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  : چکیده

 .اسـت  جامعه در مشروع صورت به نامشروع عمل یک دانستن جایز یا شمردن مباح معناي به اباحه 

 از آنان هدف .نهادند بنا لیبرالیسم و اومانیسم چون مکاتبی را آن مبانی و است غرب در آن خاستگاه

 بـا  مطلـق  آزادي و محـوري  انسان جایگزینی و جامعه در خدامحوري حذف ،جریان این انداختن راه

 راسـتاي  در ابـزاري  نظر و عمل حوزه در غرب فرهنگ بودن تأثیرگذار .است دنیوي و مادي اهداف

 گونـاگون  هاي شیوه به تاکنون گذشته از ها غربی .است برتر سود و داري سرمایه اهداف به دستیابی

 اسـالمی  جامعـه  در خـود  هـاي  آرمان و اهداف تحقق درصدد مختلف ابزارهاي به شدن متمسک با

 ایـن  بـه  پـرداختن  دنبـال  بـه  اي کتابخانـه  مطالعات و تحلیلی-توصیفی روشی با مقاله این .اند بوده

 فرهنـگ  بـر  تأثیرگذاري در غرب فکري نوین ابزارهاي از یکی گري اباحه جریان ،که است موضوع

 آن بـا  مقابله براي مناسبی روش جریان این از اسالمی فرهنگ شناسی آسیب .است اسالمی جامعه

   .است آن از فرهنگ تأثیرپذیري عدم و
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  : مقدمه

 یافته انعکاس احکام و اخالق، عقاید حوزه سه در آن هاي برنامه و ها آموزه که است زندگی نامه نظام دین

 انعکاس سنّت و کتاب در آنچه با را خود باورهاي و ها نگرش که است آن داران دین از دین انتظار. است

 گونه همان و باشند پذیرا(ع) بیت اهل و پیامبر یعنی دین واقعی مفسران تأویل و تفسیر اساس بر است یافته

 و فقهی احکام به، پایبندند، است آنان درونی سرشت و فطرت با منطبق که دین اخالقی هاي آموزه به که

 ایمان کنار در صالح عمل همراهی و مالزمت بر تأکید. دهند نشان خود از بایسته اهتمام نیز دینی شعائر

 لزوم به دین اهتمام گر حکایت، یافته انعکاس قرآن در بارها که بختی نیک و سعادت رمز عنوان  به

 آسیب و داده قرار هدف را ها آن گري اباحه جریان که است احکام و اخالق حوزه دو به داران دین پایبندي

  .)134ص، ش1383، میبدي فاضل( رساند می ها آن به جدي

 که کند می تحمیل را شرایطی و نموده حاکم را وضعیتی، خارجی و داخلی شرایط و  انقالب واقعیت

 توانایی و حقانیت، مشروعیت، ها چالش این. است نموده مواجه چالش با را ها آرمان از نگهبانی و پاسداري

 یاد نرم جنگ به آن از که، است پنهان جنگ نوعی آغازگر و برد می سؤال زیر را ما  مکتب و  انقالب

 درصدد و اند انداخته راه به اسالمی فرهنگ علیه هایی حربه غرب جوامع جهان سطح در امروزه. شود می

 هستند آن بجاي خود فرهنگ کردن جایگزین و آن محو و نابودي همچنین و  فرهنگ به زدن ضربه

   .)234ص، ش1387، مریجی(

، دید جوان نسل ویژه به جامعه افراد ظاهر در توان می را اسالمی فرهنگ بر گري اباحه جریان اثرگذاري

 که جایی تا، اند رسیده خود هدف به ها غربی زیادي حد تا، جمعی ارتباط وسایل و ابزار گسترش با امروزه

 طوري. کرد مشاهده توان می هم آنان افکار در بلکه جامعه مردم ظاهر در تنها نه را گري اباحه نمادهاي

 است غربی تفکر از برگرفته که را خود احکام و نموده منسوخ را شریعت و اسالم احکام، افراد از بعضی که

  .)301ص، ش1376، جعفري( نمایند می آن جایگزین

 شیوع اي جامعه در انحرافی جریان یک اگر، است جهت آن از موضوع این در تحقیق ضرورت و اهمیت

 حال. است فراگرفته را جامعه آن گریبان که است اي کشنده و واگیردار بیماري شیوع ي منزله به کرد پیدا

 موضوع این در پژوهش از ما هدف. جست حلی راه باید آن پیشرفت و رشد از جلوگیري و درمان براي

 ارائه و انحرافی جریان این معرفی و بیان در، هایمان بررسی و تحقیقات کردن علمی یا نمودن کاربردي

 جامعه در را انحرافی جریان این ي ریشه نتوانیم اگر موظّفیم همچنین. است آن با مقابله راهکارهاي

  . شویم جامعه در آن پیشروي از مانع بلکه بخشکانیم

 و گري اباحه جریان با رابطه در اسالم دیدگاه: نماید می ضروري ها سؤال این به پاسخ پژوهش این در
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 نظر از انسان است؟ میزان چه آزادي با آن ارتباط کجاست؟ گري اباحه خاستگاه چیست؟ آزادي جایگاه

   است؟ برخوردار جایگاهی چه از اسالم دیدگاه از خانواده بنیان است؟ جایگاهی چه داراي اسالم

، توصیف با و محور مسئله، اي کتابخانه مطالعات صورت به پژوهش این در شده گرفته پیش تحقیق روش

 انجام مشکل رفع و مسئله حل قصد  به محورکه مسئله تحقیق روش. است مرتبط مفاهیم تحلیل و تبیین

  . شود می

 عنوان با اي مقاله، گري اباحه جریان با رابطه در است گرفته صورت که تحقیقاتی و ها بررسی به توجه با

 تاریخی پیشینه بررسی به خود پژوهش در ایشان. است گرفته انجام نصیري آقاي توسط داري دین آفت

 عوامل. 2 شناختی؛ باور عوامل. 1: ازجمله عامل سه معتقدند و، است پرداخته گري اباحه پدیده

. دارند را اصلی نقش گري اباحه پدیده گسترش و پیدایش در، شناختی جامعه عوامل. 3 شناختی؛ روان

 نگاه، شناختی باور عوامل ازجمله، (ع)بیت اهل محبت بودن بسنده و خداوند مطلق مهربانی به اعتقاد ایشان

 فاصله و فقر و شدن جهانی پدیده و شناختی روان علل ازجمله دینی شناسی معرفت دستگاه به بدبینانه

 مقاله این در اما. اند کرده معرفی گري اباحه گسترش و پیدایش در شناختی جامعه عوامل ازجمله را طبقاتی

