
 
 های اجتماعینقش دین در کاهش ناهنجاری

 *نیااالسالم والمسلمین محمد سبحانیحجت

 اشاره 

جوامهع  بشهر دارد. یدر زنهدا یا، سهابقه دیریبههیانحراف و ناهبجار
ههای ه شهاهد فهرو رفهتن افهرادی در اهرداب ناهبجهاریبشری هموار

هههای آن در هههدر رفههتن اجتمههاعی بههوده و تجههارب تلخههی از آسههیب
ها و نابسهامانی خهود و اجتمها  دارنهد. بهدین سهبب، جامعهه سرمایه

 خهود، ههایدانان با توجه بهه تخصه شباسان و حقوقشباسان، روان
ات بهه جوامهع ارائهه راهکارهایی بهرای مقابلهه و پیشهگیری از انحرافه

تواند نکته قابل تنمل آن است که آیا در این مقوله، دین هم می .دهبدمی
تزم  توان از اهرم دین برای این امر بهره بهرد؟آیا می و نقشی ایفا نماید

تصویر درسهتی است قبل از تبیین رویکرد دیبی به انحرافات اجتماعی، 
 ه شود.ئاز مفهوم ناهبجار اجتماعی ارا

 معنای ناهنجار

اسهت کهه بهاکسی ،واژه نابهبجار در برابر بهبجار قرار دارد. فرد بهبجار

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.* 
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در  2سهازی داشهته باشهد.خود، محیط پیرامون و انتاارات محیطش هم
هبجارهها را الگوههای اسهتاندارد شهده رفتهار  ،شباسیاصطالح جامعه

 1معه اسهت.آل یا مطلوب جادهبده رفتار ایدهاویبد. این الگوها نشانمی
چهه بایهد کبهد انسهان ببابراین هبجارهای اجتماعی است که تعیهین می
چگونهه بیبدیشهد و  ،بگوید و از افهتن چهه چیزههایی اجتبهاب ورزد

کبهد رفتهار خهود را بها هر ک  سعی مهی. از این رو چگونه رفتار کبد
هبجارهای اجتماعی سازاار نماید تا جامعهه او را بهه عضهویت خهود 

لباس پوشیدن، مقررات رسهمی و اداری، احکهام  شیوهنین، قوا 9بپذیرد.
هها، آداب و هها و بهازیفقهی و شرعی، برنامه تحصیلی، قواعد ورزش

 0شوند.از جمله هبجارهای جامعه محسوب می ،رسوم و ناایر آن
شود کهه بها شباسی اجتماعی، شخصی نابهبجار خوانده میدر روان

سازااری نیافته باشهد و  ن خود،ضوابط اجتماعی فرهبگی محیط پیرامو
شهود کهه بها خهود، محهیط کسی نابهبجار تلقهی مهی ،پزشکیدر روان

 4ساز نباشد.پیرامون و انتاارات محیطش هم
امهان بی با توجه به ایبکه جامعه مورد بحث، جامعه اسالمی است،

خهالف  اسهت کهه بهر مقصود از ناهبجارى در ایهن نوشهتار، رفتهارى
هاى مسلمانان باشد. اار عمل و رفتاری بها هبجارهها انتاارات و هبجار

های دیبی سازاار باشد، عملی بهبجار و ااهر ناسهازاار باشهد، و آموزه
 شود.عملی نابهبجار تلقی می
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 ی اجتماعیردین و ناهنجا

ههای در حهوزهای جهامع ، برنامههتهرین دیهناجتماعی به عبوان اسالم
ههای . بهدیهی اسهت آمهوزهمختلف فردی و اجتماعی ارائه کرده است

تا زمانی که به درستی  ،بخش و اثراذار باشبدالهام ،ناباندازه دیبی هر 
توانبد نقشی بیافریببهد و فهم نشوند و به شایستگی در عمل نیایبد، نمی

اثری بر جای نهبد. در این نوشتار به مواردی از کارکرد دین در کهاهش 
   کبیم:های اجتماعی اشاره میناهبجاری

 . حوزه فردی1

امها ، کببدیهاى بشرى معموت  پشتوانه اخالق را وجدان معرفی ممکتب
تردیدى نیست که قدرت تمایالت نفسانی در انسان تا حدى است کهه 
وجدان معموت  بهه تبههایی قهادر بهه اسهتقامت در برابهر آنهها نیسهت. 

