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 دهیچك

انحطاط  باشد، و یكنند، م یاز مردمان به آن عمل م  ی آنچه كه گروه معتقدات، علوم، هنرها و رسوم و  یفرهنگ به معنا
 رسوم.  پشت شدن آن آداب و ها، و ه شدن ارزشیفروما  ی عنی

امه  نان است، بلكه تنها برنیقابل اطم ف مصون ویاز تحر  ی مذاهب اسالم  جمیعاست كه به نظر    ی گانه منبعیم یقرآن كر
 شد.نجات بخ  ی روان خود را از گرداب تهاجم فرهنگیپ تواند مسلمانان و یاست كه دستوراتش م  ین سعادت بشر یراست

كه    ی كامل از جوامع  یر یپردازد، تا با تصو یم« از منظر قرآن  انحطاط فرهنگی »نه یكاوش در زم و  ی پژوهش حاضر به بررس
رها  ن رفتایبه چن  یاز ی ندگان را از دستی، آین مردمانیان سرانجام چنیبا ب اند و ور شده غوطه ها فرورفته و یدر زشت

 گفتارها باز دارد. و
  یی كارها راه نمودها و عوامل آن، مظاهر و و  ی انحطاط فرهنگ  یها شهیدر ر  ی ن پژوهش به بررسیا  یبعد  یها در بخش

ز انحطاط  ا  یر یجلوگ  یها ن راهیتر از مهم  ی كیم كه یا دهین فرجام رسیبه ا م ویا پرداخته  ی تین وضعیاز چن  یر یوگجل  یبرا
،  ینییآ روان قرآن از هر مذهب ویاست. پ  ی مقابله با تهاجم فرهنگ  یدر عصر حاضر، وحدت مذاهب مختلف برا  ی فرهنگ

با   حاضر در امان باشند و  عصر    ی توانند از فرهنگ غرب یآن م عمل به دستورات ش )قرآن( وینقطه اشتراك خو با توجه به
 به ساحل سعادت برسند.  ی اده كردن دستورات الهیپ

 انحاط فرهنگی، نمودهای فرهنگی، تهاجم فرهنگی.فرهنگ، انحطاط،  : کلمات کلیدی
 

 مقدمه
افته  ی یشتر یت بی، اهمیانحطاط فرهنگ و  ی م، بحث تهاجم فرهنگیا قرار گرفته  ی انقالب اسالم  پنجماكنون كه در دهه  

ه  دن بیسامان بخش  یبرا  ی تواند رهنمون ی... م عوامل و آن، علل و یكارها انحطاط، راه  یها نهین شناخت زمیاست. بنابرا
 باشد.  ی ر الهیه آن از فرهنگ غیتزك فرهنگ جامعه و

آله(  ه ویالله عل  ی مردمان فرستاد كه خاتم آنان)صل  یبرا  ی جاد مكارم اخالقیا  یش را در راستایخداوند متعال، رسوالن خو
 د: یفرما یم

 «انما بعثت ألتمم مكارم االخالق»
 .(0505، حدیث شماره 241ص6ش، ج2631ری شهری، محمدی  ). «ل مكارم اخالق مبعوث شدمیتكم  یهمانا من برا

ن شده  ییاشاره تب اگر چه به اجمال و  باشد. یم میقرآن كر  ی ل الهیاص گانه سند دستورات مهم وی گر بستر وید  یاز سو 
  اهداف تواند بشر را به هدف خلقت و یم« از منظر قرآن  ی انحطاط فرهنگ»نه یق در زمیتحق و  ی ن رو بررسیاست; از ا

 د.یتر نما كیبعثت نزد نزول قرآن و
باز هم    میسالم بجوئجاد فرهنگ  یا یپسند برا همه  ی راه م ویبنگر  ی به مسائل فرهنگ« ب مذاهبیتقر»شه یاگر با اند

ك  ، قرآن را به عنوان نقطه اشترایاعتقاد  ی با همه گوناگون  ی را همه مذاهب اسالمیم زیبپرداز  ی ات الهید به تعمق در آیبا
همه مذاهب    یابر   ی نانین قابل اطمییتوان به تب یم  ی پژوهش در فرهنگ قرآن ق وین، با تحقیاند. بنابرا رفتهیپذ  ی همگان
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از    ی ت انحطاط فرهنگیگاه قرآن، ماهیق در جایتحق و  ی ن پژوهش بر آن است با بررسیافت. ایدست   ی نیشه دیاند و
در رابطه با انحراف    ی ابد چگونه سنن الهیل شود كه خواننده آن درین دستاورد نایآن به ا یها نهیزم دگاه قرآن، وید

دگار مهربان قرار گرفته  ید آفرییتأ مورد لطف و  یا از چه رو جامعه افته است وین، تحقق یشیپ  یها جامعه  ی فرهنگ
د;  بر  یش فرو میك جامعه را در گرداب قهر خوی یامواج انحطاط فرهنگ  ی نیقوان با چه ضوابط و شود و یسعادتمند م و

ه  ش را بیجامعه خو ند ویآ یگرفتار م  یی ر قهقرای، به سیرشد فرهنگ ك دوره عزت ویشود كه مسلمانان پس از  یچه م
 كشاند. یش میه خویاول  یها دهین رفتن ایاز ب و  ی اط فرهنگانحط

  ی اله  ی ه وحیدر سا  ی ن پژوهشیم ضرورت چنیدر جهان معاصر داشته باش  ی اخالق و  ی كوتاه به انحطاط فرهنگ  ی اگر نگاه
ت  یانانس پشت انسان و شده و  یبزرگ معنو   یها سبب بحران  ی اخالق  یها ر قابل انكار خواهد بود; مرگ ارزشیغ  ی ضرورت

ل  یاص  یها از ارزش  ی را روگردانیبرد، ز یبست خود به سر م ن بنیتر را خم كرده است. امروز انسان متمدن در دهشتناك
د  یافزا یها م دل  ی رگیشرفته، روز به روز بر تیپ  یدر كشورها  ی ختگیافسارگس و  یبار  بند و یت فرهنگ بیحاكم و  ی انسان
  یجاز م  ین ظاهر یل قوانیرا تبد  ی قین حقیمواز اصول و برد و ین میاز ب  ی كه سبب آرامش است به كلت را  ینور معنو و
گانه  ی و  ی انسان معاصر، پناه بردن به دستورات اله  ی نجات فرهنگ  یمانده برا  ی تنها راه باق  یا ن گسترهید. در چنینما یم

 قرآن است.  ی عنیانسان   ی نسخه زندگ
 

 انحطاط وفرهنگ  یف واژه  تعر
باشد   یدن میكش  یبه معنا  ی اوستائ« ثنگ»شه یاز ر« هنگ» شاوند است ویكه پ« فر»مركب از  2«فرهنگ»لغت 

م  یتعل  یز به معناین دن ویكش  ین كه به معنایادور در الت شه ادوكا ویفرهنگ هر دو مطابق است با ر ختن ویفره و
  امور مربوط به مدارس ت ویترب م ویپرورش، تعل آموزش و عبارت است از:  ی آن در فارس یف لغو یتعر ت است ویترب و
 (111ص61ش، ج2611)دهخدا،  ها. آموزشگاه و

 كند. ی، داللت میاجتماع  یها سازمان معتقدات، علوم، هنرها و شناسان معاصر، فرهنگ بر رسوم و در اصطالح جامعه
 (215ش، 2606)آریان پور، 

مورد    ی متفاوت  یها نهیر آمدن است كه در زمیدن  به زییگرا  ی فرو افتادن، پست شدن، به پست  یبه معنا« انحطاط»واژه 
 (6454ص6ش، ج2611)دهخدا،  رد.یگ یاستفاده قرار م

 
 فرهنگ در اسالم گاه قرآن ویجا

ت نهاد، چه  منت  یه وآله( بر بشریالله عل یامبر)صلیاست كه خداوند با فرستادن آن توسط پ  ی ه الهین هدیتر قرآن بزرگ
( هر 5، ص 20ق، ج 2451طباطبائی بروجردی،   «.)سازد یسعادت رهنمودش م ن راهیاست كه به بهتر  ی راهنمائ»نكه یا

است كه شعله آن    ی شود، چراغ یگاه خاموش نم چیاست كه ه  ینور  ( و51: آیه  نحلان كرده)یازمند است بیآنچه بشر ن
  یمعرفت است برا ( چشمه جوشان علم و216البالغه، خطبه  نهجد.)یان رساست كه به اعماق آن نتو   ی ائیرد، دریم ینم
شمندان از یاند ( و001، ص 1ش، ج 2630كلینی، ان ندارد،)یعجائبش پا ق وی( دقاهماندرك كند،) كه آن را بفهمد و  ی كس
 (215نهج البالغه، خطبه   شوند.) یر نمیآن س
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ن  یآخر ن ویهر كس دانش اول ( و2344محمدی ری شهری، همان، حدیث است،)  یاز ین یه بیقرآن ما  یگر ید  یها انیدر ب
سخن درباره قرآن    یموال  ر ویه السالم( امی)علیامام عل ( و2345همان، حدیث د به قرآن مراجعه كند،)ید بایجو یرا م
 د:یفرما ین میچن

معه    سینوراً ل س بعده دواءٌ ویل  دواء ق الصلحاء ویمحاجاً لطر عاً لقلوب الفقهاء ویاً لعطش العلماء، ربیجعله ر»
 «.ظلمة

كه پس از آن    یی سلوك صالحان، دارو  یروشن برا  ی هان، راهیفق  یها عالمان، بهار قلب  ی رابیه سیخداوند قرآن را ما
 (215نهج البالغه، خطبه ). «ست، قرار داده استیكه با ظلمت همراه ن  ینور  ست وین  یی دوا

 اسالم فرمودند:  ی رسول گرام و
 «.قائداً  كم بالقرآن، فاتخذوه اماماً ویعل»

 (23410محمدی ری شهری، همان، حدیث )د. یش قرار دهیخو  یشوایپ بر شما باد توجه به قرآن، آن را امام و
 گنجد. ین مختصر نمیان آن در ایمتفاوت قرآن، كه ب  یها نهیان معصوم در زمیشوایگر از پیار سخنان دیبس و

ه  كه فرسود  یا ان نهاده شده است، به گونهیمحكم، بن و  ی غن  ی منابع د ویجاو  ی بر اصول  ی گر فرهنگ اسالمید  یاز سو 
ها   ، دور نگهداشتن انسان از انحرافیجامعه انسان  ینوساز   یآورد، اسالم برا یاسباب رشد انسان را فراهم م شود و ینم
  خواند. یفرام  ی اخالق ارزش ه اعتقادات ویرسوم در سا آداب و یبشر را به سو  آمده است; و یدیهرگونه پل ها و خرافه و

