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 ها در جامعه ديني مروري بر عوامل مؤثر در تغيير ارزش

*اهللا فوالدي  حفيظ  

 

 چكيده

در فرهنگي بودن آن اسـت. هنجارهـاي فرهنگـي بـه     ، امتياز جامعه انساني بر ساير جاندارانِ داراي زيست جمعي
تبعيت از آنهـا در    اند كه نتيجه بخش رفتارهاي جمعي سامان، هاي اجتماعي و ديني قواعد رفتار و با ابتنا بر ارزش ابةمث

غالباً با موافقت ، هاي برخاسته از آن همنوايي اجتماعي است. پذيرش تغييرات در بخش فرهنگ مادي و ارزش، جامعه
بخش فرهنگ معنوي با كندي و عـدم همراهـي عمـومي مواجـه     سريع عمومي همراه است؛ ولي پذيرش تغييرات در 

هدف در اين مقاله، بررسـي ايـن   . شود ميموجب بروز تغييرات در رفتار افراد جامعه ، ها شود. دگرگوني در ارزش مي
ها در جامعه ديني شناسـايي شـوند. روش پـژوهش بـا      ترين عوامل مؤثر در تغيير ارزش مسأله است كه برخي از مهم

سـازِ تغييـرِ در    اي از عوامـلِ زمينـه   مجموعهد به منابع ديني و علمي، با رويكردي نظري تحليلي دنبال شده است. ناتاس
دهنـد. برخـي از    الشـعاع قـرار مـي    هاي اجتماعي و ديني تحـت  رويكرد افراد جامعه را در پايبندي به ارزش، ها ارزش

ناسازگاري ميان عمل و ، ها و عناصر ديني رد گزينشي با ارزشبرخو، شدن دين بازيچه: ترين اين عوامل عبارتند از مهم
هاي ضروري عمومي  ناتواني در تأمين نيازمندي، عدم رعايت اصول رفتاري در دعوت به دين، ادعاي مدعيان دينداري
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 مقدمه

آورند كه به طور اساسـي   حدي ممتاز به حساب مي شناسان جايگاه فرهنگ را در جامعه انساني به امعهج
هـر فرهنـگ را بـا     رابطـة دانند و  در فرهنگي بودن او مي، امتياز انسان را نسبت به ديگر موجودات اجتماعي

فاقـد فرهنـگ و يـا وجـود     اي  اي كـه جامعـه   كنند؛ به گونـه  اي دوسويه قلمداد مي رابطه، امعه خاص خودج
قابليت تحقق ندارد. هنجارهاي فرهنگـي بـه مثابـه قواعـد و الگوهـاي      ، فرهنگي بدون در نظر گرفتن جامعه

اند كـه نتيجـه آن همنـوايي     بخش رفتارهاي اعضاي جامعه سامان، هاي آن جامعه ارزش  رفتاري معيني بر پايه
نـاقض  ، انتظارات از همـديگر اسـت؛ در ايـن صـورت    هاي اجتماعي و نيز برآورده شدن  اجتماعي در تعامل

چنان است كه عوامـل   شود. اهميت اين هنجارها آن ته ميهنجارها در جامعه به عنوان منحرف و كجرو شناخ
... براي فراگيري افراد جامعـه جهـت   هاي جمعي و انهرس، مراكز آموزشي و تربيتي، مختلفي همچون خانواده

خود نيز در چارچوب همـان  ، اي رفتار دست اندركارند؛ گو اينكه همين عواملتبعيت از آن الگوها و معياره
 هنجارها فعالند.

تغييرپذيري اسـت. ايـن تغييـرات در بخـش     ، اعم از فرهنگ مادي و معنوي، هاي فرهنگ يكي از ويژگي
نـون و  هاي محسوس و ملموس فرهنگ همانند ابـزار و ف  فرهنگ مادي يا به تعبير ديگر تمدن كه شامل جنبه

؛ هـر چنـد   شـود  مـي تر به وقوع پيوسته و با همراهي و موافقت عمومي مواجه  سريع، شود اختراعات و... مي
، ص 1378پـور،   . (رفيـع به مرور تغييرات رفتاري متناسب با خود را به دنبـال خواهـد آورد  ، وضعيت جديد

بـه جهـت   ، هاي حاكم اسـت  زشاما تغييرات در بخش فرهنگ معنوي كه شامل اعتقادات و باورها و ار )27
. ويژگي مزبـور اشـعار بـه ايـن نكتـه دارد كـه       شود ميها تلقي به ثبات آن، كندي قبول تغييرات در اين بخش

 اًماليـم و كنـد اسـت كـه گويـا اساسـ       اي اندازه  به، رخداد تغيير در الگوهاي رفتاري و فرامادي يك فرهنگ
اول آنكه ، ريعي در الگوهاي هنجارين يك فرهنگ رخ دهددهد؛ چنانچه بخواهد تغييرات س تغييري رخ نمي

پذيرش تغييرات در آنها توسط اكثريـت  ، به جهت نهادينه و نيز مأنوس بودن اين هنجارها در رفتارهاي مردم
ديگـر اينكـه بيشـتر    و  خواهد شـد هايي مواجه  اعضاي جامعه به راحتي ميسر نخواهد بود و بلكه با مقاومت

كننـدگان   بـه عنـوان افـراد منحـرف و نقـض     ، انـد  هاي رفتاري جديـد رو آورده  ه به شيوهكساني را ك، جامعه
، پردازند. به هر حال خاستگاه تغييرات رفتـاري در مـردم   كنند و به مقابله و ستيز با آنان مي هنجارها نگاه مي

تغييرات در ها و هنجارهاي فرهنگي است كه بروز و ظهور اين  تغيير در عناصر فرهنگ بخصوص در ارزش
 شود. انديشه و عمل و رفتار افراد جامعه نمايان مي

 هـاي مـادي و   توان به دو بخش ارزش هاي موجود در يك فرهنگ را با توجه به شرايط جامعه مي ارزش
هـا و باورهـاي    ارزش، (ديني) تقسيم كرد كه بر حسب ميزان اهميت و جايگـاه ديـن در آن جامعـه    فرامادي

اي براي ديگر  ها در عين اينكه به عنوان شالوده شوند. اين ارزش رجه اهميت متفاوتي ميديني آن نيز داراي د
، هـا  خـود همـين ارزش  ، هاسـت  هنجارها نيز بـا محوريـت همـين ارزش    ديگرگيري  و شكل است هنجارها
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ي از آيند؛ به طوري كه مثالً نقض آداب و رسوم اجتماعي به عنوان سطح هنجارهاي بسيار مهمي به شمار مي
هـا از   آورد؛ اگرچه خود ارزش هاي متفاوتي را به دنبال مي واكنش، هاي ديني نسبت به نقض ارزش، هنجارها

ها  ولي نقض هنجارهايي كه به تحقق ارزش، پذيرند طريق پايبندي افراد جامعه به هنجارها صورت تحقق مي
 شوند.  اغماض اجتماعي مواجه مي در مقايسه با ساير هنجارها با مخالفت غير قابل، يابند ارتباط مي

   مسئلهطرح 

هاي هر فرهنـگ تغييـر در عناصـر و قواعـد آن اسـت كـه امـري قطعـي و          چنانچه مطرح شد از ويژگي
بررسـي  ، دهد. آنچه بايد مورد توجه قرار گيـرد  باشد و به صورت آرام و در گذر زمان رخ مي گريزناپذير مي

ها از نسلي به نسل  ه زمان ديگر است. در اين گذر زمان و انتقال ارزشميزان و مسير اين تغيير از يك زمان ب
اين مسئله شود.  يافته هنجاري نمايان مي دهد كه در الگوهاي تفاوت ها رخ مي هايي در ارزش دگرگوني، ديگر