ن انسان بهه راحتهی وجهدااویای آن است که شمار، هاى تلخ بیتجربه
مگر ایبکهه  ،بردخویش را تخریب کرده و نداى آن را به کلی از بین می

چون ایمان به خهدا و قیامهت همبه نیروى برتر دیگری  ،نیروى وجدان
 اسالم در حوزه فردی عبارتبد از: هایترین راهکارمهم باشد.مجهز 

 الف( خداباوری

 هاى دیبی، پذیرش خداونهدى اسهت کهه همهه چیهز دراز جمله آموزه
قدرت اوست. اعتقاد به خداوندى حاضر و ناظر بر خلهوت و جلهوت 

در این رهکارها آید. اار یمهمی به شمار م عامل بازدارنده بسیار آدمی،
 یابهد.های دیگر نیز جرم کاهش میحوزه فردی استفاده شود، در عرصه

   متعددی به این مسئله مهم اشاره کرده است:قرآن مجید در موارد 
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ِم َنفُس َلَقد َخ  َو  وُس بم َم َلقَنظ ام نسظَن َو َنفَلُم مظ ُتَوسم ا ِم مم َلن قَرُب ام ََ  َُ ُِ َو َنح

دانهیم کهه نفه  او چهه انسهان را آفریهدیم و مهی مها 2:َحبلم الَورياد

 تریم.نزدیی کبد و ما از شاهرگ او به اواى به او میوسوسه
 تر از من بو من اسدتیان نزدیک

 

 دونمتر مو من از وی وین عجب 
 

ّن الّلِ»فرماید: می یجاى دیگر در َلنُكم َرقنبظ ام َِ خداوند همیشه  1:كظَن 
مصونیت  ،رسدباین خداباورى به مرز تقوا وقتی . «بر شما نگهبان است

و  9از تقهوا بهه عبهوان حهرز امام علی آورد.میبه همراه را اجتماعی 
کهه بها  شاشخصهیتانسانی کهه یاد کرده است. آیا  0و دژ محکم سپر

دههد؟ ها تن میبه آسانی به ناهبجاریباشد، چبین نگرشی شکل ارفته 
تواند چبین ناارتی بهر افهراد جامعهه داشهته کدام دولت و حکومتی می

 باشد؟
ههای رفهت از آسهیببهروننماز یکهی از راهکارههای دیهن بهرای 

نَّ البَّ َإ َتْنه » است: اجتماعی مم البَّ َإ إم قم
َم اْلَفْح  ََ

نماز را  2:شظءم َو اْلُيْنَكرم َِ
بر اساس این . «داردها و اباه باز میکه نماز ]انسان را[ از زشتی ربرپا دا

آیه، خداوند اقامه نماز را به طور قطع و یقین، به عبوان عامل پیشگیری 
نهی از فحشها و مبکهر،  از فحشا و مبکرات معرفی کرده است. اار چه

ارد و هر نمهازى بهه نسهبت رعایهت سلسله مراتب و درجات زیادى د
جهوان  دربهاره پیهامبر خهداچبانکهه  اثهر بازدارنهدای دارد. شرایط،

                                                           
 .26 :. ق2
 .2 :. نساء1
 .232؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه نهج البالغهمحمد بن حسین الشریف الرضی؛ . 9
 .226همان، خطبه . 0
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ُْ »فرمود:  ،شدنمازخوانی که مرتکب اباه می نَّ َصـََلَتُه َتْنَهـاُه َیْومـًا َمـا َفَلـ إ 
ْن َتاَب 

َ
چیهزی ههم  «.داردیی روز نمازش او را از اباه بهاز مهی 2:َیْلَبْث ذ

 وان توبه کرد.  نگذشت که آن ج
 نسم عاهر نیست با یک دلی دو دلبر داهدتن

 

 

 

 جان بایست دل بر داهدتن جانان یا ز یا ز
 

و  کبهدها را کبد میایر بزرای است که حرکت شیطانسرعت ،نماز
تمهام  ،خهورده و ایهادی اوآورد. ایهن دشهمن قسهمآنان را به خشم می

