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رمضانعلى دهبندى باالدهى
 كارشناس ارشد نهج البالغه و معارف علوى

چكيده
جاز اين هدايت،به خرول شده ودم نازاى هدايت مرآن،كتابى آسمانى است كه برقر

آن كريم نشـانى نور،تعبير شده است.نگاهى اجـمـالـى بـه قـراز تاريكى به سـو
امل اعـتـال وهنگى،عـوعات فـرضـوح موشار از طـرآنى،سـرمى0دهد كه آيـات قـر

امع مى0باشد.هنگى در جوانحطاط فر
انان مى0باشـده جوامع اسالمى0و بـه ويـژه يكى از مسائلى كه دامنـگـيـر جـو امروز

نگ شدن هويـتد بيگانگى و كم رهنگ غربى،از خـوتقليد0هاى نسنجيده،از فـر
دينى است.

امل،مظاهرهنگ در اسالم،شناسايى عواهميت فرآن،وجه به جايگاه بلند قربا تو
ا، حضورد؛زيرايى دارآن اهميت به سزهنگى،از منظر قرنده0هاى انحطاط فردارو باز

هشد. پژوهنگى در امان0مى0دارا از تهاجم فرامع اسالمى0رآن در عصر حاضر،جوقر
ماننگى درى ، مصاديق آن  چگوامع بشرحاضر،در جهت ريشه يابى انحطاط جو

از ديدگاه قر آن تدوين شده است.بى0شك تصوير جامعه0هايى ـ كه در0گذشتـه،
م آن دچار شده اند،ـ به منظورانجام شوده و به سرا پيموهنگى رمسير انحطاط فر
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فته است.ت گرحى الهى،صوران وى پيروت آموزعبر
آن0كريم،ن قـرى كتابخانه0اى،از منـابـعـى هـم0چـواين مقاله،برپايـU جـسـت0جـو

فته است.هم0چنين تالش شدهل كافى و…انجام گرار،اصواالنونهج0البالغه،بحار
دى از آن بهان نتايج كاربرداخته و در پايان،بتوع پرضوكه با نگاهى تحليلى،به مو

د.دست آور
ش.ش و ضدارزهنگى،ارزهنگ،انحطاط فرآن،فر:قرگان كليدىاژو

پيش�گفتار
نىناگواياى گوه0هاى دينـى،از زوآن و آموزهنگى در قـرآسيب شناسى و انحطاط فـر

فته است.ار گرد ارزيابى قرمور
ستاد:دمان0فراى مرم اخالقى برجهت ايجاد مكارا درالن خويش رسوند متعال،رخداو

ثم اخالق مبعـواى تكميل مكـاريعنى:«همانا من بـر١»م االخالقانمابعثت ألتمم مكـار«
شدم».

ده و به اينسى كرا بررآن رهنگى از ديدگاه قـرشتار،بر آن است كه انحطاط فـراين نو
هنگى جامعه0هاى پيشين،تحققاف فرd انحرنه سنن الهى دربارسش0ها پاسخ دهد:چگوپر

دار گشتـه وخـورتأييد آفريدگار مـهـربـان بـرلطـg ويافته است؟از چه رو،جـامـعـه اى از
املىد؟چه عوداب فرو مى0بـرا در گرانينى،جامعـه رابط و قود؟چه ضـوسعادتمند مى0شـو

فتار گشتـه وايى گرهنگى،به سير قهقرشد فرت و رد كه مسلمانان پس از عـزسبب مى0شو
د؟هنگى شكل مى0گيرانحطاط فر

هنگى و اخالقى در جهان معاصر داشته بـاشـيـم،تاه،به انحطاط فـراگر نگاهى كـو
گناپذير مى0نمـايـد.مـرتى انكـارحى الهـى،ضـرورهشى در سـايـه وت چنيـن پـژوضرور

ى شده است.گ معنوان0هاى بزرش0هاى اخالقى،سبب بحرارز

هنگ و انحطاطگان فراژمعانى و
ـ كه پيشومر٢هنگ ه فراژو ـ و«هنگ»،از ريشه«ننگ» اوكب است از«فر» ستايى،ند است 

كاو ادور»در التينهنگ،هر دو مطابق است با ريشه«ادوهيختن و فربه معناى كشيدن.فر
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ت استسى،عبارى آن در فاركه به معناى كشيدن و نيز،تعليم و تربيت است.تعريg لغو
در اصطالح٣شگاه0ها.آموزس وط به مدارش،تعليم و تربيت و امور مربوش و پروراز:آموز

مان0هـاى0م،هنر و سـازم و باور0داشت0ها،علـوسـوهنگ بـر رجامعه0شناسان معـاصـر،فـر
٤اجتماعى،داللت مى0كند.