 هـا  اگـر ارزش ديگر آنكـه  و  شود  ميها  چه عامل و يا عواملي موجب تغيير در ارزشدر مرحله اول است كه 
چـه تـأثير و يـا تـأثيراتي را در سـطوح      ، دستخوش تغييـرات گرديـد    در جامعه، هاي ديني بخصوص ارزش

 ؟شود ميمختلف رفتار فردي و اجتماعي موجب 
موجـب   به همين جهت شناخت مجموعه عواملي كه تقويت و يا تضعيف باورها و اعمال ديني مردم را  
انـدركاران جامعـه دينـي و بلكـه تمـام          هـاي اساسـي دسـت    مشـغولي  هـا و دل  تواند از دغدغـه  مي، شود  مي

 باشد.   انديشمندان جامعه 
هـاي اجتمـاعي و يـا     عواملي است كه با تغييـر ارزش   شناسانه مجموعه بررسي آسيب، هدف ما در اينجا

و هـاي اجتمـاعي    كم منجر به فروكاستن از باورداشت عملي افـراد بـه ارزش   تواند دست در جامعه مي، ديني
شناسانه به اين  جا كه در اين مختصر در صدد نگاهي آسيب هاي رفتاري آنان منجر شود؛ از آن ديني در شيوه
 كنيم. نظر مي  كننده اين جايگاه صرف تقويتاز ورود به بحث از عوامل ، عوامل هستيم

 تعريف مفاهيم 

ز انـواع ارزش و هنجـار ارائـه    هنجار و رابطه ميان آن دو و نيـ ، تعريفي از ارزش، پيش از ورود به بحث
 .شود مي

ها كنند كه اعضاي يك جامعه در آن مي داري اطالق هاي ريشه شناسي به باورداشت را در جامعه 1ها ارزش
ترين عوامـل در نحـوه    ها به عنوان يكي از بنيادي ارزش، به اين ترتيب) 39، ص 1382(كوئن،  سهيم هستند؛

، تربيتـي ، هـاي خـانوادگي   هاي مختلف آن همانند خرده نظـام  بخش هاي اجتماعي در گيري خرده نظام شكل

                                                           
1 .Values 
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هـا هسـتند كـه بـراي مـردم يـك جامعـه در         ... تأثيرگذارند؛ زيـرا ايـن ارزش  و، سياسي، اجتماعي، اقتصادي
 .  استكنند كه چه رفتاري صحيح و چه چيز نادرست و غير قابل پذيرش  هاي مختلف مشخص مي بخش

بـر مجموعـه    افزونشناختي آن فراتر بوده و  معه مد نظر است از معناي جا» رزشا«آنچه در اينجا از واژه 
هـاي   مجموعه اعتقادات و باورهـايي را كـه برخاسـته از گـزاره    ، هايي كه خاستگاه اجتماعي دارند باورداشت

 گيرد. نيز در بر مي، ديني بوده و منطبق بر پاسخگويي به نيازهاي فطري انسان است
در ميـزان توانـايي آن در ارضـاي    «، قرار گرفتن هر چيزي» ارزش اجتماعي«ه معيارِ مورد با توجه به اينك

هاي اجتماعي به جهت فاقد توانـايي و   در اثر تغيير شرايط و با گذر زمان ارزش» يك ميل يا نياز انسان است
 ي بـه جهـت ايـن   هاي الهي و دين ؛ ولي ارزششوند ميدستخوش تغيير و تبدل ، شوند اثربخشي مورد نظر مي

كـه نيازهـاي بنيـادين و هميشـگي انسـان را پوشـش        است هاي فطري كه بر وحي مبتني بوده و داراي زمينه
در واقـع دخالـت عـواملي    ، آورد هاي ديني پيش مـي  تغييرناپذيرند. آنچه بحث از تغيير را در ارزش، دهند مي

براي روشن شدن مطلب مثالي را در اينجـا  سازد.  است كه انسان را از نيازهاي فطري و اساسي خود دور مي
و پوشش براي بانوان در فرهنگ اسالمي هنجاري است كه داراي ارزش ديني مسـلم  » حجاب«: كنيم ذكر مي

انـد كـه در    قابل تغييـر دانسـته     غيرو افراد معتقد به دين اسالم در طول تاريخ آن را ضرورتي  استو قطعي 
گونه نيسـت كـه ايـن     سالمت رفتاري در ارتباطات اجتماعي است. اين واقع براي صيانت از انسان و موجب

الگوي ارزشي با تغيير شرايط داراي ساختار و قالبي متفاوت شود؛ بلكه با در نظـر گـرفتن معيـار صـيانت و     
هـا ايـن مهـم از     فرهنگ ديگركه در   است؛ در حالي شدهعفاف براي بانوان همواره رعايت اين هنجار حفظ 

هـاي اجتمـاعي    گـذاري  بر سياست يگذاري شده و با ابتنا متفاوت با نگاه اسالمي ارزش طور كامل بهمنظري 
 هايي متفاوت و حتي متعارض به خود گرفته است. قالب، اند با آنچه در ساليان نه چندان دور خود آنان داشته

چگونـه   ر شـرايط معـين  بايد دكند مردم  يك قاعده و استانداردي براي رفتار است كه تعيين مي 1هنجار
بقاي الگوهـاي روابـط متقابـل اجتمـاعي و بـه      ، رفتاري بايد داشته باشند. فايده مترتب بر اين قاعده رفتاري

هنجـار  ، اي كه در معناي ارزش قائل شـديم  است. با توجه به توسعه» حفظ الگوهاي فرهنگي«تعبير پارسونز 
در برگيرنـده  ، هـاي اجتمـاعي فرهنـگ جامعـه     بر چـارچوب  بر قواعد رفتاريِ مبتني افزون، نيز در اين مقاله

اي كـه در قالـب    هاي مكتبـي و دسـتورات دينـي    هاي برگرفته از گزاره هاي رفتاري متأثر از باورداشت قاعده
   شود. نيز مي، يابد شعائر ديني در رفتار افراد جامعه نمود عيني مي

 ها  انواع ارزش

، اقتصـادي ، هـاي فرهنگـي   و پيچيده آن انواع مختلفي از قبيل ارزش ها با توجه به ابعاد كيفي براي ارزش
شده اسـت؛ اگـر چنانچـه در هـر يـك از ايـن انـواع         بيانذهني و رسمي ، اجتماعي، ديني، اخالقي، حقوقي

                                                           
1. Norm 
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كند. البتـه پديـداري ايـن     رفتار آحاد جامعه نيز تغيير مي، متناسب با آن، تغيير و دگرگوني رخ دهد، ها ارزش
 تر و آشكارتر از موارد ديگر است.   فتار در برخي از موارد سريعتغيير ر

ارزيـابي   بـراي اي  و به عنوان ضـابطه  دهند ميها هستند كه رفتار افراد را تحت تأثير خود قرار  اين ارزش
العمـل جامعـه در    ها و هنجارها و نحوه عكس ميان ارزش گيرند. معموالً اعمال ديگران مورد استفاده قرار مي

 با دخل و تصرف) 312، ص 1383(محسني، ال تغييرات رخ داده در آنها رابطه مستقيمي وجود دارد.قب
كننـده اجتمـاعي بـه     پـذير  هاي اجتماعي و در ميان نهادهـاي جامعـه   به تعبير پارسونز اگر در شبكه تعامل

، ورت چالش ايجاد شدهدر اين ص، وجود نداشته باشد» ها و هنجارها پايبندي به ارزش«، عنوان وسايل مبادله
 موجب تغيير رفتار از حيث ارزشي در عرصه روابط اجتماعي خواهد شد.