های پیروی از هوی راهتا  شوند« اقامه نماز»مانع  کوشبدمیتالش خود 
َبُفاوا »شود: و هوس هموار  ا َه َواتَّ وا البَّ ُِ َضاظ ََ  ََ ْم َخْلا هم َْ َبْفادم ا ََ مم َخَلا ََ

ظ َسْوَف َيْلَقْوَن َغنًّ ََ َهَواتم  آنگاه پ  از آنان جانشیبانی به جاى ماندنهد  1:الشَّ
ها پیروى کردنهد و بهه زودى سهزاى که نماز را تباه ساخته و از هوس

 .  «هی خود را خواهبد دیدامرا

 معادباوری ب(

مهانع توانهد اعتقاد به معاد با کارکردهایی که در فرد و جامعه دارد، مهی
آیهه دربهاره معهاد،  2044وجهود  شهود. های جامعهبسیاری از انحراف

کسی که بهه روز قیامهت اعتقهاد داشهته  بیانگر اهمیت این مسنله است.
در برابهر  ؛ ببهابراینایهردخود مهی داند رفتارش رن  ابدى بهباشد، می

 ، احساس مسئولیت بیشتری مهی کبهد.مسائل زندای فردى و اجتماعی
بهراى تربیهت  ،قطعی بهه روز قیامهت یقیننه تبها ایمان و  قرآناز نگاه 

َُّ »دارد:  یاثر عمیقنیز بلکه ظن و امان به آن  ؛انسان کافی است َا  َيُظا
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نَ  ُهم َمبُفوُثوَن لم نَّ ََ َک  ظنٍم اولئم َِ کببهد در نمهیفروشان امهان آیا این کم 2:وٍم 
   «.روز بزرای برانگیخته خواهبد شد؟

 حوزه خانوادگی .2

هاست و متشکل از خانواده ،این باورند که جامعه محققان اجتماعی بر 
به سالمت و پویایی ناهام خهانواده بسهتگی  ،سالمت و سعادت جامعه

 برخهی ازفر از جامعهه آمهاری ن 07بر اساس نتایج یی پژوهش،  دارد.
تهوجهی، عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش را والدین، خانواده، بی

 ،از ناهر آنهان. در حقیقهت انهدمواتتی و عدم ناارت آنهان دانسهتهبی
ههای پهژوهشبررسهی  1اند.شان نقش داشتهوالدین ایشان در بزهکاری
سهرقت عوامهل عمهده بیانگر آن است که صورت ارفته در این زمیبه، 

تفهاوتی، بهدزبانی و عهدم بهدرفتاری، بهداخالقی، بهی»توسط سارقان، 
 9بوده است.« برآورده شدن انتاارات از سوی همسر، خانواده و والدین

کودکان و نوجوانانبهد.  ها،قربهانیان اصهلی عملکرد نهامطلوب خهانواده
ن عامهل تریمهم ،دهد عملکرد بد و نامباسب خانوادهها نشان میبررسی
 شوم، ایطالق به عبوان پدیده بیبی ناسازااری نوجوانان است.در پیش
تواند به انحرافات جبسی، خودکشی، فرار از مبزل، سهرقت، اعتیهاد، می

عامهل طالق را  اری، ولگردی و ... مبجر شود. یکی از مسئوتن،تکدی
 0های اجتماعی دانسته است.درصد آسیب 74اصلی بروز 
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 حکیم روابط خانوادهنقش دین در ت

ترین اصل در رفتهار و تعامهل میهان زن و اساسی ،از دیدااه قرآن کریم
ظْلَيْفُروفم : »معاشرت به معروف است شوهر، ََّ بم ُروُه ظشم َِ  و با ایشهان 2:َو 
ای معهروف، نیکهو و . معاشرت به شیوه«به شایستگی رفتار کبید ]زنان[

 ،ی را مرتفهع کبهد. معهروفتواند بسیاری از مشکالت زنداشایسته می
یعبی هر چیزی که قهرآن، روایهات، عقهل و عهرف آن را بهه رسهمیت 

 شباخته و بپسبدد. 
مهورد توجهه قهرار یکی از اصولی که قرآن کریم در حوزه خهانواده 

ویهژه مهواردی  ،است. حکمیت یها داوری« حکمیت»اصل داده است، 
اق و اخهتالف است که در روابط خانوادای، تفاهم جای خود را به شق

