
 
 
 
  

 
 

  آنمواجهه با  ىچگونگ و ها ارزشدگرديسى 

  *جبلی سیدمیرصالح حسینی

  چكيده 

اين تغييـر . شود اطالق مى  های اجتماعى در ارزش به تغييرات سريع ،ها ارزش دگرديسى

 تغييـرات سـريعى كـه حكايـت از. دادن است های اجتماعى ايران در حال رخ در ارزش

سـبب  دگرديسـى،نـوع از ايـن . اسـتدست آمده در جامعـه  های به كندی تثبيت ارزش

  تمـامى البتـه. گيرنـد معـرض آن قـرار مـى كـه در خواهـد شـد مانـدگى جـوامعى عقب

داشـتن  رنگ الهـى مدح و ذم آن از منظر اسالم، بلكه مالكِ  نيستها مذموم  دگرديسى

ها  ارزش دنبال پاسخ به اين سوال است كه اين پژوهش با روش تحليل تفسيری، به. است

  مقابله كرد؟  اه توان با دگرديسى ارزش چگونه مى چيست و

های ثابتى وجـود داردكـه در شـرايط گونـاگون  ارزش ،اسالم دهدكه در نتايج نشان مى

عملكردهـای  هـای اجتمـاعى، هبخشى به تود آگاهى آن، قابل تغيير نيستند و راه مقابله با

توجـه بـه . برخورد قاطعانه در نظرگرفتـه شـده اسـت ستيز نسلى و جلوگيری از جمعى،

های  از يافتـه هـا، كارهـای مواجهـه بـا دگرديسـى ارزش و استخراج راه های دينى آموزه

  .شود جديد اين پژوهش محسوب مى

  ها كليدواژه

  .ها ارزشتغيير  كار ها، راه ارزشدگرديسى  ها، ارزش
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  مقدمه

ی هـا ارزشهای آن با  اجتماعى و نيز چگونگى مناسبتهای  ارزشهای  آشفتگى در پاراديم

كه از ديرباز مورد توجه محققين مسلمان علوم اجتماعى قرار گرفته موضوعى است   مىاسال

تغيير  ای است كه آن را نسبى و قابل گونه بهی اجتماعى ها ارزشاز شناسان  تلقى جامعه. است

مطلق و ثابـت در نظـر نخواهنـد صورت  بهگاه ارزشى را  و هيچ )143 :ق1399، صدر( دانند مى

قابل تغيير كه سـعادت بشـری غير ی ثابت وها ارزشمان به مسل داران دين ،در مقابل. گرفت

بـر ايـن اسـت  داران دينتلقى  )79: 1381مصبאح یزدی، (انديشند  مى ،ال خواهد داشتبدن را به

از  .كنـد بودن سـاقط نمى آن را از اجتمـاعى هـای الهـى، كـه ثابـت در نظرگـرفتن ارزش

بودن، ثابـت  اجتمـاعى كه عالوه بـر دكرهايى را در جامعه پيدا  توان ارزش روی، مى اين

  . نيز هستند

گـران  های كنش و نگرش ها رويكرد ،جديد تغيير يافتههای  آوردن جامعه به ارزش روی

ی ها سـنتی جديـد بـه هـا ارزشز تحـت تـأثير ياجتماعى را دگرگون خواهد كرد و مردم ن

ی هــا ارزشيــت اهميــت تثب ى،ران اســالميــدر ا ،روی از ايــن .گذشــته پشــت پــا خواهنــد زد

  . بسيار ضروری است مىشده پس از انقالب اسال خلق

تغييرات ارزشى زيادی را تجربـه نمـود و هـر روز توسـط   مىايران اسال ،پس از انقالب

آمـده از  وجود هـای بـه بـردن ارزش ی جديد و از بـينها ارزشلق بر خَ  ،گرا غربهای  رسانه

ی اسالمى، از سوی خداوند سبحان بـرای ها ارزش .)134: 1387 پور، رفیع(شود  مىغ ياسالم تبل

بختى  خوشكننده  فراطبيعى است كه تضمين هدايت بشر تنظيم شده است و يك نوع ارزش 

الزم است از نسلى به نسل ديگر انتقال يابد و مسلمانان بـا تمسـك  بنابراين،. بشر خواهد بود

  . به يك هويت مستقل فرهنگى دست يابند ها، ارزشبه آن 

است كه مقاله مذكور  ىدر جامعه، از موضوعات ها ارزشونگى مواجهه با دگرديسى چگ

بـه ايى  گونـه بهكـه  -از روش تحليـل تفسـيری  - در اين پژوهش. آن است ىدرصدد بررس

، برای پاسخ به سواالت استفاده شـده اسـت، هـدف مـا در پردازد مى شرح و تفسير موضوع

از   مىبا توجه بـه ديـدگاه اسـال ها ارزشنترل دگرديسى كهای  راهيابى به  ، دستنوشتارن يا

  .حديث است و قرآن
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   مىچوب مفهورچا

وאژه : 1 ، ج1337 دھخـدא،( معنى شايستگى و قابليت آمـده اسـت لغوی به لحاظ بهكلمه ارزش 

در ذيل، ابتدا بـه  .انسانى دارای كاربرد است و  مىمختلف علوم اسالهای  حوزهدر  و )אرزש

و چـاچوب  هـا ارزشاشـاره كـرده و سـپس بـه مفهـوم   مىی اسـالهـا ارزشليد خاستگاه تو

  .پژوهش خواهيم پرداخت  مىمفهو

كند كه از نسـلى  مى مورد قبول آن جامعه را توليدهای  ارزش ،ای فرهنگ در هر جامعه 

 ،از توليدات هنری گرفتـه تـا علـم ها ارزشاين  ،روی از اين. به نسل ديگر منتقل خواهد شد

 ،مىدر جامعـه اسـال. شـود مـى شـيوه زنـدگى را شـامل احكـام و ،عقايـد ،فنـاوری ،اتادبي

 فـراروی خـود، یها تيرا انسـان بـا محـدوديـز ؛شـود ىن گرفته مياز د ىفرهنگهای  ارزش

گـذاری  هدف بشناسد و ،اوست ىمطلوب را كه موجب خوشبخت های ارزشتواند تمام  ىنم

در  ی مطلـوب اسـالم اشـاره كـرده وهـا ارزشام كريم به تمـ قرآنخدای سبحان در . دينما

) آفريـده و(كـس كـه آن را  و آن  و قسم به جان آدمـى«: قالب خير و شر بيان فرموده است

را به او الهام كرده است، كه هر كس نفس ) شّر و خيرش(منّظم ساخته، سپس فجور و تقوا 

را با معصيت و گنـاه كس كه نفس خويش  خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده؛ و آن

 نيز در سـوره انسـان و )10و  9، 8، 7: שمسسوره ( »!آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است

سـوره ( »!يا ناسـپاس) و پذيرا گردد(ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد «: فرمايد مى

ی هـا ارزشقـوام مانـدگاری و  ،دهنده تثبيـت وجود دارد كه نشان نيزآيات ديگری  .)3: دھر

 ،ايـن كتـاب«: نيـز و )3: بینهسوره ( »های صحيح و پرارزشى باشد و در آن نوشته« :الهى دارد

معنى كه در اين كتاب آسمانى آنچه كـه مـورد  بدين ؛)2: بقرهسوره (» گر انسان است هدايت

كنـد كـه  مـى را ترسـيمای  جامعـه ،ىقرآنفرهنگ . مطرح شده است ،نياز جامعه بشری بوده

