماد در فرد وابسته باه موادمخادر
میشود؛ به ونهای که ابتالی افراد برخوردار از حمایتهای اجتماعی باالتر به سوممصر ماواد
بسیار کمتر است .با تقویت ُبعد همکاری جمعی ،توزیع مجدد روت ،رفع فقر و نابرابری و رفع
نابسامانیهای اجتماعی ،ضمن تأمین رفاه و ضروریات زند ی افراد ،عدالت و آرامش ساترش
مییابد و جامعه اصالح میشود .در واقع با حل مسئله فقر ،بسایاری از آسایبهاای اجتمااعی
مانند اعتیاد از جامعه دور میشوند؛ زیرا وقتی افراد نتوانند با استفاده از ابزار و وسایل موجاود باه
رفاه نسبی دست پیدا کنند ،به سوی انزوا و اعتیاد کشیده میشوند.
یکی از روههایی که میتواند در حمایت و تکافل اجتماعی نقش مؤ ری داشته باشد ،اروه
خویشاااوندی اساات .ارتباطااات خویشاااوندی موجااب اف ازایش کنتاارل اجتماااعی غیررساامی
خویشاوندان بر یکدیگر میشود .هر چه این نوع کنترل اجتماعی بیشتر باشد ،رایش به اعتیاد و
دیگر انحرافات کاهش مییابد .روه خویشاوندی ضمن تأمین و رفع نیازهاای ماادی و معناوی
ً
همدیگر ،میتواند برای تفریح و شادی خویشاوندان برنامهریزی نماید .قطعا تجمیع ظرفیتها و
امکانات موجود در میان خویشاوندان ،زمینه اشتغال ،تفریح و نشااط و رفاع نیازهاای زناد ی را
برای همه فراهم خواهد کرد و اعتیاد در چنین جامعهای سترش نخواهد یافت.
 .5ایجاد کار و کارآفرینی

از نظر برخی محققان ،بیشتر ناهنجاریها ناشی از معضلی به نام بیکاری است؛ زیرا جوانان
به دلیل بیکاری خود را در خانه فردی اضافه میبینند و بارای رهاایی از ایان فکار آزاردهناده ،باه
موادمخدر روی میآورند 4.بیکاری موجب کاهش اعتماد به نفس ،ناکامی در ارضاای نیازهاای
 .1احقا  ،15عنکبوت .8
 .2نحل .90
ّ
 .3علی سروری مجد« ،ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنت» ،مطالعات فرهنگ ا ارتباطات ،ص .204
 .4شبکه اطالعرسانی دانا« ،پدیده بیکاری و تأ یر آن بر روی جامعه» ،1395/05/30 ،کد خبر .861820
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روانی و اجتماعی ،پوچی ،سردر می ،ناامیدی ،افسرد ی و اختالالت اضطرابی ،افازایش میازان
حساسایت و تحریکپااذیری ،کااهش روابااط اجتمااعی ،طاارد اجتمااعی ،ساارزنش دیگاران و
خودسرزنشگری در افراد میشود 1.دکتار بااهر ،آسیبشاناس اجتمااعی می ویاد «بیکااری،
امالفساد است .بیشتر ناهنجارهای اجتماعی از جمله سرقت ،انواع جرایم ،فساد ،فحشاا ،فقار و
افسرد ی که زمینه بزهکاری و احسااس بیارزشای را در جواناان باه وجاود مایآورد ،ناشای از
بیکاری آنان است»؛ 2زیرا نامناسب بودن شرایط اقتصادی میتواند فشارهای بسیاری را برای فرد
ایجاد کند؛ به ونهای که فرد برای رهایی از این شرایط ،به مصر موادمخدر روی مایآورد 3.بار
این اساس بیکاری در کنار فقر ،موجب رویآوری به اعتیاد میشود.
اسالم برای پیشگیری اعتیاد ،افراد و جامعه را به کار و اشتغال تشوی کرده است .قرآن ،عمل
َ َْ َ َ ْ ْ
َّ
سان ِإال ما َسعی؛ 4و
و کار را به عنوان یک تعهد و تکلیف اسالمی دانسته اسات «و أن لیس ِل ِْلن ِ
برای انسان ،بهرهای جز سعی و کوشش او نیست» .روایات بسیاری نیز ضامن تشاوی باه کاار،
َ َ
َ
َ َ
سستی و تنبلی را نکوهش کردهاند؛ چنانکه امام صادق فرموده است «طل ُبِِالكس ِبِِ ِف ِر یضلةِ
َ َ
َبع َدِالف ِر یض ِِة؛ 5پس از نماز واجب ،کسب و کار واجب است» .امام باقر نیاز فرماوده اسات
َ َ َ
«إ َّنِِ َّالل َهُِِِیبغ ُِِِ َکث َر َة َّ
ِالنو ِمِِ َوِکث َرةِالف َراغ؛ 6خواب زیاد و بیکاری زیاد ،مورد غضب خداست» .در
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ َ
َ َ ََ ََُ ُ َ
َ ُ 7
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
له؛ ا ار
سرِأحدکمِِفل ِيخرجِِوَِل ِِیغمِِنفسلهِِوِألل ِ
نیز آمده است « ِإذاِأع ِ
سخنی از رسولخدا
کسی از شما رفتار عسرت و تنگی شد ،باید دنبال کار برود و خود و خانوادهاش را رفتار غام و
اندوه (فقر) نسازد».
کارآفرینی ،مهمترین راهکار بلندمدت حل معضل اعتیاد است که باا فرهنگساازی و ارائاه
آموزشهای الزم و پیشگیرانه به افراد ،میتوان به حل این مسئله همت ماشت .از این رو یکای
1. honarehzendegi.com