ناقص قرار    یدر خدمت موجود ستن، ویخود ز  یبرا خود بودن و  ین است كه برایا  یایگو  ی ، فرهنگ اسالمیبه طور كل
د، در نظر  رسان یخود م  ی قیدن، انسان را به ارزش حقیشیگران اندیبه د ستن ویخدا ز  یهوده است. اما برایب گرفتن; پوچ و
ان اكرمكم  »است:   یبرتر  لت ویزان فضی، میاجتماع و  یفرد  یها نهیدر همه زم  یزكار یپره اسالم، تقوا و

 (26آیه :حجرات.)«كمیاتق عندالله
، در  یفرهنگ، چنانچه دستورات قرآن در جامعه اسالم  یت بسزایاهم گاه قرآن ویق جایتلف با توجه به آنچه گذشت و

را به    رد، مسلمانانیقرار گ  یساز  فرهنگ و  ی ، اخالق، روابط اجتماعیاسیس شهیتفكر، اند  یمبنا رد ویش قرار گیگاه خویجا
،  گانگان خواهد بودیب  ی محكم در مقابل انحطاط و تهاجم فرهنگ  یسد   رساند و یم  ی فرهنگ  یغنا و  یسربلند اوج عزت و

 بخشد. یرا تحقق م  ی ن اصالحات فرهنگیتر قیعم را برطرف و  ی فرهنگ  یهمه كمبودها و
ست،  ایخ، حقوق، سیتار  یها نهیدر همه زم است و  ی علوم اسالم و  ین مجموعه معارف بشر یتر ن، اگر چه قرآن كاملیبنابرا

آن گسترش فرهنگ   ی هدف اصل  ی كند ول ین دستورات را ارائه می... بهتر و  ی شناس ت، اعتقادات، جامعهیاخالق، ترب
 ستن در دو جهان است.یانسان ز ت ویانسان

 
 یاز انحطاط فرهنگ  یر یتصو قرآن و
 ی نگاست كه انحطاط فره  یا ن جامعهیعرب، بارزتر  ی م كه عصر جاهلیرس یجه مین نتیخ به ایتار ات ویات، روایآ ی با بررس

ن دوران در كالم خداوند متعال آمده است، حضرت حق )جل   یان از این بیاتریگو ن ویتر قیآن را فرا گرفته بود، كه عم
 د:یداند، كه اسالم، آنان را از آن پرتگاه نجات بخش یاز آتش م  یا ت را بر لبه پرتگاه حفرهیمان عصر جاهل( مردیعل و

 ...«.و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها»
 (256، آیه آل عمران) م...ید پس، ما شما را از آن برگرفتیاز آتش بود  ی ( بر لبه پرتگاهیشما )اعراب جاهل و
ل یصتف دهد كه شرح و یك ارائه میآن دوران تار یها یدیپل ها و یاز همه زشت  ی ر كلیك تصوی، یا ن جملهیبا چن  ی كالم وح

ران حق ان ویشوایآن در سخن پ  قرآن آمده است:   ی قیمفس 



  ی ف و  نیرّ دش  ی ل، انتم معشر العرب علیالتنز  ی نا علیأم ن ویراً للعالمیه وآله( نذیالله عل  ی ان الله بعث محمداً)صل»
ن  تقطعو  تسفكون دماءكم و تأكلون الجشب و ات صّم، تشربون الكدر ویح ن حجارة خشن ویخون بیشّر دار من

 «.الآثام بكم معصوبه كم منصوبه ویارحامكم، األصنام ف
بعوث  رسالت م فرستادن قرآن و  ین برایام ان ویغ كننده بر عالمیه وآله( را تبلیالله عل  ی خداوند متعال محمد)صل

ان  ید، در میكرد یم  ی ن جامعه زندگیدر بدتر د وین بودین دیبدتر  یگروه عرب دارا  یود، در آن حال، شما انم
ر  گیكدید خون یخورد یخشن م  ید، غذایدیآشام یره میت  ید، آبهایناشنوا سكونت داشت  یمارها سخت و  یها سنگ
  یها گناهان انحراف ان شما نصب شده ویها در م د، بتیكرد یشاوندان خود قطع رابطه مید، با خویختیر یرا م
 (13نهج البالغه، خطبه )را بر شما بسته بود.   یدیشد

ن  یرت ت به مهمیجامعه جاهل  ی دن انحطاط فرهنگیر كشیبه تصو  یه السالم( برایشود، امام)عل یهمانگونه كه مشاهده م
ان  یدر م  ی آنان را در بستر زندگ ی رسوم انحراف فرهنگ و  ی اصل  ید، محورهایفرما یآنان اشاره م ی فرهنگ  یها نهیزم

روشن شدن    یشود، برا یفراوان، متذكر م  یها یرو  كج فساد و و  یز یر خشن، با خون  یخوردن غذاها سخت و  یها سنگ
فرهنگ آنان بر اساس  و  ی مردم عصر جاهل  یها یژگیاز و  ی عادات زشت مردمان آن به برخ ك جامعه وی یانحطاط فرهنگ

 م.یكن یاشاره م  ی ات الهیآ
 

 هودهیامور ب نسب و افتخار به حسب و
ند  كرد یافتخار م  یی زهایدگرگون شده بود; آنان به چ ل ویها تبد ، ارزشیخراف  یها شهی، بر اساس اندیدر جامعه جاهل

ن  یبد شد ول بكیگر قبایله خود را به رخ دینسب قب بر آن بود تا حسب و  ی را هر گروهینداشت، ز  ی قیمت حقیق كه ارزش و
ت برخاستند  ل خود چنان به رقابیله بر سر شمارش افراد قبایش رفتند كه دو قبیله بر آنان فخر بفروشد. آنان تا آنجا پیوس
  ش رفتند تا بر شمارش افراد خود كه در جنگیهوده پیبر سر مسائل ب  ی نه فخرفروشیدر زم  ی آن چنان در انحطاط فرهنگ و

ادق صخود به شمارش قبور آنان بپردازند.)  یها شمارش مرده  یم گرفتند برایتصم پرداختند واند به تنازع   كشته شده
ن  یه قرآن چنین دو آین فرهنگ زشت را در ای( ا41ش، ص 2612وند، تاریخ سیاسی اسالم، تهران: مركز نشر رجاء،  آینه
 نم: یب یم

 «.زرتم المقابر  ی كم التكاثر، حتیاله»
 (1 و  2تكاثر، آیه )د. ید كه به شمارش مردگان با شمردن قبور آنان پرداختیجا كش شما به آن  ی طلب فزون  یخو 

آن   ند وك یدا میپ  ی انسان و  ی اله  یها ابد افتخارات آنان جلوهی یدست م  ی فرهنگ و  یك جامعه به رشد فكر یمردمان   ی وقت
  ی قیرزش حقچ ایكنند كه ه یتفاخر م افتخار و  یزهایچ  ابد، بهی یش میگرا  ی مان به پستیا شه ویاند نه فكر ویگاه كه در زم

زشت   ت وار پسیبس  یفروشند كه نشانه پشتوانه فكر  یگران فخر میبر د  یت به امور یهمانند مردم جاهل ندارد و  ی عقالن و
 است.

 
 فرهنگ زنده به گور كردن دختران

  یگر یا جنس دی از افراد آن بر گروه و  یا ارهپ  یی جو یبرتر  و  ی انحطاط فرهنگ در جامعه، تفوق طلب  یها از نشانه  ی كی
  یار شرمس و  ی شمردند كه جنس زن را نشانه سرافكندگ یش را از زنان برتر میخو  یا مردان به گونه  ی است، در جامعه جاهل

 د:یفرما ین میدگاه آنان چنیآوردند، خداوند درباره د یبه حساب م
 «.میهو كظ ظّل وجهه مسوداً و  ی اذا بّشر احدهم باالنث»



، )(نحل)گشت.  یره میت اه ویاش س شد از فرط خشم، چهره یداده م  یاز آنان خبر تولد دختر   ی كیكه به   ی زمان
 (01آیه

 د:یفرما یدرباره زنده به گور كردن دختران م و
 «.تل  تِ ق    نب  ذ    یّ ِبأ »

 (1، آیه  تكویر). ن گناه كشته شدیبه كدام
 د:یفرما یم كند و یم  ی برگرفته از جهل معرف هانه ویشان را سفین عمل زشت ایگر اید  یا هیدر آ و

 «.ر علمین قتلوا اوالدهم سفهاً بغیقد خسر الذ»
 (45، آیه  انعام)ان كردند. یهانه بدون علم كشتند زیقت آنان كه فرزندانشان را سفیبه حق

 
 نه قرآنییدر آ  ی انحطاط فرهنگ  یها شهیر

  ی اسیس  ،ی، تشكل مدنیاز مشتركات فرهنگ  ی به طور نسب كنند و یم  ی زندگ  ی نیها كه در سرزم از انسان  ی جامعه به گروه
ان  یك فرهنگ در مید به وجود آمدن یترد ی( كه ب1511، ص6ش، ج2652انوری،   شود،) یبرخوردارند، گفته م  یاقتصاد و

ك جامعه به منبع قرآن مراجعه  ی یطاط فرهنگن در مبحث انحیاست; بنابرا  ی فراوان  یها علت ازمند زمان ویجامعه ن
 م.ین نمائییرا تب  ی ن انحطاطیآور چن فراهم  یها شهیم تا ریكن یم
 

 جهل علم و
ق  یتشو د وییمورد تأ  ی م الهیتعال و  ی هستند كه توسط فطرت انسان  ی ذات  یی بایز و  یی كوین  ی، دارایاز امور فرهنگ  یا پاره

  ی درون  یدیپل و  ی زشت  یها، دارا از ضد ارزش  یا م در مقابل پارهینام یم  ی فرهنگ  یها شوند كه آنها را ارزش یواقع م
ماع، سبب  در افراد اجت  ی ن صفاتیشوند كه گسترش چن یواقع م  ی م وحیتعال و  ی ح فطرت سالم انسانیمورد تقب باشند و یم

 شود. یانحطاط فرهنگ جامعه م
ا عدم تحقق آنها در  یاست كه سبب تحقق   ی فرهنگ  یها ضد ارزش و  ی قیحق  یها جهل به ارزش در مرحله اول، علم و

،  انعام  ؛231 و  201 ، آیه نساء  ؛33، آیه  آل عمران به آن اشاره شده است.)  یار یات بسیگردد; كه در آ یافراد جامعه م
  04، 5، 0، 6، آیه  حج  ؛0 ، آیه كهف  ؛251، 50، 63 ، آیه اسراء  ؛10 ، آیه نحل  ؛245، 246، 244، 245، 221، 255، 255آیه 
رند  یگ یآنها را به كار م ی ها، برخ را چه بسا با وجود علم به ارزشیست، زیكامل ن و  ی كاف  یی ن مرحله به تنهایا  ی ( ولو...
ه آنها  ا از توجه بی آنهارا انجام و ی گر امراض درونید ، ویهواپرست گر به خاطر، استكبار، ضعف نفس، شهوت وید  ی گروه و