اييدن و به زير آمدن استه انحطاط،به معناى فرو افتادن،پست شدن،به پستى گراژو
٥د.آن،استفاده مى0شوتى،ازمينه0هاى متفاوكه در ز

هنگىآن و انحطاط فرقر
ان به اين نتيجه دست يافت كه عصر جاهلـىتاريخ،مى0توايات وسى آيات،روبا برر

فتها گرا فرهنگى آن0ها ردندكه انحطاط فرامعى بوترين جوامع پيشين،بازرخى جوب،يا برعر
ند متعال آمده است:گار،در كالم خداوتباط با آن روزارد.عميق0ترين و گوياترين بيان دربو

ابو شما (اعـر؛)٣/١٠٣ان،(آل عمر…»ار فأنقذكم منـهـاّه من الـنو كنتم على شفا حـفـر«
هانيد.ا از آن رديد پس شما رتگاهى از آتش بوجاهلى)بر لبه پر

دم عصرگى0هاى مـرخى از ويژهنگى يك جامعه بـه بـرشن شدن انحطاط فـراى روبر
ه مى0كنيم.جاهلى،بر اساس آيات الهى اشار

دهافتخار به حسب و نسب و امور بيهو
د.آنان بهن شده بوگوش0ها دگرافى،ارزدر جامعه جاهلى،بر اساس انديشه0هاى خر

د تا حسبهى بر آن بوا،هر گروش حقيقى نداشت؛زيردند كه ارزهايى افتخار مى0كرچيز
شد.آنان تاسيله بر آن0ها فخر بفروخ ديگر قبايل بكشد و بديـن وا به رد رو نسب قبيله خو

حتى بـهخاستنـد وقابت بـرد،به راد قبيله خـوش افرفتند كه دو قبيله در شـمـارآن0جا پيـش ر
آن آمده است:شت،در اين آيه قرهنگ ز اين فر٦داختند.د پردگان خوش قبر مرشمار
ن طلبى شما،بـه آنى فزو؛خو)١-١٠٢/٢(تكاثر،»تم المقابرى زرّحت*ألها كم التكاثـر«

داختيد.دن قبور پردگان) به شمرش مراى شمارجا كشيد كه ( بر
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اندن دخترنده به گور كرهنگ منحط زفر
اد آن،بره0اى از افـرى جويى پارترهنگ در جامعـه،بـريكى از نشانه0هاى انحطـاط فـر

نانتر از زا بـرنه اى،خويش ردان به گوه يا جنس ديگر است.در جامعه جاهـلـى،مـرگرو
دنـد.مى0آور ى به حسـابمسارافكندگـى و شـرا نشانه سـرن ردند.آنان،جنـس زمى0شمـر

مايد:ه ديدگاه آنان چنين مى0فرند،دربارخداو
مانى كـه بـه؛ز)١٦/٥٨(نحل،» و هو كظيـمّداجهه مـسـو وّر أحدهم باالنثـى ظـلّإذا بش«و

ه مى0گشت.ه0اش سياه و تيرط خشم،چهرى داده مى0شد،از فرلد دختريكى از آنان خبر تو
مايد:ان مى0فردن دخترنده به گور كره زو دربار

؛يعنى به كدامين گناه كشته شد؟)٨١/٩(تكوير،»بأى ذنب قتلت«
فى مى0كند:فته از نادانى معرگرا سفيهانه و برشت رو در آيه اى ديگر،اين عمل ز

؛به حقيـقـت آنـان كـه)٦/١٤٠(انعـام،»علـمالدهم سفهـا بـغـيـرا أوقد خسر الـذيـن قـتـلـو«
دند.گاهى كشتند،زيان كرن آا سفهيانه و بدوندانشان رفرز

هنگىانحطاط فرآسيب شناسى و
اازند است و انسان رنه0هاى ياد شده،تجاوز به حق حاكميت خـداوگوستم درظلم و

د.فتار شخصى و اجتماعى پيش مى0برمايگى انديشه و رداند و در فرومعنويت دور مى0گر
هنگىت غير مستقيم،سبب انحطاط فرنه0هايى از ظلم و ستم ياد شده،به صوراگر گو

عى و اخالقى،به اختاللازين شراج فسق و فساد و شكستن مود،بى شك روامع مى0شوجو
ت مستقيم،ابط اجتماعى و پديده0هاى حياتى جامعه و طبيعت مى0انجامد و به صوردر رو

٧ار مى0دهد.ا تحت تأثير قرهنگ جامعه رفر

صه0هاى سه گانه(ظلمعره ياد شده در تجاوز،ازنجيرجه داشت كه زاين،بايد توبنابر
خويشتن)،يكى از ريشه0هاى ايجاد انحـطـاطدم،انسان وميان انسان و خدا،انسان و مـر

اه باحقنه كه جامعه همرامع به شمار مى0آيد.از اين رو،بايد گفت همان گوهنگى در جوفر
د،دارسد،اگر در مسير باطل و ستم قدم0برش0ها مى0رم ارزتداوقى و سعادت وو عدالت به تر

د.ديك مى0شوهنگ نزبه ذلت و پستى فر
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ى حاكمان ظالمسوهنگى،ازى انحطاط فرمينه�سازز
هنگى در جامعه،حاكمات و انحالل هويت فرش منكرامل گستريكى از مهم ترين عو

هنگى بهم انحطاط فرأس هرشتى0ها و در راقع،سر منشأ همه زفاسق و ظالم است.او در و
حساب مى0آيد:

/٥(مائده،»بيلّاء السا عن سوا و ضلوا من قبل و أضلو كثيرم قدضلواء قوا أهوو التتبعو«

