نقش دین در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

اشاره

انحراف و ناهبجاری ،سهابقه دیریبههای در زنهدای بشهر دارد .جوامهع
بشری همواره شهاهد فهرو رفهتن افهرادی در اهرداب ناهبجهاریههای
اجتمههاعی بههوده و تجههارب تلخههی از آسههیبهههای آن در هههدر رفههتن
سرمایهها و نابسهامانی خهود و اجتمها دارنهد .بهدین سهبب ،جامعهه
شباسان ،روانشباسان و حقوقدانان با توجه بهه تخصه ههای خهود،
راهکارهایی بهرای مقابلهه و پیشهگیری از انحرافهات بهه جوامهع ارائهه
میدهبد .نکته قابل تنمل آن است که آیا در این مقوله ،دین هم میتواند
نقشی ایفا نماید و آیا میتوان از اهرم دین برای این امر بهره بهرد؟ تزم
است قبل از تبیین رویکرد دیبی به انحرافات اجتماعی ،تصویر درسهتی
از مفهوم ناهبجار اجتماعی ارائه شود.
معنای ناهنجار

واژه نابهبجار در برابر بهبجار قرار دارد .فرد بهبجار ،کسیاسهت کهه بها
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
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خود ،محیط پیرامون و انتاارات محیطش همسهازی داشهته باشهد 2.در
اصطالح جامعهشباسی ،هبجارهها را الگوههای اسهتاندارد شهده رفتهار
1
میاویبد .این الگوها نشاندهبده رفتار ایدهآل یا مطلوب جامعه اسهت.
ببابراین هبجارهای اجتماعی است که تعیهین میکبهد انسهان بایهد چهه
بگوید و از افهتن چهه چیزههایی اجتبهاب ورزد ،چگونهه بیبدیشهد و
چگونه رفتار کبد .از این رو هر ک سعی مهیکبهد رفتهار خهود را بها
هبجارهای اجتماعی سازاار نماید تا جامعهه او را بهه عضهویت خهود
بپذیرد 9.قوانین ،شیوه لباس پوشیدن ،مقررات رسهمی و اداری ،احکهام
فقهی و شرعی ،برنامه تحصیلی ،قواعد ورزشهها و بهازیهها ،آداب و
0
رسوم و ناایر آن ،از جمله هبجارهای جامعه محسوب میشوند.
در روانشباسی اجتماعی ،شخصی نابهبجار خوانده میشود کهه بها
ضوابط اجتماعی فرهبگی محیط پیرامون خود ،سازااری نیافته باشهد و
در روانپزشکی ،کسی نابهبجار تلقهی مهیشهود کهه بها خهود ،محهیط
4
پیرامون و انتاارات محیطش همساز نباشد.
با توجه به ایبکه جامعه مورد بحث ،جامعه اسالمی است ،بیامهان
مقصود از ناهبجارى در ایهن نوشهتار ،رفتهارى اسهت کهه بهر خهالف
انتاارات و هبجارهاى مسلمانان باشد .اار عمل و رفتاری بها هبجارهها
و آموزههای دیبی سازاار باشد ،عملی بهبجار و ااهر ناسهازاار باشهد،
عملی نابهبجار تلقی میشود.
 .2باقر ساروخانی؛ درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی؛ ج  ،2ص .2
 .1هدایت هّاّلل ستوده؛ مقدمهای بر آسیبشباسی اجتماعی؛ ص .23
 .9محمدحسین فرجاد؛ آسیبشباسی اجتماعی و جامعهشباسی انحرافات؛ ص.22-21
 .0همان ،ص .23
 .4باقر ساروخانی؛ درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی؛ ج  ،2ص .2
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دین و ناهنجاری اجتماعی

اسالم به عبوان اجتماعیتهرین دیهن ،برنامههای جهامع در حهوزهههای
مختلف فردی و اجتماعی ارائه کرده است .بهدیهی اسهت آمهوزهههای
دیبی هر اندازه ناب ،الهامبخش و اثراذار باشبد ،تا زمانی که به درستی
فهم نشوند و به شایستگی در عمل نیایبد ،نمیتوانبد نقشی بیافریببهد و
اثری بر جای نهبد .در این نوشتار به مواردی از کارکرد دین در کهاهش
ناهبجاریهای اجتماعی اشاره میکبیم:
 .1حوزه فردی