 از آن تأثیرپذیري میزان و اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري عوامل: قبیل از خاص صورت به تري تازه نگاه با

  . است شده پرداخته آن با مقابله هاي راه همچنین و گري اباحه جریان

  

  اسالمی فرهنگ -1

 به و دارد را خود به مخصوص تفکر طرز اسالم، که است این پژوهش این در اسالمی فرهنگ از مراد

 ساخته بینی جهان آن اساس بر آنان اخالق و اعمال، عقاید تا آموزد می را خود خاص بینی جهان مسلمانان

  . بگیرد خود به اسالمی رنگ و شود

 دو این به مسلمانان همه. باشند می اسالمی فرهنگ توأمان هاي سرچشمه و منبع حدیث و سنت، قرآن

 پیش برایشان که خاصی احوال و  اوضاع بر خداوند مشیت مطابق را تعالیم این و دارند ایمان الیزال منبع

 را مسلمانان زندگی شیوه و رفتار، توحید بازتاب عنوان به سنت و قرآن. کنند می اعمال و اطالق آید می

، اسالم در خانواده منظور. است کرده تأکید، خانواده بنیان حفظ بر چیز هر از بیش اسالم. دهند می شکل

 شامل که گیرد برمی در را تري وسیع دودمان بلکه، نیست غرب در) اي هسته( کوچک خانوادة همان

 درون در روابط حفظ بر. شود می نیز آنان اوالد و دایی، عمو، خاله، عمه حتی و ها مادربزرگ و ها پدربزرگ

 پیوندهاي داراي یا رحم یک زاده که کسانی همه میان روابط حفظ یعنی »ارحام صله« اصطالحاً و خانواده

 حفظ و ایشان به بودن نزدیک و خویشاوندان با دیدار که است شده تأکید اي اندازه به، اند نسبی و خونی
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 ازدواج بر تأکید. است شده تلقی مسلمان مرد و زن هر دینی تکالیف از یکی، خانوادگی پیوندهاي و روابط

، نصر( اند دانسته دین نصف را نکاح که جایی تا اهمیت این و است خانواده زیاد اهمیت دلیل به نیز

  .)79ص، ش1373

 طور به، گیرد برمی در زمین کره سراسر در را مردم زندگی هاي شیوه که فرهنگ وسیع مفهوم طرفی از

. است شده تشکیل، اند وابسته و مربوط یکدیگر به حال عین در که متفاوتی عناصر و اجزا از مشخص

  . شود می تقسیم مادي غیر و مادي جزء دو به غالباً، تحلیل لحاظ به فرهنگ

، قنادان( نمادها، ها نگرش، باورها، هنجارها، ها ارزش: از است عبارت غیرمادي فرهنگ: غیرمادي فرهنگ

  .)ص78، ش1375

 براي و شده ساخته جامعه پیشین اعضاي دست به که است وسایلی شامل مادي فرهنگ: مادي فرهنگ

  .)79ص، همان( است مانده ارث به حاضر اعضاي

 به نیز را مذهب و هنر، ادبیات، علم، اخالق چون هایی مؤلفه توان می فرهنگ براي کلی طور به البته

  . داد قرار توجه مورد فرهنگ ي دهنده تشکیل اضالع و عناصر عنوان

 بنابراین، است گري اباحه جریان از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري علل بررسی پژوهش این در ما هدف اما

  . بود خواهد مشاهده قابل فرهنگ اضالع سایر از بیش و است مذهبی فرهنگ پیرامون بیشتر بحث

  

   گري اباحه جریان -2

 در) 116ص، 1ج، ش1342، معین( است شمردن جایز و دانستن حالل، کردن مباح معنی به لغت در اباحه

 اشاره ها آن به که شده ارائه پدیده این از نزدیک وبیش کم تعاریفی مختلف هاي المعارف دایرة و فرهنگ

 که ملحدان جماعت اباحیه؛. شمرده مباح را چیز همه که ملحدي اباحی؛: «نویسد می دهخدا. کنیم می

  .)283ص، 1ج، تا بی، دهخدا( »ندانند روا را چیزي

 ارتکاب داشتن روا و تکلیف وجود به اعتقاد نداشتن از است عبارت.... اباحت: «است آورده چنین معین

، ش1342، معین( »داند روا را محرمات ارتکاب و شمرد مباح را چیز همه که ملحدي اباحتی؛ ... محرمات

، قیدي بی، مباالتی بی نوعی توان می را گري اباحه مذهب، اباحیه، گري اباحه کل در .)116ص، 1ج

  . دانست فرهنگی و دینی شعایر و ارزش برابر در گري الابالی و بندوباري بی

 مستحب و واجب شامل و حرام برابر در گانه پنج تکلیفی عناوین از یکی گري اباحه فقهی اصطالح در اما

» اباحیه« عربی در آن معادل یا» اباحتی« همچون مختلفی عناوینی با گري اباحه پدیده از. است مکروه و
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» اباحیه« عملی و مشرب یا فرقه از فکري هاي مشرب یا مذاهب و فرق کتب در چنانکه. است شده یاد

 الفنون اصطالحات کشاف و االنس نفحات از نقل به باره این در سجادي جعفر سید دکتر. است شده یاد

 شریعت وظایف و قیود به مقید را خود که کسانی. است عرفانی اصالح این، اباحیه: «است آورده چنین

، ش1354، مصاحب( »حقیقت اهل نه است الناس عوام وظایف از شریعت احکام به تقید گویند و دانند نمی

 دانسته هایی گروه را اباحیه و نگریسته مسئله این به پدیدارشناسی دید از اسالمی المعارف دایرة .)26ص، 1ج

، معاصر فرهنگی نظران صاحب از برخی .)31ص، همان( پندارند مباح را شرع خالف اعمال از برخی که

 همراه به آزادي و »لیبرتینیزم« مفهوم به و ارزشی و فرهنگی گسیختگی لجام با مترادف را گري اباحه

 دیگر برخی .)18ص، افروز غالمعلی دکتر با گفتگو، رسالت روزنامه( اند دانسته دینی هاي حریم فروپاشی

 افزایش معناي به تعریف سطح ترین کالن در گري اباحه: «اند کرده عقیده ابراز چنین گري اباح درباره

 روزنامه( »است مستحبات و مکروهات، محرمات، واجبات دایره کاهش و رفتارها براي مباحات ي دامنه

  .)20ص، افروغ عماد دکتر با گفتگو، ها ریشه و عوامل، گري اباحه

   گري اباحه  پیشینه -1-2

 در زیرا گردد؛ برمی رنسانس دوران کارآمدن روي و وسطی قرون افول دوران به غرب در گري اباحه  پیشینه