 ها عوامل تأثيرگذار در تغيير ارزش

هـاي بـارز    هاي مختلف زندگي فـردي و اجتمـاعي از ويژگـي    رخداد تغييرات اجتماعي سريع در عرصه
اي از زنـدگي   است و اكنون در مرحلـه جوامع معاصر است. با گذشت زمان سرعت اين تغييرات بيشتر شده 

كند. اين تغييرات نه تنها در عرصه  بشر هستيم كه يك فرد در طول زندگي خود تغييرات زيادي را تجربه مي
، اعتقـادات ، يعني باورها، ها اي در عرصه زندگي غير مادي انسان زندگي مادي رخ داده بلكه تغييرات گسترده

هـا اسـت.    تغييـر در ارزش ، وقوع پيوسته است. يكي از ايـن تغييـرات اساسـي   هنجارها و... نيز به ، ها ارزش
ها و ترجيحات اجتماعي رفتار، ها به عنوان يكي از اجزاي اصلي فرهنگ بر الگوهاي رفتاري و تفكري ارزش

 در ايـن مقالـه بـه    تواند باعث تغيير الگوهاي رفتاري و فكري شود. ... تأثير مستقيمي دارند و ميو سياسي و
به حوزه عمـل و اجـراي    به طور عمدهشود كه  ها بيان مي اي از عوامل مؤثر در تغيير ارزش اختصار مجموعه

احيانـاً تغييـر رفتـار فـردي و     ، بوده كه نتيجه مترتـب بـر هـر يـك از آنهـا     مربوط دستورات ديني در جامعه 
 ده از آنها خواهد بود.ها و هنجارهاي برآم ي به ارزشيبنداجتماعي در جهت اضمحالل و يا سستي پا

 (استفاده ابزاري از دين) بازيچه شدن دين .1

و زندگي دنيـا مغرورشـان   ، همانان كه دين خود را سرگرمي و بازي پنداشتند«: در قرآن كريم آمده است
ـ  ما، و آيات ما را انكار كردند، گونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردند پس همان، كرد ان [هم] امروز آن

آيـه داللـت بـر ايـن     : فرمايد در ذيل اين آيه شريفه عالمه طباطبايي(ره) مي ) 51( اعراف، .»بريم را از ياد مي
نياز از دين نيست و حتي آن كسي هم كه سرگرم لهو و لعب اسـت   دارد كه انسان در هيچ حالي از احوال بي

بـه   )166، ص 8، ج 1374مـداني،  ( موسـوي ه و زندگي خود را صرف اين كار كرده به دين محتاج اسـت؛ 
اينان ، دار است ولي چون بستر اجتماعي دين، هاي آن ندارند بيان ديگر چنين افرادي اعتقادي به دين و آموزه

هـاي خـود هسـتند. همچنـين در      براي پيشبرد اهداف خويش با استفاده ابزاري از دين در صدد تحقق برنامه
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چون بين فريب خوردن از دنيا و بازيچه گرفتنِ دين خدا مالزمه : مايدفر از سوره شريفه انعام مي 70ذيل آيه 
صرف ، افسار گسيخته شد و همه كوشش خود را، هاي مادي وقتي انسان نسبت به كام گرفتن از لذت، است

(موسـوي همـداني،   پندارد. اعراض نموده و آن را شوخي و بازيچه مي، از كوشش در دينِ حق قهراً، آن نمود
آفرينـي   داللت مفهومي اين معاني خروج دين از جايگـاه تأثيرگـذاري و نقـش   ) 203-204، ص 7، ج 1374
و فقـدان كاركردهـاي مـورد انتظـار از آن نتيجـه طبيعـي چنـين        است كم در نزد پيروان آن بوده  دست، خود

افـراد بـه    بنـدي  ها و پاي هاي آن از مدار تعميق ارزش وضعيتي خواهد بود. براي خارج ساختن دين و آموزه
 تر از استفاده ابزاري از آن؟ چه اهرمي مؤثر، هاي ديني احكام دين و تغيير ارزش

 ) رشد اقتصادي و تكنولوژيكي ناسازگار با فرهنگ ديني2

، رشد بسيار سريع همراه با توزيـع ناعادالنـه روزافـزون   «: گويد توان اين سخن را دقيق دانست كه مي مي
آنچـه  ) 20، ص 1366( سـوجاتوموكو،  .»گذارد هاي سنتي را زير پا مي د ارزشتركيبي است كه به احتمال زيا

هـاي   در اينجا شايان توجه است نقش رشد سريع و ناموزون اقتصادي در دور كردن مردم از باورها و ارزش
تـوان اذعـان داشـت كـه دگرگـوني       هـاي دينـي اسـت. در همـين راسـتا مـي       فرهنگي سنتي و بالطبع ارزش

در نظام ارزشي تغييراتي را ايجاد خواهـد كـرد و رشـد و توسـعه نـاموزون و      ، تكنولوژيكي افزاري و سخت
، هـاي بنيـادي و دينـي حـاكم بـر رفتارهـاي انسـاني        افسار گسيخته ابزار تكنولوژيك و عدم توجه به ارزش

 بـه مـرور هنجارهـاي ارزشـي     . ايـن وضـعيت  شود ميهاي روابط اجتماعي  موجب تغييرات وسيعي در بنيان
هاي جديدي را در جامعه به عنوان اقتضائات شـرايط   فرهنگ ديني جامعه را دستخوش تغيير نموده و ارزش

توان مدعي شد كه بـا   مي همچنين با اندكي تصرف) 51، ص 1380(حاجيلري، جديد به وجود خواهد آورد.
، رونـد توسـعه   ؛ زيـرا در شـود  مـي هاي اجتماعي حاكم بر جامعه نيـز دسـتخوش تغييـر     وقوع توسعه ارزش

گذارنـد و بـه همـين     محيط اجتماعي و فرهنگ جامعه رو به سوي تحـول مـي  ، هاي حاكم بر خانواده ارزش
هـاي   شـود. از پيامـد   هـا برخـوردار مـي    داليل زندگي اجتماعي از تحرك و پويايي مضاعفي در تمامي عرصه

ين شـرايطي رواج رفتارهـا و   كه نتيجه طبيعـي چنـ  است ها بوده  توسعه پيچيده شدن كارها و تعدد تخصص
دگرگوني نگاه بـه  ، هايي متفاوت از روند سابق خواهد بود. رفتارهايي همانند كاهش ارتباط با ديگران نگرش
هـاي مختلـف زنـدگي و... از     گسترش اطالعات با افزايش سطح آگاهي عمومي و ورود آن به حوزه، مسايل

هاي  هاي جديد با تغييرات سريعي كه در نگرش آوري و فن آيند. امروزه دانش هاي اين امر به حساب مي داده
هـايي   قابـل انكـار نيسـت. تكنولـوژي    ، هاي عمومي كاربران آنها ايجاد كرده است اخالقي و حتي باورداشت

هـاي ارزشـي فرهنـگ حـاكم بـر       هاي جمعي اگر از نظر محتوا منطبق با مقولـه  همانند اينترنت و ساير رسانه
هـاي شخصـيتي متفـاوت از     دهـي گونـه   ها و نيـز شـكل   ها و ارزش تغيير در باورداشت، جوامع ديني نباشند

   فرهنگ ديني جامعه را به دنبال خواهند داشت.
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تواند مورد بررسي قرار  ها مي به عنوان عاملي اساسي در تغيير ارزش مدرنيزه شدن ابزار و وسايل كار نيز
اعضـاي آن را مسـتعد ايجـاد تغييـرات در     ، و تمدني جامعه گيرد. زيرا با ايجاد تغييراتي در شرايط ساختاري

كند. اينگلهـارت از انديشـمنداني اسـت كـه نقـش مدرنيزاسـيون را در ايجـاد         هاي انديشه و رفتار مي روش
تغييرات ارزشي مورد توجه قرار داده است. نكته اساسي اين است كه هـر آن چيـزي كـه موجـب تغييـرات      