، عمـل نماينـد ی آن اهتمـام ورزيـده وهـا ارزشی آن فراگير شود و مـردم بـه ها ارزشاگر 

خداوند نسبت بـه «: فرمايد مى كريم قرآن. دست يابند  مىتوانند به پيشرفت و توسعه اسال مى

 .)251: بقرهسوره ( »جهانيان، لطف و احسان دارد
) تقـوا( منـدی كارهـای ارزش ای ايمـان آوردنـد و يـا منطقـه اگر اهل يك شهر و«و نيز 

» شـود مى از آسمان و زمين بر آنان نازل) بركات(مادی و معنوی های  پيشرفت ،انجام دادند

توانـد  مى ريشه در وحى داشته و ،ها ارزشكه  دهد مى آيات مذكور نشان .)96 :אعرאفسوره (
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  . ل نكننداز مردم به آن عمای  چند كه عدهصورت فراگير در جامعه منتشر شود، هر به

ی هـا ارزشاز  ،شخصـيت موضـوعدر شناسان  فرهنگ و روان بابنيز در شناسان  جامعه

انـد  نيز از سنخ امور واقعى ها ارزش :، معتقد است1والتر وايس كفر .اند اجتماعى سخن گفته

ی هـا روشبـرای شـناخت انسـان از  كـه اينها معرفت پيداكرد، مشروط بـر  توان به آن مى و

كل تجارب بشری، همانند تجارب باطنى و نتايج حاصل  بلكه از ،ستفاده نكنيمعلوم طبيعى ا

، تـوانيم بـا ايـن كـار مـى مـا .تخيّالت و افكار را نيـز در نظـر بگيـريم ،از اِعمال نيروی خيال

از  .آن محرومنـد گرايـان از آوريـم كـه طبيعـت دسـت بهحـال انسـانى،  شناختى از وضـع و

شـهود نيـز  دات ناظر به واقعيـات محسـوس، بلكـه همـدلى ومشاه نه فقط منطق و ،روی اين

  .)319 :1382 ر،لتوא( ضرورت دارد

ی اجتماعى همان واقعـه يـا چيـزی اسـت كـه مـورد اعتنـای ها ارزش ،2از نگاه اگ برن

عواطف و افعال او را در  ،و تمايالت كلى فرد كه ادراكات ها گرايش؛ گيرد مى جامعه قرار

  .)188: 1380 אگبرن و نیم כف،( كند مى عاليت وادارجهات معينى به حركت و ف

هسـتند كـه گـروه اجتمـاعى هنگـام  ىعقايد و احساسات عميقـ ها، ارزش 3به نظر كوئن

ـ  61 :1379، כوئنبروس( كنـد مى وكمال مطلوب به آن رجوع ها برتری ،ها سوال درباره خوبى

يا عمل هستند كـه شـخص يـا دن بو  ازهايى  شيوه ها، ارزش: نيز معتقد است 4گى روشه. )73

 را شـود مى افراد يا رفتارهايى كه به آن نسبت داده شناسند و مى آرمانمثابۀ  بهگروهى آن را 

ريشه در فرهنگ جامعـه  ،اجتماعىهای  ارزش .)76 :1374 روשه،( كند مى مطلوب و مشخص

ن و تكنولـوژی را فنـو ،هـا و احساسات گرفته تـا آگاهى )142: 1349 כאزنو،( دارد و از عقايد

  .)5 :1372כولمن، ( شود مى شامل

اجتمـاعى گفتـه شـده كـه های  سـازمانيـا  در سـاختار و دگرگونى نيز به ها ارزش تغيير

بيگانگـان  ىممكن است از طريق سبك زندگى و يا قوانين اجتماعى جديد و يا نفوذ فرهنگ

اجتمـاعى های  ختاريـا نابسـامانى در سـا در يك جامعه رخ دهـد و سـبب تـأخر فرهنگـى و
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4. Gay Roche 
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ی تجربـى و متافيزيـك را هـا ارزش ،علـوم  مىتمـا ،پردازانى همانند كانت البته نظريه ؛گردد

نقد فلسـفى آن از نظـر  به تبيين و  مىكه در نقد آن فيلسوفان اسال دانند مى تغيير  نسبى و قابل

  . اسالم پرداختند

بسط شريعت مطرح شد  قبض ودانستن معرفت از دين كه در نظريه  نسبى اشكالى كه بر 

 معتقد است كه شناخت ما از دين نسبى است و توسط افراد انسانى در حال تغييـر اسـت و و

  مىتوسط انديشمندان اسـال )181 :1392سروש، (هيچ معرفت دينى ثابتى نداريم  ،روی از اين

ك نوع حكم ي ،»دين ثابت است« ۀنيز به نقد كشيده شده است با اين تعليل كه اين كه گزار

 بودن، بشـری سبباگر معرفت دينى به . است كه بشر آن را تحصيل نموده استشناسى  دين

كليه مـورد پـذيرش قـرار گيـرد، ال َجـَرم ۀ موجبصورت  به غيرو متحول باشد و اين مت غيرمت

شود،  مى ارايه ۀ قرآنمسائلى كه دربار ....زيرا«؛ گردد مىفوق نيز مشمول حكم تغيير  ۀگزار

 ،ى در اصـطالحقرآنى؛ علوم قرآنمفاهيم  :ى و قسم دومقرآنعلوم  :قسم اول«: قسم استدو 

و  قـرآنمعرفت اصل وحـى و كيفيـت نـزول  :مربوط است؛ مانندشناسى  های قرآن دانشبه 

و نظاير آن كه معجزه با صدق مدعِى نبوت ۀ معرفت اعجاز و تمييز آن از فنون غريبه و رابط

 هـا آن ۀدربـار ،...تأييـد عنوان بـهست و شواهد نقلى ها بسياری از آن دار براهين عقلى، عهده

 :؛ مانندگردد مى برشناسى  مضمونهای  دانشبه  :ى در اصطالحقرآنمفاهيم . گردد مى مطرح

 عنوان بـهبوده و شواهد عقلـى  ها دار آن ى عهدهقرآنكه ظواهر  قرآناستنباط احكام دينى از 

 »شـريعتۀ بـارفهـم در«جـا  در ايـن. رود مـى بـه كـار ها عطيل آنت عنوان بهتأييد و گاهى نيز 

شـريعت، ۀ فهـم در بـار. باشـد مى قسـم دوم مثابه به »فهم از شريعت«قسم اول بوده و ۀ منزل به

ديـن بـودن  همانند ادراك اصل لزوم دين و نزول آن از جانب خداوند سبحان، علـم بـه حق

ديـن خـالص و بودن  و فهم به ثابت و مقدسدين حق؛ بودن  نازل، ادراك به خالص و كامل

نكتـه ... شـود مـى ، همه از شمار فهم بشری است كه جهت شناخت شريعت ارايـه...كامل و

اين جاست كه اگر گفته شود، اصل شريعت حق، خالص، كامل و ثابت است؛ ولى فهـم از 

فهـِم ...فاقد اوصاف مزبور است، شامل هـر دو قسـم فهـم بشـر خواهـد شـد؛ يعنـى ،شريعت

آن نيـز بـدون سـيالن يـا معرضـيت زوال بودن  اصِل دين و خالص، كامـل و ثابـتبودن  حق