 :  داده است
ْن ُیمیـدا » هـا إ  ْهل 

َ
ْن ذ ه  َو َ َرمًا م  ْهل 

َ
ْن ذ ما َفاْبَعُثوا َ َرمًا م  ه  قاَق َبْین  ُْ ش  ْفُت ْن خ  َو إ 

َه كاَن َعلیمًا َخبیما نَّ اللَّ ُه َبْیَنُهما إ  ْصَل ًا ُیَوفِّ   اللَّ  و اار از جهدایی میهان 1:إ 

و داورى از  [شوهر]از خانواده آن  پ  داورى ،بیم دارید زن و شوهر

تعیین کبید. اار سِر سازاارى دارنهد، خهدا میهان آن  [زن]خانواده آن 

 .  «دو سازاارى خواهد داد. آرى! خدا داناى آااه است

به جای مراجعه زوجین به دادااه و حّل موضو   ،توصیه قرآنببا بر 
اب داورانهی از میهان با انتخهبهتر است های قضایی، از طریق رسیدای

 نمود. طرفین، در رفع اختالف و ایجاد صلح و سازش اقدام بستگان 

                                                           

 .12 :روم. 2
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 حوزه اقتصادی .3

 ترین مشکالت و ناهبجارترین دردههای زنهدای انسهان،یکی از ببیادی
فقر است که با وجود پیشرفت و توسهعه اسهترده در زنهدای بشهری، 

ههای موجهود در حهال بلکه بر طبهق آمار ؛میزان آن نه تبها کاسته نشده
 ؛مبحصر به پیامدهای خود فقر نیسهتتبها مشکالت فقر  افزایش است.

د کهه بسترسهاز بیازمانی شدت می له اجتماعی،نبلکه مشکالت این مس
 خطهاب بهه فرزنهدش امهام حسهن اردد. امام علیانحرافات می

َم قُ »فرماید: می ْنَسـانًا َیْ ُلـُب ُقوَتـُه َفَمـْن َعـد  ُْ إ  فرزنهدم  2:وَتـُه َكُثـَم َخَ اَیـاهاَل َتُل
زیهرا  ؛مالمهت مکهن ،انسانی را که به دنبال کسب روزی خویش است

نیهز  . امام صادق«هایش بسیار خواهد بودکسی که هیچ ندارد، لغزش
ُ  »فرموده است:  ْثـ ُلَک َعَلی اْْل  ْن َفْقٍم َیْحم  ُ  َخْیم  م  ْل

ًنی َیْحُجُزَک َعن  الظُّ ثروتی  1:غ 
را از ظلم و ستم باز دارد، بهتر از فقری است که تو را به ابهاه و  که تو

توانهد رونهده ای اسهت کهه مهیفقر، جهادهدر حقیقت . «زشتی وا دارد
 رهبمون سازد.  خویش را به دامان کفر

 نقش دین در فقرزدایی

برای درمان فقر بیهان شهده اسهت کهه  یراهکارهای ،های دیبیدر آموزه
راهکارهههای موقههت و مقههدماتی و دو بخههش  بهههتههوان آنههها را می

 تقسیم کرد.ای راهکارهای ببیادین و ریشه

 تغییر نگرش نسبت به ثروت الف( 

نخستین اام بهرای فقرزدایهی و پیشهگیری از ناهبجهاری ،نار قرآن از
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زیرا تا زمانی کهه  تغییر فرهبگی و اجتماعی جامعه است؛ حاصل از آن،
توانهد بهه زق الههی نرسهد، نمهیاز حقیقهت ر یجامعه به درک درسهت
. اموال، ملی شخصی نیست؛ بلکه امانتی در دسهت فقرزدایی اقدام کبد

قاوَن »فرماید: انسان است، چبانکه خداوند می ّيظ َرَزقناظُهم ُينفم آنچهه  2:مم
صاحب مال، نبایهد بهر سهائل و محهروم ببابراین . «روزی ایشان کردیم

بهه کسهانی بدههد کهه در واقهع مبتی بگذارد؛ بلکه با احترام، مهالش را 
لم َواْلَيْحاُرومم » :شریکان اویبد اظئم لَسّ ْم َحاَ ّ َمْفُلاوَم لم هم ا  َاْماَوالم َم  ََ ي ذم