هـاي اجتمـاعي بـه خصـوص نوجوانـان و       را در حوزه انديشه و رفتار گـروه  تغييراتي، سريع اجتماعي شود
وبر نيز معتقد است به مـوازات   شود و مدرنيزاسيون نيز از اين قاعده مستثني نيست. ماكس جوانان موجب مي

شـود؛ و ايـن بـدان     هاي مذهبي رو به ضعف گذاشته مي ارزش، هاي مادي و نابرابري رشد و گسترش ارزش
پـور،   ( رفيـع .شوند از معنويات دور مي به طبع، آورند ها به سوي ماديات روي مي كه وقتي انسانجهت است 

 ) 13، ص 1378
 

 هاي مرجع ) نقش و تأثير كارگزاران و نخبگان به عنوان گروه3

ها و رويكردها امري روشن است؛ زيرا كـنش و   تأثيرگذاري نخبگان در تثبيت و يا ايجاد تغيير در انديشه

نقشي تعيين كننده دارد؛ در كالمي ، هاي آنان به جهت مرجع و الگوي رفتاري بودن براي عموم مردم شواكن

آمده است كه دو گروه در جامعه صالح و فسادشان موجـب صـالح و    ت محمداز پيامبر اعظم حضرت محمد

اهللا  رسـول قـال   49، ص 2، ج 1403(مجلسـي،  دانشمندان و حاكمـان؛  : عبارتند از كه شود ميفساد اجتماعي 
: هما؟ قالاهللا و من هما؟ قال صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا افسدا افسدت امتي. قيل يا رسول: 

و به همين جهت است كه در كالم مشهور چنين آمده كه مردم تأسي بـر ديـن حاكمـان و    )  الفقهاء و االمراء

بر همين اسـاس اسـت    قطعاً) ن ملوكهمالناس علي دي: 21، ص 2، ج 1381(اربلي،  كارگزاران خويش دارند؛

هـاي دينـي آنـان را پـس از رحلـت       توان فجايع رخ داده در تاريخ صدر اسالم و دگرگوني در ارزش كه مي

متأثر از حركت خاص كارگزاران جامعه اسالمي ارزيابي و تحليل كرد كـه بـا بازگشـت بـه     ، اهللارسولاهللا رسول

 بـاز هـم  دين و سنت پيامبر از عرصـه نفـوذ اجتمـاعي    ها و آداب و رسوم جاهلي و نيز خارج ساختن  سنت

. بنابراين اگر در يك جامعه ديني كـارگزاران و نخبگـان و   شدهاي دوران جاهليت پيش از اسالم زنده  ارزش

ها و هنجارهاي ديني دغدغـه و اهتمـام جـدي     نسبت به حاكميت ارزش، سازان جامعه به تعبير ديگر تصميم

اي عمـل كننـد كـه     مدت نظام اجتماعي به گونـه  بلندها و ترسيم اهداف  ريزي رنامهاي بسا در ب، نداشته باشند

 هاي اجتماعي باشد. هاي ديني از صحنه تعامل خروج تدريجي برنامه، داد آن برون

ـ   النـاس «ياست. بر مبنا ريحاكمان متغ يرفتار تيدر جامعه بر اساس وضع راتييتغ ـ د يعل ، »ملـوكهم  ني

 يافـراد ، اگـر حاكمـان  ، رو نياست. از ا رارگذيآحاد جامعه تأث هاي هيجامعه در روح حاالت كارگزاران رييتغ

 تقوا يب، ظالم، سودجو يفرادو اگر ا كنند يم  تقوا و عدالت حركت يمردم به سو، و با تقوا باشند شهيپ عدالت
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راسـتا   نيـ در ا ؤمنين المـؤمنين  اميـر  . حضـرت ودش يمدر جامعه منعكس  اتيروح نيتمام ا، دل باشند و سنگ

ر ير السلطان تغياذا تغ، 31نامه  ؛البالغه نهج (.شود يدگرگون م زيكند زمانه ن دايپ رييهرگاه حاكم تغ: ديفرما يم
برقـرار   يا حكومـت عادالنـه   زيـ داشتند قبل از هر چ يهمواره سع يبزرگ اله امبرانيپ ليدل نيبه هم) الزمان

 را اسـت يستوان در جامعه دينـي   مي نكهيتصور امين جهت به هشود.  سريآن م هيكنند تا اصالح مردم در سا

ميسـر   حكومـت  اسـتقرار  بدون انتيد جيترو رايز نادرست است؛، ستدان جدا دينيهاي و دستور انتياز د

 و تداوم حكومت نيز بدون تبعيت و پايبندي به احكام ديني نقض غرض خواهد شد.  نيست

 

 ناصر ارزشي ها و ع ) برخورد گزينشي و مقطعي با ارزش4

اي كـه بـاور و پـذيرش     ها و هنجارهاي برآمده از آنها در هر فرهنگي با يكديگر مرتبطند؛ به گونه ارزش
و يا ضـديت بـا ارزش و يـا هنجـار ديگـر       راندنيا ، به نقضدر اصل ، يك ارزش و يا تبعيت از يك هنجار

يابـد كـه در شـرايط عـادي      بروز مـي ها و هنجارها  شود؛ كه در غير اين صورت تضاد ميان ارزش منجر نمي
رفتارهاي متناسـب بـا آن   ، هاي خاصي جامعه پذيرفتني نيست. در يك جامعه ديني كه با باورداشت به ارزش

هـايي از همـان باورهـا     اي رفتار شود كه بخـش  چنانچه در عمل به گونه، طلبد ها را از افراد جامعه مي ارزش
 ؛شـود  دار مـي  اساس آن باور و اعتقاد نيز خدشـه ، يابد شاره بروز ميبر اينكه تضاد مورد ا افزون، نقض شوند

مـدار   هاي ارزش اي از گزاره مجموعه شاملبروز يابد كه  بندي به باورهاي مكتب زيرا وقتي دوگانگي در پاي
 اصل و اساس آن اصول خواهد بود. توجهي به نتيجه مترتب بر آن بي، است
سـازي خـود و جامعـه     و آماده ر منجي بشريت حضرت امام زمان(عج)ظهو انتظارمسئله ، به عنوان مثال 

از اصول اعتقادي در نزد شيعيان اسـت و در عـين   ، داند براي آن دوران كه زمان وقوع آن را فقط خداوند مي
تأكيد شده كه از انطباق پيشامدها و يا افراد با آن دوران احتراز شـود؛ و حتـي تصـريح شـده كـه اگـر       ، حال

آنان را تكذيب كنيد؛ بـا ايـن وصـف چنانچـه كسـاني بـه طـرح        ، دعي مالقات با حضرت بودنداشخاصي م
و يا تعيين تاريخ براي ظهور حضرت و... روي آورده و يا عاليـم   (عج)ادعاهايي از قبيل مالقات با امام زمان

ادعاهـاي آنـان    كننـد و بـا گذشـت زمـان     هايي را به عنوان مصاديق روشني براي تاريخ ظهور اعالن  و نشانه
هـاي اعتقـادي كـه     تـوجهي بـه ايـن قبيـل ارزش     هاي بي به واقع نقش مهمي را در ايجاد زمينه، محقق نشود

است هر آنچـه   همچنينكنند.  ايفا مي، در حيطه علم خداوند است تنهاالتحقق بوده ولي زمان وقوع آن   قطعي
ضعيتي قرار گيرند كـه موجـب لـوث شـدن     از عناصر و امور مقدس كه در نگرش عمومي افراد جامعه در و

جايگاه ارزشي آن امور شوند؛ شايد براي همين است كه در ادبيات دين براي كساني كـه مـدعي ارتبـاط بـا     
رواج چنـين ادعاهـايي بـه     زيـرا اين همه مذمت و نكوهش مطرح شده اسـت؛  ، هستند (عج)حضرت مهدي