اهدند و از راه كرا نيز گمرى راه شدند وبسيارد گمرمى0كه خواهش0هاى آن قواز پى خوو؛)٧٧
افتادند،نرويد.است دو رر

هنگىشى،ريشه انحطاط فراموخدا فر
؛و)٥٩/١٩(حشر،»نلئك هم الفاسقوا الله فأنساهم أنفسهم و أوذين نسوّا كالنوو التكو«

ا از يادشاندشان ردند و خدا،خوش كراموا فرمنان،مانند آنان نباشيدكه به كلى خدا رشما مو
ان عالمند.د؛آنان در حقيقت بدكاربر

نـددن خداوتى،ازياد برحمانى و ملكـود ردن خوش كـراموبر اساس اين آيه،پيامد فـر
مايد:ه مى0فراست.عالمه طباطبايى،در اين بار

ا نشناخت،مطمئناد رانسان خو»،اگرف ربهف نفسه فقد عرمن عردند:«موفر( ص)پيامبر
نادانى،غفلت از حقيقت خويـش وا هم نمى0شناسد.پس،اگر انسان بـر اثـرد رخالق خو

ى خويش ـكزهسته مـراقع ازسد،در وشى برامود فرند سبحان،به خـودن خداوش كراموفر
گد كه نتيجه آن،مـرحيدى و كمال طلب است ـ فاصله مى0گيـرت الهى،توكه همان فطر

ايش0هاى عالى انسانى است.ى و گرش0هاى فطرارز
د:شنى ديده مى0شو نيز،به رو(ع)ت علىانى امير بيان،حضراين حقيقت،در سخن نور

ف نفسه بعد عن سبيل النجاه و خبط فى الظالل…»«من لم يعر
٨دد.طه ور0مى0گراهى غود و در گمراه نجات دور مى0شوا نشاسند،از ردش ركسى كه خو

هنگى و اجتماعى در نظاماين،يكى از داليل و ريشه0هاى پيدايش آسيب0هاى فربنابر
افات اخالقى و جنسى ـدى و همه انحرشى است.اگر آمار طالق،دزاموجامعه،خدا فر

ـ در جامعه اى باال مى0روى0هاى فرنه0هاى بارز انحطاط و ناهنجاركه نمو د بههنگى هستند 
فته است.بى0اعتنايى بـهاج گراد آن جامعه روشى در بين افـرامواين دليل است كه خدا فـر
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ايط تاخت و تاز شيطان نماهاست.همانند،مهم0ترين عامل ايجاد شرت و ياد خداوآخر
مايد:آن،مى0فرند در قرطور كه خداو

نهم عنهم ليـصـد وّو إن*ض له شيطانا فهو له قـريـنّحمن نقـيمن يعش عن ذكـر الـرو«
ا بر انگيزيم،تايـار وخ بتابد،شيطـان رو هر كس از ياد خـدا ر؛)٣٧ـ٤٣/٣٦ف،خر(ز»السبيـل

اه خداده و از را از ياد خدا غافل كردم ره آن مرارى باشد،و آن شياطين،هموهمنشين دائم و
اهى افكنند.داشته و به گمرباز

ى ازافات اخالقى داشته باشيم،بسيـاراگر يك نگاه جامعه0شناسانه و دقيق به انـحـر
نده انسان از گناه و فساددارامل مهم بازا،يكى از عود.زيرشى داراموآن0ها،ريشه در خدا فر

د.برمايگى اخالقى،ياد خداست.اگر ياد خدانباشد،شيطان همنشين انسان مى0شوو فرو
اعنز١١ت و دشمنى،عداو١٠غرور،٩اهى،آن،كار شيطان،ايجاد گمراساس آيات ديگر قر

امر به فحشا١٤شت،هاى زفتاره دادن اعمال و رزيبا جلو١٣ى.گيرجدال و در١٢ى،گيردرو
است.١٥شتىو ز

انهكورى�هاى نسنجيده و تقليدهاى كورپيرو
مسوهنگى،پاى0بندى متعصبانه بـه رآن،يكى از ريشه0هاى انحطـاط فـرهنگ قردر فر

ان الهى باگ0ترين مشكالتى كه پيامبرست آبا و اجدادى و قبيله0اى است.يكى از بزرنادر
امان و نياكان خويش داشتند.اقـود كه امت0هاى آنان به پدردند،تعصبى بـوآن روبه رو بو

الن خويش ايستادند و تاكيدسوابر ردربر١٨، (ص)و محمد خاتم االنبياء١٧د هو١٦سى،مو
شـداقع،فقدان راهند گشت.در وان0شان باز نخـوهنگ پدرسم و فـراه و رورزيدند كه از ر

آنى از حاكمان ستم پيشه،مى0كشاند.قرانه و پيروكورا به تقليد كورهنگى،آنان رى و فرفكر
دشان چنين مى0شناساند:ا در روز قيامت،از زبان خوه ركريم،اين گرو

ايشان مى0گويند:؛)٣٣/٦٧اب،(احزنا السبيال»اءنا فاضلوااطعنا سادتنا و كبرّا ربنا انو قالو«
اهىاه ضاللت و گمرا بـه رديم و آنان،ما رى كرد پيروايان خوگان و پيشـوخدايا! ما از بزر

