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 ان و حقتواند به ایمایمان و نور با بدی و ظلمت قابل جمع و هم سنخ نیست انسان تنها در صورتی می
م در تما نخیتیسدست یابد و به کمال و بقای حقیقی برسد که خود را هم راستا و هم سنخ با آن نماید؛ 

سازد. چنین را دارد و ادبیات ایمان را میابعاد باوری و رفتاری و بروزات که شخص خاص خود 
ده و زار دهنن و آمقصدی تنها با کنار گذاشتن و مقابله جدی با ادبیات مقابل ایمان، یعنی ادبیات ناام

الف حق ی که انعکاس دهنده رفتارهای زشت و باورهای غلط و خیعنی ادبیات -تحقیر کننده همز و لمز
ل گرامی و اخالق، یعنی رسوالن الهی و مصداق اتم ادب یعنی رسوبه الگوی ادب  و شباهت یافتن -است

 .صلی اهلل علیه و آله میسر است

به  و جامعه را برای انسان براساس آیات نورانی قرآن هر عملی انعکاس و تبعاتی مطابق با همان عمل
شود. در انسان می زیباست بلکه باعث ایجاد زیبایی و حُسن مل حَسنآورد. نه تنها نتیجه عارمغان می

شود که و بدی می زشت و تکوین باعث به جا ماندن تبعات اعتنایی به فطرتو بی اعمال بالعکس زشتی
انسان را آکنده از تیرگی  قلب هامهلکهکشاند. این می و فساد یبد هایمهلکهرا به انسان و جامعه 

شود. اگر به طوری که به تدریج تیرگی او را احاطه نموده و دستش از هرگونه نجاتی بریده می کندمی
یابد که هیچ آنقدر ادامه می هابدی و بازنگردد، گرفتارشدنش در چرخه نکندانسان از این وضع اعراض 

 د. شوآتش می دچار عذاب در نهایتگذارد و او باقی نمی و رشد ای برای هدایتراه و روزنه
این چرخه باطل تا  شود.می از ایمان انسانخروج  موجبایجاد شده و  ،به دلیل شرک سیئات چرخه

 یابد. کامل انسان ادامه می نابودی و هلاکت
این  کردن علل بروزبا برطرفشان، آثار و تبعات و با شناسایی انواع سیئات بنابراین الزم است انسان
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 د. آشکار کنرا  های حسنو جلوه ردهدوری ک ها از سوءزشتی
 وسیئات  توان شناسایی عواقب و تبعات ،آنها و بسترهای بروز مشخص شدن دالیل ارتکاب به سیئات

ل را برای یریزی جهت اجتناب از این رذاقابلیت برنامهاز سویی ، و اجتماع انسان تأثیر آنها بر ساختار
د. الزم کنسازی برای اجتناب از آنها را در اجتماع فراهم مینظاماز سویی دیگر و آورد به وجود میفرد 

 انسان و جامعهمنجر به ابتالی  دیگران، ه در نتیجه سیئاتبا تبعاتی ک است بدانیم چگونگی مقابله
 قابل یادگیری است. شود نیزمی

به عمومیت  است. با توجه به معنای طعنه و لمز هایی که در قرآن به شدت توبیخ شده، همزیکی از بدی
 با آن هرسد مقابل، به نظر میکلی سیئات در ساختار و با جایابی این سیئه هاسایر بدی این رذیله در بین

او به  ها خارج شده و ساختاربدی فرد از چرخه ،هاست. لذا با حذف این رذیلهمقابله با همه بدی به سان
سیئات، با عقبه باوری تکیه  زیرا همز و لمز به عنوان عرصه بروز ،یابدسوق می و اصالح سمت صالح

شکل و قالب  ،در حوزه زندگی دنیوی و ابراز رفتارهای تحقیرآمیز و خردکننده مال و اعتماد به خلود
 سازد. را در تعامالت اجتماعی آشکار می سیئات مبتال به انسان

 و به دور از حقیقت نه تنها عرصه اجتماعی را برای اهل ایمان و هدایت تفاوت نسبت به رشدبی جامعه
 نماید.سنخان خود را نیز دچار چالش میمالت میان همد، بلکه تعاکنناامن می

رقم خورده و منجر به دگرگونی  و خصومت زا بر مبنای کبربیمار و آسیب تعامالت در این جامعه
را از تعامالت خود حذف  تاین رویکرد زش شود. بنابراین چنانچه انسانهای انسانی و فطری میارزش