 این در و گرفت قرار اومانیسم فکري مبانی از و گشت احیا محوري انسان وسطی قرون افول با غرب

 - فکري مکاتب غرب در جریان این سرگیري از با و گرفت شکل رنسانس یا علم نوزایی دوران هنگام

 غرب در را گري اباحه فکري مبانی مکاتب همین که گرفت شکل لیبرالیسم و اومانیسم چون فلسفی

 ذاتاً انسان، پولس توسط شده تبلیغ مسیحیت، اومانیسم مکاتب در کلیسا هاي آموزه بنابر زیرا. نهادند بنیان

، دهد نجات را خود تواند نمی که است حدي به انسان باطنی خبث و فساد این و است تبهکار و فاسد

 بود انسان به بخشیدن اصالت، آمد وجود به مکاتب این در که مسائلی ترین مهم تفکّر طرز همین براساس

 وجود او از تر شریف موجودي هیچ چراکه بخورد؛ رقم او هاي خواسته محور بر ها اندیشه تمام باید که

، اومانیسم مکتب در ها اندیشه بنابراین، است هدف خود و آغازگر او و باشند او خدمت در باید همه. ندارد

 لیبرالیسم مکتب در طرفی از و خدامحوري جاي به محوري انسان یعنی گرفت قرار چیز همه محور ، انسان

 هر است آزاد انسان، آزادي از آنان تعریف اساس بر دلیل همین به. شد تجویز انسان براي مطلق آزادي

 وجود به باعث غربی جوامع در تفکر این شیوع با. باشد غیراخالقی و ناپسند خواه دهد انجام را عملی

 به دست خود نامناسب رفتارهاي و اعمال این توجیه براي آنان و شد اخالقی هاي بندوباري بی آمدن

 اعمال این از روانی و روحی اي اشاره از شدن خارج براي ابزاري را گري اباحه زیرا زدند؛ گري اباحه

 غیراخالقی هاي آموزه دادن نشان مجاز در سعی خود اعمال دادن نشان مباح با و دانستند می غیراخالقی

 شکل غرب در رنسانس ي دوره یا علم نوزایی هنگام به گري اباحه جریان که بود جا همین از. داشتند
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، نوذري( دادند شکل را انحرافی جریان این فکري مبانی لیبرالیسم و اومانیسم چون مکاتبی و گرفت

  .)13ص، ش1379

  اسالمی فرهنگ در گري اباحه نمادهاي - 2-2

 آن نه و مشهور و مسلّم محرمات و توجه عطف با واجبات ترك و محرمات انجام صورت دو به گري اباحه

 مشترك صورت به نیز گاه و مردان ویژه گاه و زنان مختص گاه-است اختالف فقیهان میان که دسته

 اشاره توان می گري اباحه از مصادیقی عنوان به ذیل موارد به روي هر به. است ارزیابی قابل، آنان میان

  : کرد

  . مردان توسط طال انگشتر و ساعت از استفاده یا ها دست و گردن به طال قطعات آویختن-

 معروف بیشتر غربی هاي موسیقی به جوانان میان که زننده و مطرب هاي موسیقی انواع به دادن گوش-

  . است

  . ها پارتی و ها عروسی، لعب و لهو مجالس در بویژه الکلی مشروبات از استفاده-

 سوي از پوشش رعایت عدم رغم به، ها میهمانی و ها عروسی مجالس در مردان و زنان شایع اختالط-

  . زنان

  . است یافته رواج ها میهمانی از دست این در که زنان و مردان جمعی دسته و مشترك هاي رقص-

 آشکارکردن با اجتماعی هاي محیط در دختران و زنان از شماري سوي از شرعی پوشش رعایت عدم-

  . نما بدن و تنگ هاي لباس از استفاده و پاها و ها دست از بخشی، سر موي از بخشی

  . مشهور و شدید آرایش با جامعه سطح در شدن ظاهر-

  . باخت و برد با قمار غیر ابزار یا قمار آالت از استفاده-

 رفتارها گونه این حقیقت در دوستانه؛ آمدوشدهاي و خانوادگی وآمدهاي رفت در الزم پوشش رعایت عدم-

  . پاشد می فرو همسایگی و دوستی یا خانوادگی پیوند با، نامحرم و محرم هاي حریم که است آن گر حکایت

  . جماعات و جمعه نماز در حضور عدم بالطبع و یومیه نماز ي اقامه به اهتمام عدم-

  .)6ص، ش1374، نصیري( است اسالمی فرهنگ در گري اباحه از هایی نمونه شد ذکر که موارد همگی
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  گري اباحه ترویج در جمعی ارتباط وسایل نقش -3

 شکستن و شود می جغرافیایی هاي محدوده شکستن باعث جمعی ارتباط وسایل ورود، 1کازنو ژان تعبیر به

 و الگوها شدن یکسان و فرهنگی سازي سطح به تواند می جغرافیایی بسته هاي محدوده هاي پوسته

 قوام و بسط ملی همبستگی، جامعه یک زوایاي ي همه به جمعی ارتباط وسایل ورود با. بیانجامد ها اندیشه

 و یابند می آگاهی ملی واحد یک به خود تعلق از دست دور روستاي یک یا افتاده دور هاي قبیله. یابد می

 درجه .)155ص، تا بی، کازینو( سازند می فراهم عمل در را تعلق این بسط هاي زمینه، آنان بین آگاهی تبادل

، اقتصادي، فرهنگی رشد متغیر تابع و دارد ضعف و شدت ها آن از همگانی استقبال نیز و ها رسانه تأثیر

 یک افراد گیري بهره چگونگی در را اصلی سهم فنّاوري و دانش پیشرفت زیرا است؛ جامعه اجتماعی

 نیست امري، ابزار این ژرف تأثیر اصل ولی .)3ص، ش1381، طوسی فخار( دارد همگانی هاي رسانه از جامعه

، کتاب خواندن صرف افراد که است بسیاري وقت جهت به این و کرد انکار را آن بتوان آسانی به که

 کنند؛ می سینما به رفتن و رادیو به دادن گوش، تلویزیون هاي برنامه تماشاي، ها روزنامه، مجالت

 متوجه، صنعتی کشورهاي در تلویزیون تماشاي پیامدهاي بررسی هنگام شناسان جامعه که اي گونه به

 میانگین که دارد اي جاذبه چنان ساله شانزده تا سه نوجوانان و کودکان براي جمعی رسانه این که شدند

، 2کوئن( گذرانند می درس کالس در که وقتی از بیش، کنند می تلویزیون تماشاي صرف ها آن که وقتی

 ویژه به، ها رسانه شدید تأثیر تحت جوان و نوجوان، کودك قشر، جامعه اقشار میان در .)112ص، ش1372

