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 حسین اطمینان
«کامیونتی در جاده سیرجان-کرمان واژگون شده و
بار پرتقالش کنار جاده ریخته است .تعدادی مرد به سمت
پرتقالها هجوم آورده و در حال بردن هستند ،راننده کامیون
وسط ایستاده و فریاد میزند؛ مردم این میوهها را نبرید ».این
اتفاق تلخ هفته گذشته در محور سیرجان کرمان رخ داده و
فیلم آن هم در فضای مجازی منتشر شده است .راننده خودرو
که اهل فسا است در گفتوگوی خود با نشریه نگارستان گفته:
پس از سانحه عدهای از رهگذران به سمت میوهها آمده و اقدام
به جمعآوری کردند .بار میوه بیمه بود اما بیمه قبول نکرد و
من قریب  32میلیون تومان ضرر کردم .وی این موضوع را
باعثتاسفخواند.
در مورد این اتفاق که در چند سال اخیر چندین بار
در سیرجان تکرار شده با علی سوندرومی جامعهشناس به
گفتوگونشستیم.
 در شرایط عادی این فردی که دچار حادثه شده
نیازمندکمکاستامادرفیلممیبینیمکهبرخیمردم
به سمت مال او هجوم میبرند؛ دلیل این دست اتفاقها
چیست؟
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صحنهای از هجوم مردم به میوههای کامیونی که در جاده سیرجان  -کرمان واژگون شده بود
علی سوند رومی ،جامعه شناس
از سه منظر باید به آن نگاه کرد .اول از منظر فیزیولوژی است.
ممکن است مغز آسیب خورده باشد و یا اینکه فرد ،کودکی
گفتوگو با یک جامعهشناس در خصوص هجوم مردم برای جمعآوری میوههای کامیون واژگون شده؛
سختی داشته و به دالیل مختلف شخصیت اخالقیاش رشد
نکرده است .این افراد کم هم نیستند و درصد آنها قابل توجه
است .در جامعه مشاهده میکنیم باالی پنج درصد افراد
اختالل اخالقی دارند .وقتی این افراد در موقعیتی حساس قرار
میگیرند،رفتارهایبهشدتهیجانیوواکنشیبروزمیدهند
و به اصطالح گل هوار رفتار میکنند .از آنها انتظار رفتار اخالقی و پیدا نمیکند که این سهم من نیست و من چرا این را برندارم و دست به این بی اخالقی بزند؟
اما واقعیت چنین نیست .برای اینکه یک آدم اخالقی تحویل یک اندیشه داشته باشیم و فکر کنیم که چرا این اتفاق میافتد.
متعالی نمیتوان داشت .این افراد در همه جوامع وجود دارند و نباید دست ببرم .این افراد فکر میکنند اگر من خودم را کنترل
قانون حاکم بر هیجانات قانون همه یا هیچ است .فرد یا نظاماجتماعیبدهیمیکپروسهبسیارسخترابایدپشتسر الزاما این نیست که رفتار غیراخالقی را به عنوان فاجعه تلقی
فقطمخصوصکشورمانیست.
کنم باختم .نمونهاش را در خیلی از موقعیتهایی میبینیم که غالب میشود و یا نمیشود .مثل یک آستانه میماند که اگر بگذاریم .یادمان باشد نباید گرفتارکمالگرایی شویم و اگر چند کنیم ،ولی یک جای کار ایراد و مشکل دارد و تایید نمیشود.
دومین موردعدم رشدهوشهیجانی است .شما آدمهایی فرد باید امان 
تدار باشد اما برداشتش از جامعه این است که هر شکست ،دیگر نمیتوانید اخالقی عمل کنید .آدم وقتی به هر آدمکارغیراخالقیانجامدادند،بگوییمجامعهغیراخالقیشده .اول باید ببینیم ضریب تعداد آدمهایی که دست به این کار
یدارد و میخورد و من چرا برندارم.