  .)50ـ  49: 1372جوאدی אملی، ( »نخواهد بود

متناسـب بـا ايى  ويژه  مىتوان به چارچوب مفهو مى ،های فوق از تركيب ديدگاه ،بنابراين
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 تواند قابل مشاهده تجربـى و مى امور واقعى هستندكه از ها ارزش تحقيق دست يافت كه اين

 ،عواطـف ،ادراكـات ،عقايـد ،هـا آن آرمـان د و درنشـهودی باشـ يا مشـاهده غيرتجربـى و

ران اجتماعى و قوانين و احكـام وجـود دارد گ عمل كنشهای  شيوه و ها گرايش ،احساسات

يا از فرهنگ خاصـى نشـأت گرفتـه باشـد و هميشـه نسـبى  های دينى و تواند از نگرش مى و

 ،مهـارت ،سـالمت ،احتـرام ،ثـروت ،دانـش ،بندی به قدرت يك تقسيم در ها ارزش. تندنيس

يى وجود ها ارزشاسالم  اما در .)131: 1382 כאظمی،( شود بندی مى پرهيزكاری طبقه محبت و

هـا  ارزش. مختلـف دارای ثبـات اسـتهـای  فرهنگ  مىكه قابل تغيير نيسـت و در تمـا دارد

 كـه نوسـانات و فرهنـگ آن جامعـه باشـدهـای  نشـان از واقعيت ،ايى تواند در هر جامعه مى

صـورت  بـدين  مىاسـالهـای  آموزهاين ديدگاه در تعامل با  .آن رخ دهد تغييرات زيادی در

 تغييـرات نخواهـد بـود و اسـالم دارای نوسـان و ی برگرفتـه ازهـا ارزشكـه  شود مى نمايان

 و از )45: 1381 مصـبאح یـزدی،( گـردد مى تواند دارای ثبات باشد و ارزش اخالقـى تلقـى مى

حالـت مثبـت خـود  هرج ومرج ارزشى دور باشد و بـا گـذز زمـان از نسبيت و دگرديسى و

دچار شدت و ضعف گردد  ،اجتماعىهای  توسط عمل توده ،البته ممكن است ؛خارج نشود

در  ،بـريم مـى نـام هـا ارزش عنوان بـهآنچـه از مباحـث آينـده از آن  ،بنابراين. و يا تغيير كند

  .دن، مدرن و يا مذهبى باش1تواند سنتى ها مى ارزشاين . همين معنى مورد نظر است ،حقيقت

  چگونگى تثبيت آن در جامعه ثابت و های ارزش

د و از سوی ديگر با نسو ريشه در جامعه و محيط اجتماعى دار ی انسانى از يكها ارزش

 ها انسانكه  كنيم مى جهانى زندگى گرچه ما در. فراطبيعت و خالق هستى گره خورده است

ی اجتماعى مورد قبول همگان دسـت يابنـد و بـر روی ها ارزشبه  ،نتوانستند با نگاه عقالنى

و يـك اند  ی اجتمـاعى رسـيدهها ارزشباره به چندگانگى  به توافق برسند و در اين ها ارزش

ايى  م خبـری و رسـانهبا امپرياليس خصوصاً  ،معيار واحد ارزشى برای جهان مطرح نشده است

ی هـا ارزشبـه  ،اما در آموزهای دينـى. است  مىو اسال  مىی بوها ارزشكه درصدد حذف 

                                                           
وجـود  ىرصـنعتيهـايى باشـد كـه در جوامـع سـاده و غ تواند ارزش مىدينى نيست بلكه  های سنتى الزاماً  ارزش. 1

  .مذهبى متفاوت استهای  با ارزش روی، از اين ،داشته باشد
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از  ها انسـان كـه اينكسـان اسـت مگـر ياشاره شده است كه برای تمام بشريت  ىمطلق و ثابت

  .يا مبتال به نسبيت گردند فطرت خود فاصله بگيرند و

جامعـه را بـه سـمت شـكاكيت و  ،ابت تلقـى كنـيمثغيری جامعه را ها ارزش  مىاگر تما

زيرا در اين فرض هر رفتار فردی و اجتماعى در معرض قضاوت ؛ ايم سوق داده گرايى نسبى

شـود و بـرای  مـى مند يا ضدارزش تلقـى ارزش ،متناسب با سليقه افراد ديگران قرار گرفته و

د يكـى از آنهـا را ارزش واقعـى و درسـت تلقـى شـود، بايـ ،كـدام يـك كـه اينرسيدن بـه 

صـورت مـا خـود  در ايـن انتخاب كرد و ديگری را ارزش تلقى نكرد و مند دانست و ارزش

پـس مـا خـود نيـز  ،ارزش واقعـى اسـت ،كنيم مـى اقراركرديم كـه همـان كـه ارزش تلقـى

ــه ــر گرفت ــت در نظ ــك ارزش ثاب ــاه ي ــאیی، (ايم  ناخودگ ــه .)94: 1385رھنم ــر  ب ــارت ديگ عب

حقيقـت  عنوان بـهمشكل مواجه است كه آيا اين گزاره كه هيچ چيـزی با اين  گرايى نسبيت

خـودش نيـز نسـبى اسـت يـا يـك  ،نيز نسبت به افراد متفاوت اسـت ها ارزش وجود ندارد و

پس خودش اعتراف به يك امر مطلـق نمـود  ،حقيقت دارد :اگر بگويد. حقيقت مطلق است

 بايـد گفـت چگونـه ،هم نسبى است اين گزاره :كه نسبيت در آن وجود ندارد و اگر بگويد

تواند يك امر نسبى و مشكوك برهـانى برعليـه براهينـى باشـد كـه مـدعى دسترسـى بـه  مى

  .)41: 1384تریכ، ( حقيقت هستند

هـای  فرهنگ  مىتغيير نيست و در تما ی اجتماعى وجود دارد كه قابلها ارزش ،در اسالم

، ت بـه احتـرام و نيكـى در حـق والـدينتأكيد اسالم نسـب. مختلف جامعه انسانى وجود دارد

كـريم  قـرآن ،نمونه عنوان به. وجود دارد ها انسان  مىيى است كه در بين تماها ازجمله ارزش

 را او ه جـزكـ ردكـ مقـّرر تـو پروردگـار و« :فرمايـد مى درباره اهميت احترام به پدر و مادر

تـو بـه  نـارك در دو، هـر ايـ وآن د ى ازيك اگر. دينكاحسان ] خود[مادر  و به پدر د ويمپرست

سـخنى  هـا آن با ن وكبه آنان پرخاش م مگو و »اف« ] حتّى[ها  به آن دند،يخوردگى رس سال

  .)23: אسرאسوره ( »سته بگوىيشا

مبانى ارزشـى وجـود دارد كـه مطلـق و هميشـگى  سری اصول و يك ؛گوييم كه مى اين

كند بلكه احكام در اسالم  مىغيير ناست بدان معنى نيست كه احكام در هيچ زمان و مكانى ت

ی ثابـت و هـا ارزشخـوبى بـه  فيلسوفان غربى بـه .)104 :1381 مصبאح یزدی،(جزيى و متغيرند 

 هنجـاری تلقـى بـى و  مىمطلق اذعان دارند و حيات انسانى بدون آن را نوعى وضـعيت آنـو
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كـه  كننـد مى شتـال ها انسـانهمـه  ،زيـرا در چنيـين شـرايطى ؛)25 :1383 دورכـیم،(كنند  مى

ن خواهـد ياز بـ هـا ارزشصـورت تمـام  نيی خود را بر جامعه تحميل نمايند و در اها ارزش