 ر خواهد ساخت.  دا اساس آن رخداد قطعي و گريزناپذير را خدشه، مرور
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 داري ) ناسازگاري ميان عمل و ادعاي مدعيان دين5

، شـود  مـي هاي اجتماعي موجود در يك جامعه روندي طبيعي محسـوب   تغيير و تحول در جريان ارزش

ولي ممكن است در مواقعي بر اثر عواملي اين تغيير و تحوالت به صـورتي غيـر عـادي محقـق گـردد و در      

سـو و   يـك أثيرگـذاري آن عامـل و يـا عوامـل از      ه اين ناشي از شدت اهميت و تتر رخ دهد ك روندي سريع

اگر رفتاري در جامعـه در يـك زمـاني از     به طور مثالهاي سابق از سوي ديگر است؛  اهميت شدن ارزش بي

در حالي كه همان رفتار در فاصـله زمـاني كوتـاهي از سـوي     ، سوي بخشي از حاكميت پذيرفتني تلقي شود

احتمال دارد در منظر عمـومي از ايـن تفـاوت    ، ر در همان جامعه غير قابل پذيرش به حساب آيدبخشي ديگ

رفتاري تلقي درستي نشده و يك بام و دو هوا از آن تعبير شـود. زيـرا بايـد توجـه داشـت كـه تـأثير تغييـر         

 بندي ديني افراد جامعه بسيار قابل توجه است. هاي اجتماعي بر پاي ارزش

دهد با آنچه مردم بـدان بـاور    بر اين باور است كه وقتي ميان آنچه در رفتار مردم رخ ميآلبرت هيرشمن 

اين امـر بـه عنـوان عـاملي     ، دارند و به عنوان ارزش براي آنان تلقي گرديده گسستگي و اختالف بروز نمايد

نشـان دادن    قـه دادگـي و عال  زيرا در صـورت دل  )14، ص 1355(وينر، كند. ها عمل مي  مؤثر در تغيير ارزش

گرداني آحاد جامعه را از حكومت ديني به دنبال داشته و آنان  روي، خواهي ايشان حاكمان ديني به دنيا و دنيا

كـه روح حـاكم بـر ديـن و       را نسبت به دين و متوليان امور ديني بدبين خواهد ساخت؛ روشن است وقتـي 

انـد   چنانچه كساني كـه مـدعي  ،  از از دوستي آن استهاي ديني فراخواني پيروان به زهد در دنيا و احتر گزاره

، خودشان در عمل به دنياخواهي و دنياپرسـتي روي آورنـد  ، كردن دين در جامعه است حاكميتشان براي پياده

كه بـه ديـن در چنـين     در نهايت كسانينتيجه طبيعي چنين رفتاري اعراض عمومي از دستورات دين بوده و  

آن را به صورت فردي و شخصي براي خود خواهنـد داشـت و نسـبت بـه     ، دهندمندي نشان  وضعيتي عالقه

 )  151، ص 1378(دژاكام، كارآيي دين در صحنه اجتماعي ترديد جدي خواهند داشت.

 

 ) عدم رعايت اصول رفتاري در دعوت به دين6

اي اسـت كـه    يكي از قواعد حاكم بر روابط اجتماعي در ميان متدينان ديني هماننـد ديـن اسـالم، قاعـده    

اي به سوي دين فرا بخوان كه موجـب نفـرت و گريـز ايشـان از      گويد در مواجهه با مردم آنان را به گونه مي

مندي به دين، تقويت حس بـرادري و انسـجام    دين نشود. روشن است كه رعايت چنين اصلي موجب عالقه

هنگامي كـه فـردي را    6مكرم شود. اين مطلب را حضرت رسول اجتماعي و نيز دوري از تفرقه و تشتت مي

) 160، ص 16، ج 1379 ي،فرستادند، به وي توصيه فرمودنـد.(مطهر  براي دعوت به دين به سرزمين يمن مي

رسد هر چند مقصود اساسي در اين اصل، مربوط به نحوه عمل و دعوت به دين بخصوص براي  ؛ به نظر مي

تـوان   باشند، ولي با تنقـيح منـاط از ايـن مـورد، مـي      كنندگان دين است كه بر رفتار خود مراقبت داشته تبليغ
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اي عمـل   بايست بـه گونـه   هاي اجتماعي روزمره با همديگر نيز مي تصريح كرد كه پيروان يك دين در تعامل

روايـت زينـت و الگـو باشـند و نـه موجـب سـرافكندگي و         ردادگـي بـوده و بـه تعبيـ     كنند كه موجـب دل 

السـالم آمـده اسـت كـه      : در روايتي منقول از امـام صـادق عليـه   194 ، ص12، ج 1416 ي،انزجار.(حرالعامل

كونوا لنا زيناً و التكونوا علينا شيناً قولوا للناس حسناً و احفظوا السنتكم و كفوها عـن الفضـول و   «اند:  فرموده

 گرداني از دين، در صورت مشاهده رفتارهـاي  قبيح القول)  معناي اين سخن پديداري حالت اعراض و روي

 كنندگان به دين از سوي افراد عادي جامعه است.   هنجارشكنانه و منافي با دستورهاي ديني از طرف دعوت

 

 هاي ديني  ها و ارزش گري بر دوري از آموزه ) تأثير عوامل مؤثر در مادي7

توانـد بـه عنـوان عامـل و يـا       شـود مـي   گرايـي مـي   رسد هر آنچه كه موجب گرايش به مـادي  به نظر مي

آفـرين باشـد. در ايـن زمينـه شـهيد       اي از عوامل مؤثر در تغييرات ارزشي در جامعه ديني نيز نقـش  مجموعه

مطهري با طرح اين سؤال كه چه عواملي موجب شد تا ماترياليسم در اروپا به صورت يك مكتـب ظهـور و   

به سـوي ماترياليسـم و   تا بدانجا كه افراد را به گريز از دين و متمايل  -پيروان بسياري را به خود جلب كند 

اي از مسائل تاريخي  پاره -گيري در مقابل مذهب و خدا و هر آنچه رنگ خدايي داشت، وادار ساخت  جبهه

 اند كه به اجمال عبارتند از:   و اجتماعي را به عنوان عوامل مؤثر در اين قضيه ذكر كرده

 ه خدا و ماوراء؛ناتواني و نارسايي كليسا و مفاهيم ديني آن در مباحث مربوط ب -1

تحميل عقائد و نظريات خاص مذهبي و علمي كليسا به صورت اجبار و سلب هر گونه آزادي عقيـده و   -2

 اندازي محاكمي به نام انگيزيسيون يا تفتيش عقايد؛ مبارزه جدي و خشن با مخالفان با راه
هـاي   سازي براي رشد انديشـه  مينهالهيات و در نتيجه ز  نارسايي مفاهيم فلسفي در تبيين مسائل مربوط به -3

 گرايانه؛ مادي

اي كـه ميـان مفـاهيم دينـي و برخـي از مفـاهيم        نارسايي در مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي بـه گونـه   -4

 اجتماعي و سياسي تناقص تصور شد؛

مبناي افراد غير تخصص در امور ديني كه در مواردي موجـب تمسـخر و    اظهار نظرهاي غير منطقي و بي -5

 ؛شد هاي ديني و اعتقادي  و در نتيجه گريز از گرايش، يشخند به باورهار

 آگاه؛ توسط برخي مبلغان نا،  هاي ديني و ارضاي غرائز طبيعي القاي ناسازگاري ميان آموزه -6

كنـد و جـو فاسـد     جو روحي را فاسد مـي ، جو فاسد اجتماعي«محيط اخالقي و اجتماعي نامساعد؛ زيرا  -7

كند. به همـين   هاي پست را تقويت مي هاي متعالي را ضعيف و زمينه رشد انديشه شد انديشهزمينه ر، روحي

جهت است كه در اسالم به اصالح محيط اجتماعي اهتمام زياد شده است و باز به همـين جهـت اسـت كـه     

ا را فراهم هكشند زمينه فساد اخالقي و عملي آنهاي متعالي را در مردمي ب خواهند انديشه هايي كه مي سياست
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محـيط اجتمــاعي را بــا وســائلي كـه در اختيــار دارنــد فاســد   ، كننــد و بــراي فـراهم كــردن ايــن زمينــه  مـي 

 )  200، ص 1367(مطهري، .»نمايند مي

، ص 1367(مطهـري،  د.عدم مبارزه آن بـا ظالمـان تصـور گرد   احيانا اي كه  معرفي دين و مذهب به گونه -8

263-218( 

جهت استحكام و غناي محتوايي خـود و جايگـاه رفيـع عقـل و خـرد در      روشن است كه دين اسالم به 

، نسبت به بسياري از مـوارد فـوق مواضـعي عقالنـي    ، استنباط احكام و نيز لحاظ مقتضيات زمان و مكان و...