،  باشد ی... م و  ی فهم از جمله جهل كامل، جهل ناقص، كج  یار یبس  یها شاخه  یز، دارایها ن جهل به ارزش زنند، و یسرباز م
نحل،   ؛11 هود، آیهكند.) یم  ی ، را جهل معرفیجمع و  ید فردیپل  یانجام كارها و  ی از اسباب گمراه  یار یم بسیدر قرآن كر

 (... و  265اعراف، آیه  و  ؛51یوسف، آیه ؛116، بقره  ؛222انعام، آیه   ؛16، احقاف  ؛00
ها   جامعه  ی شرفت فرهنگیا پیدر انحطاط   ی علم نقش مهم ان خواهد شد جهل وین نماین، همانگونه كه پس از ایبنابرا

 جامع است. مستقل و  یا ن موضوع مستلزم نگارش مقالهیمتمركز بر ا  ی كنند. كه بررس یفا میا
 

 ظلم 
گ  فرهن انحطاط تمدن و  یها شهیر شامل همه عوامل و  یا كه دارد، به گونه  یا مفهوم گستردهم، واژه ظلم با  یدر قرآن كر

ظلم به تجاوز را حق )چه كم  »خواهد بود.   ی فطرت انسان روح و  ی پست امد آن خذالن ویپ گردد و یم  یدر جوامع بشر 
  ی تیل درباره حضرت آدم كه ترك اولوین دلیبه هم رود و یكوچك هر دو به كار م ند، لذا در گناه بزرگ ویاد( گویچه ز



  عیوس  یا ن دو ظلم فاصلهیان این گناه را مرتكب شد، به كار رفته، اگر چه میتر طان كه بزرگیبه ش انجام داد و
 (ق، ماده ظلم2611راغب اصفهانی، «.)است
ند تكامل  یحاكم بر فرآن  یتجاوز از قوان ن حق وی، ظلم شامل هر گونه انحراف از موازین اساس در فرهنگ قرآنیبر ا

، پایدار  شود.) یر باشد، اطالق میها، متغا دهیپد  ی ر تكاملییتغ ح ویت صحیكه با وضع  یا انجام هر كار ی موجودات و
 (15ش، ص 2601

ن  یاز بارزتر  ،رفتار ح افكار ویر مدل صحییتغ ها و كاهش ارزش  یبه معنا  ی با توجه به آنچه گذشت، انحطاط فرهنگ
 جامعه خواهد بود. ش ویستم بر خو ظلم و  یها نمونه

 
 یات الهیق ظلم در آیمصاد موارد و

(  1ه صف، آی) رد،یگ  ین افراد جایشود، فرد در زمره ستمكارتر یافتراء بستن به خداوند سبب م م، دروغ ویدر قرآن كر
ار  د خود قر یاك  ی مورد نهز آن را  یعت نیشر ندارد و  یدیچ تردیظلم بودن آن ه است كه عقل در ستم و  ی را افترا ظلمیز

د وجود  كه به خدا افترا ببند  ی تر از كس ن ظالمینسبت به افراد مختلف، متفاوت است، بنابرا  ی ن عملیچن  ی داده است ول
 (104، ص 21تا، ج  طباطبائی، بیندارد.)
(، شرك  245 آیهبقره، ) ( كتمان شهادت256اعراف، آیه؛  201انعام، آیهاز آنها،)  ی گردان یرو  و  ی ات الهیب آیتكذ
( تجاوز از حدود  40مائده، آیه،)یاحكام اله ( حكم بر خالف دستورها و26لقمان، آیه؛  104 و  04 بقره، آیه،)یپرست بت و
  اتیاز آ  ی توجه به برخ  ی اند، ول ق بارز ظلم به شمار رفتهیهمه از مصاد ... همه و ( و111بقره، آیه عت)ین شده در شریمع
 دهد: یم  یار ی، یدگاه وحیاز د  ی نه انحطاط فرهنگیر پژوهش در زمیرا در مسدر آنها، ما    ینگر  ژرف و

 «.بغونها عوجاً ی ل الله ویصّدون عن سبین ین، الذیالظالم  ی الله عل فأّذن مؤذن ان لعنة»
دارند   یماد برآورد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد، آنان كه بندگان خدا را از راه خدا باز  یان آنان، فریدر م  یمنادآنگاه  

 (40ـ  44اعراف، آیه ) طلبند. یراه كج را م و
منحرف را به آنها ارائه   كج و  یها راه شوند و یمردم م  ی شوند كه سبب گمراه یم  ی ن معرفیه، ظالمان چنین آیدر ا
  ح كه همان فرهنگیفرهنگ صح ها از راه درست و دن انسانیبه انحراف كش  یظالمان برا  یاز سو   ی ن عملیكنند. چن یم

عت  جاد بدیگذاران با ا سازند، بدعت ید را مشوب مین توحیقابل تصور است; مشرك  ی مختلف  یها قرآن است، به گونه
سازند.   یدار م نان مردم را خدشهین اطمیك در دیمنافقان با تشك بندند. و یرا بر بشر م  ی ن، راه الهیباطل در د  یها تازه و

  یی نما بزرگ با غلو و سازند. و یزان عدل را برقرار نمیم را ترك و  ی هستند كه احكام اله  ی ها، ظالمان ن گروهیدر مجموع همه ا
 (411، ص5ج تا،  بی رشید رضا،  دهند.) یدشوار نشان م آن را سخت و یها شیگشا ن را مشكل وید  یها ین، آسانیدر د

 
 اقسام ظلم در قرآن

 ر شده است: یتصو  ی در سه محور اصل  ی ات الهیدر آ« ظلم»
 (26لقمان، آیه ها است.) ن ظلمیباالتر رود. و یكفر به شمار م خداوند متعال كه همان شرك و ان انسان وی. ظلم م2
 (45شوری، آیه   ؛21، 25هود، آیه ان جامعه، ظلم به حساب آمده است.)یدر م  یز یانگ مردم، شرارت ان انسان وی. ظلم م1
  نفس  یان به سو یز در پاین  ی برگشت دو مورد قبل  یا ( كه به گونه44آیه نمل، ؛  61فاطر، آیه شتن،)ی. ظلم انسان به خو6

 د:یفرما ین رو خداوند میانسان است از ا
 «.ظلمونیلكن كانوا انفسهم  و ما ظلمونا و»

 (235اعراف، آیه؛  01بقره، آیه  .)كردند یشتن ستم میآنها نه بر ما، بلكه بر خو



ــ ــبــه ا  ی د وحــیــن همــه تأكیــشــك ا یب از    ی اجتمــاع و  یشــه ســقوط انســان فــردیســتم، ر كــه ظلــم و  ل اســتیــن دلی
ــت و ــویجا منزل ــاه خ ــت ویگ ــا ش اس ــه فروم ــاه ك ــان و  ی گیآن گ ــت انس ــت، تول  ی ذل ــرا گرف ــرا ف ــاد وی ــاهر   د فس مظ

ــاط در اند ــار یانحط ــه او ك ــهل  یش ــ س ــنما یم ــتا د وی ــا در راس ــه آنه ــدام ب ــان  یاق ــداف نفس ــرور  ش الزم وا  ی اه  یض
 .رسد یبه نظر م

 
 جوامع  ی انحطاط فرهنگ وظلم  
  مسائل  یر یبكارگ ت ویاست كه انسان را از معنو  ی ت الهیاد شده، تجاوز به حق حاكمی یها ستم به همه گونه ظلم و

ناگون  به انجام انواع گو  برد، و یش میاجتماع پ و  ی رفتار شخص شه ویاند  ی گیاو را در فروما گرداند. و یدور م  ی ـ انسان ی اله
 دارد. یند، وا میآ یبه حساب م  ی انحطاط فرهنگ  ی اصل  یها هیفجور كه نما فسق و

  یها رد تا ثروتیپذ یقدرت توسط ستمگران انجام م زور و ها و لهیگران كه با انواع حین، تجاوز به حقوق دیافزون بر ا
ه خود  ك  ی طیشتابند كه مردم را در چهارچوب شرا ین هدف میا  یخود درآورند، به سو   یت انحصار ین را به ملكیزم
 3بكشند.  ی مال و  ی خواند به استثمار فرهنگ یم

  شان باز  جامعه  ی فرهنگ  ی تعال و  یمعنو  و  یاسارت طبقه محروم در چنگال قدرتمندان ستمگر، آنان را از تكامل فكر 
  شیخو  ین روز یتأم  ی ا مدام در پی، یمار یب و  یكار ی، بیدور راندن خطر مرگ از گرسنگ ات ویشه حفظ حیدارد، اند یم
ه عمده  گذارد بلك ینم  ی ق باقیحقا  یجو  جست و و  ی گر زندگیتفكر درباره مسائل د  یبرا  ی نكه تنها فرصتیدن، نه ایدو

  ی انسان و  ی اجتماع اسالم  ی فرهنگ  یها مردمان اجتماع را نسبت به ارزش دهد و یرا تحت الشعاع قرار م  ی مسائل فرهنگ
 د.ینما یتفاوت م یش بیخو

فسق    شك رواج یشود، ب یجامعه م  ی م سبب انحطاط فرهنگیر مستقیاد شده به صورت غیستم  از ظلم و  یی ها اگر گونه
انجامد   یعت میطب جامعه و  ی اتیح  یها دهیپد و  ی ، به اختالل در روابط اجتماعیاخالق و  ی ن شرعیشكستن مواز فساد و و
 (15ـ  42صص ش،  2601، پایدار) دهد. یر قرار میم فرهنگ جامعه را تحت تأثیبه صورت مستق و

ان  مردم، انس خدا، انسان و ان انسان ویگانه )ظلم م اد شده در تجاوز از حدود سهیره ید توجه داشت كه زنجین بایبنابرا
ك جامعه  یزان كه ین رو به همان مید، از ایآ یدر جوامع به شمار م  ی جاد انحطاط فرهنگیا  یها شهیاز ر  ی كیشتن( یخو و

بدان اندازه كه در   رسد و یها م تداوم ارزش سعادت و و  ی د، به ترقیآن حركت نما یبه سو  ر شود ویعدالت تدب با حق و
 شود. یك مینزد  ی فرهنگ  ی ستم قدم بردارد، به ذلت و پست ر باطل ویمس

 
 یانحطاط فرهنگ  یبرا  یا نهیفاسد زم حاكمان ظالم و

ظالم است كه به   در جامعه، حاكم فاسق و  ی فرهنگ  تیاضمحالل هو فساد و ن عوامل گسترش منكرات ویتر از مهم  ی كی
 د.یآ یبه حساب م  ی در رأس هرم انحطاط فرهنگ ها و یسرمنشأ همه زشت  یا گونه
 «.لیضلوا عن سواء السب راً ویأضلوا كث و ال تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و»

. دیاز راه راست دور افتادند، نرو كردند وز گمراه  یرا ن  یار یبس كه خود گمراه شدند و  ی آن قوم یهاخواهش  ی از پ
 (11مائده، آیه )

