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  ؟ ...دانیم آیا می
v  آنان  و موافقان مخالفتقواي اجتماعی و:  
  ان آراي موافق ازبرخی  ان آراي مخالف ازبرخی  موضوع

 روابط تقوائی در بی
  نسدو ج

خودنمائی جنس مؤنث و ابراز تمایل جنس مذکر ، امري 
  .طبیعی، جبري، عادي و غیرقابل کنترل است

 ، نفس حیوانی انسان و رعایت تقوي بهی امري طبیعی، اما متعلقیتقوا بی
  . است، بنابراین قابل کنترلستناشی از بعد انسانی و اراده آزاد او

نائی و تسهیل و تسریع پیوند ازدواج تقواي اجتماعی، مانع آش   تسهیل ازدواج
  .است

، نه تنها پیوند استقیدي  بند و باري و بی  باعث بی،ی اجتماعییتقوا بی
  .شود ها می نماید بلکه باعث فروپاشی خانواده ازدواج را تسهیل نمی

ارتباط پیش از 
  ازدواج

ارتباط آزاد قبل از ازدواج، موجب آشنائی بیشتر و پیوند 
  .نواده می شودتر خا مستحکم

مناسب است؛ ی قبل از ازدواج در شکل خانوداگی و مبتنی بر ارزشها یآشنا
  .می گردد ارتباط آزاد قبل از ازدواج موجب پیوندهاي متزلزل و سست اما

آزادي بین مرز 
   فردي و اجتماعی

بین آزادي فردي و خانوادگی از یک سو و آزادي اجتماعی از 
  .ود نداردسوي دیگر، مرز و تفاوتی وج

 ارزشها در جامعهبین آزادي فردي و خانوادگی با ضرورت رعایت قوانین و 
  .وجود داردمرز مشخصی 

 رابطه ظاهر و باطن
  اشخاص

ظاهر و باطن از هم جدا هستند و آنچه مهم است باطن است، 
  نه ظاهر

فردي  مقدمه سقوط ،بند و باري ظاهري  و بیاستافراد تجلی باطن  ظاهر، 
  .عی استو اجتما

دانشگاه و رابطه 
  جامعه

اقشار دانشگاهی باید همرنگ جماعت شوند و هرگاه همه 
جامعه و مردم کوچه و بازار ساخته شدند، دانشگاه نیز اصالح 

  .خواهد شد

اقشار فرهیخته دانشگاهی باید اسوه و پیشاهنگ تحقق ارزشهاي انسانی 
اگر  « :فرمود ) ره(مینی ؛ آنچنان که  امام خبراي مردم کوچه و بازار باشند

  ». شود ها اصالح شود، کشور اصالح می دانشگاه

نگرش نسبت به 
  فرهنگ غرب

بی تقوایی اجتماعی مذموم نیست، و شبیه شدن جامعه 
اسالمی به جوامع غربی مقدمه شکوفایی فرهنگ و تمدن 

  .ماست

  نشانه سقوط کیفی و انسانی این تمدن،ی موجود در فرهنگ غربییتقوا بی
 علم و .استو باعث پایمال شدن همه ارزشهاي انسانی و خانوادگی آن 

  . باید آموخت اما از فرهنگ مبتذل آن باید دوري جست راصنعت غرب

  ان اعمال موافق ازبرخی  اناعمال مخالفاز برخی   موضوع
آشنایی و پذیرش 
  احکام اسالمی

دانند و یا  یا موازین قانونی و اسالمی را نمیبرخی از مخالفان 
نمایند و یا  برداشتهاي غلط از آنها داشته و تفسیر به رأي می

  .  ندارندسیره عملی قبولاصوال اسالم را به عنوان 
ها و  توصیهبه برخی از موافقان با موازین قانونی و اسالمی عمیقاً آشنا بوده و 

  .اعتقاد دارند تقواي اجتماعی تأکیدات قانونی و اسالمی در وجوب
امر به معروف و 
  نهی از منکر

برخی از مخالفان جایگاه و موازین فردي و اجتماعی امر 
شناسند یا از آن تفسیر اشتباه  بمعروف و نهی از منکر را نمی

  .دانند دارند و آن را واجب و الزم نمی

بمعروف و نهی از برخی از موافقان با جایگاه و موازین فردي و اجتماعی امر 
منکر آشنا هستند و ضرورت انجام آنرا براي حفظ سالمت و امنیت 

  .دانند اجتماعی و کیان جامعه امري قانونی، شرعی و واجب می
رابطه صاحبان 
 با قدرت و سیاست

  تقوي

براي رسیدن به قدرت، و  بعضی از احزاب و سیاستمداران، 
تقوائی  در مقابل  بیدادن به برخی از رأي دهندگان  بعنوان باج

  ...کنند یا تشویق و  اجتماعی یا سکوت می

برخی از احزاب و سیاستمداران حاضر نیستند بخاطر کسب قدرت، به 
  .تقوایی میدان بدهند برانداز بی پدیده خانمان

یا قدرت ضعف 
  مدیران

بعضی از مدیران و مسئوالن، بدلیل ضعف شخصیت و یا خود 
  .ها هراس دارند تقوایی ه با بیبینی و ترس، از مقابل کم

تقوایی  برخی از مدیران و مسئوالن بدلیل ایمان مستحکم و اراده قوي، بی
اجتماعی را قابل تحمل ندانسته و تعامل قانونی را با افراد خاطی الزم 

  .دانند می

گرایش شخصی به 
  بی تقوایی

تقوایی دیگران موافقند، بلکه  بعضی از مخالفان نه تنها با بی
خود نیز به آن مبتال بوده و گرایش دارند؛ حتی بعد از تشکیل 

  خانواده

تقوایی دیگران مخالفند، بلکه خود نیز به  برخی از موافقان نه تنها با بی
  .تقوي گرایش دارند؛ بخصوص بعد از تشکیل خانواده

  
... ظامی، سیاسی، اقتـصادي و علمـی و   در شکست جمهوري اسالمی از بعد ننیز مجموعه فوق یأس استکبار جهانی را      به  اگر  

و نظـام   و شبیخون فرهنگـی از درون  ههاي هنگفت براي استحال  صرف بودجه مبنی بر را سیاست جدید آنها   در نظر گیریم و   
آگاهانـه  چه   در بعد اجتماعی،را ی اخالقی یتقوا  ، الجرم بی   لحاظ نماییم   سیاستهاي آنها  نفوذ در عناصر مستعد براي مزدوري     

  ؟تواند باشد میآیا غیر از این . خواهیم نمود انسانی، تلقی -خیانت به همه ارزشهاي اسالمیناآگاهانه، یا 