 .2خبر زاری دفاع مقدس« ،بیکاری؛ شاهراه اصالی معضاالت و ناهنجاریهاای اجتمااعی» ،1395/03/24 ،کاد
خبر .8۷3229

https://defapress.ir/fa/news/87329

 .3خبر زاری ایرنا« ،اعتیاد با بیکاری و فقر بیشتر شد» ،1398/04/03 ،کد خبر .83366912
 .4نجم .39
 .5محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،100ص .1۷
 .6همان ،ج  ،۷3ص .180
 .7محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشعع  ،ج  ،1۷ص .23

https://www.irna.ir/news/83366912
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از بهترین راههای ایجاد کار ،مهارتافزایی است .ا ر جامعه با رویکارد روشامند مهاارتافزایی
کند ،جوانان جذب بازار کار میشاوند؛ بارای مثاال افازایش تولیادات در عرصاههای مختلاف
میتواند سبب افزایش کار و اشتغال شود؛ زیرا تولید یکی از مهمترین مرات کار و تالش است و
نقش تعیینکنندهای در امنیت اقتصادی و روانی جامعاه دارد .نگااهی باه برناماههای اقتصاادی
پیامبر بهویژه در مدینه ،ویای آن است که حضرت باا هوشامندی ،برناماهریزی اقتصاادی
دقیقی داشته است و یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی آن حضرت ،مهارتافزایی و سترش
1
فعالیتهای کشاورزی است.
افرادی که توان سرمایه ذاری دارند ،میتوانند باا احاداث کارخاناه و کار اههاای تولیادی،
جوانان جامعه را جذب بازار کار کنند .پیامبر اکرم فرموده است «بهترین مردم ،کسی است
َ َ ُّ َ
َ
ِاأع َ
لال ِِإلل ِ
م
که برای مردم سودمندتر باشد» 2.همچنین در سخن دیگری فرموده است «أحلب
ِ
ُ ُ َ
َّ
ُ
َ
َ
له؛ 3دوستداشتنیترین اعماال
الل ِه ُِس ُرورِتد ِخل ُه َِعل ُِمؤ ِم ٍنِتط ُر ُد َِعن ُه َِجو َع َت ُه َِوِتك ِش ُفِِ َعن ُهِِکر َب َت ُِ
نزد خدا ،شادی رسانیدن به مؤمن و برطار کاردن رسانگی او و دور سااختن غام و انادوه از
اوست» .یکی از مصادی مهم این امر ،ایجاد کار بارای جواناان اسات .هار یاک از واحادهای
اجتماعی نیز باید مهارتهای شغلی و حرفهای را به جوانان بیاموزند و با ایجاد تعاونیهای کار و
اشتغال و دادن وام قرضالحسنه برای اشتغال اعضای خود در این زمینه تأ یر ذار باشند .ایجاد و
سترش مشاغل خانگی ،کماک باه خوداشاتغالی و آماوزش مهارتهاای شاغلی توساط ایان
واحدهای اجتماعی میتواند در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤ ر باشد.
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