كشاندند.
انه يك جامعه از بيگانگان است:كورهنگى،تقليدكورمينه و بستر ديگر انحطاط فرز
مت لهم انفسهم أن سخط الله عليهمّا لبئس ما قدن الذين كفرولوا منهم يتوى كثيرتر«
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ستا دوان را مى0بينى كه كـافـرى از آن0ها ربسيـار؛)٥/٨٠(مائده،»نو فى العذاب هم خـالـدو
د و درند بـوستادند كه نتيجه آن،خشم خداود فراى خوند؛چه بد اعمالى از پيش برمى0دار

اهند ماند.دانه خوعذاب الهى جاو
ف عالقه داشتن نيستان،صرستى اهل كتاب با كافـراد آيـه از دوشن است كه مررو

آن با بيانست است.قراع گناه و تشويق به اعمال و افكار نـادرستى آميخته با انوبلكه،دو
انه از بيگانگان بازكورا از تقليد كورايان رحيدگرستى،اهل كتاب و همه توانجام اين دوسر

ا تاييد مى0كند:نقل شده كه چنين معنايى ر(ع)د،حديثى از امام باقرمى0دار
١٩ا من دنياهم»ائهم ليصبون اهوك الجبارين و يزينون الملولو«يتو

د آنانس آلواعمال هوست مى0داشتند وا دوان ردند كه جباريعنى:«اين دسته كسانى بو
ند».ه گيرند و از دنيايشان بهرديك شوه مى0دادند تا به آن0ها نزب جلوشان خوا در نظرر

انىش گذر خو
انىش گذرداختن به عياشى و خوى،پرهنگى در جامعه بشريكى از مظاهر انحطاط فر

انى،سبب شكسـتـناسته0هاى نفسانى مبتنى بر لـذت0هـاى شـهـواست.در حقيقت،خـو
د.مى0شول سوحريم0هاى الهى و حتى انكار ر

النسوتمندان عياش آن ديار،به رستاديم،جز آن كه ثرومينى نفرا در سرزلى رسو«ما هيچ ر
سالت شما كافريم و هيچ ايمان و عقيده اى به شما نداريم»،باز گفتند:«ماما گفتند:«ما به ر

٢٠اهيم داشت»نج و عذابى نخوگز رت،هرند داريم و در آخربيش از شما مال و فرز

اهـد،ده و هر چه مى0خوطه وربوندگى غوشى0هاى زف»،كسى است كه در خـومتر«
ت0ديگر،اد مى0داند.به عبـارات،آزا در استفاده از لذت0هاى دنيا و شـهـود رخومى0كنـد و

احتى و آقايىفين،به كسانى مى0گويند كه مال و خدمتكار بسيار داشته و از نـعـمـت رمتر
هيـن وش0ها،توارزشده و به مقدسـات وطه وره مندند تا آن كه در فسق و فـجـور،غـوبهر
اشتى راه انداخته و زد،فساد بـه را نگيراد رنه افرى اين گـوض مى0كنند.اگر كسى جلـوتعر

هنگى مى0كشانند.دى فرا به نابوانجام،جامعه رسرش مى0دهند وگستر
ء استفاده از نعمت0هاىت،سبب طغيان و سوت و قدرفتن در فساد؛ناشى از ثروفرو ر

انين الهـىت0هاى پاك و قوابر فطركشى در برا به سرند گشته و انسان0هاى ضعيـg رخداو
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د مى0آيد:د. آن0گاه عذاب بر آنان فروامى0دارو
ىچه بسيار شده كه ما اهل ديار؛)٢٨/٥٨(قصص،»ت معيشتها…كم أهلكنا من قريه بطر«

ديم.داختند،ـ هالك كرانى پرش گذرانى و خوسرا ـ كه به هور
داختههنگ پراى تباهى فرنى،برش گذارى خومينه سازد،به زن در مقدمه خوابن خلدو

ش0ها مى0داند:دى ارزا سبب نابوو آن ر
ا،در نهاد آدمى،دم تباهى آور است.زيـراى مردگى،براهى و ناپـرورتجمل خو«

ا ازده و صفات نيك را پديد آورشت رمايگى0ها و عادت0هاى زاع بدى0ها و فروانو
ستـى واين،تجمل0پـرا به صفات متضاد مى0كشاند.بـنـابـرد و انسـان رميان مى0بـر

٢١اض است».پيامدهاى آن،نشانه بدبختى و انقر

هنگىفين و انحطاط فرمتر
ا،نمايان شدن فسـق،ظـلـم،هنگى يك جامـعـه رحاصل مظاهر و انـحـطـاط فـراگر

اآن كريم اين همه رچ بدانيم،قـرى طلبى،افتخار به صفات پوترش0ها،بربى0اعتنايى به ارز
ى در عذاب الهى بيان مى0كند.فتارا هالكت و گرانجام شان رفين منطبق دانسته و سربر متر

ا بيان مى0كنيم.دآن0ها راينك،چند مور
الc)فسق

ناهـال فدمر عليهـا الـقـوّا فيها فـحـقفيها فيها ففـسـقـونا متـردنا أن نهلك قـريـه أمـرأذا أر«و
ا هالك سازيم،متنعمان آنانمينى راهيم اهل سرزهنگامى0كه ما بخو؛)١٧/١٦اء،(اسرا»تدمير