  .رفت

 هـا ارزشدينى دربـاره چگـونگى تثبيـت های  آموزهآمده از  دست بههای كار راهيكى از 

كـه  مىاز مسائل مه. فراگيركردن تفكر و انديشيدن نسبت به طبيعت و نيز نفس انسانى است

 كـريم قـرآن .شـناخت حـق اسـت بـرایتفكر در آفاق و انفس  ،اسالم بر آن تأكيد شدهدر 

شـان  یشـان بـد هـای دلو در ]  ى گونـاگون[هاى خود را در افقها به زودى نشانه«: فرمايد مى

ه كـسـت يافى نكـا يـآ. ه او خـود حـق اسـتكـشـان روشـن گـردد  یم نمود، تـا بـرايخواه

 تفكـر و نيـروی نهفتـه در آن .)53 :فصلتسوره (» زى است؟يخود شاهد هر چ ،پروردگارت

 - مـادیهای مـادی و نيـز فرا ارزشاعم از  - ی مطلق و ثابتها ارزشرا به  ها انسانتواند  مى

 هـا يك ارزش مطلق مادی است كه در تمام فرهنگ ،سالمت بدن و نفس مثالً . هدايت كند

 تفكر در آن موجب. ان نيستگرد وجود دارد و هيچ انسان عاقلى از سالمت بدن خود روی

  .شود كه توجه به سالمت در انسان تثبيت گردد مى

ی زيستى و مادی جهان هستى، موجب رشـد كمـاالت معنـوی انسـان ها ارزشتفكر در 

مـادی ممكـن هـای  كـه ارزش هرچنـد ؛برد مى است و به قدرت و عظمت خالق خويش پى

مندی به آن موجـب غفلـت  يز عالقهاست انسان را به سمت دنيوی ديدن امور سوق دهد و ن

 ،طبيعى و موجودات عـالم بـدون دلبسـتگى بـه آنهای  گردد ولى تفكر در خلقت پديده او

  . برای انسان سازنده خواهد بود

سـوره (» شـده؟ نگرند كـه چگونـه آفريـده پس آيا به شتر نمى« :فرمايد مى كريم قرآن

ی هـا ارزشتـوان بـه  مـى جهانى، بهتـر اين طبيعى وهای  با فكركردن درباره پديده )17: غאשیه

شـود كـه فـرد  مى جهان فرامادی است و موجبهای  مادی پى برد و اين امور مادی از نشانه

مادی تالش نمايـد و بـين دنيـا و آخـرت ارتبـاط برقـرار غيری برتر ها ارزشبرای رسيدن به 

 .كند
ی جامعـه هـا ارزشبـه  شـدن افـراد نسـبت ، اجتماعىها ارزشيكى ديگر از فرايند تثبيت 

. شـود مـى معـروف و نهـى از منكـر انجـام بـه امـرهـای  است كه در اسالم از طريـق مكانيزم

اصطالحى است كه دوركـيم و فِـِرد، بـه نـوعى در مـورد مشـكالتى كـه در  ،شدن اجتماعى
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جامعه تثبيـت كـرد،  در توان مىهنجارها را  و ها ارزشچگونه  كه اينجامعه وجود داشت و 

 .)م1930(های  سالو جمالت مدرن آن در شدن  ىاجتماع .)danzige, 1971: 13(اند  برده به كار

ــارك  ــام پ ــه ن ــمند ب ــط دو دانش ــه 2و دوالرد 1توس ــام  در مجل ــالای بن ــی  جامعه ژرون شناس
وسـيله  بهشناسى  جامعهی ها كتابتأثير  تحت .)م1940( كار گرفته شد و در سال به3آمریکایی

شدن، نوعى فرايند كنش متقابل اجتمـاعى  ىاجتماع. توسعه پيدا كرد 5و نيم كف 4آگ بِرن

فرد عناصر فرهنگى و اجتماعى محيط خـود  ،در اين فرايند .)112 :1385 یאن، رאبرتسون،(است 

فـرد در ايـن پروسـه  .)200: 1379 כوئن،( سازد و آن را در ذهن خود ملكه مى گيرد مىرا ياد 

آشـنا شـده و خـود را بـا  ،امعه و يا گروه وی وجـود داردو هنجارهايى كه در ج ها ارزشبا 

ط لفرهنـگ مسـ. كنـد مىهای متناسـب بـا آن را در جامعـه ايفـا  و نقش كند مىساز  آنها هم

هـای زنـدگى خـود را  مهارت ،و از ايـن طريـق شـود مىپذيرد و با آن سازگار  جامعه را مى

گروهـى تشـخيص  وهى و يـا بـرونگر رفتار مناسب را در ارتباطات درونو  دهد مىافزايش 

  .دهد مىرا در ارتباط با محيط انجام ای  العمل شايسته داده و عكس

های اتصــالى  نقطــه«را شــدن  ىفراينــد اجتماع ،دانشــمندان علــوم اجتمــاعى روی، از ايــن

يكـى از  و )43 :1380 دیگـرאن، و  سـلیمی(آورنـد  مىبـه حسـاب  »ضروری بـين فـرد و جامعـه

در انتقـال فرهنـگ از نسـلى بـه نسـل  كه در ايجاد نظام اجتمـاعى و كنند ىم ابزارهايى تلقى

 روשـه،( شخصيت فرد بسيار مؤثر استگيری  اين فرايند در شكل. ديگر دارای اهميت است

است كـه  )وار و خودكار ماشين(يك عمل مكانيكى  ،ها گروه درشدن  ىاجتماع )182: 1374

هـا را يـاد  اعتقادات، شخصـيت و ديگـر مهارت ، هنجارها، معرفت،ها ارزشاعضای جديد، 

را تسـهيل كننـد و شـان  اهـداف و مقاصـد گروهـى آينده ،هـای اجرايـى گيرند كه نقش مى

اد يـای اسـت كـه افـراد  ، فراينـد پيچيـدهشدن ىاز ديدگاه شخصيتى، اجتماع. پيشرفت دهند

از در يـمـورد نهـای  شان را توسعه دهند و معرفت، مهارت و انگيزش رند كه شخصيتيگ ىم

                                                           
1. park 

2. Dollard 

3. American Sourand of Sociology 

4. Agburn 

5. nimkaff 
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 ،شدن از طريق اجتماعى ،بنابراين .)(Stebbins, 2001: 58 دست آورند زندگى اجتماعى را به

  .را نهادينه و در جامعه تثبيت نمود  مىاسالهای  توان بسياری از ارزش مى

  ها ارزشتغيير اجتماعى  و دگرديسى

ن ايـ. نامنـد مـى جتمـاعىی اجتمـاعى را تغييـر اها سازمانيا  دگرگونى در ساختار و هرگونه

يـا از يـك فرهنـگ  يافتن يك سبك زنـدگى جديـد و تغييرات ممكن است از طريق رواج

تأثيرات منفى نامناسبى  بيفتد، اتفاقاگر اين تغييرات با سرعت . خاص بيگانه، اخذ شده باشد

 شـود مـى سـبب ،اگر با تأخر فرهنگى جامعه مواجه شود آورد، و وجود مى بهرا برای جامعه 

  .)481: 1388 כوئن،(كه كل جامعه در معرض گسيختگى قرار گيرد 

در  هـا ارزششده است كه در حـوزه  به دگرديسى تعبير ،در اين پژوهش تغييرات سريع

دادن تغييـرات گسـترده  نشـان بـرایبرخـى از دانشـمندان  ،روی از ايـن. اسـتدادن  حال رخ