ه د قادر است از این تنگنای مهلک جان سالم بکنخارج  و تحقیر خود را از وضعیت طعنه نماید و ادبیات
در به فهم و پذیرش سخن شود. به این ترتیب قاشبیه می به اهل ایمانصورت ادبیاتش این دردر برد و 

 شود.  می شکوفارا یافته، ایمان در او  هاخواهد بود و انگیزه حذف سایر بدی حق
 مسائلی که الزم است در این رابطه به آنها پاسخ داده شود عبارتست از: 
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 چیست؟ و سیئه بدی، سوء 
 نماید؟ می آنها به چه صورت بروز اند و تبعاتکدام انواع سیئات 
 چیست؟ ها، دالیل انجام بدیبودن فطری انسان به خداجو با توجه 
 دهد؟ های مختلف تحت تأثیر قرار میها و حوزهرا در عرصه اجتماع چگونه ساختار هابدی 
 نماید؟ را متأثر می در فرد چیست و چگونه جامعه سیئات ستگاه و بسترهای بروزاخ 
 شود؟ می شبه ساختار تبدیل بهآورد چگونه وجود میه را ب هاای که بدیچرخه 
 ای مؤثر با این معضل داشت؟توان مقابلهبه تنوع و تکثر بدی و عدم وحدت آن چگونه می با توجه 
 و تبعات از سوء آن ساختار توان حول محور ساختاری معرفی کرد تا با شکستنرا می هاآیا همه بدی 

 آن اعراض نمود؟ 
 چیست؟ و سیئه راهکارهای تفصیلی خروج از سوء 
 او را مختل  رسد چگونه باید باشد تا رشدسیئاتی که به او می در مواجهه با تبعات نحوه نگرش انسان

 د؟ کنن
 پذیر است؟ چیست و چگونه امکان بر فرد و جامعه و سیئه سوء با تبعات فصیلی مقابلهراهکارهای ت 
 به چه میزان و چگونه است؟  با سیئات برای خروج و مقابله نقش حاکمیت و جامعه 
 چیست؟  و لمز همز 
 چگونه است؟  سیئات با ساختار و لمز ارتباط همز 
 اعراض نمود؟ و لمز توان از همزچگونه می 
 چیست؟  و لمز عواقب همز 
 چگونه است؟ بر فرد و جامعه سیئات به ساختار تأثیر آن با توجه 

از آنها که  شوندمیهای خطر تلقی ها به عنوان صحنه، برخی از صحنهبا جامعه انسان در مواجهات

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 شالکه رسزنش، شالکه سیئات
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

داشتن بلکه به دلیل  ،های فردیهایی نه تنها به علت اثرات و عقوبتتحذیر داده شده است. چنین صحنه
ها فراهم شود. حتی در قواعدی نجدی باشد تا امکان پرهیز و جبران آ عواقب اجتماعی باید مورد توجه

فردی و اجتماعی مورد  به علت داشتن تبعات سوء شود، اعمالکه خارج از عرف دینی وضع می
 د.شوگیرد تا از ارتکاب به آنها و عواقبشان اجتناب بازخواست و عقوبت قرار می

ین اند و از آنجا که اها را معرفی نمودهبا توجه به آیات و روایاتی که تبعات حاصل از سیئات و زشتی
از  باشد، الزم است به صورت جدیز خطراتی جدی برای رشد و بقای فرد و جامعه میتبعات، حاکی ا

 های فردی اجتناب نمود.سیئات، ولو بدی
اجتماعی  به طور مستقیم تأثیرات و تبعات یابیم که یا خود عملها درمیاین زشتیتبعات با نگاهی به 

پی  آمیز این عمل در اجتماعت و یا از روی عقوبت عمل به تأثیر فاجعهداشته و مورد توبیخ شدید اس
خواهیم برد. همانند روایات و آیاتی که در آن عقوبت عمل به بوی تعفنی تعریف شده که همه از آن در 

بین برده و نه وجود آمدن چنین وضعی در فرد و اجتماع، امکان بروزات زیبا و عاقالنه را از ه . باندرنج
 را در محاسبات فرد و جامعه و حسن بلکه محسنین ،نمایدرا منتفی می تنها امکان بروز حسنات