مکتبهاى بشرى معموت پشتوانه اخالق را وجدان معرفی میکببد ،امها
تردیدى نیست که قدرت تمایالت نفسانی در انسان تا حدى است کهه
وجدان معموت بهه تبههایی قهادر بهه اسهتقامت در برابهر آنهها نیسهت.
تجربههاى تلخ بیشمار ،اویای آن است که انسان بهه راحتهی وجهدان
خویش را تخریب کرده و نداى آن را به کلی از بین میبرد ،مگر ایبکهه
نیروى وجدان ،به نیروى برتر دیگری همچون ایمان به خهدا و قیامهت
مجهز باشد .مهمترین راهکارهای اسالم در حوزه فردی عبارتبد از:
الف) خداباوری

از جمله آموزههاى دیبی ،پذیرش خداونهدى اسهت کهه همهه چیهز در
قدرت اوست .اعتقاد به خداوندى حاضر و ناظر بر خلهوت و جلهوت
آدمی ،عامل بازدارنده بسیار مهمی به شمار میآید .اار این رهکارها در
حوزه فردی استفاده شود ،در عرصههای دیگر نیز جرم کاهش مییابهد.
قرآن مجید در موارد متعددی به این مسئله مهم اشاره کرده است:
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الورياد 2:مها انسهان را آفریهدیم و مهیدانهیم کهه نفه او چهه
م

وسوسهاى به او میکبد و ما از شاهرگ او به او نزدییتریم.
وین عجبتر مو من از وی دونم
یان نزدیکتر از من بو من اسدت

ّ ّ
اللِ َ
كظن َِ َل ُنكم َرقنبظ 1:خداوند همیشه
در جاى دیگری میفرماید « :مان
بر شما نگهبان است» .وقتی این خداباورى به مرز تقوا برسد ،مصونیت
اجتماعی را به همراه میآورد .امام علی از تقهوا بهه عبهوان حهرز 9و
سپر و دژ محکم 0یاد کرده است .آیا انسانی کهه شخصهیتاش کهه بها
چبین نگرشی شکل ارفته باشد ،به آسانی به ناهبجاریها تن میدههد؟
کدام دولت و حکومتی میتواند چبین ناارتی بهر افهراد جامعهه داشهته
باشد؟
نماز یکهی از راهکارههای دیهن بهرای بهرونرفهت از آسهیبههای
َ
ْ
َّ َ َّ َّ َ َ ْ
َ َْ ْ
شظء َو ْال ُين َك مر 2:نماز را
اجتماعی است َ« :مق مم الب إ مإن الب إ تنه ِ مَ الفح م
برپا دار که نماز [انسان را] از زشتیها و اباه باز میدارد» .بر اساس این
آیه ،خداوند اقامه نماز را به طور قطع و یقین ،به عبوان عامل پیشگیری
از فحشا و مبکرات معرفی کرده است .اار چه نهی از فحشها و مبکهر،
سلسله مراتب و درجات زیادى دارد و هر نمهازى بهه نسهبت رعایهت
شرایط ،اثهر بازدارنهدای دارد .چبانکهه پیهامبر خهدا دربهاره جهوان
 .2ق.26 :
 .1نساء.2 :
 .9محمد بن حسین الشریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه .232
 .0همان ،خطبه .226
 .2عبکبوت.02 :
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ً ََ
نمازخوانی که مرتکب اباه میشد ،فرمود« :إ َّن َص َـَل َت ُه َت ْن َه ُ
ـاه َی ْومـا َمـا فل ْـُ
َی ْل َب ْث َذ ْن َت َ
اب 2:یی روز نمازش او را از اباه بهاز مهیدارد» .چیهزی ههم

نگذشت که آن جوان توبه کرد.

نسم عاهر نیست با یک دلی دو دلبر داهدتن
یا ز جانان یا ز جان بایست دل بر داهدتن

نماز ،سرعتایر بزرای است که حرکت شیطانها را کبد میکبهد و
آنان را به خشم میآورد .ایهن دشهمن قسهمخهورده و ایهادی او ،تمهام
تالش خود میکوشبد مانع «اقامه نماز» شوند تا راههای پیروی از هوی
ْ َْ َ َ َ
َّ
َ ََ َ
َّ
ْ َْ
ض ُ
اظِوا البا َه َوات َب ُفاوا
اد مهم خلاَ َ
و هوس هموار شودَ« :خلاَ مماَ بف م
َ
َ
َ َ
َّ
الش َه َو مات َ َس ْوف َي ْلق ْو َن غ ًّنظ 1:آنگاه پ از آنان جانشیبانی به جاى ماندنهد
که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروى کردنهد و بهه زودى سهزاى
امراهی خود را خواهبد دید».
ب) معادباوری