سازي و يا همراهي ديـن اسـالم بـا     امكان انتساب زمينه اساساًاي كه  منطبق با فطرت و مدبرانه دارد؛ به گونه

تحميل نظريات خـاص  ، به خدا و ماوراء دي كه شائبه ناتواني اين دين در پاسخگويي به مباحث مربوطموار

، و يا نارسايي مفاهيم فلسفي آن در تبيين مسائل مربوط به الهيات برداشت شـود ، مذهبي و علمي به نام دين

مربوط به حوزه ، مور ديني باشداندركاران ا وجود ندارد؛ بلكه آنچه بايد مورد توجه و دغدغه متوليان و دست

تبليغ دين و نيز عملكردهاي منتسب به دين توسط متوليان امور ديني است؛ شايد به همين جهـت بـوده كـه    

دادند كه آبـروي اسـالم امـروزه بـيش از      هشدار مي، حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار انقالب اسالمي ايران

 )258، ص 8، ج 1386ني، (امام خميهمه در گرو اعمال علماي دين است.

گري و ضـديت بـا    موجب الحاد و گرايش به مادي ياد شده عوامل  بيشتر، نگارنده معتقد است هر چند 

كساني بر اثـر ضـعف علمـي خـود در     ، ولي بايد توجه داشت كه چنانچه در جامعه ديني، دين در غرب شد

تقليـل  ، كم نتيجه چنين روندي به مرور دست، دبه دفاع نادرست و يا ضعيف از آن بپردازن، مقام تبليغ از دين

شـان برخاسـته از    داري به خصوص كسـاني كـه ديـن   مخاطبان ها و هنجارهاي ديني را در نزد  جايگاه ارزش

 خواهد بود.، شرايط اجتماعي و جغرافيايي است

 

 نحوه تعامل دين و آزادي .8

و تبيين حدود و ثغور آن است. چنانچه آزادي مسئله اي  هاي اساسي و عمده در هر جامعه يكي از ارزش

روند مقابله و ضـديت بـا   ، اي پيش آيد كه دين در مقابل آزادي و برابري است اين ذهنيت براي مردم جامعه

نكتـه قابـل    است.  ميلي فطري و خدادادي، گيرد؛ چرا كه ميل به آزادي و برابري دين ظهور يافته و شدت مي

تـوان عامـل بـا ارزشـي بـراي كسـب آزادي واقعـي         ديـن را مـي  ، آزادي تأمل اين است كه در رابطه دين و

زيرا در واقع اين دين است كه انسان را به آزادي حقيقي رسانده و  )52، ص 24ج ، 1385(مطهري، ؛دانست

را بـاز   بايست آزادي دهد؛ به اين لحاظ مي پرستي نجات مي او را از بند تعلقات و تمنيات پست مادي و ماده

نه آزادي حيواني و شهواني در نظر عاقالن عالم نيز موجب اسارت و در بنـد افتـادن انسـان    رد وگرتعريف ك

الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عنـدهم فـي   «است. شهيد مطهري با اشاره به آيه شريفه 
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يضَـع عـنْهم   يأْمرُهم بِالْمعرُوف وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرِّم علَيهِم الْخَبآئـثَ و التَّوراةِ والْإِنْجِيلِ 
عاتَّبو رُوهنَصو وهزَّرعو نُواْ بِهينَ آمفَالَّذ هِملَيع ي كَانَتالْأَغْلَالَ الَّتو مرَهإِص     ـمه ـكلَئأُو ـهعأُنـزِلَ م يالَّذ واْ النُّور

الْمفْلحونَ؛ /همانان كه از اين فرستاده پيامبر درس نخوانده كه [نام] او را نزد خود در تورات و انجيـل نوشـته   
دارد  مى دهد و از كار ناپسند باز كنند [همان پيامبرى كه] آنان را به كار پسنديده فرمان مى يابند پيروى مى مى

گردانـد و از [دوش] آنـان قيـد و     و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حالل و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مـى 
دارد پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بـزرگش داشـتند و يـاريش     بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى

: فرمايـد  مـي ) 157(اعـراف،  »ن همـان رسـتگارانند  كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند آنا
گويد شكر  گذارد؛ مي زنجير مي، گويد بشر را بايد در آن آزاد گذاشت قرآن اسم آن چيزي را كه اروپايي مي«

هـا را از دوش شـما برداشـت؛ ايـن      اين را بكنيد كه خدا به وسيله اين پيامبر اين بارهاي گران يعنـي خرافـه  
 )377، ص 24، ج 1385(مطهري، ».برداشت، ان به دست و پاي خودتان بسته بوديدزنجيرهايي را كه خودت

ناگفته نماند كه ريشه بحث از دين و آزادي عقيده و يا سـخن از چنـد و چـون رابطـه ميـان ايـن دو را       
 اربابـان ، اتوان منبعث از اتفاقات برگزاري محاكم تفتيش عقايد اروپاييان دانست كه در دوران قرون وسـط  مي

اين شد كه گفته شود هر جـا پـاي   ، العمل آن تشديدها كه به صورت قهري عكس، كليسا به كار گرفته بودند
، 24، ج 1385(مطهري، خواهنـد داشـته باشـند.    اي را كه مي مذهب و دين به ميان آيد مردم آزادند هر عقيده

همانند مسـيحيت كـه در آن    اي نگارنده معتقد است مقايسه دين اسالم با اديان تحريف شده) 367-385ص 
با دين اسالم كه بر ، داري تارك دنيا بودن و تعطيلي عقل با التزام صرف به متن كتاب مقدس است الزمه دين

اي ناصـواب اسـت و    مقايسه، اهميت عقل و خرد و نيز استفاده مثبت و نگاه زاهدانه به دنيا تأكيد كرده است
استبداد و ظلم اسـت و نـه آزادي.   ، ه مورد نفي و رد و انكار استبلكه در متن تعاليم دين مقدس اسالم آنچ
است كه در طول دوران رسالتشان و حتي در تمـامي   النبيينالنبيين شاهد بر اين ادعا رفتارهاي حضرت خاتم

كرد بر آيين خودشان باشند و يـا   بلكه آنان را مخير مي ، كرد ها هرگز كسي را اجبار به ايمان آوردن نمي جنگ
 )560-564، ص 1366(آيتي،  اسالم آورند.كه  اين

 هاي ضروري عمومي در جامعه ديني ناتواني در تأمين نيازمندي .9

امروزه به مدد دسترسي تمامي افراد جوامع مختلف به وسايل ارتباط جمعـي صـوتي و تصـويري و نيـز     
ي شـهروندان  سهولت رفت و آمد ميان جوامع مختلف و در نتيجه كسب اطالع از وضعيت زيسـت اجتمـاع  

