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 چکیده 

هدف پیامبران الهی رساندن انسان به رشد و کمال و سیر الی اهلل می باشد که تحقق این امر در راستای اصالح   

اندازنالد   جامعه ای بر مبنای اصول دینی است. در این راستا مقابله با مفسدانی که امنیت جامعه را به خطالر مالی   

نقش بسزایی دارد. شناخت عواملی که می تواند در اصح  و افساد جامعه تاثیرگذار بوده و تحقق اهداف الهالی  

را در پی داشته باشد  عنوان رساله اصح  و افساد از دیالدگاه ایالاو و روایالاو میباشالد کاله در ایالن رسالاله باله         

هند  پرداخته  از جمله عوامل اثر گالذار اییالای   ضرورو اصح  در جامعه و عواملی که افساد را گسترش می د

ارزش های اسحمی است که به فرهنگ جامعه غنا می بخشد . با شناسایی مفاسد وچگونگی برخوردبا انان است 

گترین مریله اصحیاو دست یافت زیرا با وجود این مفسدان یا اصحیاو تحقق نمی یابالد  رگه می توان به بز

ی همه جانبه نخواهدداشت و با ایجاد تعهد ومسئولیتی که افراد جامعه در قبال یکدیگر واگر هم بشود تاثیر اصول

دارند فریضه امر به معروف ونهی از منکر را رواج می دهند وبا تحول بنیادی دراصح  همه جانبه زندگی فردی 

تخاب کرد . اصحیاو باله  واجتماعی  می پردازندولذا برای  هر کدام از ابعاد اصحیاو راهکار مناسب راباید ان

عنوان عمل ارزشی مورد هجوم آفت هایی است که باید آفالت زدایالی شالود تالا از مسالیر خالود منحالرف نشالود         

واصحیگران با رهبری شایسته  بتوانند به اهدا.ف خود نائل ایند  بصیرو دینی ابزار موثری درشناخت یرکالت  

. جامعاله را دارنالد  وایالن عنالواین درقالالب اثالار و        مفسدانی است که با تهاجم فرهنگی زمینه سازی فرو پاشالی 

پیامدهای اصحیگری و افساد مورد بررسی قرار گرفته است اصحیاو مختص به زمان ومکان خاصالی نیسالت   

وهمه مومنان موظفند در هر برهه ای بر این امر خطیر همت گمارندتا شکل گیری جامعه عادالنه  ای که مبتنالی  

را به دنبال داشته باشند.واز هر گونه پیامدی که موجبالاو انحالراف رادرجامعاله      براصول ارزش های دینی است

 ایجاد می نماید  جلوگیری نمایند.
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