اعتقاد به معاد با کارکردهایی که در فرد و جامعه دارد ،مهیتوانهد مهانع
بسیاری از انحرافهای جامعه شهود .وجهود  2044آیهه دربهاره معهاد،
بیانگر اهمیت این مسنله است .کسی که بهه روز قیامهت اعتقهاد داشهته
باشد ،میداند رفتارش رن ابدى به خود مهیایهرد؛ ببهابراین در برابهر
مسائل زندای فردى و اجتماعی ،احساس مسئولیت بیشتری مهی کبهد.
از نگاه قرآن نه تبها ایمان و یقین قطعی بهه روز قیامهت ،بهراى تربیهت
َ ُ ُّ
انسان کافی است؛ بلکه ظن و امان به آن نیز اثر عمیقی دارد« :ا َيظاَ
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،73ص .231
 .1مریم.۵۵ :
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َ َّ

ُ

َ
َ ُ َ ُ
ون ل َن َ
ظنم 2:آیا این کمفروشان امهان نمهیکببهد در
م
وم ِ ٍ
اولئک َنهم مبفوث م ٍ
روز بزرای برانگیخته خواهبد شد؟».
 .2حوزه خانوادگی

محققان اجتماعی بر این باورند که جامعه ،متشکل از خانوادههاست و
سالمت و سعادت جامعه ،به سالمت و پویایی ناهام خهانواده بسهتگی
دارد .بر اساس نتایج یی پژوهش 07 ،نفر از جامعهه آمهاری برخهی از
عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش را والدین ،خانواده ،بیتهوجهی،
بیمواتتی و عدم ناارت آنهان دانسهتهانهد .در حقیقهت از ناهر آنهان،
والدین ایشان در بزهکاریشان نقش داشتهاند 1.بررسهی پهژوهشههای
صورت ارفته در این زمیبه ،بیانگر آن است که عمهده عوامهل سهرقت
توسط سارقان« ،بهدرفتاری ،بهداخالقی ،بهیتفهاوتی ،بهدزبانی و عهدم
9
برآورده شدن انتاارات از سوی همسر ،خانواده و والدین» بوده است.
قربهانیان اصهلی عملکرد نهامطلوب خهانوادهها ،کودکان و نوجوانانبهد.
بررسیها نشان میدهد عملکرد بد و نامباسب خانواده ،مهمترین عامهل
در پیشبیبی ناسازااری نوجوانان است .طالق به عبوان پدیدهای شوم،
میتواند به انحرافات جبسی ،خودکشی ،فرار از مبزل ،سهرقت ،اعتیهاد،
تکدیاری ،ولگردی و  ...مبجر شود .یکی از مسئوتن ،طالق را عامهل
0
اصلی بروز  74درصد آسیبهای اجتماعی دانسته است.
 .2مطففین 7 :ه .4
 .1مجله زن روز ،ش  ،2779ص .20
 .9علی اصغر قربان حسیبی؛ جرمشباسی و جرمیابی سرقت؛ ص .92
 .0جامجم آنالین؛ «طالق ،ریشه پیدایش آسیبهای اجتماعی»؛ .2934/42/11
http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=188181818001
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نقش دین در تحکیم روابط خانواده

از دیدااه قرآن کریم ،اساسیترین اصل در رفتهار و تعامهل میهان زن و

شوهر ،معاشرت به معروف استَ « :و َِ ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ
وف 2:و با ایشهان
ظشروهَ مبظليفر م
م

[زنان] به شایستگی رفتار کبید» .معاشرت به شیوهای معهروف ،نیکهو و
شایسته میتواند بسیاری از مشکالت زندای را مرتفهع کبهد .معهروف،
یعبی هر چیزی که قهرآن ،روایهات ،عقهل و عهرف آن را بهه رسهمیت
شباخته و بپسبدد.
یکی از اصولی که قرآن کریم در حوزه خهانواده مهورد توجهه قهرار
داده است ،اصل «حکمیت» است .حکمیت یها داوری ،ویهژه مهواردی
است که در روابط خانوادای ،تفاهم جای خود را به شقاق و اخهتالف
داده است:

َ ً َ
َ ً َ
ْ
َ ُ
َ
« َو إ ْن خف ُت ُْ شقاق َب ْینهما ف ْاب َعثوا َ رما م ْن ذ ْهله َو َ رما م ْن ذ ْهلهـا إ ْن ُیمیـدا
ً َ
إ ْصَل ًا ُی َو ِّف َّالل ُه َب ْی َن ُهما إ َّن َّالل َه َ
كان َعلیما خبیما 1:و اار از جهدایی میهان
زن و شوهر بیم دارید ،پ

داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از

خانواده آن [زن] تعیین کبید .اار س ِر سازاارى دارنهد ،خهدا میهان آن
دو سازاارى خواهد داد .آرى! خدا داناى آااه است».

ل موضو
ببا بر توصیه قرآن ،به جای مراجعه زوجین به دادااه و ح ّ
از طریق رسیدایهای قضایی ،بهتر است با انتخهاب داورانهی از میهان
بستگان طرفین ،در رفع اختالف و ایجاد صلح و سازش اقدام نمود.
 .2روم.12 :
 .1نساء.92 :
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 .3حوزه اقتصادی

یکی از ببیادیترین مشکالت و ناهبجارترین دردههای زنهدای انسهان،
فقر است که با وجود پیشرفت و توسهعه اسهترده در زنهدای بشهری،
میزان آن نه تبها کاسته نشده؛ بلکه بر طبهق آمارههای موجهود در حهال
افزایش است .مشکالت فقر تبها مبحصر به پیامدهای خود فقر نیسهت؛
بلکه مشکالت این مسنله اجتماعی ،زمانی شدت مییابد کهه بسترسهاز
انحرافات میاردد .امام علی خطهاب بهه فرزنهدش امهام حسهن
َ
ُ
َ َُْ ْ َ ً َْ ُ ُ ُ
َُ َ َ
ـب ق َوت ُـه ف َم ْـن َعـد َم ق َوت ُـه كث َـم خ َایـاه 2:فرزنهدم
میفرماید« :ال تلُ إنسـانا ی ل
انسانی را که به دنبال کسب روزی خویش است ،مالمهت مکهن؛ زیهرا
کسی که هیچ ندارد ،لغزشهایش بسیار خواهد بود» .امام صادق نیهز
ً َ ْ ُ ُ َ َ ُّ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ
ک َعلی اْلثـُ 1:ثروتی
فرموده است« :غنی یحجزک عن الظلُ خیم من فق ٍم یحمل
که تو را از ظلم و ستم باز دارد ،بهتر از فقری است که تو را به ابهاه و
زشتی وا دارد» .در حقیقت فقر ،جهادهای اسهت کهه مهیتوانهد رونهده
خویش را به دامان کفر رهبمون سازد.
نقش دین در فقرزدایی

در آموزههای دیبی ،راهکارهایی برای درمان فقر بیهان شهده اسهت کهه
میتههوان آنههها را بههه دو بخههش راهکارهههای موقههت و مقههدماتی و
راهکارهای ببیادین و ریشهای تقسیم کرد.
الف) تغییر نگرش نسبت به ثروت

از نار قرآن ،نخستین اام بهرای فقرزدایهی و پیشهگیری از ناهبجهاری
 .2محمد باقر مجلسی؛ بحاراتنوار؛ ج  ،63ص .07
 .1محمد بن یعقوب کلیبی؛ الکافی؛ ج  ،1ص .71

نقش دین در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
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حاصل از آن ،تغییر فرهبگی و اجتماعی جامعه است؛ زیرا تا زمانی کهه
جامعه به درک درسهتی از حقیقهت رزق الههی نرسهد ،نمهیتوانهد بهه
فقرزدایی اقدام کبد .اموال ،ملی شخصی نیست؛ بلکه امانتی در دسهت
ّ َ َ
َ
ُ ُ
قاون 2:آنچهه
نف
انسان است ،چبانکه خداوند میفرماید « :مميظ رزقناظهم ي م

روزی ایشان کردیم» .ببابراین صاحب مال ،نبایهد بهر سهائل و محهروم
مبتی بگذارد؛ بلکه با احترام ،مهالش را بهه کسهانی بدههد کهه در واقهع