را میبینید که از نظر فیزیولوژی سالم هستند اما آموزش کس دارد برم 
یزنند چه تعداد است .این نیست که در این موقعیت کل
دلیل خودش را توجیه کرد که من سهمی از این موضوع دارم ،رسیدن به یک فرد اخالقی یک معجزه است و ما این افراد را در م 
ندیدهاند و هوش هیجان پایینی دارند .این افراد در شرایط امن،
 آیا میتوان گفت این علت سهم بیشتری این کار را انجام میدهد .مثال میگوید ماشین بیمه است و جامعهداریم.آدمهایمعنویواخالقیزیادیداریم.هنرجامعه جمعیت یک شهرستان این کار را میکنند .من رفتارهای
عادی و اخالقی عمل میکنند ولی در شرایط ناامن و شرایط درکشور ما دارد؟
بیمهمیدهد.خودشراتوجیهمیکند.اینافرادوقتیهیجانی است که اینها را تربیت میکند و در شرایط بحرانی همینها غیراخالقی را در جامعه بیشتر از شش درصد نمیبینم .اما
هیجانی توان اخالقی عمل کردن ندارند .خیلی هم ربطی به
بله دقیقا .فرد فکر میکند نظام توزیع و بازتوزیع اجتماعی میشوند تمام ادله عالم را برای کاری که میکنند جمع کرده هستند که پا به میدان میگذراند و مشکالت را حل میکنند ،واقعیتایناستکهجامعهبایدبرایاینهاهمبرنامهداشتهباشد
موقعیت اجتماعی ،تحصیالت و ...این افراد ندارد .در شرایط بهنفعاشعملنمیکند.
که آن کار را توجیه کنند .مثال فرد احساس میکند سهمی از از پس مشکالت برمیآیند و خیلیها از جانشان میگذرند .ما وفکریبکند.چوناینافرادتوانآسیبرسانیباالییدارند،باید
خوب اوضاع امن است و آنها خیلی متعالی و اصولی رفتار
آیافقردلیلایننوعبیاخالقیهانیست؟
اجتماع ندارد و دم دستترین سهم این است.
داریم افراد را از رفتارهای غیراخالقی عبور میدهیم تا به رفتار بهعنوانیکاخطاراجتماعینگاهکنیم.اینآدمهابهراحتیبه
میکنند ولی وقتی ناامن میشود رفتار آنها غیرعادی میشود.
اصال! به هیچ وجه! این نوع بیاخالقیها به برخوردار بودن
یزنند .نیچه میگوید؛ ما سه
 در این اتفاق صاحب مال وجود دارد ،میگوید اخالقیبرسانیمودرنظامتربیتمامشکالتیوجوددارد.زمانی خانواده و جامعهشان هم آسیب م 
مثالفحشمیدهند،پرخاشمیکنندوآسیبم 
یزنند.هرچه و نبودن برنمیگردد .تحقیقات نشان میدهد آدمهایی که از برنداریدومردمهمبرمیدارند.
سالعملی است که اگر
کهآدمهارفتارغیراخالقینشانمیدهندهنوزبهجایگاهیکه نوع جامعه داریم :نوع اول جامعهی عک 
آشفتگی اجتماعی بیشتر شود شرایط ناامن شده و تمرکزمان نظر مالی در طبقات متوسط به پایین جامعه هستند از نظر
اینموضوعهیجانیاست.یادتانباشدوقتیاتفاقیمیافتد میخواستیمبرسیم،نرسیدهایم.نهاینکهازجایگاهیکهداشتیم کسیخطاییمیکندبایدمجازاتشود.یکنوعجامعه،جامعه
سمتناامنیمیرودوافرادرفتارهایغیراخالقیبیشترینشان اخالقیبهترهستند.برعکساگرفردغیراخالقیباشدوشرایط نباید موضوع را تقلیل دهیم که هر کس میآید و میبرد .باید سقوطکردیم.
اخالقی است و اصول اخالقی را معیار میگذاریم مثال مردم را
میدهند.
مالیاش از یک حدی بگذرد هیچکس نمیتواندکنترلشکند .تفکیک کنیم .درصد باالیی از مردم در شرایط سخت ،حامی
 چند سال پیش هم یک ماشین ماهی واژگون با نصیحت و داللت به سمت اخالق برانیم .یک نوع جامعه هم
سومین دلیل به لجبازی برمیگردد .فرد اختاللی ندارد و در دین ما قناعت خودش یک موضوع اخالقی است .فردی که هستند .وقتی سیل زلزله و ...میآید یا اتفاقی میافتد از خیلی شد و همین اتفاق افتاد .در چند سال اخیر این نوع جامعه فرااخالقی استکه افرادجامعهرا تربیت میکند .اتفاقی
هوش هیجانیاش هم نرمال است .گاهی اوقات فکر میکند اقناع شده و پندارهاش از معنا پر شده کنترلش بیشتر است .چیزها میگذرند .این افراد که اخالقی عمل میکنند به دالیلی بیاخالقی بیش از شش ،هفت بار رخ داده است .آیا این که در اسالم رخ داده و حضرت محمد (ص) وقتی آمده جامعه
سهم من از نظام توزیع و بازتوزیع اجتماعی به گونهای است که آدمهاییکه قانعنیستندازیکذرههمنمیتوانندبگذرند.