آن  1:َواَلّ
حقهی مشهخ  و معلهوم بهرای سهائل و  ،کسانی که در امهوال ایشهان

بر این اساس بود که بزراان به حمایت از فقیران توجهه  .«محروم است
 خاص داشتبد.  
ابوالحسن اصفهانی ناچار شد لحاف خویش را  اّلّله سید روزی آیت

ههای در معرش فروش قرار دهد تها از ایهن راه مقهداری از نیازمبهدی
زمان با این کار، فردی مستمبد به وی بسیار ضروری وی رفع شود. هم

مراجعه کرد و وضعیت نابهبجار زنهدای خهویش را بهازاو سهاخت و 
بیدن وضع اسفبار این مرد، روح دست حاجت به سوی او دراز کرد. ش

ایهن  حساس و ظریف آیت اّلّله اصفهانی را آزرد و او را متهنثر کهرد. از
رو، مبلغی را که از بابت فروش لحاف بهه دسهت آورده بهود، بهه ایهن 

 9.شخ  مستمبد وااذار کرد
                                                           

 .13 :؛ فاطر26: نحل. 2

 .12و  10 :معارج. 1

؛ مجله طوبی؛ تیهر «سیره رفتاری علما در کمی به محرومان». معصومه عبدالحسیبی؛ 9

 .16 – 19، ص 21، شماره 2916



11    9318محرم  ۀتوشره 

 کید بر توزیع عادالنه ثروت جامعه أت ب( 

آیهات قهرآن بیهان شهده ترین راهکارهای فقرزدایی کهه در یکی از مهم
زکهات و  ،انفهال است، توزیع عادتنهه ثهروت عمهومی جامعهه اسهت.

بایهد  صدقات دیگر که در اختیار نهادهای ناام سیاسهی وتیهی اسهت،
بهه  برای پر کردن شکاف طبقاتی و اصالح وضعیت اقتصهادی جامعهه

 :  کار ارفته شود
ْهـل  الْ 

َ
ـْن ذ ه  م  ُه َعَلی َ ُسـول  َفاَء اللَّ

َ
ـه  َو َما ذ لَّ ُسـو   َو  ُقـَم  َفل  لمَّ ـر   اْلُقْمَبـی َو  ل   ل 

ین  َو  اْلَیَتاَمی َو  ُْ  اْلَمَساك  ـْنُر َیاء  م  یل  َكْی اَل َیُروَن ُدوَلًه َبْیَن اْْلَْغن  ب   2:اْبن  السَّ

از آن  ،ها عایهد پیهامبرش اردانیهدآنچه خدا از دارایی ساکبان آن قریه

ق بهه خویشهاوندان نزدیهی ]وى[ و خدا و از آن پیهامبر ]او[ و متعله

مانداان است تا میان توانگران شهما دسهت راه یتیمان و بیبوایان و در

 به دست نگردد. 

 کید بر انفاق و صدقهأت ج(

تواند به تبهایی شکاف طبقاتی را کاهش از آنجا که ثروت عمومی نمی 
 ازکسی بخشهی  زیرا وقتی هرتنکید شده است؛ بر انفاق و صدقه  دهد،

را به سائل و فقیر بدهد، میزان ثروت شخ  چبهان افهزایش مال خود 
قرآن همین روست که یابد که شکاف طبقاتی نابهبجار پدید آید. از نمی

هها وقتهی پهردهببا بر آیات قهرآن  است.کرده کید نبر صدقات و انفاق ت
ترین کار پ  از یابد مهمدر می ،بیبدمرگ را می رود و محتضر،کبار می
خیر مرگ بهرای ناز این رو خواستار ت ؛صدقه و انفاق کردن است از،نم

   :شودانجام این عمل بزرگ عبادی می
                                                           

 .7 :حشر. 2
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ُُ اْلَمـْوُت َفَیُقـوَ  َ بِّ َلـْواَل  َو  َ ـَدُك
َ
َی ذ ت 

ْ
ْن َیـأ

َ
ْن َقْبـل  ذ ُْ م  ْن َما َ َزْقَناُك ُقوا م  ْنف 

َ
ذ

ُكْن 
َ
َق َوذ دَّ صَّ

َ
یٍب َفأ َجٍل َقم 

َ
َلی ذ ی إ  ْمَتن  خَّ

َ
یَن  ذ ح  ـال  َن الصَّ از آنچهه بهه شهما  2:م 

ایم انفاق کبید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسهد و روزی داده