آيد كه از نظر سطح  به صورت طبيعي در ميان افراد جامعه ديني اين انتظار و توقع به وجود مي، ديگر جوامع
اي برخـوردار باشـند؛ در غيـر ايـن صـورت       بايست از يـك زنـدگي شـرافتمندانه    معيشت مادي آنان نيز مي

كـه بـالطبع   ، هاي زندگي خود خواهند كرد حكومت ديني را متهم به ناتواني و ناكارآمدي در تأمين نيازمندي
توان انتظار داشت آنان همچنان از جهت اعتقادي به هنجارهاي ارزشي دين خـود   با وجود چنين ذهنيتي نمي
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هاي شـديد حكومـت دينـي در تمهيـد      ناكارآمدي«توان گفت  در صحنه عمل وفادار باشند. در اين زمينه مي
توانـد مسـلمانان را در تعقيـب ايـده جامعـه و       مي، پرتمناي اين عصرهاي زندگي شرافتمندانه انسان  حداقل

مـأيوس و  ، هاي ديني به عنوان برنامه عمل و زندگي خـويش  حكومت ديني متزلزل سازد و از پيگيري آرمان
 )12، ص 1383(شجاعي زند، .»صرف نمايدمن

 
 هاي ارتباط جمعي  تبليغات و رسانه .10

هـاي اجتمـاعي و دينـي و يـا در دور      در انطباق افراد جامعه با ارزش نقش و تأثير وسايل ارتباط جمعي
هـاي جمعـي در    ها غير قابل ترديد است؛ چنانچه تلويزيون و مطبوعات و ديگـر رسـانه    ساختن از آن ارزش

هاي خـالف   هاي خالف اصول اخالق ديني وارد شده و يا به نمايش فيلم در عرصه، خودمخاطبان ارتباط با 
نتيجه چنين رويكـردي ايجـاد تغييـرات در نگـرش ارزشـي افـراد       ، اجتماعي و ديني روي آورندهنجارهاي 

 جامعه خواهد بود.  
 همچنـين ، ها به همين جهت است كه در دين اسالم بر اهميت امر تبليغ و مبلغ و نيز منبر و محتواي پيام

بـاره نقـش و   (ره) در خمينـي  بسيار توجه شده است؛ حضرت امـام ، شناسي و توجه به نيازهاي آنان مخاطب
... كه مسئوليت شما مسئوليت بزرگي است«: فرمايد هاي جمعي مي رسانهمسئوالن اهميت تبليغات خطاب به 

رانيـد. ايـن خيلـي     ... و يـا بـه عقـب مـي    ، رانيد به واسـطه تبليغاتتـان   يا اين جمهوري اسالمي را به جلو مي
(ره) از  اماممراد حضرت  رسد به نظر مي )195-196، ص 11، ج 1386(امام خميني، »مسئوليت بزرگي است.

توان به تحقق و يـا عـدم تحقـق اهـداف      جلو رفتن و يا عقب ماندن جمهوري اسالمي در اثر تبليغات را مي
بـه تعبيـر   ، هاي تبليغاتي مرتبط دانست كه چنانچه خروجـي ايـن دانشـگاه    ديني نظام اسالمي از طريق برنامه

ر بـه اهـداف دينـي نزديـك     ارزشي دين باشد موفقيت به دست آورده و از ايـن منظـ   رواج الگوهاي، ايشان
. شـود  مـي هاي جمعي حاصل  ها در اثر غلبه الگوهاي غير ديني در تبليغات رسانه گرنه تغيير ارزشايم و شده

ايجـاد  همانا ، ها منبعث از متغير شدن ارزش ترين بازخوردهاي تبليغات در فضاي امروزين جهان يكي از مهم
ــه ســمت فايــده   تغييــر در نگــرش ، خودخــواهي، گرايــي هــاي افــراد جامعــه اســت كــه نگــرش آنــان را ب

طلبـي بيشـتر    خرسندي دنيوي و منفعـت  مطالبه، طلبي عافيت، جويي لذت، شماري غنيمت دم، انديشي مصلحت
ي افراد جامعه خواهد ها سوق داده است؛ كه همه اين موارد با ايجاد تغييرات رفتاري برخاسته از تغيير ارزش

 )236-237، ص 1380(شجاعي زند، بود؛
كاالهـاي لـوكس و    ارائـة ايجاد مراكز تجاري در مناطق داراي بافت سنتي و اصـيل شـهري و   ، ديگر سوياز  

اي تبليغـاتي بـراي تحـريص        و... خـود وسـيله  ، تجملي در آن و آمد و شد طبقات مرفه جهت خريد از اين مراكـز 
گردد. البته اين رويكـرد خـود بسـتري     هري براي برآورده ساختن نيازها و تشويق به اين رفتارها ميطبقات پايين ش
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 .هاي ديني هاي اعتقادي و روآوري به تجمل و دوري از ارزش است براي اعمال تغييرات در نگرش
گسـترش كمـي   ، هاي تلويزيـوني  تعدادي از سريال، هاي سينمايي در اين راستا به تأثيرات برخي از فيلم 
توان اشاره كرد كه توسط برخي از پژوهشگران اجتمـاعي   ها و تبليغات مي وئي و نقش روزنامههاي ويدي فيلم

دامنه و كيفيت ارتباطات و نوع  گسترش )40، ص 1378پور،  (رفيعاست. انجام شدهدر ايران در ساليان اخير 
هـا آمـادگي    اي رقم زده كه انسان ايط را به گونهشر، هاي وسايل ارتباط جمعي در دنياي امروز محتواي برنامه

هـاي ديگـر    به شيوه فكر و زندگي و رفتار ملـت مخاطبان بيشتري براي تغييرپذيري دارند؛ زيرا از اين طريق 
ها و آداب و رسومي را كه مـانع هماننـدي آنـان بـا      كنند ارزش يابند و سعي مي تري مي آگاهي بيشتر و عيان

هاي افراد يك جامعـه از   روند پذيرش ايجاد تغييرات در ارزش گذارده و يا تغيير دهند.شود كنار  ديگران مي
هـاي مغـاير بـا فرهنـگ خـود را       طريق وسايل ارتباط جمعي به اين صورت است كه همان كساني كه ارزش

هـاي   شاز طريق رو، هاي مغاير رسند كه به تدريج به ورود آن ارزش به وضعيتي مي، كردند منفي ارزيابي مي
ها نخواهنـد داشـت و    عادت كرده و سپس تلقي و ارزيابي منفي سابق را نسبت به آن، مستقيم و غير مستقيم

هـاي فرهنگـي    اين يعني پذيرش به قبول و حتي امكان جوالن دادن به آن عناصر غير ارزشي در قالب ارزش
ها و نيـز اينترنـت و    سريال ،ها كه فيلم توان به تأثير و نقشي در اين زمينه مي ) 8، ص 1378پور،  (رفيع خود.
هـاي تفكـر و رفتـار     ها و شـيوه  هاي شخصيتي و ظهور تيپ دهي به انواع گونه اي در شكل هاي ماهواره شبكه

هاي مشهودي كه حتي در جوامـع داراي   ريختگي هم  اشاره كرد؛ در واقع امروزه تغييرات و به، كنند ايجاد مي
توجهي از آن برخاسته از تأثيرات غير قابل كنتـرل و خـارج      بخش قابل، كرد توان مشاهده غناي فرهنگي مي

هـاي   هـا بخصـوص رسـانه    از محدوده جغرافياي فرهنگي آن جوامع از طريق وسايل ارتباط جمعي و رسـانه 
هـايي در اسـتفاده از    اي مقررات و ايجـاد محـدوديت   اعمال پاره با وجود، هاي اخير تصويري است. در سال

نسـبت بـه   ، هـاي مختلفـي از جامعـه اسـالمي     به جهات گوناگون در بخش، اي و اينترنت هاي ماهواره شبكه
 ) 114-131، ص 1390(حسيني، شود. استفاده از آنها عالقه و تمايل مشاهده مي