اين،ند.بنابرا پيش مى0گيراه فسق و تباهى در آن ديار رلى آن0ها را به اطاعت امر مى0كنيم،ور
ا هالك مى0سازيم.اهد يافت،و همه آنان رم خوعقاب لزو

دمده و مراهم آورا فرمستقيم و غير مستقيم،اسباب انحطاط جامعه رفين،به طورمتر
سند.د برت مى0كنند،تا به اهداف خوا به آسيب0هاى اخالقى دعور

ب)ظلم
اكز فسادا،با ايجاد مرى آنان است،زيـرانان،ستمگرش گذرگى0هاى ديگر خواز ويژ

ا دچار چالش ساخته و با چنين اعمالى،به خويشتن و ديگرش0هاى انسانى رو فحشا،ارز
ند:ا مى0دارد،ظلم روانسان0ها،بلكه به خالق خو
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ا ياويلناإنـاقالو*نفتم فيه و مساكنكم لعلكم تسـئـلـوا الى ما أترجعـوا و اركضو…ال تر«
ى0هاد در آييد و به اصالح فساد كارمگر يزيد و به خانه0هاى خو؛)١٣ـ٢١/١٤(انبيا،»ا ظالمينّكن

ت ودازيد.در آن هنگام،با حسراست شويد،ـ بپرى از آن0ها باز خوـ كه ممكن است روز
ديم!اى بر ما كه سخت ستمكار بوندامت گفتند:و

م و عياشىج)جر
مايد:م دانسته و مى0فرا مجرف رانان مترش گذرآن كريم،خوقر

ان،از پى عيشو ستمكار؛)١١/١١٦د،(هو»مينا مجرا فيه و كانوفواماأتربع الذين ظلموّاتو«
دند.م بودمى0بد كار و مجرفتند و آنان،مرى ربه دنبال نعمت0هاى دنيو

ا به تباهى اخالقى مى كشانند.ى راد بسياردگذر افرآنان،در پى لذت0هاى زو
ـا الّم إنـكـم مــنا الـيـوال تـجــأرو*نفـيـهـم بـالـعـذاب إذا هـم يـجــأروـى إذا أخـذنـا مـتــرّحـت«

امستكبرين به سامـر*نقد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنـكـصـو*نتنصرو
ا به عذاب اعمال0شان بگـيـريـم،در آنآن0گاه كه متنعـمـان ر؛)٦٤ـ٢٣/٦٧ن،منـو(مو»نتهجـرو

ىى ما،هيچ مدد و يـارد كه امروز فرياد مكشيـد كـه از سـوحال،به آنان خطاب مـى0شـو
فتيد و با حالـتا پس مى0رت مى0شد و شمـا واهيد ديد.همانا،آيات ما بر شمـا تـالونخو

ديد.ى مى0كرداخته و از شنيدن آيات الهى دورد پرافسانه0هاى شبانه خواستكبار،به هذيان و
دهموا از عذاب الهى در امان نگريسته و بـه فـرد راحت طلب،خوستان رست پـرشهو

ابر صالحان مى0گويند:آن،در برقر
ما كه بيش از شما مال و؛)٣٤/٣٥(سبا،»بينّالدا و ما نحن بمعذاال و أونحن أكثر امو«

اهيم داشت.نج و عذابى نخوگز رت هم،هرند داريم در آخرفرز
مايش الهى است،در ميـانآنى آزهنگ قـرالت جامعه انسانى ـ كه برپايU فـرهمه تحـو

.ه0هاى مادى گشته استدن به جلوكرشى و افتخارچنين انسان0هايى،تبديل به فخر فرو

هنگىمصاديق و مظاهر انحطاط فر
هنگى گشتهعى انحطاط فرد و سبب نوبى0شك،هر عمل خالفى،در جامعه اثر مى0گذار

ن شكنى،همانـنـد غـذاىمان اجتماع ايجاد مى0كنـد.گـنـاه و قـانـوو فساد و تبـاهـى در سـاز
د.اكنش طبيعى آن مى0سازفتار وا گرانسان0ها رمى0است كه در بدن،تاثير نا مطلوبى نهاده ومسمو



٣٤ تفسير و مفاهيم سال�هفدهم

ه مى0كنيم.هنگى اشارديگر انحطاط فرن به مظاهراكنو
ش فساد.گستر١

هنگى به شمار مى0آيد.ازاج فساد و فحشا در جامعه،يكى از مظاهر بارز انحطاط فررو
د.ا از آن باز مى0دارانى،بشريت راوده و در آيات فره0اى كرجه ويژآن كريم به آن تواين رو،قر

٢٢ى از اعتدال است،چه كم و چه زياد،و ضد آن،صالح است .ج شدن چيزفساد،خار

ض و الن فى األرالذين يفسـدوفته0اند:«ار گرابر يك0ديگر قـرآن فساد و صالح،در بردر قر
ابكارند خر؛خداو)٢/٢٢٠ه،(البقر»الله يعلم المفسد من المصلح«وو)١٥٢/٢٦اء،(شعرن»يصلحو