 جمعی ارتباط وسایل هاي پیام که این نخست: است توجه قابل جهت دو از امر این و هستند تلویزیون

 در توانند می کمتر، هستند شده ساخته و پرداخته ذهنی داراي که بالغ و بزرگ هاي انسان با برخورد هنگام

 تازه نوجوانان و کودکان ي درباره امر این ولی، دارد خاصی دفاعی مکانیسم شخص زیرا کنند؛ رسوخ ها آن

 از متشکل، پیوسته هم به شبکه بدون و ساده، نوجوان و کودك ذهن: نیست صادق رسیده بلوغ به

 را آنان منطقی طرد یا پذیرش سپس و سنجش، عقاید تحلیل اسرار هنوز. است باورها و ها اندیشه

 قرار جمعی ارتباط وسایل برابر در حفاظ یا پناه هیچ بدون کودکان که هنگامی رو ازاین. است بازنیافته

 دانشمندان و شناسان انسان تأکید بنابر اینکه دوم .)177ص، ش1372، ساروخانی( تأثیرپذیرند سخت، گیرد می

 محیط در سپس و یابد می شکل، سالگی دوازده تا سه سنین در غالباً افراد شخصیت، اجتماعی علوم

  .)73ص، 2ج، تا بی، نویسندگان از جمعی( کند می ظهور و بروز اجتماعی

  

                                                           
1
 Jean Casino 

2
 Bruce Quinn 
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  اسالمی فرهنگ بر گري اباحه تأثیرات پیرامون رهبري معظم مقام دیدگاه -4

 فرهنگ متوجه گري اباحه جریان از که هایی آسیب پیرامون را )العالی مدظله(رهبري معظم مقام دیدگاه ابتدا

  : داریم می بیان است اسالمی

 سوي از که آفاتی و خطرات با رابطه در خود هاي سخنرانی از بخشی در )العالی مدظله(رهبري معظم مقام

. است تر مهم اقتصاد از فرهنگ من عزیزان: فرمودند کند می تهدید را ما فرهنگ بیگانگان و دشمنان

 اگر و دارد آثاري باشد تمییز هوا این اگر. کنیم می تنفس ما که است هوایی معناي به فرهنگ چراکه

 به داخلی تولیدات مصرف خواهیم می اگر. هواست مانند کشور یک فرهنگ. دارد دیگري آثار باشد کثیف

 اگر ؛)1/1/1393( بیفتد جا مردم ذهن در داخلی تولید فرهنگ باید یابد تحقق کلمه واقعی معناي

 اند شده آن دچار کشورها از برخی امروزه که شد خواهیم دچار بالیی همان به نباشد درست ها گیري جهت

 روي بر دشمنان تمرکز. است برپاشده آن بجاي شهوات و است شده برانداخته خانواده نظام آن در که

 زمینه در دشمنان آماج و هدف. دارد فرهنگ که زیادي تأثیر همین خاطر به. جاست همه از بیشتر فرهنگ

 اول روزهاي از که نمودند اشاره نکته این به ایشان. مردم باورهاي و ایمان از است عبارت فرهنگ

. کنند تفاوت بی انقالب هاي پایه به نسبت را مردم تا گذاشتند را خود توان همه دشمنان امروز تا انقالب

 گرفت نادیده شود نمی را ها این، را مردم قلبی باورهاي و دادند قرار تهاجم مورد را مردم ایمان

 در را اسالمی مبانی و کرده تحقیر را ایران ملت ویژه به و اسالمی جوامع، ها غربی امروزه ؛)1/1/1393(

 خانواده نهاد ها آن، دهند می قرار جدي تعرض مورد را انقالب اصلی شعارهاي و کنند می متزلزل ها ذهن

 اصالت اصل که هستند کسانی همان ها این کنند؛ می وانمود معنی بی را ازدواج و داده جلوه ارزش بی را

 و شهوات با یکی و اعتیاد با را جویی لذت این یکی و دانند می ارزش و مطلوب امري را جویی لذت یا لذت

 مباهات ي مایه را این باشد کسی لذت ي مایه که را هرچه و. آورد می دست به زدن کتک با دیگري

 بیانی در رهبري معظم مقام ؛)1/1/1393( است غربی گري اباحه ترویج نمودهاي از همه ها این و دانند می

 ترویج:  از اند عبارت ها غربی سوي از اسالمی جوامع در گري اباحه ترویج نمادهاي نمودند اشاره دیگر

، راسخ ایمان بجاي اعتقادي بی و افکنی شبهه، ملی نفس اعتمادبه و عزت بجاي ملی حقارت احساس

 به توجه با ؛)1/1/1393( بلند همت و تالش و کار بجاي رانی شهوت و جویی لذت فرهنگ ترویج

 هاي مشی خط به ایشان احاطه و غرب فرهنگی رویکردهاي به نسبت رهبري معظم مقام هوشیاري

 شبیخون یا فرهنگی تهاجم از متمادي هاي سال این در اسالمی جمهوري موقعیت صحیح درك و دشمن

 است راست این، زنند می فرهنگی شبیخون دارند ها این گفتم وقت یک من: «کنند می یاد چنان فرهنگی

 ملتفت بیند می را صحنه که کسی، بینند نمی را صحنه یعنی: فهمند نمی بعضی است راست که داند می خدا

 انداختند را شهوت ما هاي جوان ... !است هم شبیخون که فهمد می و کند می کار چه دارد دشمن که است
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 حاال. بیاورند در زانو به را دشمن توانستند و مبارزه میدان به رفتند، دور انداختند را لذت و راحتی، دور

 را ما هاي جوان که است این او انتقام چیست؟ انتقامش. گیرد می را انتقامش ما هاي جوان از دارد دشمن

 ها جوان بین مجانی و کنند می چاپ مبتذل عکس و کنند می خرج پول، کنند می سرگرم شهوات و لذت به

 عناصر« ؛)5/2/1372( »دهند می مجانی را شهوت مهیج هاي فیلم، کنند می درست ویدیو، کنند می منتشر

. است گذاشته فرهنگی تهاجم روي را خود همت بیشترین، دشمن امروز که بدانند باید جامعه فرهنگی

 کارزار یک اآلن ... سیاسی آدم یک عنوان به نه، کنم می عرض را این فرهنگی آدم یک عنوان به من

 را خبرها کند پیدا تسلط نبرد و کارزار صحنه بر بتواند هرکس. است جریان در سیاسی و فرهنگی و فکري

 از دشمن اآلن که شد خواهد مسلم برایش، بیندازد صحنه به نگاه یک و باشد داشته ذهنی احاطه، بفهمد