                                           
 را یا انهیراه م و دینما یرا طرد م سمیالیهم نظام سوس و داند یرا مردود م یدار هیسرما و سمیتالیهم نظام كاپ یناب قرآن شهیالبته اند. 3
 .دینما یم شنهادیپ



، خود آن حاكم است كه سرچشمه همه  یظالم وجود دارد منكر اساس سلطنت كافر و كه مشكل حكومت و  یا جامعهدر هر 
ن  یا  ر یجامعه دانست، در غ  ی شه انحطاط فرهنگیر نه ویرا زم  ین منكر ید چنیبا  ی قبل از هر منكر جزئ ها است و یزشت

شوند   یم  ی ها زشت تلق ی، خوبیغاتیتبل  یبا ابزارها ها به هدر خواهد رفت، و یصورت تالش صالحان در مواجهه با زشت
 گردند. یان میحق نما ها به عنوان ارزش و یزشت و

شان را  یا و  ند یآ یها در نظر مردمان برم جلوه دادن ضد ارزش و  ی كند كه در صدد گمراه یم  ی را ظالم معرف  یكسانن یقرآن چن
ار  یش را معیشه، خویپ ن، حاكمان ظلمی( بنابرا40 و  44اعراف، آیه دهد.) یامت قرار مین خداوند در قینفر مورد لعنت و

 روند. یاهداف خود م  ی ها، در پ ارزش  ی در عمل با دگرگون دانند و یضدارزش م ن ارزش وییمالك تع و
 

 یخدا فراموش
 .«هم انفسهم اولئك هم الفاسقونین نسوا الله فانسیوال تكونوا كالذ»
قت  یادشان برد، آنان به حقیخدا نفوس آنها را از  خدا را فراموش كردند و  ی د كه به كلیشما مؤمنان مانند آنان نباش و

 (21حشر، آیه ) .اند بدكاران عالم
طه  ن رابیدر ا  ی خداوند است، عالمه طباطبائ  ی ، فراموشیملكوت و  ی خود رحمان  ی امد فراموشیه قرآن، پین آیبر اساس ا

 ند:یفرما یم
 فرمودند: ه وآله(یالله عل  ی امبر اكرم )صلیاست كه پ  یث معروف نبو یض حدیه عكس نقین آیا

 .«من عرف نفسه عرف ربه»
 (210، ص21بی تا، ج  )غزالی، شناسد. یاگر انسان خود را شناخت، مطمئناً خالق خود را هم نم  ی عنی
سته  برسد، در واقع از ه  ی خداوند سبحان، به خود فراموش  ی فراموش ش ویقت خوی، غفلت از حقیانسان در اثر نادانپس اگر  
  یفطر   یها جه آن مرگ ارزشیرد، كه نتیگ یطلب است فاصله م كمال و  یدی، توحیش كه همان فطرت الهیخو  یمركز 
 است.  ی انسان  ی عال  یها شیگرا و
 شود: یده میوضوح د و  ی ز به روشنیه السالم( نی)علیان، حضرت علیبر  یام  ی قت در سخن نورانین حقیا

 «اللِ الضّ   ی ف  ط  بِ وخ    النّجاةِ   لِ یبعن س    د  ع  ه ب  ف نفس  عِر ی  ن لم م  »
شهری، بی تا،   محمدی ری) گردد. یور م غوطه  ی در گمراه شود و یكه خودش را نشناسد از راه نجات دور م  ی كس
 (155ص
اگر   .است  ی در نظام جامعه، مسأله خدا فراموش  ی اجتماع و  ی فرهنگ  یایجاد همه بالیا  یها شهیر ول  یاز دال  ی كین یبنابرا

هستند، در    ی فرهنگ  یها یناهنجار  بارز انحطاط و  یها ... كه نمونه و  ی جنس و  ی انحرافات اخالق و  یآمار طالق، دزد
اد  جیكه نشانه گرفته شده، ا  ی از مسائل مهم  ی كیتهاجمات دشمن   ی ن جهت است كه در پیبه ا  شود  یمشاهده م  یا جامعه

وتاز   ط تاختیجاد شراین عامل ایتر اد خداوند، مهمی به آخرت و  ی توجه ین افراد جامعه بوده است. بیدر ب  ی خدا فراموش
 طان نماهاست.یش طان ویش

 د:یفرما یطور كه خداوند در قرآن م همان
 .«لیصّدونهم عن السبیانهم ل ن ویفهو له قرطاناً  یض له شیعن ذكر الرّحمن نق  عش  ی  ن م  و  »
ا  ن همواره آن مردم ر یاطیآن ش باشد و  ین دائم و ینش هم ار ویم تا یزیطان را برانگیاد خدا رخ بتابد شیهر كس از  و
 (61ـ  63زخرف، آیه ) افكنند.  ی به گمراه از راه خدا باز دارند و اد خدا غافل ویاز 

ن  یدر هم  شهیاز آنها ر  یار یم بسیداشته باش  ی انحرافات اخالق و  ی ق به معضالت اجتماعیدق وشناسانه   ك نگاه جامعهیاگر 
اد خداست،  ی ، ذكر ویاخالق  ی گیفروما فساد و مهم بازدارنده انسان از گناه و از عوامل عمده و  ی كیمسأله دارد چرا كه 



(  35نساء، آیه ،)یجاد گمراهیطان ایقرآن، كار ش  گر یات دیبر اساس آ شود و ین انسان مینش طان همیاد خدا نباشد شیاگر 
نور، ،)یزشت ( امر به فحشاء و06اسراء، آیه ،)یر یدرگ ( نزاع و12مائده، آیه ،)یدشمن ( عداوت و215آل عمران، آیه غرور،)
ر  ی( تبذ212انعام، آیه ،)یر یدرگ ( جدال و65عنكبوت، آیه زشت،)  یرفتارها با جلوه دادن اعمال وی(ز12آیه 
 باشد. ی... م ( و11اسراء، آیه اسراف،) و

اعمال   ابد، وی یرواج م  یا منكر در جامعه ا فحشاء ویشوهر وجود دارد،  ان زن ویجدال در م و  یر ینزاع، درگ اگر عداوت و
ن صفت ارزشمند قناعت  یگزیاسراف جا ر ویكند، تبذ یدا میارزش در جامعه نمود پ ناپسند به عنوان هنجار و زشت و

 طان است؟یبه ش  ی كینزد اد خدا وی یجز فراموش  یز یا چیشود، آ یم
دا  اد خیكم رنگ شدن  و  ی در فراموش  ی سع  ی ر واقعیغ كاذب و  ی ذهن و  یجاد اشتغاالت فكر یت، با ایدشمن فرهنگ بشر

  ی خوب  را آنان بهیخود را به اجرا گذارد، ز  ی طانیش  یها تواند نقشه ین صورت، مید. چرا كه در اینما یدر جامعه م
 را به صفر برسانند.  ی توانند هرگونه مقابله با تهاجمات فرهنگ یاد خدا، می ذكر و  ی اند در صورت فراموش افتهیدر

 
 د كوركورانهیتقل

م نادرست متعصبانه به رسو   یبندیرفتن راه درست، پاینپذ ، ویانحطاط فرهنگ  یها شهیر از بسترها و  ی كیشه قرآن یدر اند
 یها ه امتبود ك  ی با آن مواجه بودند تعصب  ی امبران الهیكه پ  ی ن مشكالتیتر از بزرگ  ی كیاست،   یا لهیقب و  یاجداد آباء و

محمد خاتم   ( و15اعراف، آیه  ؛15یونس، آیه ،)یش داشتند; قوم موسیاكان خوین آنان نسبت به پدران و
فرهنگ پدرانشان   رسم و دند كه از راه وید ورزیتأك ستادند ویش ای( در مقابل رسوالن خو254مائده، آیه اء)ص()یاالنب

فرهنگ    یبه جا  ی ـ قرآن ی فرهنگ اسالم  ی نیگزیبدون تفكر، حاضر به جا د چشم بسته ویعدول نخواهند كرد، آنان با تقل
 زشت گذشتگان خود نشدند. باطل و

ه،  شیپ از حاكمان ستم یرو یپ كوركورانه و  یدهایتوده مردم آنان را به تقل  ی فرهنگ و  ین، عدم رشد فكر یافزون بر ا
ن  یش را چنیخو  ی امت، علت گمراهیشان در روز قیكند كه ا ین میین تبیرا چن  ی م، سرگذشت گروهیكشاند، قرآن كر یم
 كنند: یان میب

 «.الیونا السبطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّ أ نا نا إ وقالوا ربّ »
 .نددیكش  ی گمراه آنان ما را به راه ضاللت و وم  یكرد  یرو یان خود پیشوایپ ا ما از بزرگان ویند خدایگو یشان میا
 (31احزاب، آیه )
اكان  ین چرا از اعتقادات غلط بزرگان و چون و یب  یرو یرسوم زشت، پ عمل به رفتار و  یها شهیاز ر  ی كین، روشن است یبنابرا
 است.

 
 گانگانید از بیتقل
بت به  ك جامعه نسیه مردمان یما بدون استدالل ود  یتقل  ی گر انحطاط فرهنگیبستر د نه ویتر از آنچه كه گذشت، زم مهم
 گانگان است:یب

 «.الدونالعذاب هم خ  ی ف هم وین كفروا لبئس ما قّدمت لهم انفسهم ان السخط الله علیتولون الذیراً منهم یكث  یتر »
جه آن  یخود فرستادند كه نت  یش برایاز پ  ی دارند، چه بد اعمال یكه كافران را دوست م  ی نیب یاز آنها را م  یار یبس

 (5مائده، آیه ) .جاودانه خواهند ماند  ی در عذاب اله خشم خداوند بود و



ق یخته با انواع گناه و تشویآم ی داند بلكه دوست یساده نم  ی ك دوستیاهل كتاب را با كافران،   ی است كه دوست  ی هیبد
ركورانه  د كو یان را از تقلیدگرایهمه توح اهل كتاب،  ی دوستن  یان سرانجام چنیافكار غلط است، قرآن با ب آنان به اعمال و

 كند: ید مییرا تأ  یی ن معنایه السالم( نقل شده است كه چنیاز امام باقر)عل  ی ثیدارد حد یگانگان باز میاز ب
 «.اهمیبوا من دنیصیهوائهم لنون أ یزی ن ویتولون الملوك الجباری»
د  دادن یآلود آنان را در نظرشان خوب جلوه م اعمال هوس داشتند و یبودند كه جباران را دوست م  ی ن دسته كسانیا

 (652، ص6جق، 2424)طبرسی،  رند.یاشان بهره گیاز دن ك شوند ویتا به آنها نزد
د كه شو  ی... سبب م و  ی رسوم شهوان ، آداب وید در پوشاك، خوراك، وسائل تجملی)ره( تقلینیبه فرموده حضرت امام خم