خود به تغييرات های  ه و در نگارشتوجه خود را به تغييرات ارزشى معطوف داشت ،فرهنگى

البتـه آنــان ايـن پيامــد را ناشــى از  ؛انــد هـای ديگــر اشـاره كرده ارزشـى مــادی جهـان بــه ارزش

دانند و معتقدند كه هر كشوری كه از شرايط ناامنى اقتصادی برخوردار باشـد و  شدن مى جهانى

از . شدن خواهـد شـد هانىبخواهد به سمت يك نوع امنيت نسبى حركت كند، مبتال به فرايند ج

بـا سـرعت  نظم اجتماعى و سياسى باشند و كشورهايى كه دارای ثبات اقتصادی و ،طرف ديگر

سازی  تدريج افراد به سمت مشاركت اجتماعى، آزادی بيان، زيبا به اين وضعيت رسيده باشند، به

 ،ز مـدتىخواهند داشت و پس ا وجودآوردن يك جامعه انسانى و عقالنى گرايش شهری و به

  .)69: 1378 אینگلهאرت،( كند مى ی سنتى آنان تغيير پيداها ارزشبسياری از 

رفتاری افراد و تغييـر سـاختار اجتمـاعى و های  بحرانعلت بسياری از  ،ها ارزشتغيير در 

نقش زيادی در انگيزه ارتكـاب جـرائم و يـا كنتـرل  ها، ارزش. هويت فرهنگى جوامع است

و يـا  ها ارزشضدشدن  با فراگير. ران اجتماعى خواهد داشتگ كنشانحرافات در رفتارهای 

دربـاره  9 1در روايـت پيـامبر اكـرم. شود مى ی اسالمى، جامعه دچار بحرانها ارزشتغيير 

                                                           
عْ «. 1

َضا ع قَاَل َسمِ ُت َأبَا الَْحَسِن الر َ ِ ص ي َ قُوُل كَاَن َرُسوُل اّهللاٰ ِ   قُولُ ي ت ْهـ ىِإَذا ُأمَعـِن  ىَ تََواكَلَِت اْألَْمـَر بِـالَْمعُْروِف َو الن

 ْ َ الُْمنْكَِر فَل ِ تََعالَى  أَْذنُوا بِِوقَاعٍ ي  .»مَِن اّهللاٰ
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بـه ايـن مضـمون كـه اگـر جامعـه،  ؛معروف و نهى از منكـر هشـدار داده اسـت هترك امر ب

ت نمايد و كسـى نيـز آن را كنتـرل ی خوب را رها كند و به سمت انحرافات حركها ارزش

 ،ھאلـی و 92 ،97 ج ق،1403، مجلسـی( اجتمـاعى باشـدهـای  بايد منتظر عذاب و بحران ،نكند

صـورت  به هـا اين بحران  مىالبته از نگاه اسال ؛)175 :15ج  ق،1404 فیض כאשאنی، و 2 ج، 1387

كه موجـب  ...ء، استيصال وامهال، ابتال ،1، همانند سنت امالءآيد وجود مى بهالهى های  سنت

 شـود مى بخش محسوب ی تعالىها سنتكه از ... سنت هدايت، آزمايش و زوال جامعه و نيز

دوسـتى و  مـال كه در اثر ىدرباره تغييرات ارزش 7امام على .)454-427 :1380 یزدی، مصبאح(

: فرمايـد مى آيـد، وجود مى بـهو هواهای نفسانى و ضعف تبليغات دينى در جامعه  گرايى دنيا

 غيربه  و شوند مىنزديك ن ،كه در جامعه به كسى جز افراد متمول و ثروتمند آيد مى زمانى«

از آدم منصف كسـى را دورو و منـافق  غير پسندند و مىفاجر و بدكار كسى را نهای  از آدم

رحـم و روابـط  شمارند و صـله مى كنند و صدقه به مستمندان را يك نوع خسارت مىتلقى ن

و عبادت خدا را وسيله زورگـويى و  كنند مى نهادن بر مردم تلقى دی را وسيله منتخويشاون

و  كننـد مى شمارند و به پيروی از هواهای نفسانى و امـور شـيطانى تظـاهر مى تسلط بر مردم

: 1379 تمیمی אمدى،(» گرايد مى در بين آنان رو به سمت خاموشى  مىی اسالها ارزشتبليغ به 

 ،يابـد مـى عدالتى در ابعاد مختلف اجتماعى جريـان بى كه در اثر ظلم و ها ارزشتغيير  .)348

  . را به ضدارزش تبديل كند  مىی اسالها ارزشممكن است 

احب كرامتند «: قرار دارند )فقير(طبقات اجتماعى پايين  افرادی كه در ،در نگاه اسالمى

ارزش  ،ثـروت كـه ايننـه  ،)23خطبـه  אلبאغـه، نهـج(» و بايد در جامعـه محتـرم شـمرده شـوند

هـای  صالح و باتقوا دارای ارزش خواهنـد بـود، نـه آدم ،ی پاكها انسان. اجتماعى پيدا كند

                                                           
 و افزايد تا فريفته و مغرورگردند و بر كفر مىل باطل های مادی و دنيوی اه ان بر نعمتحيعنى خدای سب ؛امالء. 1

يعنى خدای سبحان برای رعايت مصالحى  ؛سنت امهال .ظلم خود بيافزايند تا استحقاق عذاب بزرگتری گردند

دهد تا شايد پشيمان شـوند و توبـه  مىبه آنان فرصت  كند و مىتعجيل در عقوبت اهل باطل ن داند، مىكه خود 

 .آنان را تنبّـه نمايـد سازد تا مىيعنى خدای سبحان اهل باطل را به مصائب و مشكالتى دچار  ؛ءسنت ابتال .كنند

خـدای سـبحان  ،كه ديگر قابـل گذشـت نيسـتند در كفر و فسق فرو رفتند ،يعنى اگر اهل باطل ؛سنت استيصال

موجودات را هـدايت  يعنى خدای سبحان همه ؛سنت هدايت .پردازد مىكنى آنان  ديگر مهلت نداده و به ريشه

تـا مومنـان از مـدعيان دروغـين  شـوند مىيعنى تمام افراد و جوامع با وسـايلى آزمـوده  ؛سنت آزمايش. فرموده

 .)454 -427 :تاریخ جامعه و يزدی، مصباح( ايمان متمايز گردند
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و دو رويـى  مند است نه غش در معامله و انصاف و صداقت ارزش ،در امور اقتصادی. فاجر

اهر بـه ، نه ريـا و تظـمند است احسان به فقرا بدون منّت ارزش ،در نيكوكاری. فريب مشتری

افـزايش اميـد بـه زنـدگى و آرامـش  ،در برقراری ارتباط بـا خويشـاوندان نيز خواهى وخير

 ،عـالوه بـراين، گـاهى در جامعـه. مند اسـت، نـه مزاحمـت بـر آنـان روحى خود فرد ارزش

 اسـتفاده از ديـن بـه خـدمات اجتمـاعى دسترسـى پيـدا افرادی با تظاهر بـه دينـداری و سـوء

رای پايگاه اجتماعى شـوند كـه در حقيقـت ايـن امـور ضـدارزش و ممكن است دا كنند مى

  . شود مى تلقى

با اسـتفاده ابـزاری از ديـن بـه ايى  كه عده وجود دارد یاديز یها نمونه ،در تاريخ اسالم