 این فرهنگی تهاجم هاي راه از یکی« ؛)12/2/1369( »آورد می وارد را خود فشار بیشترین فرهنگی طریق

 چیزهایی همان که – ایمان به متعصبانه هاي پایبندي از را مؤمن هاي جوان کنند سعی که است بوده

 کردند گذشته هاي قرن در، آندلس در که کاري همان، کنند منصرف -دارد می نگه را تمدن یک که، است

 حاال هم کار این، کردند مشغول چیزها این و میگساري، رانی شهوت به فساد عالم در را ها جوان یعنی

 و آورم می اسم آن از بارها بنده که فرهنگی تهاجم مسئله این« ؛)21/5/1370( »گیرد می انجام دارد

 شما براي دویش هر که، دارد مهم و اساسی ي شاخه دو، هستم حساس آن به نسبت روحاً و قلباً و حقیقتاً

 ي شاخه و بومی فرهنگ جاي به بیگانه فرهنگ کردن جایگزین از است عبارت یکی: است توجه قابل

، ایران ملت هاي ارزش و اسالمی جمهوري هاي ارزش به و اسالمی جمهوري به حمله از است عبارت دوم

 هم کار این، ها فصلنامه یا ها کتاب تنظیم یا ها نمایشنامه و ها فیلم تهیه با، نوشتن با فرهنگی طریق از

  .)8/5/1382( »گیرد می انجام بیگانه هدایت با ما کشور در اآلن

  

   گري اباحه از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري عوامل -5

 هر و برده  نام ذیل در را دارند اساسی نقش گري اباحه جریان از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري در که عللی

  :داد خواهیم توضیح را یک

 از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري در اساسی و اصلی علت، ما اعتقاد به: آگاهی و شناخت عدم - 1-5

 عدم و ناآشنایی، انحرافی رفتار به شدن مبتال و جرم ارتکاب و ها ارزش گرفتن نادیده و گري اباحه جریان

 فرد اگر شک بی. است انسانی مشکالت و اجتماعی معضالت بروز منشأ خود جهل و نادانی. است آگاهی

 هاي ارزش بداند دیگر سوي از و باشد آشنا انسانی کرامت به رسیدن در خود توان و بااستعداد، منحرف

 و انسانی واالي اهداف به یابی دست در را وي توانند می، معنوي و الهی هاي ارزش ویژه به، جامعه بر حاکم
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 احتمال، کند درك و بشناسد را ها ارزش گري هدایت و نورانیت تعبیري به، کنند کمک اش مادي نیازهاي

 فهمد می چون بود؛ خواهد اندك بسیار یا بود نخواهد یا رفتار هدایت چراغ آن از فردي چنین گردانی روي

 به. کرد خواهد هدایت معنوي و مادي و روحی و روانی سالمت سمت به را او ها ارزش آن از پیروي که

 در اصلی عامل تواند می جامعه فرهنگی هاي ارزش و الگوها از آگاهی و شناخت عدم که است دلیل همین

   .)82ص، ش1387، مریجی( شود جامعه یک در بیگانه فرهنگ شیوع

 این بر آشکار روایت صدها و آیه ها ده. دید روایات و قرآن زبان در توان می خوبی به را حقیقت این

 در رفتن فرو و انسانی کرامت از انسان سقوط علت، اعراف سوره در نمونه براي. دارند اشاره واقعیت

 اضل هم بل کاالنعام اولئک: «فرماید می و داند می غفلت و ناآگاهی را آن از تر پایین و حیوانیت ي ورطه

   .)179/ اعراف( ماندگانند غافل مانند آنان، ترند گمراه بلکه پایان چهار همانند آنان ؛»الغافلون هم اولئک

 نادانی و جهل، الهی اقدس ذات به دهنی  کج و دري پرده اصلی عامل: (ع)علی المؤمنان امیر زبان در یا

 کردم جرأت و کردم ستم خودم به ؛»بجهلی تجرأت و نفسی ظلمت: «دارد کمیل دعاي در که چنان. است

 میان در گذرا نگاهی با .»اعصاك بجهله الذي أنا: «خوانیم می نیز سجادیه صحیفه در. نشناسم مرا که

 و فرد سوي به را سالمت راه هاي ارزش شناخت و آگاهی. دید توان می خوبی به را حقیقت این روایات

 تحریک مقدمات همه که زنی برابر در جوانی بینیم می(ع) یوسف حضرت داستان در. گشود خواهد جامعه

 با و یابد نجات مهلکه آن از توانست الهی هاي ارزش به اتکاء با تنها، کرد فراهم را شهوانی قوه

: فرماید می قرآن چه چنان برهد؛ انحراف چاه در افتادن فرو از، اش خداییهاي  ارزش نور از گیري بهره

 برهان اگر نیز یوسف و کرد وي آهنگ زن آن حقیقت در و ؛»ربه برهان رءا أن لوأل بها وهم به همت لقد«

  .)24/ یوسف( کرد می را او آهنگ، بود ندیده را پروردگارش

 پدیده از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري در تواند می که عواملی از دیگر یکی :هنجارها تعارض - 2-5

 و خانواده کانون در افراد اینکه توضیح. است جامعه هنجارهاي تعارض، شود واقع مؤثر گري اباحه

 رفتارهاي و کنند می پیروي آن از و آموخته را خانوادگی و دینی، فرهنگی هاي ارزش، خود اولیه هاي گروه

 با، گردند می اجتماعی دیگر هاي گروه وارد که هنگامی ولی، دهند می مطابقت آن با را خود

 رو روبه، هستند مخالف فرد دینی هاي ارزش با هنجارها و ها ارزش در که معارض هاي فرهنگ خرده

، نگیرند قرار تمسخر مورد حتّی یا و نشوند منزوي اینکه براي، افراد برخی شرایطی چنین در. شوند می

 از باید، بیابند اجتماعی منزلت جایگاه خاص گروه آن میان در بخواهند اگر چون، گردند می رضاتع دچار

 خود خانوادگی و دینی هاي ارزش با مطابق هنجارهاي از صورت این در. کنند پیروي ها آن هنجارهاي

 عام یا حاکم فرهنگی هاي ارزش خالف رفتارهاي مرتکب، انزوا از فرار براي برخی رو ازاین! مانند بازمی

   .)111ص، ش1387، مریجی( شوند می
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 اهل یا اند حجاب اهل و کرده رشد مذهبی هاي خانواده در که یادکرد هایی جوان از توان می مثال براي

 تا گیرند می قرار شرایط آن تأثیر تحت دانشگاه چون دیگر محیط در جوانان همین ولی، اند روزه و نماز

 تدریجاً و شود می کمرنگ ها آن نزد مذهبی و دینی هاي فریضه انجام و آمده کوتاه خود اعتقادات از حدي

  .)112ص، همان( شود می محسوب ارزش آنان براي دیگر امور

 از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري در تواند می که عواملی از دیگر یکی :دستی تنگ و فقر - 3-5

 علوم محقق که نیست امري، تنگدستی و فقر مشکل. است اقتصادي فقر، شود واقع مؤثر بیگانه فرهنگ

 ي زمینه بنابراین. بگذرد آن کنار از آسانی به، اجتماعی معضالت تبیین یندآفر در بتواند انسانی و رفتاري

 ص، ش1387، مریجی( باشد تنگدستی و فقر نتیجه تواند می فرهنگی هاي ارزش انگاشتن نادیده و روي کج

126(.   