.ك:  رها بكشاند،) نهیدر همه زم  ی وابستگ آنان را به ذلت و ش برد ویفساد پ و  ی را( در انحطاط فرهنگآنان را )مسلمانان  
 داند. یدها را ممنوع میتقل ها و نگونه شباهتین رو قرآن ای( از انامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی)ره( وصیت
 

 یگذران خوش و  ی اشیع
ته  قت خواسیاست، در حق  ی گذران خوش و  ی اشی، پرداختن به عیدر جامعه بشر   ی انحطاط فرهنگ  ینمودها از مظاهر و  ی كی

 شود: یگاه انكار رسوالن م و  ی اله  یها میسبب شكستن حر  ی شهوان  یها بر لذت  ی مبتن  ی نفسان
حن  نر اال قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر امواالً واوالداً وما  یة من نذیقر  ی وما ارسلنا ف»

 «.نیبمعذب
م  یرار به رسوالن ما گفتند: ما به رسالت شما كافیاش آن دیم جز آنكه ثروتمندان عینفرستاد  ی نیرا در سرزم  ی چ رسولیه
در آخرت هرگز رنج   م ویفرزند دار ش از شما مال ویباز گفتند كه ما ب م ویبه شما ندار  یا دهیعق مان ویچ ایه و
 (60 و  64 سبأ، آیه) م داشت.ینخواه  ی عذاب و

در استفاده   كند و یخواهد م یهر چه م ور است، او به خود وا نهاده شده و غوطه  ی زندگ  ی است كه در نرم  ی كس« مترف»
ند  یاز بزرگان مرفه گو  یا ن به طبقهیگر عبارت، مترفی( به د05قصص، آیه ند.)یب یشهوات خود را آزاد م ا ویدن  یها از لذت
فجور،   در فسق و هاشان سست شده و مندند تا آن كه نفس بهره  ی آقائ و  ی از نعمت راحت وار داشته  یخدمتكار بس كه مال و
نه  ن گو یا  یجلو   ی ند. اگر كسینما یها تعرض م یزشت ن نموده به آبرو ویها توه ارزش به مقدسات و شوند و یور م غوطه

  ی فرهنگ  ی... باالخره جامعه را به نابود ودهند   یرا گسترش م  ی زشت اندازند و ین فساد به راه میرد در زمیافراد را نگ
 كشانند. یم

  یها سوء استفاده از نعمت ان ویقدرت باعث طغ از ثروت و  ی ور شدن در فساد ناش غوطه و  ی نفسان  یها یفرو رفتن در راحت
ن گاه كه  دارد. آ یوا م  ی ن الهیقوان پاك و  یها ود فطرتیدر مقابل ق  ی ف را به سركشیضع  یها انسان شود و یخداوند م

 د:یآ یعذاب بر آنان فرود م ابد وی یان میجر  ی ر قابل بازگشت فرو روند سنت الهیدر انحطاط غ  ی ن مردمانیچن
 «.شتهایة بطرت معیكم اهلكنا من قر»

 (05قصص، آیه ). میپرداختند هالك كرد  ی گذران خوش و  ی را كه به هوسران  یار یار شده كه ما اهل دیچه بس
  یآن را سبب نابود ل، توجه كرده ویفرهنگ اص  ی تباه  ی، برایگذران خوش  یساز  نهیخود به زمابن خلدون در مقدمه  

 داند: یها م ارزش
عادات   ها و یگیفروما ها و یانواع بد  ی آور است، چه در نهاد آدم یمردم تباه  یبرا  ی نازپروردگ و  ی خواه تجمل»

انسان را به خصال   برد و یان میاست از م  یكشوردار   یرا كه نشانه راهنما  ی كیصفات ن آورد و ید میزشت را پد
وند آن  انقراض است كه خدا و  ی آن( نشانه بدبخت یامدهای)و پ ی پرست ن تجملیكند بنابرا یمتصف م  ی كیمتناقض ن
 (611ص  ق،2455بن خلدون، ا)«. ساخته است  یه نابودیش مایدگان خویرا در آفر



 
 نیامد صفات مترفیپ  ی انحطاط فرهنگ

خود را فراهم   جامعه و  ی نه انحطاط فرهنگیهستند كه زم  یی ها یژگیو صفات و  یخوش گذرانان دارا ان ویگراتجمل  
ش  یخو  یها لذت تقابل با اهداف و ل را در تضاد ویفرهنگ اص و  ی انسان و  ی اله  یها نكه آنان ارزشیآورد، چه ا یم
  ی در انحطاط فرهنگ  ی ك جامعه، سبب مهمیمردمان   آنها در عموم یر یفراگ در اجتماع و  ی ن صفاتیابند. تبلور چنی یم
ها   یگژ ین ویجز تحقق ا  یز یچ  ی انحطاط فرهنگ  ی شه قرآنین سخن، در اندید، بلكه فراتر از ایآ یبه حساب م  ی اخالق و
 ست.ین

  ،یطلب یها، برتر  به ارزش  یی اعتنا یان شدن فسق، ظلم، بیك جامعه را، نمای یانحطاط فرهنگ  ینمودها اگر مظاهر و
ام  ل سرانجین دلیبه هم داند و یم  یجار « نیمترف»ن نمودها را در یم همه ایم، قرآن كری... بدان افتخار به صفات پوچ و
 كند. یان میب  ی در عذاب اله  یگرفتار  كارشان را هالكت و

 
 الف( فسق

 «.راً یها القول فدمرناها تدمیها فحق علیها ففسقوا فیة امرنا مترفیوانا اردنا ان نهلك قر»
آنها راه فسق   ی م ولیكن یم متنعمان آنان را به اطاعت امر میرا هالك ساز  ی نیم اهل سرزمیكه ما بخواه  ی هنگام

 (23اسراء، آیه ) م.یافت پس همه آنان را هالك سازین عقاب لزوم خواهد یرند بنابرایش گیار را پیدر آن د  ی تباه و
. آنان  باشد یدرست م ح ویحقوق صح گذر از حد و  ی عنیگذرانان( فسق  ن )خوشیبارز مترف  یها یژگیه، از وین آیمطابق ا

م  یقبه صورت مست سازند و یدار م ... را خدشه ، فرهنگ ویانسان و  ی ، روابط عاطفیاجتماع  یهایبا به وجود آوردن نابرابر
كنند تا به   یدعوت م  ی اخالق  مردم را به همه امراض آورند و یجامعه را فراهم م  ی م اسباب انحطاط فرهنگیرمستقیغ و
 له به اهداف خود برسند.ین وسیا

 
 ب( ظلم

  را دچار   ی انسان  یها فحشاء، ارزش جاد مراكز فساد وینكه با ایآنان است چه ا یگذاران، ستمگر  گر خوشید  یها یژگیاز و
 دارند: یروا مها، بلكه به خالق خود، ظلم   گر انسانید شتن ویبه خو  ی ن اعمالیبا چن سازنند و یچالش م
 «.نیلنا انا كنا ظالمیا ویمساكنكم لعلكم تسئلون قالوا  ه ویما اترفتم ف  ی ارجعوا ال ... ال تركضوا و»

د;  یاز آنها بازخواست شو  یكه ممكن است روز   یها یبه اصالح فسادكار  د وییخود درآ  یها به خانه د ویزیمگر
 (26 و  21انبیاء، آیه ) م.یبر ما كه سخت ستمكار بود  یندامت گفتند وا د. در آن هنگام با حسرت ویبپرداز

 
 یاشیع ج( جرم و
 د:یفرما یم داند و یگذرانان مترف را مجرم م م، خوشیقرآن كر
 «.نیكانوا مجرم ه وین ظلموا ما اترفوا فیواتبع الذ»
 .مجرم بودند بدكار و  ی آنان مردم رفتند و  یو یدن  یها ش به دنبال نعمتیع  ی ستمكاران از پ و
 (223هود، آیه )

توطئه   و  ی اشیع  یه از اتالف وقت در راستایها كه كنا ینینش ب شبیبه ترت  ی جسم  ی راحت زودگذر و  یها لذت  ی آنان در پ
 دند.یكش  ی اخالق  ی را به تباه  یار یله افراد بسین وسیبد صالحان است، پرداختند و اء ویبر ضد انب  یز یر برنامه و



كم  یعل  ی لتت  ی اتیوم انكم منا ال تنصرون، قد كانت آیجئرون ال تجئروا الیهم بالعذاب اذا هم یاذا اخذنا مترف  ی حت»
 «.ن به سامرا تهجرونیاعقابكم تنكصون مستكبر  ی فكنتم عل

د  یاد مكشیشود كه امروز فر یآنها بلند م یاد خدایم، در آن حال فریریآن گاه كه متنعمان رابه عذاب اعمالشان بگ
  با حالت د ویرفت یشما واپس م شد و یات ما بر شما تالوت مید، همانا آید دینخواه  یار ی چ مدد ویما ه  یكه از سو 

 (31ـ  34مؤمنون، آیات ) د.یكرد یم  یدور   ی ات الهیدن آیشبانه خود پرداخته، از شن  یها افسانه ان ویاستكبار به هذ
را    یق رستگار یان طریراه نند ویتوانند آرام بنش یروند، نم یم  ی ر جنسیغ و  ی شهوات جنس نفس و  یهوا  ی آنان كه در پ

ش  یهمراه با ع  یهاینینش ل شبیچون تشك  ی گوناگون  یها با روش ند ویآ یآنان برم ی ن رو در صدد گمراهینظاره كنند از ا
در امان    ی ش را از عذاب الهیطلب خو پرستان راحت خوانند. شهوت یفرا م  ی اخالق  ی تباه  ینوش، جامعه را به سو  و
 ند:یگو یبه فرموده قرآن در مقابل صالحان م نند ویب یم

 «.نیما نحن بمعذب اوالداً و نحن اكثر امواالً و»
 (60 سبأ، آیهم داشت.)ینخواه  ی عذاب م در آخرت هم هرگز رنج ویفرزند دار ش از شما مال ویگفتند: ما كه بیم
ل به  یتبد  یی ها ن انسانیان چنیداند در م یم  ی ش الهیرا آزما  ی كه همه تحوالت جامعه انسان  ی فرهنگ قرآن  ی عنی

 مختلف  یها ارضاء شهوات در گونه نوش و ش ویجز ع  ی هدف گشته است، و آنان  یماد  یها افتخار به جلوه و  ی فخرفروش
 آن، ندارند.