»ضفى�االركيب«اه تره فساد، همراژى،وا از  اصالح كار باز مى0شناسد.و در آيات بسيارر
د)،تا نشان دهد كه جنبه0هاى اجتماعى مسأله، شايان اعتناست.آمده (بيست مور

انه0اى كه فساد در جامعه اسالمـىانگرآن،به دليل جنبه0هاى اجتماعى و نقـش ويـرقر
هالك٢٣ل، سون جنگ با خدا و رديg گناهان،چوا هم رداخته و آن رد،به بيان پيامدهاى آن،پر0دار
ى جويىتربر ٢٥مان داده است.ندهايى كه خدا به آن0ها فرقطع پيو٢٤كشت0هادن انسان0ها وكر

ا اعالمقتى كه او خويش رن در دريا،وعوق شدن فرار مى0دهد.به هنگام غرقر٢٦ كشىو سر
مايد:مى0كند؛مى0فر

ى؟ن ايمان0 مى0آور؛هم اكنو)١٠/٩١نس،(يو»آالن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين«
دى.ان بواز فساد گردى ودر حالى كه قبل از اين گناه كر

ده0اىاى معناى گسترمينه،در مى0يابيم كه فاسد،دارع آيات در اين زبا نگاهى به مجمو
شىچك،مانند كم فروان تا گناهان به ظاهر كون و جبارعوگ0ترين جنايات فراست كه از بزر

٢٧د.ا شامل مى0شوو تقلب در معامله ر

ىاى پيش0گيرش آن0ها براه0هاى رويارويى با گسترفى مصاديق فساد،رآن كريم،با معرقر
ابه دست مى0دهد.گذشته از آن،تعبير به فساد درهنگى و اخالقى رى انحطاط فراگيراز فر

ان مفاسدد كه نمى0تون مى0سازهنموندگى اجتماعى انسان0ها راقعيت در زا به اين ومين،ما رز
شمين گسترى زا،در سطح اجتماع و در رود.زيرا در يك منطقه محصور كـراجتماعى ر

ى انحطـاطا به سوده و جامعـه رايت نموان نيز سـرد،به ديگره و فرده و از يك گـروپيدا كر
ند.پيش مى0بر

نكته ديگرـ كه در اين آيات،به0خوبى نمايان است ـ ايـن اسـت كـه يـكـى از اهـداف
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مت شعيب،به قومين است.حضرنه فساد در زان،پايان دادن به هر گوگ بعثت پيامبربزر
د چنين مى0گويد:خو

د مى0گويد:تنهام خوابر فساد قودر بر؛)١١/٨٨د،(هوا إالصالح ما استطعت»ّإن أريدإل«
ده و اصالح كنم.ه كرم،با فساد مبارزت دارهدف من،اين است؛تا آن0جا كه قدر

ايى.همجنس گر٢
ـ كه نمواز انحر ـ انحرده مى0شوهنگى شمرد آشكار انحطاط فراف0هايى اخالقى  افد،

ايى است كه بيناهى،همجنس گرنه اين گمرترين نموجنسى در همه ابعاد آن است.بارز
د.ن«مساحقه»نام داراط»و بين دوزد«لودو مر

نU بارز ايـنط،نمـوم لواقب آن بيان مى0كند.قـوابا عـوآن كريم،چنين انحطـاطـى رقر
ا وا بى0پروشتى0ها رده و زهنگى،بسيار پست بـوم،از جهت فرشت است.آن قواف زانحر

آشكار انجام مى0دادند:
شت و؛آيا كـار ز)٧/٨٠اف،(اعر»ن الفاحشه ما سبقكم بها من أحد من الـعـالـمـيـنأتاتو«

ده؛به جاى مى0آوريد.ت نكرپليدى كه پيش از شما،كسى بدان مبادر
ند.حى،سبب ساز تكامل يكديگرگى0هاى جنسى،رود با ويژن و مربرپايU سنت الهى،ز

آن،ديت الهى نيست.قرى جز سر پيچى از عبوت،چيزشش بر خالف اين سنت و فطركو
مايد:امش آنان دانسته و مى0فرا،سبب آراهى دو همسر رهمر

؛و)٣٠/٢١م،(رو»حمة…ةو رّداجا لتسكنو إليها و جعل بينكم مومن آياته أن خلق لكم أزوو«
دتان،جفتى بيافريد تـا دراى شما از جنس خـويكى از آيات(لطg)الهى،آن است كه بـر

ار ساخت.قرأفت و مهربانى،برامش يافته و با هم انس گيريد و ميان شما،ركنار او آر
ستى ازن يافته و با محبت و دوامش و سكود در كنار هم آرن و مربر اساس اين آيه،ز

ند.ندگى خويش لذت مى0برز
نا. ز٣

نمايگى كسان و شكستن حريم قانوهنگى ـ كه سبب فرواز ديگر مظاهر انحطاط فر
ديكا از نزد رمخاطبان خـوده وآن،به شدت از آن نهـى كـرنا است.قراده اسـت،— زخانو

د:شدن به آن،بر حذر مى0دار
ديكنا نزگز به عمل ز؛و هر)١٧/٢١اء،(اسر»ه كان فاحشه و ساء سبيالّنى إنّا الزال تقربوو«
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اهى بسيار ناپسند.شت است و رى بسيار زنشويد كه كار
ده نشد مگر آن كه به انحطاطشت آلو تاريخ نشان مى0دهد كه هيچ امتى،به اين عمل ز

