
،مسبحاتسوردرموجودجامعهنظاماتوفردياجتماعی،ساختارهاينیزومراتبوبسترهااحصاءبا

بهوجهتباسپسوشدهاستخراجشدهمطرحسطوحدرآسیبوشاخصعنوانبهمنفیومثبتویژگی هاي

عنوانهبخانوادهدردینیچالش هايودشمنی هاآسیبیعنی-سورهپنجایندراجتماعدریافتهبروزآسیب

تغییرولی،اوامروحقباگرفتنزاویهوانحرافجامعه،درولیباشکافبروزاجتماعی،آسیببستري ترین

بهنسبتبی اعتماديدینی،خواصدرمرگازوحشتنیزودانیحکمبهنسبتاجتماعدرمعنويذائقه

خل،بکفر،ریشه ايآسیب هايبه-اجتماعدرطبقاتیهايفاصلهیافتنشدتواقتصادي-اجتماعیاحکام

راساسبآن هارفعبرايویافتهداللتخدافراموشیومعنويبرماديحیاتترجیحفعل،وقولناهمراستایی

.استشدهارائهراهکارهاییسورایندرشدهمطرحسننونواهیواوامر

یرتغیجامعهبهنسبتانساندیدآن هامطالعهباکههستندگردنبنديوزیورهمچونمسبحاتسور
وکهشبازبی نظیريمنظومهدارايسوراینزیرانمی باشدامکان پذیرآن هابدوندیديچنین.می کند
رابطهوهنمودتبیینراجامعهوافرادبینرابطهسور،این.می نمایندمیسررادیداینکههستندمراتبی

.استتشخیصقابلنیزجامعهوفردبین

وجودبابسترهااینکهنمایدمیبروزبسترهاییدریا،مسبحاتسوردروجه،سهاینازهرکدام
اب،کتاهلنفاق،کفر،بستر.می یابندراخودفردبهمنحصرویژگیهرسورهدردارند،کهشباهت هایی

سورههماندرفردبهمنحصرویژگیدارايسورههردررسولوولیحتیوآنهاایماندرجاتومؤمنین
نسختوجهاتوصفاتدربارهیانماید،میمعرفیراافکاروتعاریفوباورهاسورایندریا.باشدمی

حاالتنایتمامکه.کندمیبیانراآننتایجیاونمودهبررسیراانسان هابروزاتوعملکردیاومی گوید
ترتیباینبه.می شودبیانشاخصوراهکاریاآسیبصورتبهمسبحاتسوردرایجابییاسلبیصورتبه

برايدقیقوایجابیراهکارهايارائهقابلیتواستشناساییقابلسطوحایندرآسیب هافرآیندوچیستی
وامعهجدرمشابهآسیب هايتشخیصوتطبیقامکانمراتبیدارايودقیقدیدچنینبا.داردوجودآن ها
خواهدوجودبآن هاپیشگیريورفعبرايدقیقبرنامه ریزيقابلیتوشدهمیسر،آسیب هاپیش بینیحتی
.آمد

پیوستههمهبنظامییکدیگرباارتباطدرکههستندموضوعاتازنظامیدارايمسبحاتسورترتیباینبه
راعملوبرنامه ریزيوتشخیصقدرتومی نمایدبیانآنآسیب هايواسالمیجامعهمسائلبارابطهدررا
برنامهوراهکارهااستخراجتوان.می دهدافزایشدلسرديویأسروحیهجايبهآسیب هابامواجههدر

وصفرقابلغیوشکوهباتوانی،مسبحاتسورمنظرازاسالمیجامعهآسیب هايمسألهبامقابلهدرعملیاتی
چنانبهرااسالمیجامعهوانسانزمینهایندرونیستقیاسقابلتحلیلینظامهیچباکهمی باشد
قیقدعملوهرچیزيدرآنبودنتبیانووحیکالمکارآمديباورباتنهاوتنهاکهمی کندمجهزقدرتی

معهجادرآسیب هانظامشبهترسیمدرسعینوشتاراینازهدف:هدف.استتحقققابلآنآموزه هايبه
وورساینازعملیاتیوکاربرديراهکارهايارائهصورتبهریشه ايآسیب هايحلوآنفرآیندواسالمی

بهتماعیاجآسیب هايتحلیلقوتودیدترتیباینبه.می باشدسوره هاموضوعاتنظامگرفتننظردربا
مؤثرزئی،جصورتبهآسیب هااینپیشگیريومقابلهامکانویافتهافزایشاسالمیجامعهوفرددرشدت