ا ارزش  ب و  ی توجه انسان را از مسائل اصل  ی ور شدن در شهوات نفسان غوطه جسم و  یدر آنچه گذشت، نازپرور   ینگر با ژرف
ب  بر آن اجتماع غال  یدیشد  ی  د گفت انحطاط فرهنگیافت، بایان افراد جامعه رواج یدر م  ی ن وصفیاگر چن دارد و یباز م

مؤمنون،   ؛33، 35، 251 اعراف، آیهند بلكه با تهمت،)ینما یدها مینكه خود را گرفتار پلینه ا  ین افرادیرا چنیگشته است، ز
شعراء،   ؛212طه، آیه   ؛214اعراف، آیه   ؛25آیه  ،یس ؛12 هود، آیه  ؛55 اعراف، آیه  ؛223آیه  شعراء،د،)ی( تهد64، 11آیه 
...   ( و25انعام، آیه   ؛1زخرف، آیه   ؛65یس، آیه  ؛22 حجر، آیه  ؛65هود، آیه ( تمسخر)64، 66مؤمنون، آیه غ،)ی( تبل41آیه 

از مور خان    ی كیسازند، تا آنجا كه  یش دور میخو  ی ت فرهنگیاز هو دهند و یها سوق م یزشت  یز به سو یجامعه را ن
ون، گوستاولوبداند.) یآنان م یها یطلب رفاه ها و یجه خوشگذرانیمغول را نت شكست مسلمانان از اقوام ترك و  یفرانسو 
 (136، ص1ش، ج 2634

 
 یمظاهر انحطاط فرهنگ

  ی انحطاط فرهنگ  ی سبب نوع گذارد و یمق آن در وضع افراد اثر  یاز طر و« جامعه»در وضع   ی شك هر عمل خالف یب
  است  ی مسموم  یهمانند غذا  ی شكن قانون گناه و كند; كار خالف و یجاد میدر سازمان اجتماع ا  ی تباه فساد و شود و یم

 سازد. یآن م ی عیها را گرفتار واكنش طب انسان گذارد و یم  ی ر نامطلوبیم در سازمان بدن تأثیچه نخواه م ویكه چه بخواه
شود، سوء   یم  یگر یزند، ظلم منشأ ظلم د یرا بر هم م  ی انت در امانت، روابط اجتماعیكند، خ یسلب اعتماد مدروغ  

تراكم   د ونیآفر یعداوت م نه ویبه انفجار. ترك حقوق محرومان ك  یكتاتور ید انجامد و یم  یكتاتور یبه د  یاستفاده از آزاد
سوق    یبار  بند و یب  ی، جامعه را به سو ی، ظهور شهوات جنسدینما یها اساس جامعه را متزلزل م یدشمن ها و نهیك
به    ی در گستره خودش از مظاهر انحطاط فرهنگ  یا اندازه اس ویضد اخالق در هر مق دهد. خالصه هر كار نادرست و یم

تر آن   از مظاهر روشن  ی شده است كه ما به برخ  یا ن معجزه گونهییم، تبین موارد در قرآن كریهمه ا د، ویآ یحساب م
 م. یكن یاشاره م

 
 گسترش فساد



م توجه  ین رو قرآن كرید; از ایآ یبه شمار م  ی از مظاهر بارز انحطاط فرهنگ  ی كیفحشا در جامعه،  رواج فساد و
 دارد. یت را از آن باز میبشر  ی ات فراوانیدر آ به آن نموده و  یا ژهیو

همان، ص   الراغب االصفهانی،ضد آن صالح است.) اد، است ویز  چه از اعتدال چه كم و  یز یخارج شدن چ« فساد»
 اند:  گر قرار گرفتهیكدیصالح در برابر  ز فساد وی( در قرآن نماده فساد  611

سوره بقره، .)علم المفسد من المصلح(ی)و الله (; 201 سوره شعراء، آیه)صلحون(یال  االرض و  ی فسدون فین ی)الذ
 (و....  115 آیه

  ی اجتماع  یها همراه آورده تا نشان دهد كه نظر به جنبه« االرض  ی ف»را با كلمه « فساد»واژه   یار یات بسیدر آ و
 (115 سوره بقره، آیهست مورد آمده است.)یش از بیمسأله دارد كه در ب
ب و  ی اجتماع  یها ل جنبهیقرآن به دل   آن پرداخته یامدهایان پیدارد، به ب  ی كه فساد در جامعه اسالم  ی نقش مخر 

ها   ( هالك كردن انسان66 سوره مائده، آیهرسول،) چون جنگ با خدا و  ی ف گناهان بزرگیرد آن را هم است، و
  یی جو ی( برتر 11 سوره بقره، آیهكه خدا به آنها فرمان داده است،)  یی وندهای( قطع پ150 سوره بقره، آیهها،) زراعت و
د من توبه  یگو یكه او م  ی ا، وقتیا آنجا كه به هنگام غرق فرعون در دردهد، ت ی( قرار م56 سوره قصص، آیه،)یسركش و

 د:یفرما یخواهم كرده م
از   و  ین گناه كردیكه قبل از ا  ی در حال  یآور  یمان می(; هم اكنون انیكنت من المفسد ت قبل ویقد عص االن و)

 (12یونس، آیه .)یفسادگران بود
فرعون    اتین جنایاست كه از بزرگتر  ی عیوس  یمعنا  یم كه فساد دارایابی ینه، مین زمیات در ایبه مجموع آ  ی با نگاه

(مشاهده  55 سوره هود، آیهشود،) یتقلب در معامله را شامل م و  ی فروش جباران تا گناهان به ظاهر كوچك مانند كم و
بله با  مقا  یها آنها به انسان راه ی د و با معرفیفرما یان میق فساد بیرا از مصاد  ی فراوان  یها م، نمونهید قرآن كریكن یم

ن ما را  یر به فساد در زمینكه تعبیكند چه ا ی، ارائه میاخالق و  ی انحطاط فرهنگ  یر یاز فراگ  یر یجلوگ  یها برا گسترش آن
  توان آن ینم نخواهند بود و  ی موضع  ی شود، كه مفاسد اجتماع یها رهنمون م انسان  ی اجتماع  ی ت در زندگیك واقعیبه 

گران  یك گروه و فرد به دیاز  كنند، و یدا مین گسترش پیزم  یدر رو  نطقه محصور كرد، بلكه در سطح اجتماع وك میرا در 
 برد. یش میانحطاط پ  یجامعه را به سو  كند و یت میز سراین

ن دادن  ایامبران، پایاز اهداف بزرگ بعثت پ  ی كین است كه یان است اینما  ی ات به خوبین آیگر كه در اید  یا نكته
 د:یگو یب به قوم مین بوده است; حضرت شعیهر گونه فساد در زم  به

ن است كه تا آنجا كه قدرت  ید: تنها هدف من ایگو ی(; در برابر فساد قوم خود مد اال االصالح ما استطعتیان ار)
 (55 سوره هود، آیهم.)یاصالح نما دارم با فساد مبارزه كنم و

 
 
 

 ییجنس گرا هم
در همه ابعاد آن است.    ی شود، انحراف جنس یشمرده م  ی آشكار انحطاط فرهنگ یكه نمود  ی از انحرافات اخالق

 باشد. یان زنان )مساحقه( میدر م ان مردان )لواط( ویاست كه در م  یی جنس گرا ، همین گمراهین نمونه چنیبارزتر
ن انحراف زشت است كه یارز اكند، قوم لوط نمونه ب یان میسرانجام آن ب را با عواقب و  ی ن انحطاطیم، چنیقرآن كر

  ار پست بودند و یبس  ی ن قوم از جهت فرهنگیداند، ا یم  یی جنس گرا هم و  ی آنان را انحراف جنس ی گناه اصل  ی ات الهیآ
 دادند: یآشكار انجام م پروا و یها را ب یزشت



(  یناشوئراه )فطرت ز  و  (; شما با مردان خلوت كردهكم المنكریناد  ی ل وتأتون فیانكم لتأتون الرجال وتقطعون السب)
 (11 سوره عنكبوت، آیه  د.)یپرداز یح در جامعه خود میقب  ی، به كارهاییایح چ شرم ویه یب د ویكن یرا قطع م

 د:كن یاد مین یشان چنیزدند كه قرآن از آن اعمال گناه ا یگفتار زشت م آنان چنان آشكارا دست به انجام رفتار و
ت  بدان مبادر   ی ش از شما كسیكه پ  یدیپل ا كار زشت وی(; آنیاحد من العالم  اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من)

 (55 سوره اعراف، آیهد.)یآور یم  ینكرده به جا
از قوم لوط مطرح است، گفته    ی به موازات انحراف جنس  یگر ین دیننگ خ، اعمال زشت ویاسناد تار ات ویدر روا

 یر كا كلمات زننده ك ویرك  یها اعمال پست بوده است فحش ا وه یمحافل آنان مشتمل بر انواع زشت شود مجالس و یم
ند، بر  گانه داشت بچه  یها یباز  كردند، و یدند، قمار میكوب یگر میكدیآنان بود، با كف دست به پشت  ی شگیهم آسان و

ان  یرا عرعورت خود   در حضور جمع بدن و بردند و یرا به كار م  ی قیل موسیانواع وسا كردند و یعابران سنگ پرتاب م
 (021تا، ص  یخ عباس، بیقمی، شنمودند.) یم

ده  یرچن بیرد، قبح اعمال ننگیگ یبه خود م  یا ابعاد تازه  ی زشت ، انحراف ویا ط آلودهین محین چنیروشن است در ا
 ست.یمنكر ن در نظر آنان زشت و  یچ كار یكنند كه ه یم  یش رو یپ  ی راه ر ویشود، افراد آن محافل در مس یم

 
  ییجنس گرا از آثار هم  ی برخ
ز خود را در عالقه به جنس مخالف )از  یاشباع سالم غرا ده شده است كه آرامش ویمرد آن چنان آفر عت زن ویطب

  یمار یك نوع بی عت سالم وین چهارچوب انحراف از طبیدر خارج از ا  ی ل جنسیهر گونه تما ند، ویب یق ازدواج سالم( میطر
اع  اشب به جنس مخالف و  ی لیم یاش ب جهینت شود و ید میابد، روز به روز تشدیر ادامه د كه اگیآ یبه حساب م  ی روان

، سبب تكامل یبدن و  ی ، روحیجنس  یها یژگیمرد با و زن و  ی ق جنس موافق است. بر اساس سنت الهیناسالم از طر
ن  یست، نه تنها این  ی الهت  یاز عبود  ی چیجز سرپ  یز یفطرت چ ن سنت ویعمل بر خالف ا آورند. و یگر را فراهم میكدی

ا دو مؤنث  یجمع شدن دو مذكر  مؤنث استوار است و مذكر و  ی همراه  ی عنیت یات بر اساس قاعده زوجیبلكه همه ح
 باشد: یخالف قاعده خلقت م

  كه همه  یی منزه است خدا ; پاك وعلمونیمما ال  من انفسهم و خلق االزواج كلها مما تنبت االرض و  یسبحان الذ)
ره یس، سو ستند(.)یگر مخلوقات كه آنان از آن آگاه نید چه از نفوس بشر و ده، چه از نباتات ویممكنات عالم را جفت آفر

 (63 آیه
 دارد، مرد را از  یرانگر یروح اثرات و در سلسله اعصاب و  ی سم بدن انسان و حتین گونه روابط نامشروع در ارگانیا