هنگىده و هويت فراى مفاسدى بواط دارنا،همانند لوهنگى دچار گشته است.زط فرو سقو
جهتدرا نمى0شناسد وند خويش رد فرزت،فرا،در اين صورا سست مى0كند.زيرجامعه ر

نىدى نسبت به به زانى هر مـرم شهوجى ـ كه در هجوج و مرتربيت او اقدام نمى0كند.هـر
د.الفت و مهربانى وع0هاى بى پايان فرو مى0بـرا در0هاله اى از تنازپديد مى0آيد،ـ جامعه ر

د.اهم نمى0شوفرناكارد زن و مراى زاج است،بردوامش كه از آثار ازآر
ى مى0يابد،تا آن0جال چشمگيرن،تنزن بر اين،در چنين جامعه اى،شخصيت زافزو

لسوده رموان،به حساب مى0آيد.به فرسردان هـوات مراى دفع شهوسيله اى برفقط وكه او
٢٨نا است.ان نيست،ـ زان شدن خانه انسان ـ كه قابل جبرامل ويريكى از عو(ص)ماكر

هنگىنده آسيب�ها و انحطاط فردارامل بازعو
ىاى پيش0گيرهايى براهكارائه رمايگى،به اره0هاى فرون بر تبيين جلوآن كريم،افزوقر

د:ا يادآور مى0شوامل مهمى0رمينه عوداخته و در اين زامع پرهنگى جواز انحطاط فر
ت اجتماعىل و نظارالc)كنتر
لاى بشر نازند برى خداوف و نهى از منكر،از سومينه امر به معروانى در زاوآيات فر

،(ع)ان حقيقى شريعت تبيين شده است.امام صادقى مفسرسونى كلى،ازشده است.اين قانو
د،هرت پذيرت آشكار صورگاه،معصيت خدا،به صوردند:هرمو نقل فر(ص)مل اكرسواز ر

ن مدار باشند،اما،اين0اكثـريـت،ادى قانودم،افرشكنان اندك و اكثريـت مـرچند هنجـار
اهند شد.ها كنند،عذاب خوا رل رت و كنترنظار

لهنگ جامعه،مسأله كنترفتار و فرنده و تاثير گذار در ردارامل بازاين،يكى از عوبنابر
مى0مهم يافتهل اجتماعى،در جامعه شناسى مفهـوت اجتماعى است.امروز،كنترو نظار

است؛چنان كه دور كيم مى0گويد:
ا از دست بدهدد رايى خودى،كارايش0هاى فرت كننده جامعه،به گرذ نظارگاه نفو«هر

٢٩اهد شد.»ى دچار خوند جامعه به ناهنجاراگذار شود واد جامعه،به حال خوو افر
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ى انحطاطسازى از بسترب) پيش�گير
اد با ايمـانشتى0ها و گناهان قبيح،در ميـان افـرنـد زست داراى كسانى كـه دوآن بر قر

دناك تعيين مى0كند:ت عذاب درع پيدا كند،در دنيا و آخرشيو
»ةا لهم عذاب اليم فى الدنيا و االخرن ان تشيع الفاحشه فى الذين امنو الذين يحبوّان«

ع يابد،دردم با ايمان شيوشتى0ها در ميان مرند زست دار؛همانا كسانى كه دو)٢٤/١٩(نور،
ند.دناكى مى0شوت دچار عذاب دردنيا و آخر

ده و آن0گاهه آدمى بومندترين غريره جنسى،نيروجه به اين نكته ـ كه غريزاسالم،با تو
اتمينه ساز طغيان شـهـود؛از آن0چه زد مـى0آورجولناك بـه وادث هود حوكه شعله0ور شـو

د:است،باز مى0دار
ّهن على جيوبهن و اليبدين زينتهنليضربن بخمر إال ما ظهر منها وّال يبدين زينتهنو«

ا،جزد ر؛زينت0هاى خو)٢٤/٣١(نور،»جلهن ليعلم ما يخفينإاللبعو لتهن…و ال يضربن بأر
دند افكنند (تاگرا بر سينه،خود رى0هاى خوسرآن مقدار كه ظاهر است،آشكار نكنند و رو

هر خويش و يا…آن0هااى شوند،مگر برا آشكار نسازدرد)و زينت خوشانده شوو سينه با آن پو
د.نند تا زينت پنهان0شان آشكار شومين نزا بر زد رفتن،پاهاى خواه ردر هنگام ر

ا،سبب كشيده شدندن زينت0ها،سه بار نهى شده است.زيردر اين آيه،آشكار نمو
آن،ازاتر از اين قـراد جامعه به فساد و فحشا و در نتيجه،غفلـت از يـاد خـداسـت.فـرافر

د:مى0دارمان در ايشان طمع كنند،بازنه اى كه نامحرنان،به گوسخن گفتن ز
مى0نكنيددر گفتار نر)؛٣٣/٣٢اب(احز»ضل فيطمع الذى فى قلبه مـرفال تخضعن بالقو«