 دهد.قرار می و مقابله اعتبار نموده حتی مورد اتهامبی
تأثیرات نابسامان اجتماعی  ،ترین حالتدر فردی ، حتیله است که سیئاتأین مسچنین عواقبی نشانگر ا

 خواهد شد. دربرخواهد داشت که منجر به در تنگنا قرارگرفتن افراد جامعه
مسیر شده، های خداجو فطرت توانند منجر به انحرافبا در تنگنا قراردادن جوامع حتی می برخی از اعمال

در  انسان که فطرت د. در حالیبیندازن و آن را به هلاکت کنندرا از فالح و رستگاری به کلی خارج  جامعه
و رستگاری را برای فرد و جامعه  شد حتماً راه رشدهایی نمیطبع خود خداجوست و اگر دچار چنین مضیقه

 آورد.  به ارمغان می
تالش شده است  ،آنها در روایات و تبعات ترین مصادیق سیئاتدر این پژوهش با بررسی استقرائی مهم
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مورد بررسی قرار گیرد. سپس به بررسی  فرد و جامعه تا مختصات هر یک به همراه تبعاتشان در ساختار
، انسان علل سوء و سیئه در ساختار وجودیتعیین جایگاه پرداخته، با  و سیئه دالیل و بسترهای سوء
ده است. بدین ترتیب با های ساختاری انسان از منظر سوء را مورد بررسی قرار داامکان تشخیص آسیب

دریافت نحوه تأثیر ساختار فردی سوء بر ساختار جامعه و ایجاد تبعات و انحرافات اجتماعی، از طریق 
سیئات در  در منطقه بروزات انسان، شبه ساختار یا چرخه نقطه ورودی مشترک سیئات فرد به اجتماع

 جامعه بررسی شده است.  
بر مبنای سوره مبارکه  و لمز اجتماعی یعنی همز های یکی از معضالت و سیئاتادامه با تعیین مؤلفهدر 

سیئات  همزه و نیز سایر آیات مرتبط با این معضل، سعی در یافتن مختصات همز و لمز در ساختار
های همز و لمز به ساختار فردی و اجتماعی مختصات و برگردان مؤلفه با تعیین این ایم. سپسکرده

معیوب سیئات و نحوه پرهیز،  ، جایگاه آن در چرخهاین سیئه سیئات، امکان بررسی تفصیلی علل بروز
 ده است. شفراهم  با این معضل در فرد و اجتماع ترک و مقابله

و  توان بسترهای بروزمی سیئات در ساختار ، با کشف مختصات این سیئهو لمز عالوه بر درمان همز
راهکارهای  توان. همچنین میعواقب آن را مشخص نمودو  و جامعه در حوزه انسان عوامل بروز سوء

و یکی  د. به این ترتیب همز و لمز به عنوان ادبیاتکرو اعراض از سوء را تشخیص داد و عملیاتی  مقابله
و باورهای غلط و  رفتارهای سوء از اشکال بروز سیئات بیان شده که خروج از آن منجر به اصالح

 دهند.می ای است که عقبه این ادبیات را شکلمشرکانه
، راهکارهای تفصیلی و عملیاتی تحلیل و بررسی بنیادهای ایجاد سیئات ی،با شناسای توانمیدر ادامه 

 ارائه داد. و ساختار در قالب نظامرا  در انسانآن شدن و ارتکاب به آن و نهادینه با سوء مقابله
راهکارهای دستیابی  ،و کریمانه از منظر دعای مکارم االخالق حسنه در پایان با بررسی معیارهای اخالق

سپس ادبیات و ارائه شده  و لمز همز با ادبیات با رویکرد مقابله، ، از طریق حذف سیئاتبه حسنات

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 شالکه رسزنش، شالکه سیئات
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

به عنوان الگوهای اخالق و ادبیات الهی در  تقابل با ادبیات استخفافی و تحقیرآمیز مقابل الهی  رسوالن
 شده است.استخراج ی آن هابررسی و ویژگی ،حق

 فصل اول: شاکله سیئات
 فصل دوم: تعیین جایگاه همز و لمز در ساختار سیئات

 فصل سوم: شکسته شدن چرخه سیئات با دوری از همز و لمز
 فصل چهارم: حذف ادبیات همز و لمز؛ رویش ایمان

http://www.quranahlebayt.ir/