ر  جنس باز، گرفتا مردان هم زنان و ن ویكه چن  یا كند، به گونه یك زن كامل بودن ساقط میزن را از  ك مرد كامل بودن وی
ز  نده خود باشند، آنان ایفرزندان آ  یبرا  ی مادر خوب گر قادر نخواهند بود پدر وید ق خاطر گردند ویتشو و  ی ضعف جنس
داند   یدو همسر را سبب آرامش آنان م  ی شوند، حال آنكه قرآن همراه یم  ی ده روانیچیگرفتار تضاد پ  ی جهت روان

 د:یفرما یم و
  ات )لطف(یاز آ  ی كی ...(; ورحمة نكم مودة ویجعل ب ها ویاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا الیو من آ)

ا  مان شیم د ویریبا هم انس گ افته وید كه در كنار او آرامش یافریب  ی شما از جنس خودتان جفت  یآن است كه برا ی اله
 (12 سوره روم، آیهبرقرار فرمود.)  ی مهربان رأفت و

ش  یخو  ی از زندگ  ی مهربان و  ی دوست با محبت و ابند وی یسكون م مرد در كنار هم آرامش و ه زن وین آیمطابق ا
  ی ل انسانن رفتن نسیاز ب فساد و  یر یرا چون فراگ  ی فراوان  یها ، علتیار یث بسین بر اساس احادیبرند، افزون بر ا یلذت م

محمد بن الحسن الحر العاملی،  اند.) شمرده  یی جنس گرا د همی... سبب حرمت شد و  ی دن روابط خانوادگیاز هم پاش و



ن عمل زشت  یاز ا  یر یجلوگ  یعت مقدس برایشر (و101، ص 24ج   تا، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی
 دارند، در نظر گرفته است. یبرم  ر قدمین مسیآنان كه در ا یرا برا  ی سخت  یها مجازات
 

 زنــا
  ی ت به انحطاط فرهنگیدر نها كانون خانواده و  ی گیفروما ، كه سبب انحطاط ویگر مظاهر انحطاط فرهنگیاز د
  ،یمبالغه در نه د ویتأك  یبرا كند و یم  ی عمل نامشروع است كه قرآن به شدت از آن نه انجامد مسأله زنا و یجامعه م
 دارد: یك شدن به آن برحذر میاز نزدن خود را  یمخاطب
ار  یبس  ی راه ار زشت ویبس  ید كه كار یك نشویهرگز به عمل زنا نزد (; والًیساء سب و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشًة و)

 (61 سوره اسراء، آیهناپسند است.)
چار  د  ی سقوط فرهنگ انحطاط و  ین عمل زشت آلوده نشد مگر آنكه به سو یبه ا  ی چ امتیدهد كه ه یخ نشان میتار

ن صورت انسان فرزند  یرا در ایكند، ز یجامعه را سست م  ی ت فرهنگیاست كه هو  یمفاسد  یگشت، زنا همانند لواط دارا
د  یپد  ی زن  یبه سو   یهر مرد  ی كه در هجوم شهوان  ی مرج كند، هرج و یت او اقدام نمیبه ترب شناسد و یش را نمیخو
ست،  یرش فطرت سالم مردان نیبرد; زن زناكار، مورد پذ یان فرو میپا یب  یها از تنازع  یا د، جامعه را در هالهیآ یم

 شود. یمرد حاصل نم زن و  یكه از آثار ازدواج است برا  ی آرامش و  ی مهربان ن الفت ویبنابرا
هوت  دفع ش  یبرا  یا لهیابد تا آنجا كه تنها وسی یر میگ چشم  ی ت زن تنزلیشخص  یا ن جامعهین در چنیافزون بر ا
از عوامل خراب شدن خانه    ی كیه وآله( خداوند یالله عل  ی به فرموده رسول اكرم)صل د ویآ یران، به حساب ممردان هوس

محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، چاپ سوم،  كند.) یم  ی عمل نامشروع معرف ست زنا ویجبران ن ر ویانسان را كه قابل تعم
 (21، ص11 ش، ج2614 تهران: المكتب االسالمیه،

ن،  یرنگ شدن نقش د ها، كم به ارزش  یی اعتنا یچون ب  ی ق فراوانیمصاد ، مظاهر ویات الهیشك، با تعمق در آ یب
ار  یفراوان آن را كه بس  یها نهیزم تعمق قرار داد، و و  ی تواند مورد بررس ی... را م برعكس و ف ویل منكرات به معاریتبد
  ی اط فرهنگت در انحطید از سرعت فرو رفتن بشریباشد، تا شا  یبشر امروز   ی زندگ  یگشا د است به كاوش نشست، تا راهیمف

 كاسته شود.
 

 یعوامل بازدارنده انحطاط فرهنگ
از    یر یوگجل  یبرا  یی كارها ، به راهیاسالم ل ویفرهنگ اص  ی پست و  ی گیفروما  یها ن جلوهییم، افزون بر تبیقرآن كر
بدون    یآزاد ، انسان را بهیستیبرالیل و  ی ستینش امانیكه بر اساس ب  ی مقابل فرهنگدر   پردازد و یجوامع م  ی انحطاط فرهنگ

نه یزم  نیرا در ا  ی عوامل مهم خواند و یفرا م  ی آخرت و  یو یدن  ی ن زندگیبهتر  ید، انسان را به سو ینما یبند دعوت م د ویق
 شود. یادآور می

 
 ینظارت اجتماع كنترل و
  ی ات فراوانیمطرح شده است، آ  ی اساس و  یبه صورت جد  ی كنترل اجتماع ون، نظارت  یآموز د درس  یها در آموزه

  225 و  254سوره آل عمران، آیه ت نازل شده است.)یبشر  یخداوند برا  یاز سو « از منكر  ی نه امر به معروف و»نه یدر زم
ن قانون  یچن (و21 آیه ، سوره لقمان،42سوره حج، آیه  و  221 و  12 و  31، سوره توبه، آیه 201، سوره اعراف، آیه 224 و
ران حق  ی كل ه  یلالله ع  ی افته است، امام صادق از رسول اكرم)صلین ییتب ن( شرح ویعت )معصومیشر  ی قیتوسط مفس 

 شان فرمودند:یوآله(نقل نمودند كه ا



رد، هر چند هنجارشكنان اندك  یآشكار صورت پذ و  ی ت خدا به صورت علنیمعص و  ی شكن می، حریهر گاه هنجارشكن
 كنترل را رها كنند، عذاب خواهند شد. ت نظارت وین اكثریا  ی هنجارمند باشند، ول قانونمند و  یت مردم، افرادیاكثر و

امروز   ت، واس  ی نظارت اجتماع فرهنگ جامعه، مسأله كنترل و رگذار در رفتار ویتأث از عوامل بازدارنده و  ی كین، یبنابرا
 د:یگو یم میاست، چنانكه دوركه  افتهی یشناس مهم در جامعه  ی مفهوم  ی كنترل اجتماع

افراد جامعه به حال خود   خود را از دست بدهد و  یی ، كارآیفرد  یها شیهرگاه نفوذ نظارت كننده جامعه به گرا
شناسی، ترجمه محسن   اندیشه بزرگان جامعه كوزر لوئیس، زندگی ودچار خواهد شد.)  یهنجار  یواگذار شوند جامعه به ب
 (211ش، ص 2613اپ ششم، چ  ثالثی، انتشارات علمی،
ائل  مس فساد و از منكر، سبب بازداشتن انسان از فحشاء و  ی نه ح امر به معروف ویاده شدن صحیدر كوتاه سخن، پ

صالحان    ی توجه یب و  ی جه سستیكنند نت یدا میمنحرف، بر فرهنگ جامعه تسلط پ اگر افراد كجرو و شود و یم  ی ضد اخالق
به این مضمون سخن امام علی)علیه السالم( در  است.)  ی كنترل اجتماع نظارت و  ی عنیخود،   ی فه اجتماعینسبت به وظ

 (52، ص 21كنترل اجتماعی، كتاب زنان، شماره  ، ر.ك: حسن غفاری فر، نظارت و131، ص 3میزان الحكمه، ج 
 

 از مقدمات انحطاط  یر یجلوگ
  یام بر یاست. قرآن كر  ی شهوان و  ی ئل جنسنه مسایاز مظاهر فساد، انحراف در زم  ی كیهمانطور كه تاكنون گذشت، 

رده  ك  ی ز باشد، نهیفسادانگ كه جلب توجه كند و  یا به گونه  ی دختران در جامعه اسالم از آن، از حركت زنان و  یر یجلوگ
 كند. یا آلوده كند به شدت مبارزه میكه جو جامعه را مسموم   یبا هر كار  است، و

است،    ی وب پنهانیاز آشكار شدن ع  یر یجلوگ  ی( برا21 سوره حجرات، آیهكند) یبت به شدت مبارزه میاگر قرآن با غ
ن  یملش هیدهد، دل یم  ی پوش بیاگر دستور به ع كند و یدار م حهی، حرمت جامعه را جرییهاین زشتیان شدن چنیرا نمایز

راد با  ان افیح در میگناهان قب ها ویكه دوست دارند زشت  ی كسان  یبرا دا نكند ویپ  ی همگان و  ی است كه گناه جنبه عموم
 كند: ین مییآخرت تع ا ویدر دن  ی دا كند، عذاب دردناكیوع پیمان شیا

ة  فِ یِحبُّون  أ ْن ت شِ ین  یإِنَّ الَّذِ ) ن وا ل ه ْم ع ذاٌب أ لِ یالَّذِ   ی ع  الْفاِحش  نْ   ی ٌم فِ ین  آم  ت  كه دوس  ی (; همانا كسانا و  الآِخر ةِ یالدُّ
 (21 سوره نور، آیهآخرت است.) ا ویآنها در دن یبرا  ی ابد عذاب دردناكیوع یمان شیاان مردم با  یها در میدارند زشت

ور   هآن گاه كه شعل است و  ی زه آدمین غریدارتر شهیر ن ویرومندترین  ی زه جنسین نكته كه غریاسالم با توجه به ا
ه  ین رو در آیكند از ا یم  ی نهان شهوات است  یبستر طغ نه ساز ویآورد، از آنچه كه زم یشود حوادث هولناك بوجود م

 د:یفرما یحجاب م
ر  ِمنْها و  لْ ین  زِ یبْدِ یو  ال ) لین ت ه نَّ إاِلّ ما ظ ه  رِِهنَّ ع  م  ... و  الین  زِ یبْدِ یوبِِهنَّ و  ال یج    ی ْضِربْن  بِخ  ول تِِهنَّ ْضِربْن   ی ن ت ه نَّ إِالّ لِب ع 

لِِهنَّ لِ   (62 سوره نور، آیه()ن تِِهنَّ یزِ ن  ِمْن  یْخفِ یْعل م  ما یِبأ ْرج 
نه  یس نه خود افكنند )تا گردن ویخود را بر س  یها یروسر  ند وینت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار ننمایز و