 کنیم می بسنده امیرالمؤمنین کالم به اینجا در است شده توجه بسیار امر این به نیز روایات در همچنین

 ي گفته این از. رود می بیرون پنجره از خانه آن ایمان شود وارد خانه درب از فقر هرگاه: فرمودند که

 است معصیت انجام براي ي زمینه یا عامل تنگدستی و فقر که رسید نتیجه این به توان می امیر حضرت

 رحمۀ لوال: «فرماید می(ص) اکرم رسول دیگر درجایی و. است قیدوبندي هر از عاري ایمان بی شخص چون

 موجب آنان فقر، گرفت برنمی را امتم فقیران خداوند رحمت اگر ؛»کفراً یکون الفقر کاذ اُمتی فُقراء علی ربی

  .)47ص، 2ج، تا بی، حرعاملی( گردید می کفرشان

 در برانگیز چالش عوامل از دیگر یکی جمله از: فرهنگی مدیریت سازوکارهاي ضعف - 4-5

 واقعی مکانیسم نبود و فرهنگی کارآمد مدیریت فقدان، بیگانه عوامل از فرهنگ تأثیرپذیري ي عرصه

 و مالی و مادي منابع وجود رغم به اسالمی جامعه در زیرا. است کارآمد فرهنگی مدیریت یک تحقیق

 که هستیم جامعه فرهنگی هاي فعالیت ي عرصه در نابسامانی شاهد چنان هم، فراوان انسانی نیروي

 هاي فرصت از بهینه استفاده عدم همچنین و نهادي و سازمانی هاي کاري موازي در را آن هاي نمونه

   .)6ص، ش1371، پور تقی( ایم دانسته موجود

  اسالمی فرهنگ بر تأثیرگذار وسایل و ابزار - 5-5

 کنند می ترویج گوناگون ابزارهاي و وسایل طریق از تدریج به و تأمل با را خود موردنظر مفاهیم، دشمنان

  :از اند عبارت ها آن از برخی که

 استعماري هاي روش از یکی غربی سبک به آموزش: اصطالحات و ترجمه، زبان، آموزش -1-5-5

 هاي برنامه این پنهان کارکردهاي از یکی است بوده سوم جهان کشورهاي آموزشی هاي برنامه در نفوذي

 فرهنگ پذیرش براي سازي زمینه، اجراشده کشورها این در علمی پیشرفت منظور به ظاهر در که آموزشی
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 فرهنگ نفوذ ابزار ترین مهم تواند می نیز زبان. است بوده ملی فرهنگ انهدام و دادن جلوه برتر و بیگانه

 محاورات در افسارگسیخته صورت به بیگانه لغات از، خودي لغات از استفاده جاي به اگر. باشد بیگانه

 خبر بی و محروم لغات آن فارسی معادل از آینده در است ممکن جدید نسل یابد رواج عمومی و رسمی

  .)124ص، ش1380، طلب کمال( بماند

 باشد شده  ترجمه متون از عمدتاً التحصیالن فارغ هاي آموخته اگر که گفت توان می نیز ترجمه مورد در

 اصطالحات بجاي تدریج به بیگانه اصطالحات و دهند می دست از را مستقل تفکر امکان آموختگان دانش

  .)211ص، ش1379، 1زرسموکا( نشیند می خودي فرهنگ با مأنوس و هماهنگ

 هایی ویژگی دلیل به جمعی ارتباط وسایل و ارتباطات فنّاوري طریق از گسترده تبلیغات: تبلیغات -2-5-5

 پوشش) الف: جمله از، است گرفته قرار گري هاباح ترویج عامالن توجه مورد بسیار اند شمرده آن براي که

، شاهدین جاودانی( عوام فهم با داشتن تطابق قابلیت) د، بودن حسی چند) ج، بودن محیطی فرا) ب، فراگیر

  .)8ص، تا بی

ها  زبان سر بر مردم میان در که است نادرستی و اصل بی خبري اصطالح در شایعه: شایعه -3-5-5

 و فکري بافت در گذاري تأثیر براي و ملّت یک پیکر به زدن ضربه براي بیگانههاي  دولت را شایعه. بیفتد

  .)82ص، تا بی، سروستانی صدیق( زنند می دامن آنان ذهنی

 و است واقعیت تحریف و کاري دست مطبوعاتی هاي شیوه ترین رایج از یکی: واقعیت تحریف -4-5-5

 حقایق و وقایع پیکره بر هایی برگ و ساز خود از کننده تحریف که است لفظی نوع از یا تحریف این

 زیاد و کم را لفظ دیگر عبارت به. سازد می زشت و تاریک را حقایق روشن ي چهره و کند می اضافه

 طوري را جمالت تحریف نوع این در، معنوي نوع از یا. کند می عوض را مطلبی هر ظاهر یا کند می

 مبالغه و اغراق طریق از گاهی و باشد آنها واقعی معانی خالف بر درست تا نماید می توجیه و تفسیر

 کوچک مسائل و بخشد می شدت را جوامع درونی تضادهاي روش این در که کنند می تحریف را واقعیت

، طلب کمال( نمایند می بدبینها  گروه و افراد دیگر به یا حاکم نظام به را مردم و داده جلوه بزرگ را

  .)78ص، ش1380

 افکار و گري اباحه ترویج براي اسالم دشمنان که ابزاري مهمترین جمله از: نشریات وها  کتاب -5-5-5

 جنگ ماهیت اساس. است نشریات وها  کتاب طریق از منفی گسترده تبلیغات گیرند می بکار خود شوم

 انگیزي فتنه و افکنی نیرنگ، فریبکاري، تهمت، دروغ بر مبتنی نشریات و تبلیغات از برداري بهره فرهنگی

 تحقق جهت در آنان هاي حمایت از استفاده منظور به مخاطبان جذب و احساسات و عواطف در نفوذ براي