مرا مدت کمی به تهنخیر نیبهداختی تها  بگوید: پرورداارا! چرا ]مرگ[

    .صدقه دهم و از صالحان باشم؟! ]در راه خدا[

 آیت اّلّله خزعلی در خاطرات خود آورده است:   
تها  هزار تومان پهول بهرده بودنهدسی شهید نواب صفوی د شبی نز

ای تهیه کبد. به او افته بودند که ایهن مبلهغ نهه سههم برای خود خانه

ای از هدیهه ؛ بلکهسادات و نه سهم امام و نه از وجوهات دیگر است

تها اسهت ما به شما برای خرید یی باب مبزل شخصی برای خودتان 

پاسخ داده بود که اار پول را  شهید نوابنشیبی رها شوید. از اجاره

ولی اار بدون شهر  بدهیهد و مهرا  ؛پذیرمنمی ،دهیدبه این شر  می

پول را بدون شهر   ،خواهم پذیرفت. شخ  اهداکببده ،آزاد بگذارید

زنهان، یتیمهان و بیهوه میهانتسلیم او نمود. ایشان همان شهب پهول را 

توزیهع کهرد.  ،شهباختمهی آنهان را محرومین و پابرهبگانی که قهبال  

ی و رفع نیاز محرومان، از خصوصیات بهارز ایهن شههید راه یاشااره

   1.حق بود

به یاد دارم زمانی یکهی از طهالب بیمهار »اوید: مییکی از بزراان 
دارویش را تهیه کرد و بهه مبهزل او بهرد و  شد. شیخ عبدالکریم شخصا  

                                                           

 .24 :مبافقون. 2
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د. سهپ  خهودش دارو را اش دستور داد که آن را آماده سازنبه خانواده
 2.«به حجره آن طلبه برد و حتی به خادمش نیز نداد که ببرد

 کار و تولید کید برأت د(

 بیکهاری اسهت و ههای اجتمهاعی،شاهراه اصلی معضالت و ناهبجاری
 حل آن، بسیاری از مشهکالت اجتمهاعی، روانهی، اقتصهادی جامعهه را

اختالفات خانوادای، افزایش اختالتت روانی، افزایش  کبد.برطرف می
 مبدی از زندای مشترک،کاهش رضایت وجود آمدن مشکالت مالی،هب

کهاهش عهزت  افزایش اضطراب و اسهترس، تبش در روابط زناشویی،
از  نف  و احتمال بهروز رفتارههای پرخاشهگرانه و احسهاس حقهارت،

رسهول وقتهی  های ایرانی اسهت.جمله تبعات مبفی بیکاری در خانواده
فهمیهد شهغلی کرد؛ اار میاره کسب و کار فردی سؤال میدرب اکرم

َن »فرمود: علتش می و در« از چشم من افتاد»فرمود: ندارد، می م  ْْ َنَّ اْلُمـ
ْل 

ْمَفة   ُْ َیُرْن َلُه    َذا َل ه   ،إ  ین  د  یُش ب  من شغلی نداشته باشهد، ؤبرای آنکه اار م 1:َیع 
 «.کبد(فروشی می)دینکبد زندای خود را به وسیله دیبش اداره می

، اقتصاد و کسب و کاربرای  جامع و جاویدان، یاسالم به عبوان دیب
سهاز تا جایی که کسب و کهار را زمیبههای قائل شده است اهمیت ویژه

کهرده عبادات صحیح و از ارکان قبولی توبهه و بخشهش الههی معرفهی 
   است.
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بُّ الُم »نیز فرموده است:  امام علی نَّ اللَه ُیح  یَن ا  َف اَْلم  خداونهد  2:ْحَتم 
دار کسی را که دارای یی حرفهه اسهت و بهدان اشهتغال دارد و امانهت

 .  «است، دوست دارد

 حوزه اجتماعی .4

ای به اونهه ؛ترین نو  فقر در بعد اقتصادی آن مطرح استچه رایج ارا
شود، اما بعهد که با شبیدن واژه فقر، سریعا  این عرصه به ذهن متبادر می