َ َّ َ
َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
اظئ مل َو ْال َي ْح ُار موم 1:آن
شریکان اویبد« :وال مذيَ مَا اماو مال مهم حا مفلاوم مللس م
کسانی که در امهوال ایشهان ،حقهی مشهخ و معلهوم بهرای سهائل و

محروم است» .بر این اساس بود که بزراان به حمایت از فقیران توجهه
خاص داشتبد.
روزی آیت ه ّاّلل سید ابوالحسن اصفهانی ناچار شد لحاف خویش را
در معرش فروش قرار دهد تها از ایهن راه مقهداری از نیازمبهدیههای
بسیار ضروری وی رفع شود .همزمان با این کار ،فردی مستمبد به وی
مراجعه کرد و وضعیت نابهبجار زنهدای خهویش را بهازاو سهاخت و
دست حاجت به سوی او دراز کرد .شبیدن وضع اسفبار این مرد ،روح
حساس و ظریف آیت ه ّاّلل اصفهانی را آزرد و او را متهنثر کهرد .از ایهن
رو ،مبلغی را که از بابت فروش لحاف بهه دسهت آورده بهود ،بهه ایهن
شخ

مستمبد وااذار کرد.

9

 .2نحل26 :؛ فاطر.13 :
 .1معارج 10 :و .12
 .9معصومه عبدالحسیبی؛ «سیره رفتاری علما در کمی به محرومان»؛ مجله طوبی؛ تیهر
 ،2916شماره  ،21ص .16 – 19
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ب) تأکید بر توزیع عادالنه ثروت جامعه

یکی از مهمترین راهکارهای فقرزدایی کهه در آیهات قهرآن بیهان شهده
است ،توزیع عادتنهه ثهروت عمهومی جامعهه اسهت .انفهال ،زکهات و
صدقات دیگر که در اختیار نهادهای ناام سیاسهی وتیهی اسهت ،بایهد
برای پر کردن شکاف طبقاتی و اصالح وضعیت اقتصهادی جامعهه بهه
کار ارفته شود:

َ
َ َّ
َ َ َّ َ
ُْ
ُْ
َما ذف َاء الل ُه َعلی َ ُسـوله م ْـن ذ ْهـل الق َـم فللـه َو ل َّلم ُسـو َو لـر الق ْم َبـی َو
َْ َ َ ُ َ َ
ْ َْ
ْال َی َت َامی َو ْال َم َساكین َو ْابن َّ
ْ ُ ْ 2
ون ُدول ًه َب ْی َن اْلغن َیاء مـنرُ:
السبیل كی ال یر
آنچه خدا از دارایی ساکبان آن قریهها عایهد پیهامبرش اردانیهد ،از آن
خدا و از آن پیهامبر [او] و متعلهق بهه خویشهاوندان نزدیهی [وى] و
یتیمان و بیبوایان و در راهمانداان است تا میان توانگران شهما دسهت
به دست نگردد.

ج) تأکید بر انفاق و صدقه

از آنجا که ثروت عمومی نمیتواند به تبهایی شکاف طبقاتی را کاهش
دهد ،بر انفاق و صدقه تنکید شده است؛ زیرا وقتی هر کسی بخشهی از
مال خود را به سائل و فقیر بدهد ،میزان ثروت شخ چبهان افهزایش
نمییابد که شکاف طبقاتی نابهبجار پدید آید .از همین روست که قرآن
بر صدقات و انفاق تنکید کرده است .ببا بر آیات قهرآن وقتهی پهردههها
کبار میرود و محتضر ،مرگ را میبیبد ،در مییابد مهمترین کار پ از
نماز ،صدقه و انفاق کردن است؛ از این رو خواستار تنخیر مرگ بهرای
انجام این عمل بزرگ عبادی میشود:
 .2حشر.7 :

نقش دین در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
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َ َ
َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ ُ َ
ْ ُ
َْ ُ
َو ذنفقوا م ْن َما َ َزق َناك ُْ م ْن ق ْبـل ذ ْن َیـأت َی ذ َ ـدك ُُ ال َم ْـو ُت ف َیقـو َ ِّب ل ْـوال
َذ َّخ ْم َتنی إ َلی َذ َجل َقم یب َف َأ َّص َّد َق َو َذ ُك ْن م َن َّ
الصـالح َ
ین 2:از آنچهه بهه شهما
ٍ
ٍ
روزی دادهایم انفاق کبید ،پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسهد و
بگوید :پرورداارا! چرا [مرگ] مرا مدت کمی به تهنخیر نیبهداختی تها
[در راه خدا] صدقه دهم و از صالحان باشم؟!.