                                                           
1
 Larry Smokers 
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  .)152ص، ش1382، طهماسبی( است فرهنگی و سیاسی هاي جریان خاص مقاصد

  

  اسالمی فرهنگ در گري اباحه ترویج اهداف -6

 علیه نرم جنگ و فرهنگی حمله انداختن راه به اسالمی فرهنگ در گري اباحه جریان مروجان اصلی هدف

 نیروي و تأثیرپذیر و تأثیرگذار عناصر و جوانان آنان. هستند خود شوم مقاصد و آمال به نیل براي جامعه

 اند جامعه تعالی و پیشرفت هاي چرخ محرك موتور جوانان زیرا دهند؛ می قرار هدف مورد را جامعه کارآمد

 دارد نظر صعود و پیشرفت به که اي جامعه امیدهاي مرگ به آنان صحیح عملکرد در اخالل گونه هر و

   .)89ص، ش1383، ابوالقاسمی( شد خواهد منجر

  :کرد خواهیم اشاره اهداف این از مواردي به ذیالً

 کننده تأمین که اجتماعی و اقتصادي و سیاسی اهداف به دستیابی و جامعه مذهبی و ملی هویت نابودي-

  . باشد مهاجم قدرت منابع

  . اسالمی فرهنگ مقاوم هاي ارزش تضعیف منظور به غرب مشترك هاي ارزش ترویج-

  . جامعه از اسالم متعالی نظام حذف و غرب داري سرمایه نظام افزون روز قدرت-

  . آن از ناشی اسالمی بیداري و اسالمی تمدن گیري شکل از پیشگیري-

   ... و فنی و صنعتی توسعه و پیشرفت کارهاي راه به نسبت جامعه جوانان ذهن از زدایی تمرکز-

  . علمی هاي ارزش به یابی دست از جامعه بازداشتن-

  . .  ... و سیاسی و نظامی تهاجم به نسبت حساسیت عدم و انفعال جو ایجاد-

  . مادي هدف به نیل و اسالمی جامعه در اقتصادي وابستگی ایجاد-

 اسالمی فرهنگ دادن قرار تأثیر تحت و گري اباحه جریان ترویج اهداف از هایی نمونه باال موارد همگی

  .)85ص، ش1377، کاظمی( است

  

  اسالمی فرهنگ در گري اباحه با مقابله هاي شیوه مؤثرترین -7 

 با خود جامعه فرهنگ برخورد از و بکشند خود دور به دیواري توانند نمی کشورها امروز دنیاي در

 فرهنگ از مردم و بدهد دست از را خود توان اي جامعه فرهنگ اگر. باشند امان در بیگانه هاي فرهنگ
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 غرق ارتباطات دریاي این در و گردد می سلب ها آن از اندیشیدن درست قدرت شوند گسسته خود

 فرهنگ کند سعی باید باشد خود فرهنگی هویت از پاسداري و حفظ به مند عالقه ملّتی اگر. شوند می

 غیرمادي فرهنگ باید یا توان می که نیست معنا آن به این البته. نماید حفظ را خویش ي جامعه غیرمادي

 در تغییر این ولی. است فرهنگ خصوصیات از تغییر زیرا داشت نگه اصیل و ثابت و نخورده دست کامالً را

، علمداري( بپیماید را خودي به خود و عادي جریان که رساند نمی آسیب فرهنگی هویت به صورتی

  .)102ص، ش1387

  آن از دشمن اهداف و گري اباحه پدیده جانبه همه شناخت -1-7 

 این از او اهداف و دشمن شناخت، اسالمی فرهنگ به یورش از جلوگیري و گري اباحه با مبارزه براي

  .)160ص، ش1382، طهماسبی( است زمینه این در گام نخستین و مبارزه الفباي از، عمل

 زمان به آگاه و عالم که کسی ؛»اللوابس علیه تهجم ال بزمانه العالم: «فرمایند می(ع) صادق امام چنانچه

  .)269ص، 75ج، ق1403، مجلسی( آورند نمی هجوم او بر شبهات باشد خود

  مردم سیاسی و دینی بینش تقویت -2-7 

 سنگري چون تواند می سیاست و دینی تعالیم ي زمینه در درست بینشی ریزي پی و دینی باورهاي تقویت

 و ناکام را غرب جویان سود و نماید محافظت دشمن فرهنگی باران بمب برابر در را مردم ناپذیر نفوذ

 مصباح( بازدارد ها ناهنجاري و کژي از و شود رهنمون رفتاري صحیح گیري جهت به را مردم و سازد ناامید

  .)231ص، ش1382، یزدي

 ایمانشان سبب به پروردگارشان ؛»....بایمانهم ربهم لیهدیهم: «فرماید می مورد این در کریم قرآن

 خود که است آمده میان به ایمان پرتو در انسان هدایت از سخن آیه این در .)9/ یونس( کند می هدایتشان

 هاي دل در ایمان نهال پرورش کنار در البته یابد می نجات ها لغزش و ها فریبکاري از بسیاري از مؤمن

 نیز فرهنگی یورش در دشمن شوم هدف تبیین و روز سیاسی مسائل به آنان ساختن آگاه، مؤمنین

  .)232ص، همان( است ضروري

  مشروع هاي راه از انسان طبیعی نیازهاي اشباع -3-7 

 چه هر گیري بهره در مردم نامعقول ساختن رها و است گوناگون غرایز از پیچیده درهم اي مجموعه انسان

 جامعه و خویش سازندگی تالش از را آنان مقدس و غریزي نیروهاي این از ممکن شکل هر به و بیشتر

 را زمینه نیز طبیعی نیازهاي برآوردن در ناتوانی یا، مشروع حد در غرایز ارضاي از جلوگیري و دارد بازمی

  .)238ص، ش1382، یزدي مصباح( آورد می فراهم دشمن مخرب هاي برنامه سوي به آوردن روي و او براي
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  منکر از نهی و معروف امربه گسترش -4-7 

 در کس هر و کنند آن به عامل و مقید را خود و یابند آگاهی عقلی و دینی مهم اصل این به مردم اگر

 هرگز دشمن نماید دعوت نیکی به را مردم و کند مبارزه ها زشتی و فساد با خویش زندگی ي محدوده

  .)40ص، تا بی، خطیبی شاهد( یافت نخواهد نفوذ براي اي روزنه

 عنِ ینْهونَ و بالْمعروف یأمرُونَ و الخَیرِ إلی یدعونَ أُمۀٌ منْکُم ولْتَکُنْ: «فرماید می باره دراین متعال خداوند

 کار به و کنند دعوت نیکى به] را مردم[ گروهى شما میان از باید و ؛»المفلحون هم اولئک و المنکَرِ