با شعار دين بـه جنـگ بـا . را معكوس جلوه دادند  مىی اسالها ارزشفريب مردم پرداخته و 

نابخشودنى مرتكب شـدند كـه همـه آن های  ظاهرفريبى ستم واولياء الهى رفتند و با عبادت 

  .دارد ها ارزشريشه در تغيير 

پايـدار ای  شان به انـدازه اميه در فرمان روايى به خدا سوگند بنى«: فرمايد مى 7امام على

 خطبـه نهـج אلبאغـه،( »اند حالل كرده كه آنرا باقى نگذارند مگر   مىبمانند كه برای خدا حرا

الزم است شناخت عوامل  ،الگويى طراحى كنيم ها ارزشاگر بخواهيم برای  ،هرحال به .)98

  .را مورد كاوش قرار دهيم  مىاسالهای  های تثبيث ارزشكار راه و

  ها ارزشچگونگى مواجهه با دگرديسى 

 در جامعـه هـا ارزشكه موجب تثبيت هايى  رات آن و مكانيزمييو تغ ها ارزشتاكنون درباره 

 هـای ارزشر ييـمـانع از تغ ،تـوان ىچگونـه م  مىكنكاش شـد، اّمـا از منظـر اسـالد، يگرد مى

در  ىنـيدهـای  ميزياز مكان ىپاسخ به آن، به برخـ یاست كه برا ىن سؤاليد؟ ايگرد مىاسال

  .خواهيم پرداخت ها ارزشر ييمواجهه با تغ

  بخشى به افكار عمومى آگاهى

در مقابلـه بـا تغييـرات ارزشـى در  7و نيز سـيره معصـومين 7ی انبياءها روشيكى از 

ضدارزشـى در ابعـاد  یبخشى به مردم در مواجهـه بـا رفتارهـا افزايى و آگاهى جامعه، دانش

  . مختلف اجتماعى بوده است
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كـه آن  آيـد دسـت مى بهچنـين  ،)93خطبـه: אلبאغـه نهج(در  7از بررسى گفتار امام على

و با  پردازد مى خشى و بصيرت در جامعهب حضرت ابتدا با مشاهده تغييرات ارزشى به آگاهى

كـن كنـد و از نـابودی  كنـد كـه فتنـه تغييـرات ارزشـى را ريشـه مـى مدارا و موعظه تـالش

و  یكار شما را از زشت«: فرمايد مى ی جامعه نبوی جلوگيری نمايد وها ارزشوردهای ادست

كـه اشـتران را  سـازم كـه بسـان سـاربانان مـى آگاه ىكنندگان داران و دعوت زمام يىدخويپل

 .)ھمـאن( »برنـد ىخود م ىخواهشان باشد در پ شما را به هر جا كه دل ،ش كشنديدنبال خو به

كـه در جهـان  ىل مختلفـيبه مردم درباره مسـا ىبخش ىحضرت پس از آگاه ،ن خطبهيدر ا

آن بودنـد،  يىصدد برپادر ى،انحراف یها انيكه جر يىها اسالم آن عصر وجود داشت و فتنه

توسط مخالفان جامعه علوی فراگيـر  ىكه اين تغييرات ارزش پرداخت، اما زمانىگری  ابه افش

در قبـال ايـن  ىبـه سـمت مبـارزه علنـ 7امـام ،رفت كه كل جامعه را در بر گيرد مى شد و

تغييرات ارزشى حركت كرد و حتى با استفاده از نيروی قهری به كنتـرل آن دسـت زد و از 

كـار  ز بـهين 7عهير توسط ديگر امامان شين تدابيا. دكرری جلوگي ها ارزشضدشدن  فراگير

در  ىطبقـات مختلـف اجتمـاع بخشـى ىز به آگاهين 7امام سجاد ،مثال عنوان بهگرفته شد، 

 بخشـى ىجهت آگاه 7امام سجاد. ل داديتشك ىعصر خود همت گذاشت و مجالس درس

 مـىبـه مباحـث عل اد وغ اسـالم قـرار ديـتبل و ىرا محل نشر آگـاه 9امبريبه مردم مسجد پ

بـا  عرفـان و اخـالق پرداخـت و ،كـالم ،فلسـفه ،ثيحد ،ريتفس ،در موضوعات فقه ىمختلف 

 :1386 אقـאیی، حیدری( نمود ىم ىآنان را خنث یمزدوران حاكم به مبارزه برخواست و ترفندها

ای ه نسـل در ها ارزشن يا پابرجا بماند و یآمده از حكومت علو دست به های ارزشتا  )186

  . ابدير نييتثبيت شده و تغ یبعد

  برخورد قاطعانه

قـاطع بـا هـای  برخورد ،در اسالم ها ارزشر ييدينى در مواجهه با تغهای  گر مكانيزمياز د

 برخـورد 9به مواردی از سـيره پيـامبر اكـرم ،با مراجعه به تاريخ اسالم. است ها ارزشضد

ای  العـاده كـه دارای اهميـت فـوق ىكه آن حضرت در مواجه با برخى از موضوعات كنيم مى

 ،گرفـت مـىكه اين مواجهـه صـورت ن زيرا در صورتى ؛داد مى العمل قاطع نشان عكس ،بود

در  9مثال برخورد پيـامبر عنوان به، داد مى تغييرات ارزشى و فرهنگى زيادی در جامعه رخ
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 ان ادامـهنـد و بـه كشـتار مسـلمانكرد مى فتح مكه با كفاری كـه در برابـر مسـلمين مقاومـت

. روی نياورنـد ىبه نافرمانى و هنجارشكن بود تا كفار و مشركين مجدداً ای  گونه بهند، داد مى

دليـل ايـن رفتارهـای . گذشـت مـى آنبودن  كوچك خاطر بهاما از خطای برخى از آنان هم 

تـأثيرات  و ها ارزشبه پيامدهای اجتماعى ضـد 9رأفت آن حضرت ،حال عينسخت و در 

موجـب از  ى،ك موضـوعي انگاری در جا كه سهل زيرا در آن؛ بود ر جامعهعمل منحرفين د

جـا كـه چنـين  جـای برخـورد سـخت بـود و در آن ،شـد مى ی اسـالمها ارزشرفتن كل  بين

  . شد مى برخوردار 9جامعه از رحمت پيامبر ،خطری نداشت

تواننـد  مى ىدر بين كفار چنين تلقى شد كه آنان به راحت 9رئوفانه پيامبرهای  اين رفتار

ی هـا ارزشضـربه خـود را بـه اسـالم و  كـه آنمسلمان جـا بزننـد و پـس از  عنوان بهخود را 

بـرای جلـوگيری از تغييـرات  9پيـامبر خـدا. به آيين خـود برگردنـد مجدداً  ،زدند مىاسال

. حكم قتل چنين افرادی را بيان كـرد ،آنهای  ارزشى جامعه و جهت اعتالی اسالم و ارزش

بـه آنچـه ) برويد در ظاهر(«: گفتند )از يهود(و جمعى از اهل كتاب «: فرمايد مى كريم قرآن

و بــاز (بـر مؤمنـان نــازل شـده، در آغـاز روز ايمــان بياوريـد؛ و در پايـان روز، كــافر شـويد 

زيرا شما را، اهل كتـاب و آگـاه از بشـارات ! (بازگردند) از آيين خود(ها  شايد آن)! گرديد