ن  یخود را بر زم  یا... آنها هنگام راه رفتن پاهایشوهرانشان   ینت خود را آشكار نسازند مگر برایز با آن پوشانده شود( و
 كه بر پا دارند به گوش رسد.(  ی خلخال  ینت پنهانشان دانسته شود )و صدایتا زنزنند  

ده شدن افراد جامعه  ین عمل سبب كشیرد چرا كه ایگ یقرار م  ی ها، سه بار مورد نه نتیه آشكار نمودن زین آیدر ا
نشان   زنان را در منظر مردان نامحرم و  ی ن بار آراستگین رو چندیاد خداست، از ایجه غفلت از یدر نت فحشا و به فساد و
شان  یكه نامحرمان طمع در ا  یا ن، از سخن گفتن زنان به گونهیباز فراتر از ا كند و یور آالت را به آنان، سرزنش میدادن ز

 كند: یم  ی ند نهینما
ْوِل ف  ) ْعن  ِبالْق  ع  الَّذِ یف ال ت ْخض  ر ٌض   ی فِ   یطْم   (61 سوره احزاب، آیه()ق لِْبِه م 



 د.یدل دارد طمع ننما به  ی د، تا آنكه مرضینكن  ی درگفتار نرم
  او را  دارد و ی، باز میت فرهنگین رفتن هویاز ب گسترش فساد و  یها نهیزم قرآن انسان را از همه مقدمات و  یآر 

 خواند. یفرا م  ی اله  ی ت دستورات تكاملیرعا اد خدا ویبه 
 
 یان عاقبت انحطاط فرهنگیب

از    یر یجلوگ  یدهد، قرآن برا یرا نشان م  ی مجازات اله  یها روشن صحنه گذشته، به صورت زنده و وخ امروز  یتار
  آنان را از  ی د كه خداوند شالوده زندگیفرما یم زند و یمثال م  یرا به عنوان عبرت آموز   ی ن كسانیانحراف انسانها، چن

 سوره نحل،دانستند به سراغشان آمد.) یكه نم  یی از آن جا  ی عذاب اله خت ویسقف بر سرشان فرو ر ران كرد ویاساس و
 (13آیه 

ناصر مكارم شیرازی با همكاری جمعی از دانشمندان، تفسیر نمونه، چاپ بیستم،  سرنوشت قوم نوح)  ی ن چگونگییتب
همان،  (، ثمود).161، ص 15، ج 241، ص 1همان، ج (، عاد)51، ص 10، ج 35، ص 1ش، ج 2655 تهران: دارالكتب االسالمیه،

(  603، ص 11، ج 251، ص 22مان، ج ه(، لوط)661، ص 20همان، ج ب)ی(، شع231، ص 1، ج 160، ص 24 ج
  ی ن سرنوشتیبازداشتن جامعه از چن  ی، برایار یات بسی( در آ406ص  و  211، ص 23، ج 420، ص 26همان، ج انگران)یطغ و

ت  ر شده اسیروند، تصو یفرو م  ی نید و  ی كه در انحطاط فرهنگ  ی عموم كسان  یبرا  ی ن سرانجامیچن  ی ات الهیاست، در آ
معاد    انكار  و  ی ات الهیب آیتكذ شود از انكار و یان مین ماجراها بیات است كه آنچه در ایاز كل آ  یی نها  یر یگ جهین نتیا و
  ی ن راهیكه در چن  ی ست، بلكه همه كسانین  ی گروه خاص ت ویجه دردناك آنها، مخصوص جمعینت فساد و ز ویرستاخ و

 خواهند ماند.  ی ز به طور دائم در عذاب الهیدر آخرت ن شوند و یدچار م  ی انیپا ن سرنوشت ویرند به چنقدم بردا
 

 تفكر دعوت به تدبر و
خواهد كه تفكر   یمختلف از همگان م  یها نهیتوجه دادن آنان به راه درست، در زم ت مردمان ویهدا  یقرآن برا

 المفهرس اللفاظ القرآن الكریم، تهران: چاپ دوم، انتشارات اسالمی،محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم  ند)یتدبر نما و
شه  یا اندی(، آ16سوره بقره، آیه د)یكن ید: چرا در زنده نمودن خداوند مردگان را، تدبر نمیگو یم ( و010، 014ش، ص 2614
د  یتپرس یكه م  یی بتها  د كهیكن یرساند، چرا تفكر نم یآرامش بخش م ی د كه راه درست انسان را به سرانجامیكن ینم
  یشند كه دارایاند یم میامثال قرآن كر ات ویدر آ  ی تنها كسان ( و31 سوره انبیاء، آیهانجام دهند.)  ی چ عملیتوانند ه ینم
د  یده یكند كه چرا در آنچه انجام م یخ می( قرآن مردمان را توبسوره عنكبوت  46 مضمون آیههستند.)  یكاربرد  ی علم
ر در  است، اگ  ی ر انسانیغ ن عمل زشت وید كه ایابی یش مید به فطرت خویكن یم  ی به كس  ی ظلمد، اگر  یكن ینم  یفكر 

سوره  جاهالن برابر نخواهند بود.) عالمان و ست وین  یجهل تساو  ان علم وید كه میابی یتفكر م  ی د با كمیبر یجهل به سر م
وره  سشه شما انسانهاست.)یعدم اند و  یفكر  یبرخاسته از ب  ید چشم بسته از پدران كار یتقل ( و... و  23 ، رعد، آیه1زمر، آیه 
 (215 بقره، آیه
را    خواهد انسان یراه درست است، قرآن م ق ویافتن طری ی، برایژرف نگر  شه ویدعوت به اند  ی ن، گوناگونیبنابرا

  یها نهیو در همه زمن ر ید، از ایمصون نما  ی را از انهدام فرهنگ  ی جامعه اسالم ت رهنمون شود ویبه كمال بلند انسان
« میتقصراط مس»ارائه دادن  افتن ویشه گران را به یاند متفكران و د ویگو یه سخن میكنا ح ویبه تصر  ی انحطاط فرهنگ

 خواند. یجامعه، فرا م شخص و  یها برایبه دور از زشت  ی ; راهیعنی
 
 شنهادیارائه پ و  یر یگ جهینت



ابل  ر قیغ  ی ، ضرورتیاله  ی نه از منظر وحین زمیضرورت پژوهش در ا،  یدر جوامع بشر   ی ت فرهنگیهو  ی ر نزولیبا س
كارساز باشد.   ، قابل توجه ویهمه مذاهب اسالم  یتواند برا یدگاه قرآن مین موضوع مهم از دیا  ی را بررسیانكار است ز

ز  ین نن نكته قرآیا  ی ت است، در پیبه بشر  یاندن راه رستگار ینما ح وی، ارائه فرهنگ صحیهدف از فرستادن رسوالن اله
 ن مقوله نموده است.یبه ا  یا ژهیگانه برنامه سعادت توجه ویبه عنوان 
با   و  كند  یم میرا ترس  ی رسا از انحطاط فرهنگ ا ویگو  یا ت، نمونهیكامل از جوامع جاهل  یر ی، با ارائه تصویات الهیآ

 شود. یادآور میندگان یآ یآن را برا ی، عبرت آموز ین اجتماعیچن  یهایژگیان ویب
ورانه  د كوركی، تقلیفاسد با مردمان، خدافراموش مختلف آن، رابطه حاكمان ظالم و  یها ، جهل، ظلم به گونهیكالم وح
به    به وفور  آورد و یبه حساب م  ی مهم انحطاط فرهنگ  یها شهی، را از ریاندوز  ثروت و  ی طلب گانگان، رفاهیب از پدران و
 پردازد. یجامعه م ص وانحراف شخ  یبرا  ی ن عواملین چنیبحث از ا
ابل انكار  ر قین رفتن ارزشها، غیاز ب و  ی گیفروما  یع بر كشاندن جامعه به سو یوس  یا گناهان در گستره  یرگذار یتأث

ساد  گسترش ف ورزد و ید میتأك  ی انحطاط فرهنگ  ینمودها از مظاهر و  یا است، اما خداوند متعال در قرآن بر توجه به پاره
... را   ها ویها به زشتییبایل زیتبد به ارزشها و  یی اعتنا یاعمال نامشروع، ب ، زنا وییگرا جنس هم  رواج را به صورت عموم و

جامعه    ی بازدارندگ  یرا برا  یی قرآن راهها  یها داند. آموزه یجامعه م  ی بارز انحطاط فرهنگ  یها به طور خصوص از نشانه
ه  )امر ب ی كنترل اجتماع نظارت و  یخواهد با اجرا یخود مروان  یپ از خوانندگان و كند و یارائه م  ی فرهنگ  ی گیاز فروما

ز  ن، جامعه خود را ایشیپ  یها با تفكر وتدبر در سرنوشت جامعه از مقدمات انحراف و  یر یجلوگ از منكر( و  ی نه معروف و
  ی خرتآ و  یو یاز گرداب عذاب دن رند ویمشمول رحمت خداوند مهربان قرارگ مصون دارند تا مورد لطف و  ی انحرافات فرهنگ
 در امان باشند.

 ه:یشود بر اساس آ یشنهاد میپ
واء ب    ی ا أ ْهل  الِْكتاِب ت عال ْوا إِلیق ْل ) ة س  نا ب ْعضاً أ ْرباباً  تَِّخذ  ب  یئاً و  ال ین ك ْم أ الّ ن ْعب د  إاِلَّ اللّه  و  ال ن ْشرِك  ِبِه ش  ین نا و  ب  یك ِلم  ْعض 

مشترك   كسان ویشما  ان ما ویكه م  ی سخن  ید به سو ییایاهل كتاب ب  ی(; بگو: ا34 عمران، آیهسوره آل  ...()ِمْن د وِن اللّهِ 
 م.یرینپذ  یی گر را به خداید  ی از ما بعض  ی م وبرخیاو قرار نده  یرا همتا  یز یچ م ویگانه نپرستیاست كه جز خداوند 

حاضر نبودند در    ی آموزد، اگر كسان یكند، به ما م یگر مید  یها نییآ ان اسالم ویمشترك م  یها كه دعوت به نقطه
  یمشترك همكار  د در اهداف مهم ویرند بكوشیا همه اعتقادات شما را بپذیكنند   یهمه اهداف با شما همكار 

 (014، ص 1نمونه، همان، ج   تفسیر د.)یینما
،  یان الهیاد مذاهب وه همه  یبر عل  ی مذاهب، با توجه به تهاجم فرهنگ  یشود به رغم تفاوت اعتقاد یشنهاد مین پیبنابرا

  ی مهم  نیاده كردن آن فراهم سازند، تحقق چنیپ  ینه را براین نقطه مشترك )قرآن( زمیق در ایتحق همه آنان با تعمق و
دست   ی نانیبه سرانجام قابل اطم  ی نه انحطاط فرهنگیدر زم  ی كامل قرآن  ین است كه ابتدا از جهت ارائه تئور یمستلزم ا

 م.یابی
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