دارتهر از فقهر تهر و ریشههگر فقر یعبی فقهر فرهبگهی بسهیار عمیهقدی
 ؛جهل و نهادانی اسهت ،ترین شاخصه فقر فرهبگیاقتصادی است. مهم

زیرا تا کسی از شباخت و آاهاهی تزم و صهحیح نسهبت بهه هسهتی، 
جامعه و انسان برخوردار نباشد، به طور طبیعی قهادر نخواههد بهود در 

فرمهوده  امهام علهی تحولی ایجاد نماید. تغییر و اوضا  زندای خود،
َنی َكاْلَعْقل  َو اَل َفْقَم َكاْلَجْهـل»است:  نیازی مانبد عقهل و ههیچ هیچ بی 1:اَل غ 

 .«فقری مانبد نادانی نیست
در جامعه ظههور و بهروز  یهای مختلففقر فرهبگی به شکلامروزه 
های ماشینهای موازی و نمایشی های اخیر شاهد حرکتدر سال دارد.
ناشهی های نادرست هستیم کهه ها و تخلیه هیجانقیمت در خیاباناران
همهه کببهد چرا که تصهور مهی ؛فقر فکری، فرهبگی و رفتاری استاز 

توانبهد مهی ،چهون پهول دارنهدو  شهودبا پول حهل مهی فقطمشکالت 
چبهین  و فراتهر از قهانون باشهبد. رعایت نکببهدنیز ترین قانون را ساده
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جمالتی دارنهد، تمرفه اقتصادی و فقیر فرهبگی هستبد. زندای  افرادی،
امهها  ،پوشههبدلبههاس مههارک مههی دانبههد.نمههیرا امهها حقههوق شهههروندی 

ههای لهوک  سهوار ماشهین شان جاری است.ترین الفاظ بر زبانرکیی
کهه آشهغال خهود را بل ؛دانبدنمیرا اما نه تبها قوانین رانبدای  ،شوندمی
 کببد.میبه بیرون پرتاب نیز 

 امر به معروف و نهی از منکر ،حل دینراه

به دلیل جلوایری نکهردن از مبکهرات و  را های پیشینقرآن کریم امت
   کرده است:نکوهش فساد، 

ـی اْْلَْ     ٍة َیْنَهـْوَن َعـن  اْلَفسـاد  ف  یَّ وُلوا َبق 
ُ
ُْ ذ ُر ْن َقْبل  َن اْلُقُمون  م  َفَلْو ال كاَن م 

مَّ  الَّ َقلیًَل م  ُْ إ  ْنُه ْنَجْینا م 
َ
های قبل از شهما ]کهه پ  چرا از میان امت2:ْن ذ

به عذاب الهی هالک شدند[ اروهی باقی نماندند تا از فساد در زمین 

 جلوایری کببد، مگر قلیلی از آنها که ما نجاتشان دادیم.

تها بها همهان اسهت مهبدسهی فرهبگهی  ،مشکالت فرهبگیحل راه
آن را احیا و به  است؛ لی از محتوا کردهابزاری که دشمن، فرهب  را خا

 رسالت اساسی امر به معهروف و نههی از مبکهر، مسیر اصلی برارداند.
نقهش محهوری و ها و هبجارهای دیبی و انسانی اسهت. استقرار ارزش

در قیهام غیهر قابهل انکهار اسهت.  ،در این بخشاساسی نخبگان جامعه 
اصالح »ام خود را هدف از قی ءسیدالشهداحضرت تاریخی عاشورا، 

َمـا »نمود: اعهالم « امر به معروف و نهی از مبکر»و اراده خود را  «امت نَّ إ 
ْنَهـی َعـن  اْلُمْنَرـم  َو 

َ
ـاْلَمْعُموف  َو ذ ْن آُمَم ب 

َ
یُد ذ   

ُ
ة  َجدِّ  ذ مَّ

ُ
ی ذ ْصََلح  ف  َ َلب  اْْل  َخَمْجُت ل 
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ـی ب 
َ
یَمة  َجدِّ  َو ذ س  یَم ب  س 

َ
خطیر بیان ضمن در آن شرایط،  این بیان امام 2«.ذ

شیوه اجرایی آن را نیز در شدیدترین حالهت آن و در  بودن ایهن نههاد،
 .ه استدیکش بهه تصهویر ،مبارزه با بهارزترین مبکهرات
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