 :عمـرאن אلسـوره (» و اين توطئه كافى است كه آنهـا را متزلـزل سـازد ددانن مىآسمانى پيشين 

 هـای ارزشبـردن  نياز بـ یدشـمنان بـرا ین، الزم است به شناخت كامل ترفندهايبنابرا .)72

قاطعانه عمل نمود تـا  ىرات ارزشييمواجهه با تغ همت گماشت و در ،آمده از اسالم دست به

  .رديب قرار نگيدر معرض آس  مىاسال های ارزش ىاساس یها انيبن

 های جمعى عملكرد

  ها و كنترل دگرديسـى رنمودن آنيو فراگ ها ارزشحفظ  یمهم براهای  مكانيزم ازجمله

 یو بـا مشـاركت حـداكثر ىجمعـ یبا عملكردها  مىاسال های ارزشرنمودن يگا، فرىارزش

بـر آن » نيت مسـلمجماعـ«كه در اسالم در قالـب هايى  تييكى از فعال ،عالوه بر اين. است

. جمعـى اسـتهای  عملكرد ،خواهد شد  مىد شده است و موجب پيشرفت جوامع اساليتأك

راحتـى  دارای بُرد اجتماعى بيشتری است و به ،شود مى جمعى انجامصورت  بههر كاری كه 

عمـل كـرد كـه اكثريـت افـراد در آن ايى  گونه بهتوان  مى ،ها ارزش باب در. رود مىاز بين ن
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دارای اهميـت  ،مشـتركصـورت  بهبـرای افـراد  ها داشته باشند و زمانى كه ارزش مشاركت

ــدگاری آن تــالش ــد مى باشــد، در مان ــرآن. كنن ــد مى كــريم ق ــداى[ه كــســانى ك« :فرماي ]  ن

شـان مشـورت  انيـارشـان در مكانـد و  ردهكداده و نماز برپـا ]  مثبت[پروردگارشان را پاسخ 

ها  آن« :فرمايد مى و نيز )38: שوریسوره (» نندك انفاق مى ،ميا شان داده یاست و از آنچه روز

تر  كسانى هستند كه ايمان آورده و به خدا توكل كرده و اين امور برای آنـان بهتـر و پايـدار

  .)36: ھمאن(» است

نمـاز  ،حـج ،جهـاد ،حضـور در جماعـت مسـلمين در اسالم تأكيد زيادی به مشـورت و

اهميــت دهنده  نشــان ايــن امــور .)258- 157: 1392 אنی،محمــدی אשــتی( شــده اســت... جمعــه و

منانـه، ؤكـار جمعـى م. خواهد شـد  مىی اسالها ارزشحفظ  سببجمعى است كه های  كار

 فكـری جبـاران جلـوگيریگری  از سـلطه. كند مى نزديكتر  فرد را به راهبرد عقالنى جامع

 افـراد توسـعه ميـاندر ديگـر را های  انسـانبـه گری  نمايد و كمـك بـه ديگـران و يـاری مى

، عمـل جمعـى ،تفكـر جمعـى. چنـين نيسـت ،فـردیهـای  در فعاليت ،كه درحالى. بخشد مى

 بـه هويـت ملـى و ها انسـانشود كه  مى باعث ،تشكيل جامعه و امت اسالمى ،زندگى جمعى

البتـه بـا كـار  ؛شده و آنان را در روزگار شادی و غم شريك هم نمايدتر  دينى خود نزديك

 ،د بتوان مثل نظام سلطنتى به يك نظام سياسى مبتنى بر خودكـامگى دسـت يافـتفردی شاي

كـه در آن همـه مسـلمين دارای مشـاركت سياسـى و   مىتوان يك نوع جامعـه اسـال مىاما ن

جمعى  و نظام واليى مبتنى بر كار دسته تشكيل جامعه ،هرحال به. دكرجاد يا ،اجتماعى باشند

موجـب جلـوگيری از تغييـرات  ،بـين گروهـای مسـلمانو افزايش همبسـتگى اجتمـاعى در 

كه با كار فردی به يـك نظـم و پيشـرفت خاصـى هايى  زمانحتى در سا ؛ارزشى خواهد شد

كه مجموعه كارهـای  صورتى مگر در ،از بين خواهد رفت ،با رفتن آن فرد معموالً  ،رسيدند

رهمنـد هـدايت شكل به نتيجه واحد برسد و توسط يك شخصـيت ف  مىهرصورت  بهجمعى 

تا روحيه كار جمعى تقويت شود  كردبايد تالش   مىدر يك سازمان اسال روی، از اين. شود

مـردان « :فرمايد مى كريم قرآن. كاری جمعى و پيشرفت افزايش يابد ياری و هم و روحيه هم

  .)71: توبهسوره ( »يكديگرند )و يار و ياور(و زنان باايمان، ولّى 

توانـد شـاهد  در ادوار گذشـته مى جمعى مسلمانانهای  به عملكرد یا در اين زمينه اشاره

جمعـى  اوج همكاری و هميـاری دسـته ،دوره صفويه باشد؛برای تقويت كار جمعى  مناسبى
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مسـلمانان ايرانـى بـا  ،در اين عصر .)36-34 :1370جعفریאن،( است اسالمى ايراندر بين جامعه 

ّ و دينى و اهم  مىاسالهای  آموزهتمسك به  های  عرصـهجمعـى در  به كارهای دستهدادن  تي

. كننـدريزی  اقتصادی و اجتماعى توانسـتند تمـدن جديـدی را پايـه ،سياسى ،مختلف علمى

شيخ مفيـد و ديگـران  ،مقدس اردبيلى ،عالمه مجلسى ،دانشمندان بزرگى همانند شيخ بهايى

انـد  انجـام داده تمـدنى در ايـران ،خدمات زيادی در رشـد و پيشـرفت علمـى ،در اين عصر

حفـظ  یكه برا دهد مىنشان  ىخيو شواهد تار قرآنىن، ادله يبنابرا .)94: 4 ج ،1388وאیتی، (

را در جامعـه  هـا ارزش ىجمعـصـورت  بههـا، الزم اسـت  ر آنييـاز تغ یريو جلوگ ها ارزش

  .دكراستفاده  ىحفظ آن از مشاركت جمع یر نمود و برايفراگ

 جلوگيری از ستيز نسلى

ن توليدشـده ينـو های ارزش، توّجه به ىاسالم های ارزشكنترل دگرديسى و حفظ  یبرا

در صـورت . ت اسـتيازمند هداين ،در جامعه ها ارزشگونه  نيا. است یضرور ،دينسل جد

ــوجه ىب ــه آن ىت ــا ب ــای ارزش ،ه ــبن ه ــته كــه مييادي ــن گذش ــدريج به ،راث اســالم اســتي  ت

. آيـد مى وجود بـهد يـنسـل جد های ارزش راث گذشتگان وين ميب ىشده و دوگانگ فيتضع

اجتمـاعى آنـان های  در رفتار را ىهاي تضاد ،قديم و جديدهای  نسل ميانهميشه در  ها ارزش

ده و نسـل جديـد كری سنتى خود پافشاری ها ارزش برنسل گذشته بيشتر . آورد وجود مى به

: فرمايـد مى 7ىامـام علـ. اسـت معاصـرشـده در جهـان  ی جديد خلـقها ارزشدنبال  نيز به

 »تـوان سـرزنش كـرد مـىو مردمان را از مهرورزيدن بـه مـادرش ناند  فرزندان جهان ،مردم«