آیت ه ّاّلل خزعلی در خاطرات خود آورده است:
شبی نزد شهید نواب صفوی

سیهزار تومان پهول بهرده بودنهد تها

برای خود خانهای تهیه کبد .به او افته بودند که ایهن مبلهغ نهه سههم
سادات و نه سهم امام و نه از وجوهات دیگر است؛ بلکه هدیههای از
ما به شما برای خرید یی باب مبزل شخصی برای خودتان اسهت تها
از اجارهنشیبی رها شوید .شهید نواب پاسخ داده بود که اار پول را
به این شر میدهید ،نمیپذیرم؛ ولی اار بدون شهر بدهیهد و مهرا
آزاد بگذارید ،خواهم پذیرفت .شخ

اهداکببده ،پول را بدون شهر

تسلیم او نمود .ایشان همان شهب پهول را میهان بیهوهزنهان ،یتیمهان و
محرومین و پابرهبگانی که قهبال آنهان را مهیشهباخت ،توزیهع کهرد.
ارهاشایی و رفع نیاز محرومان ،از خصوصیات بهارز ایهن شههید راه
حق بود.

1

یکی از بزراان میاوید« :به یاد دارم زمانی یکهی از طهالب بیمهار
شد .شیخ عبدالکریم شخصا دارویش را تهیه کرد و بهه مبهزل او بهرد و
 .2مبافقون.24 :
 .1عبدالکریم پاکنیا؛ «نواب صفوی ،آذرخشی در ظلمت»؛ مبلغان؛ دی و بهمن ،2911
شماره  ،03ص .04 – 17
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به خانوادهاش دستور داد که آن را آماده سازند .سهپ خهودش دارو را
2
به حجره آن طلبه برد و حتی به خادمش نیز نداد که ببرد».
د) تأکید بر کار و تولید

شاهراه اصلی معضالت و ناهبجاریههای اجتمهاعی ،بیکهاری اسهت و
حل آن ،بسیاری از مشهکالت اجتمهاعی ،روانهی ،اقتصهادی جامعهه را
برطرف میکبد .افزایش اختالتت روانی ،افزایش اختالفات خانوادای،
بهوجود آمدن مشکالت مالی ،کاهش رضایتمبدی از زندای مشترک،
تبش در روابط زناشویی ،افزایش اضطراب و اسهترس ،کهاهش عهزت
و احتمال بهروز رفتارههای پرخاشهگرانه و احسهاس حقهارت ،از

نف

جمله تبعات مبفی بیکاری در خانوادههای ایرانی اسهت .وقتهی رسهول
اکرم

درباره کسب و کار فردی سؤال میکرد؛ اار میفهمیهد شهغلی

َ ْ
ندارد ،میفرمود« :از چشم من افتاد» و در علتش میفرمودْ« :ل َّن ال ُم ْـْم َن
َ َْ َ ُ ْ َُ َْ َ ُ
یش بدینه 1:برای آنکه اار مؤمن شغلی نداشته باشهد،
إذا لُ یرن له مفة ،یع

زندای خود را به وسیله دیبش اداره میکبد (دینفروشی میکبد)».
اسالم به عبوان دیبی جامع و جاویدان ،برای اقتصاد و کسب و کار،
اهمیت ویژهای قائل شده است تا جایی که کسب و کهار را زمیبههسهاز
عبادات صحیح و از ارکان قبولی توبهه و بخشهش الههی معرفهی کهرده
است.
 .2معصومه عبدالحسیبی؛ «سیره رفتاری علما در کمی به محرومان»؛ مجله طوبی؛ تیهر
 ،2916شماره  ،21ص .16 – 19
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحار اتنوار؛ ج  ،244ص .3

نقش دین در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
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امام علی نیز فرموده است« :ا َّن َ
الله ُیح ُّب ُالم ْح َتم َف اْلم َین 2:خداونهد
کسی را که دارای یی حرفهه اسهت و بهدان اشهتغال دارد و امانهتدار
است ،دوست دارد».
 .4حوزه اجتماعی