 امر که دارد می بیان آیه این .)104، عمران آل( رستگارانند همان آنان و بازدارند زشتى از و وادارند شایسته

  . است صحیح و سالم اجتماع واجبات و لوازم از منکر از نهی و معروف به

 از نهی و معروف  به امر ي مسئله: فرماید می حقیقت و موضوع این اهمیت به اشاره در رهبري معظم مقام

، ماند می زنده منکر از نهی و معروف  به امر به اسالمی ي جامعه، است مسلمانان همیشگی تکلیف منکر

  .)7/5/1371( است منکر از نهی و معروف  به امر به اسالمی حکومت قوام

  فرهنگی متولیان خودسازي -5-7 

 نخست گام، گري اباحه چون فرهنگی تهاجمات از نوع این با مقابله براي دینی سازي فرهنگ اجراي در

  .)45 ص، تا بی، خطیبی شاهد( است دیگرسازي بعدي گام و فرهنگی متولیان خودسازي

 واعظ خود اعمال با ؛»بالسنتکم دعاة تکونوا ال و، باعمالکم الناس دعاة کونوا: «فرماید می(ع) صادق امام

  .)198ص، 5ج، ق1403، مجلسی( نباشید زبان با اعمال واعظ و، باشید مردم

   اقتصادي فقر زدودن براي تالش - 6-7

 ساز  زمینه را آن دین پیشوایان که ناگواري حقیقت است جامعههاي  پدیده پلیدترین جمله از تنگدستی

 آن از فرهنگ تأثیرپذیري در مؤثر عوامل از یکی عنوان به آن از نیز قبل در که همانطور، اند دانسته کفر

  .)135ص، ش1378، مریجی( شد یاد

 .)246 ص، 70 ج، همان( است ایمانی بی تقریباً فقر ؛»کفرا یکون ان الفقر کاد: «فرماید می(ص) اکرم پیامبر

  . دانند می بزهکاري و انحراف آغاز براي عاملی را فقر دانشمندان

  : کرد خواهیم اشاره موردي صورت به را مؤثر هاي شیوه دیگر

 سازي غنی و داخلی هاي رسانه تقویت فرهنگی؛ هاي فعالیت ي عرصه در نوین آوري فن از استفاده

 تقویت دشمن؛ فرهنگی تهاجمات سازي خنثی و ملی و دینی هویت تقویت رویکرد با فرهنگی هاي برنامه
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 در جوانان و نوجوانان دادن مشارکت ملی؛ و اسالمی فرهنگ کامل شناخت فرهنگی؛ کانون و مساجد

 صدیق( انسانی علوم با مرتبط دروس ویژه به دانشگاهی درس منابع در بازنگري فرهنگی؛ هاي فعالیت

  .)123ص، تا بی، سروستانی

 با، گري اباحه جریان از آن تأثیرپذیري و فرهنگ شناسی آسیب با رابطه در را خود گفتار کالم پایان در

 باید ها جوان: «برد خواهیم پایان به جامعه جوانان به )العالی مدظله(رهبري معظم مقام دقیق ها سفارش و نکات

 این سرنوشت به وقت هیچ که کسانی ي وسیله به مرزها وراي از آنچه بدانند باید ها جوان، باشند هشیار

 قیدوشرط بی شود نمی. کرد برخورد بااحتیاط ها آن با باید رسد می، ندارد عالقه ملت این سرنوشت به ملت

 تبلیغی امواج همچنین و فرهنگی کاالي، کاال از اعم پذیرفت؛، فرستند می مرزها سوي آن از که را چه هر

  .)27/6/1385( »....ها جوان کمین در خصوص به، است کمین در دشمن فرهنگی و

  

   گیري نتیجه

 که، است اسالمی فرهنگ بر تأثیرگذاري در فکري نوین هاي روش ترین شایع از یکی گري اباحه جریان 

 انحراف خطر معرض در را جوان نسل مخصوصاً، دار دین جامعه فرهنگ و است غرب آن خاستگاه

 و خانواده و انسان از که تعابیري با لیبرالیسم و اومانیسم چون مختلفی مکاتب. است داده قرار اخالقی

 نقش خود گسترده تبلیغات با و کردند ایفا بسزایی نقش اباحه نمو و رشد در دارند آنان جایگاه و آزادي

 قرار محوریت و انسان به بخشیدن اصالت مکاتب این اصل ترین مهم. داشتند آن ترویج و تبلیغ در مهمی

 فرهنگ ترویج، مستی باده و خواري شراب، گرایی جنس هم در آزادي. اوست هاي خواسته تمام دادن

 فرهنگ بر تأثیرگذاري راستاي در ها غربی. است اومانیستی مکتب دستاوردهاي بارزترین از برهنگی

 فرهنگ به نسبت غیرمادي فرهنگ. دارند اسالمی فرهنگ انحطاط در سعی اباحه تفکر اساس بر اسالمی

 یک هنجارهاي و باورها، ها ارزش بر مشتمل غیرمادي فرهنگ زیرا است؛ اصل این از متأثر بیشتر مادي

. گردد برمی رنسانس دوران آمدن سرکار و وسطی قرون افول به غرب در گري اباحه پیشینه. است جامعه

 شناسی آسیب. است شده تفکر این سهل ترویج ساز زمینه ها رسانه ازجمله جمعی ارتباط وسایل و ابزار

 دین. است آن با مبارزه براي راهکاري جامعه در آن نمادهاي و اباحه اصل شناخت و اسالمی فرهنگ

 به است توانسته آزادي و خانواده و انسان جایگاه با رابطه در خود قوي دالیل و مستندات ارائه با اسالم

 این خشکاندن براي شیوه مؤثرترین. بپردازد آن با مقابله و گري اباحه جریان از فرهنگی هاي آسیب بیان

 منکر از نهی و معروف امربه فریضه به عمل و مردم دینی بینش تقویت، اباحه جانبه همه شناخت تفکر

 دستی تنگ و فقر، هنجارها تعارض، خواص و نخبگان ضعف، آگاهی و شناخت عدم طرفی از. است

 فرهنگ قوت و ضعف نقاط شناخت با. باشد اباحه از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري در اصلی عوامل تواند می



    57آن  با مقابله هاي راه و گري اباحه از اسالمی فرهنگ تأثیرپذیري علل بررسی

 

 و کرد مقابله است فرهنگی شبیخون یا نرم جنگ نوعی که انحرافی جریان این برابر در توان می اسالمی

 و کنترل امکان قطعاً نباشد کنی ریشه قابل اگر، گري اباحه جریان. شد جامعه در آن گسترش از مانع
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