ی هـا ارزشاست كه اگر ای  گونه به  مىاسالهای  آموزه .)420و  303 :כلمאت قصאر ،אلبאغه نهج(

مناسـب بـا شـرايط  پذيرنـد و مـى آن را ،نداشـته باشـد مىاسـال های ارزشبا  ىجديد تعارض

  .دهد مى آن را تائيد نموده و جهت ،زمانى

 مىناشـى از همـين امـر اسـت كـه در جهـان اسـالم بـرای تمـا ،پويايى اجتهاد در اسالم 

در فقـه . اعصـار اسـت  مىشده است كه قابل تبيين بـرای تمـا تعيين  مىبشری احكاهای  نسل 

نگـاه ترين  جديـد. اسـت و يك نوع نگاه عقالنى متكى به وحى در نظر گرفتـه شـده ،اماميه

شود و هـيج موضـوع جديـدی نيسـت كـه در  مى دينى نسبت به موضوعات و احكام مطرح

جتهـاد در ايـن ا. كـردجواب بمانـد و حكـم الهـى را نتوانـد اسـتخراج  بى انديشه فقه شيعى،
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 فقه اماميه تقليد از مجتهدی جـايز اسـت كـه در در. ال و متكى بر نوآوری استفعّ  ،ديدگاه

بـرخالف  ،ندگى كند و از دنيا نرفته باشد و مربوط به نسل زنده حاضـر باشـدشرايط حال ز

 هـا بـه بـدعت تعبيـر گان توجه دارنـد و از نـوآوری سنت گذشته كه به مىساير مذاهب اسال

و انحرافـات  هـا بحرانپنـدگيری و رفـع  بـرایگـان را  كريم توجه به گذشـته قرآن. ندكن مى

مـا ايـن كيفـر را «: فرمايـد مى لمانان به گذشـته برگردنـد ومس كه ايناما نه  ،ستايد مى جديد

های بعد از آنان و پند و اندرزی بـرای پرهيزكـاران  درس عبرتى برای مردم آن زمان و نسل

جوامـع  ىمنفـ هـای ارزشد يـبا هـا ارزشحفـظ  ین، بـرايبنـابرا .)66: بقرهسوره ( »قرار داديم

د را متناسـب يـجد هـای ارزشدرس گرفت و  ها شناخت و از آن قرآنىان يگذشته را طبق ب

نبايـد بـه بهانـه . كـردآشـنا  مىاسال های ارزشد را با يرفت و نسل جديپذ ىنيد های ارزشبا 

 ،ی جديدی كـه تعارضـى بـا اسـالم نـداردها ارزشبه ستيز با  ،ی گذشتگانها ارزشتعبد به 

 .به مقابله با نسل جديد پرداخت دامن زد و

  گیری  نتیجه
بـه آن دسـت  ى،از نگـاه اسـالم هـا، ارزشدربـاره تثبيـت  ،نوشـتارن يتاكنون در اچه كه  آن

و تفكـر در خودشناسـى و   مىاسـالهـای  ق فراگيركردن آگاهىياز طر :، آن است كهميافتي

پرداخـت و از طريـق   مىی اسـالها ارزشتوان به گسترش  مى ،)آفاق و انفس(زيست  محيط

مــذهبى و  ،، اقتصــادی، سياســىىران آموزشــكــه توســط كــارگزاشــدن  ىنــد اجتماعيفرآ

ديسى و اهميت داد و برای جلوگيری از دگر  مىی اسالها ارزششود به  مى گى انجام خانواد

 جلـوگيری از سـتيز نسـلى و نيـز كـار جمعـى و :ى همچـونهـاي تغييرات ارزشى با مكـانيزم

پـذيری  فرايند جامعه قيتواند از طر ىم ،ىارزش راثِ ين ميا. ستيزی، با قاطعيت عمل كرد ظلم

 سـالى ادامـه دارد و شود و تا بـزرگ مى فرايندی كه از بدو تولد در انسان شروع ؛انجام شود

ی اجتمـاعى مـورد قبـول جامعـه انجـام هـا ارزششود كه رفتارهای فردی منطبق با  مى سبب

  .پرداخت  مىقدر اسالم و انقالب اسال گران های ارزشبه حفظ بدين شيوه، شود و 

و  گرايى حـق ،تواند جامعه را به سمت پيشرفت سوق دهـد و خـدامحوری مى ،ها ارزش

در تنظـيم  ،اسـالمىهـای  ارزش. ی ثابت در جامعه فراگير نمايدها ارزش عنوان به ،عدالت را

يـك جامعـه  توانـد در مـى نمايـد و مـى بـه جامعـه كمـك ،طلبانه ساختارها و قوانين عدالت
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 ايى گونـه به ؛ی الهى سوق دهـدها ارزشجتماعى را به سمت و نهادهای ا ها سازماناسالمى، 

تـوان  ىم 7در فلسـفه نهضـت سيدالشـهدا. ظلـم نمايـد ها، به ديگر انسـان ،كه كسى نتواند 

در . بـرد ىپ ،مدارانه حقّ  های ارزشحفظ  یت اصالح ساختارها و قوانين برايبه اهم ىخوب به

اصـالح جامعـه  بـرای هـا ارزشرديسـى زيـادی بـا دگهای  مبارزات و نهضـت ،تاريخ اسالم

بينيـد كـه حـق از بـين رفتـه و از باطـل  مىآيا ن«: فرمود 7امام حسين. صورت گرفته است

ى و تـبخ من مـرگ را جـز خـوش سزاوار است كه انسان مومن بميرد و ،شود مىجلوگيری ن

   .)304: 4ج  ،1380 طبری،( »دانم مىزندگى با ظالمان را جز بدبختى ن

شود  مى ساختارهای جامعه نمودار ، ابتدا درها ارزشتغييری در  هرگونهكه  بديهى است

 گـامدر  - اسـالمى ايـرانمثـل انقـالب  - دهد مى در جوامعى كه انقالب رخ روی، از اينو 

 به تغيير ساختار حكومتى از نظام سلطنتى به نظام واليى بر مبنای واليت فقيه پرداخته و ،اول

از  یاريبسـتـوان  مى. پردازنـد مـى قـانون اساسـى عنوان بـه  مىسـالسـپس بـه تنظـيم قـوانين ا

توّجـه  .كـرد پذير جامعه مردم را قانون در آورد وصورت  بهرا در جامعه   مىی اسالها ارزش

ت يـار قابـل اهميجانبه از منظر اسالم بسـ با نگاه همه  مىاسال های ارزشت يتثب ین برايبه قوان

يى در جامعه تثيبيت شود ها ارزشچه  كه اينو  ها ن ارزشبود بد يا مالك برای خوب. است

ـِه َوَمـْن « ؛است» داشتن صبغه الهى«، ىقرآنطبق آيات  ،و چه ارزشى تغيير پيدا كند ِصبْغََة اللـ

ِه ِصبْغَةً  در كتـب  ونـداخد از سویيى كه ها ارزش در ،بنابراين ؛ )138: بقره( 1»َأْحَسُن مَِن اللـ

داشتن را احساس كـرد  توان رنگ خدايى مى ،درستى بيان شده رانش بهتوسط پيامب و مقدس

    .اجتماعى جامعه مسلمانان در نظر گرفتهای  وآن را جزو ارزش

                                                           
  .»!و چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است؟) رنگ ايمان و توحيد و اسالم؛! بپذيريد(رنگ خدايى «. 1
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