دیده نمیشوند .اصوال ما کارهای غیراخالقی را میبینیم و فکر نمیتواندیکزنگخطرباشد؟
راتربیتکردهاست.بعدوقبلاسالمخیلیفرقمیکند.جامعه
چرا نباید از اموال دیگران بردارم؟ فرد دلیل غالبی برای خودش
 دو کیلوگرم پرتقال چه ارزشی دارد که فرد میکنیم رفتارهای اخالقی طبیعی است و باید اتفاق بیفتد،
هر نشانه غیراخالقی که در جامعه میبینیم باید برایش ما باید به یک رشد برسد و درایتی پیدا کند که فرااخالقی رفتار

این افراد توان آسیبرسانی باالیی دارند

 پاسارگاد :استقبال از کمپین «دری از عشق» (طرح جمع آوری درهای بطری و فروش آن با هدف خرید ویلچر برای معلوالن)
همچنان ادامه دارد .این طرح اعضای جدید دیگری پیدا کرد.

آگهی فقدان ســند مالکیت
آقــای حبیـباهلل محمودآبــادی وکیــل آقــای احمــد کریـمداد لری
بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 99کرمــان مدعــی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پــاک 38
فرعــی از  449اصلــی واقــع در بخــش  38کرمــان بــه نــام آقــای
احمــد کریــمداد لــری ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد،
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس
از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 670 .م.الــف
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کند و برای تمام افراد شرایط تربیت فراهم شود.
 با توجه یه اینکه این نوع بیاخالقی را
درسیرجانبیشترمیبینیمآیامیتوانگفت
کهماازکشوربیاخالقتریم؟
نه نمیتوانیم بگوییم بیشتر است .البته در
سیرجانمهاجرتبیشتراستوعنصرناشناختگی
در سیرجان بیشتر مشاهده میشود .عنصر
ناشناختگی تسهیلکننده بیاخالقی است .وقتی
فرد احساس کند جایی نمیشناسندش خیلی
راحتتر دست به بیاخالقی میزند .ناشناختگی
به علت مهاجرت در سیرجان بیشتر است و این
موضوع باعث کمی تشدید در این نوع بیاخالقیها
میشود.
شناساییافرادیکهآسیبخوردهاند
ودچاربیاخالقیشدهاندسختاست؟
نه شناسایی افرادی که رفتارهای غیراخالقی
دارند خیلی سخت نیست .این افراد باید تحت
درمان قرار گیرند و کنترل شوند .نباید فکر کنیم
که این افراد میتوانند مثل بقیه افراد جامعه ازدواج
کنند و آسیب بزنند .میشود آنها را شناسایی
کرد و در استفاده از یک سری موارد در اجتماع
محدودیتهایی را برایشان ایجاد کرد .اگر قرار است
موقعیت اجتماعی به این فرد داده شود ،باید حد و
حدود آن مشخص شود .از یک طرف هم باید کاری
کرد که یک جامعه با سعهصدر و خودکنترلی باال
داشته باشیم .مثال جوری فرد تربیت شود که وقتی
شرایط ناامن شد ،رفتارهای عجیب و غریب از آنها
سر نزند .مثال در فالن کشور سیل آمده مردم آمدند همه جا
را غارت کردند اما میبینیم در برخی جوامع این اتفاق نمیافتد
و در شرایط بحرانی آدمهای آرامی هستند و حق و حقوق
هم را رعایت میکنند .این نشان میدهد قدرت خودمهاری
و تابآوری در جامعه باال رفته است .این هنر تربیت اجتماعی
است و 90درصد در خانه شکل میگیرد.
بهآموزشبرمیگردد؟
نه ،بیشتر جنبه فرصت و آزمون و خطا دارد .یعنی وقتی
خانوادهای به فرزندش فرصت آزمون و خطا میدهد ،در واقع
فرصتمیدهندکهکودکرشدکند.مثالبرایراهرفتنبایدفرد
آزمایش و خطا بکند تا بتواند راه برود .این نوع شخصیت اخالقی
باید مثل راهرفتن با آزمون و خطا به وجود بیاید .شخصیت
اخالقی مدت زمانی مثال  18 ،17سال طول میکشد تا شکل
بگیردوهرچهبسترزندگیمبتنیبرروابطبازیگونهباشدوفرد
بهطرفخطایبسیارکمحرکتکند،جامعهسالمتریخواهیم
داشت .ولی اگر فکر کنیم که آدمها را نصیحت میکنیم و چوب
یزنیمشان،این
باالیسرشانمیگیریموهرموقعخطاکردندم 
آدم شکل نمیگیرد .این آدم را ترسو بار میآوریم .تربیتکردن،
سختگیریونصیحتکردننیستفرصترشددادناست.