اار چه رایجترین نو فقر در بعد اقتصادی آن مطرح است؛ به اونههای
که با شبیدن واژه فقر ،سریعا این عرصه به ذهن متبادر میشود ،اما بعهد
دیگر فقر یعبی فقهر فرهبگهی بسهیار عمیهقتهر و ریشههدارتهر از فقهر
اقتصادی است .مهمترین شاخصه فقر فرهبگی ،جهل و نهادانی اسهت؛
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
اوضا زندای خود ،تغییر و تحولی ایجاد نماید .امهام علهی
َ

َْ ْ

َ َْ َ ْ

فرمهوده

است« :ال غ َنی كال َعقل َو ال فق َم كال َج ْهـل 1:هیچ بینیازی مانبد عقهل و ههیچ

فقری مانبد نادانی نیست».
امروزه فقر فرهبگی به شکلهای مختلفی در جامعه ظههور و بهروز
دارد .در سالهای اخیر شاهد حرکتهای موازی و نمایشی ماشینهای
ارانقیمت در خیابانها و تخلیه هیجانهای نادرست هستیم کهه ناشهی
از فقر فکری ،فرهبگی و رفتاری است؛ چرا که تصهور مهیکببهد همهه
مشکالت فقط با پول حهل مهیشهود و چهون پهول دارنهد ،مهیتوانبهد
سادهترین قانون را نیز رعایت نکببهد و فراتهر از قهانون باشهبد .چبهین
 .2محمد بن یعقوب کلیبی؛ الکافی؛ ج  ،2ص.229
 .1محمد بن حسین الشریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت .20
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افرادی ،مرفه اقتصادی و فقیر فرهبگی هستبد .زندای تجمالتی دارنهد،
امهها حقههوق شهههروندی را نمههیدانبههد .لبههاس مههارک مههیپوشههبد ،امهها
رکییترین الفاظ بر زبانشان جاری است .ماشهینههای لهوک

سهوار

میشوند ،اما نه تبها قوانین رانبدای را نمیدانبد؛ بلکهه آشهغال خهود را
نیز به بیرون پرتاب میکببد.
راهحل دین ،امر به معروف و نهی از منکر

قرآن کریم امتهای پیشین را به دلیل جلوایری نکهردن از مبکهرات و
فساد ،نکوهش کرده است:

ُ
َ
َف َل ْو ال َ
كان م َن ْال ُق ُمون م ْن َق ْبل ُر ُْ ذ ُولوا َبق َّی ٍة َی ْن َه ْـو َن َعـن ْال َفسـاد فـی ْاْل ْ
َّ َ ً
َْ
إال قلیَل م َّم ْن ذن َج ْینا م ْن ُه ُْ2:پ چرا از میان امتهای قبل از شهما [کهه
به عذاب الهی هالک شدند] اروهی باقی نماندند تا از فساد در زمین
جلوایری کببد ،مگر قلیلی از آنها که ما نجاتشان دادیم.

راهحل مشکالت فرهبگی ،مهبدسهی فرهبگهی اسهت تها بها همهان
ابزاری که دشمن ،فرهب

را خالی از محتوا کرده است؛ آن را احیا و به

مسیر اصلی برارداند .رسالت اساسی امر به معهروف و نههی از مبکهر،
استقرار ارزشها و هبجارهای دیبی و انسانی اسهت .نقهش محهوری و
اساسی نخبگان جامعه در این بخش ،غیهر قابهل انکهار اسهت .در قیهام
تاریخی عاشورا ،حضرت سیدالشهداء

هدف از قیام خود را «اصالح

َّ
امت» و اراده خود را «امر به معروف و نهی از مبکر» اعهالم نمود« :إن َمـا
ُ َ
ُ
ْ
َ ُ َ َ ْ َ
ْ َ
َْ
خ َم ْجت ل لب اْل ْصَلح فی ذ َّمة َج ِّد ذ ُید ذ ْن ُآم َم بـال َم ْع ُموف َو ذن َهـی َعـن ال ُم ْنرـم َو
 .2هود.226 :

نقش دین در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی
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در آن شرایط ،ضمن بیان خطیر

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

 .2محمد باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،00ص « :994من به مباهور ایجهاد صهلح و
سازش در میان امت جدم خارج شدم .من در نار دارم امر به معروف و نهی از مبکهر
نمایم .میخواهم مطابق سیره جدم رسولخدا و پدرم علی بن ابیطالب رفتار نمایم».