.انشاءهللا.می گرددفراهمعملیاتیو

هاآنرفعراهکارهايومسبحاتسوردرهاآسیبنظامشبه

زادهکوچکمریم

واهرظبهتوجهباوتغابن،وجمعهصف،حشر،حدید،،مسبحاتسورهپنجدقیقمطالعهباحاضرمقالهدر

باپسس.پرداخته ایمهرسورهازگزارشیارائهبهسوراینآیاتفصلووصلگرفتننظردروآیاتترجمه

ابسورههرآسیب هايازچرخه ايدارد،رامذکوروجوهدرآسیببهداللتکهسورهواژگانگرفتننظردر

هرمحوريآسیبسپس.استشدهترسیمجامعهواجتماعانسان،ساختاردرآسیب هاتحلیلوجانمایی

، یابندمیمعناآنحولدیگرآسیب هايیابرداشتهدررادیگرآسیب هايتمامکهآسیبیعنوانبهسوره

جامعهوانسانساختاردرمجددجانماییباسوره5هردرآسیب هانظامشبهوچرخهوگردیدهمشخص

ویب هاآسبینواسطحلقهعنوانبهسورههراوامروقوانینگرفتننظردرباادامهدر.استشدهاستخراج

یادرمانبرايتفصیلیراهکارهايارائهبهمبادرت،مسبحاتسوراوامرنظامآوردنبدستواسماء

.استشدهاسالمیجامعهدرآسیب هاازپیشگیري

کریمقرآن
.مقعلمیهحوزهمدرسینهمدانی،قم،جامعهموسويباقرمحمدسیدالمیزان،ترجمه؛تفسیر)1374(طباطبایی،محمدحسین

.اسالمیارشادوفرهنگکریم،تهران،وزارتقرآنکلماتفیالتحقیق؛)1371(مصطفوي،حسن

بیتاهلوقرآننشرتهران،مدنی،تدبرهايروشآموزش7ج،قرآنبهقرآنتدبرروشهايآموزش؛1392اخوت،احمدرضا،
.السالمعلیهمنبوت

تهراندانشگاه:عترتوقرآندانشجوییمدرسه،تهران،جامعهوجوديساختارعناصرتبیین؛)1392(اخوت،احمدرضا
تهراندانشگاه:عترتوقرآندانشجوییمدرسه،انسان،تهرانوجوديساختارعناصرتبیین؛)1395(اخوت،احمدرضا
مدرسه،تهران،)السالمعلیهماهل بیتروایاتوآیاتبهتوجهبا(هستیساختارباآشنایی؛)1394(اخوت،احمدرضا

تهراندانشگاه:عترتوقرآندانشجویی
تهراندانشگاه:عترتوقرآندانشجوییمدرسه،تهران،«اسماء«درتدبر:هستیدرتدبر؛)1394(اخوت،احمدرضا

ل و بعد و قبآسیب هادر بروزات اجتماعی و توان تحلیل و در نظر گرفتن چرخه آسیب هاریشه ايبا توجه به تشخیص 

پیشنهادآسیب هاراهکارهایی براي رفع این مسبحاتو سنن الهی در هریک از سور نواهی، با مراجعه به اوامر و آن ها

:  از رئوس این راهکارها به این شرح می باشدنمونه اي. داده شده است

)ابنتغمبارکهسوره(افراددرکفرآسیبرفعراهکارهايخانواده،درعداوتوفتنهبستردرایمانیچالشمشاهده-1

)حدیدمبارکهسوره(فضلصاحباندربخلآسیبرفعراهکارهايجامعه،درنفاقمشاهده-2

مسئولیت هاوافراددرفعلوقولناهمراستاییآسیبرفعراهکارهايجامعه،درولیاوامرفهمدرانحرافمشاهده-3

)صفمبارکهسوره(

معنويبرماديحیاتورزقترجیحآسیبرفعراهکارهايجامعه،درمعنويذائقهتغییرونمازصفتركمشاهده-4

)جمعهمبارکهسوره(

راهکارهايجامعه،دراغنیاءگرفتنقدرتواحکامکارآمديبهبی اعتمادياجتماعی،روابطخوردنبرهممشاهده-5

)حشرمبارکهسوره(فرددرخدافراموشیآسیبرفع
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