د،طمع نكند.ى دارتا آن كس كه در دل بيمار
هنگىج)بيان عاقبت انحطاط فر

اى آن0ها كسانى رت آموزنيز،به منظور عبراف انسان0ها وى از انحراى پيش0گيرآن،برقر
د وان كـرا از اساس ويرندگى آنان رده زند،شالومايد كه خداوند و مى0فراز تاريخ مثال مى0ز

اغ0شان آمد.شان فرو ريخت و عذاب الهى،از جايى كه نمى0دانستند به سرسقg،بر سر
ان ديگر،در آيات بسيار،ط و طغيانگرد،شعيب،لوح،عاد،ثموام نوشت اقونوتبيين سر

اى كسانىانجامى0برشتى است.در آيات الهى،چنين سرنوداشتن جامعه از چنين سراى بازبر
ند،تصوير شده است.هنگى فرو مى0روكه در انحطاط فر



٣٨ تفسير و مفاهيم سال�هفدهم

ت به تدبر و تفكرد)دعو
در٣٠اهد كه تفكر و تدبر كنند .همگان مى0خوست،ازاه دردمان به راى هدايت مرآن،برقر

ه مى0كند:ات آن اشارثمرآيات به تفكر و تعقل وى ازضمن يا در پايان بسيار
»نيريكم آياته لعلكم تعقلوه؛«ه بقر سور٧٣ـ آيه 
»نن الله أفال تعقلون من دولما تعبدو لكم وّأفه انبياء؛« سور٦٧ـ آيه 
»ا آياتهليدبروه ص؛« سور٢٩ـ آيه 
ـ …

ده و عالمان و جاهالن مانند همبا كمى0تفكربه دست مى0آيد كه علم و جهل يكى نبو
ى انسان0هاست.خاسته از بى فكرى بران،كارانه از پدركورتقليد كوربه شمار نيامده و

ىنتيجه�گير
مينه،ازهش در ايـن زت پژوى،ضرورامع بشـرهنگى در جولى هويت فـربا سير نـزو

ع مهم از ديدگـاهضوسى اين موا،بررتى انكار نشدنى است.زيـرحى الهى،ضرورمنظر و
ساز باشد.ان همه مذاهب اسالمى0،شايان اعتناو كاراى پيرواند برآن،مى0توقر

لت و كنتراه0هايى مانند نظارهنگى،رمايگى فرامع،از فروندگى جوداراى بازآن،برقر
هگذر تفكراف و ازرمينه0هاى انحرى اززگيرف و نهى از منكر)و جلواجتماعى(امر به معرو

شت جامعه0هاى پيشين،به دست مى دهد.بدين0سان است كه انسان0هانوو تدبر در سر
ى در امانى و اخروداب عذاب دنيودار گشته و از گرخورند برحمت خداولطg و راز

اهند ماند.خو
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ان الحكمـه/ى،ميـزى شهر.محمد محـمـدى ر١ 
١٤٩.

.معادل عربى آن(الثقافه ) و معادل  انگليسى آن٢ 
)culture.است(
.٣٩/٢٢٧.لغت نامه دهخدا،٣ 
مينه جامعـه.اقتباس از امير حسين آريان پـور،ز٤ 

.١٢٠شناسى،دهخدا/
.٣/٣٤٨٤.لغت نامه دهخدا،٥ 
.٤٢ند،تاريخ سياسى اسالم/.صادق آيينه و٦ 
گ تمـدن0هـا/.حبيب الله پايـدار،حـيـات و مـر٧ 

.٧ـ٤١
.٤٢٦الدرر/ ح الغرر وتضى،شر.شريg مر٨ 
.٦٠/ ٤.نساء،٩ 
.٣/١٢٠ان،.آل عمر١٠ 
.٥/٩١.مائده،١١ 
.٧/٥٣اء ،.اسر١٢ 
.٦/١٢١.انعام،١٣ 
.٢٩/٣٨ت ،.عنكبو١٤ 
.١٢١/ ٢٤.نور،١٥ 
.١٠/٧٨نس،.يو١٦ 

.٧/٧٠اف ،.اعر١٧ 
.٥/٤.مائده،١٨ 
سى،مجمع البيان فى.فضل بن الحسين الطبـر١٩ 

.٣/٣٨١آن،تفسير القر
سى،مجمع البيان فى.فضل بن الحسين الطبـر٢٠ 

.٣٨١/ ٣آن،تفسير القر
اث العربى/احياء التـرن،دار.مقدمه ابن خلـدو٢١ 

٣٢٢.
دات الفـاظاغب االصفهانى،مـعـجـم مـفـر.الر٢٢ 

.٣٧٩آن/القر
.٥/٣٣.مائده،٢٣

.٢/٢٠٥ه،.بقر٢٤ 
.٢/٢٧ه،.بقر٢٥ 
.٢٨/٨٣.قصص،٢٦ 
.١١/٨٨د،.هو٢٧ 

.٧٩/١٩ار،االنو.محمدباقر مجلسى،بحار٢٨
گان جامعـهندگى و انديشه بزرئيس كورز،ز.لو٢٩ 

.١٩٢جمه محسن ثالثى/شناسى،تر
ساد عبدالباقى،المعجـم الـمـفـهـر.محمـد فـو٣٠ 

.٥٩٤ـ٥٩٥آن الكريم/اللفاظ القر