 

 نقش مراكز آموزشي و تربيتي  .11

تعيـين كننـده دارنـد؛ بـه      ها نقش مراكز آموزشي و تربيتي در عرصه تثبيت و يا اعمال تغييرات در ارزش
تواند به صـورت طبيعـي انسـان را در وفـاداري بـه هنجارهـاي        بيان ديگر اين آموزش و تربيت است كه مي
هاي فكري و رفتاري مغاير با فرهنگ دينـي و   كه او را به عرصه فرهنگي و ديني خود ثابت قدم كند و يا اين

هـايي از   اگـر در رفتـار بخشـي از افـراد جامعـه نشـانه       هاي ديگر فرا بخوانـد؛ امـروزه   در نتيجه قبول ارزش
تـوان ناديـده    نقش مراكز آموزشي و تربيتي را در بروز ايـن مسـائل نمـي   ، شود ناهنجاري رفتاري مشاهده مي

هاي منطبق بر اصول هنجاري و ارزشـي   ريزي مناسب صورت گرفته بود و نيز ديدگاه گرفت؛ زيرا اگر برنامه
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هـا مشـاهده    شـايد كمتـر ايـن وضـعيت    ، بود ادرهاي آموزشي معتقد و دلسوز حاكم ميدين بر آن مراكز با ك
اي و  هاي مـاهواره  هاي برگرفته از برنامه ها و آموزش فيلم، سراها توان نقش فرهنگ . در همين زمينه ميشد مي

پايين جامعـه  هاي سنتي و اقشار  ها حتي در اليه ساير مراكزي كه در شهرها و روستاها در جهت تغيير ارزش
همچنين است ايجاد مراكز آموزش عالي در منـاطقي از  ) 128، ص 1390حسيني، (آور شد. تأثيرگذارند را ياد

اند كه در اثر مشاهده رفتار دانشجويان غيـر   هاي سنتي و اصيل در روابط اجتماعي بوده كشور كه داراي بافت
ـ   بـه مـرور رفتـار افـراد بـومي را      ، ر آن منطقـه بومي و نوع تعامل خارج از عرف آنان با هنجارهاي حـاكم ب

 الشعاع قرار داده است.   تحت

 گيري نتيجه

توان نتيجه گرفـت كـه فراينـد     مي، از مجموع مباحث مذكور كه به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفت
ايسـت  ب ناپذير اسـت؛ آنچـه مـي   ها و هنجارها امري طبيعي و گريز تغيير ارزش، تغيير در فرهنگ و به تبع آن

كمتـرين بـازخورد   ، رونـد تغييـر  ، مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر اين فرايند با تمهيداتي همراه باشد
ايـن امـرِ   ، منفي را ايجاد كرده و بلكه با استقبال عمومي مواجه خواهد شد. به اين معنا كه اگـر از يـك سـو   

مبتني بر نيازهاي ، معه باشد و از سوي ديگرريزي و هدايت نخبگان و فرهيختگان جا مقرون به برنامه، طبيعي
(حاجيلري، ،هـاي وسـيع ارتبـاطي باشـد     جامعه و شناخت از تحوالت و جريانات حاكم بـر جهـان و حـوزه   

زيرا اين  ؛اي براي تغييرات به وجود آمده نخواهد بود گونه دغدغه در اين صورت جاي هيچ )54، ص 1380
هـا و   گـذاري  خواهد رفت. دغدغه آنجاست كه در روند سياستتحوالت در يك بستر معقول و منطقي پيش 

بندي به اصول و قواعد هنجارهاي ديني غفلت ورزيده شود و اين وضعيت  ها احياناً از پاي يا اجراي سياست
 ها گردد.  براي افراد جامعه مستمسكي براي ايجاد شبهه و يا تزلزل در باورداشت

اين پتانسيل و توان هم به لحاظ ، ي اشتمالي و فراگير همانند اسالمذكر اين نكته نيز به جاست كه در دين
اقتضـائات   هـاي زمـاني مختلـف و    مباني نظري و هم به لحاظ عملي و اجرايي وجود دارد تا بتواند در برهه

ها و شـرايط   عرصه را براي اعمال نفوذ و حضور مؤثر خود مهيا ديده و بلكه زمينه، مادي و تمدني گوناگون
ر و متحول بيشتري را در فرايند تغييرات مـادي پـذيرا گـردد. آنچـه در ايـن جريـان نبايـد خلـط شـود          متغي

رفتارهاي ضد فرهنگي است كه به نام تغييرات فرهنگي گريزناپذير مطرح شود؛ يعني مجموعه رفتارهايي كه 
، اي انحرافي در جوامعه فرهنگ خردهربطي به فرهنگ انساني جوامع بشري نداشته و حداكثر در قالب  اساساً

هاي استعماري در يك شبيخون فرهنگي و با قصد استحاله فرهنگي  هاي حكومت اي از سياست مبتني بر پاره
 شوند. بر جوامع تحميل مي
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 منابع

 )، ترجمه محمدمهدي فوالدوند، تهران، دار القرآن الكريم1373قرآن كريم، (
 نشر شرقين )، ترجمه محمد دشتي، قم،1379نهج البالغه، (

 انتشارات مكتبه بني هاشمي. ،، تبريز2، ج الغمه كشف). 1381اربلي، علي ابن عيسي (
 .80شماره پاييز  ،پژوهشنامه اقتصادي، »ها و فراگرد توسعه تغيير ارزش«اردبيلي، هاله، 

 خميني(ره).انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  ،، تهران4، چ22ج ، صحيفه امام ،)1386( ،امام خميني
 انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). ،، تهران4، چ8، ج صحيفه امام)، 1386( ــــــــــ ،

 انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). ،، تهران4، چ11، ج صحيفه امام)، 1386( ــ ،ــــــــــ
، تحقيق و تصحيح ابوالقاسم گرجي، تهـران: انتشـارات   1، چتاريخ پيامبر اسالم ،)1366( ،آيتي، محمدابراهيم

 دانشگاه تهران.
 انتشارات كيهان.، تهران ،، ترجمه باقر ساروخاني1، چفرهنگ علوم اجتماعي ،)1366( ،بيرو، آلن

، دفتـر نشـر   1، چها پس از پيروزي انقـالب اسـالمي   كنكاشي در تغيير ارزش ،)1380( ،حاجيلري، عبدالرضا
 معارف.
 اقتصادي، سال اول، شماره نهم. -، اطالعات سياسي»ها تغيير ارزش«، )1366( ــــ ،ــــــ

 ،، قـم 12، ج الشـريعه  الشـيعه الـي تحصـيل مسـائل     تفصيل وسـائل  ،ق)1416( ،العاملي، محمد بن الحسن حر
 .الثالثه التراث، ْطبعه البيت الحياء مؤسسه آل

 .4ش ، نامه دين و رسانه لفص، »هاي ديني ارزش نقش اينترنت در تغيير«)، 1390( ،حسيني، سيدعباس
هـا،   نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشـگاه  ،مجموعه مقاالت دانايي و دينداري)، 1378( دژاكام، علي،

 پژوهشگاه فرهنگ و معارف. ،تهران
 فرا. ، نشر كتاب1، چ هاي اجتماعي وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزش)، 1378( ،پور، فرامرز رفيع

نامـه  تحقيقـات فرهنگـي،    فصـلنامه ، »ها در آيينه سـينما و مطبوعـات   تغيير ارزش«)، 1378(  ــــــــــ ،
 .15و14پژوهش، شماره 

 .مؤسسه انتشارات كيهان، تهران، 1چ؛ المعارف علوم اجتماعي ةدائر، )1370( ،باقر، ساروخاني
 .9ش ،1، ساقتصادي _ اطالعات سياسي ،»ها در دوران معاصر دگرگوني ارزش«)، 1366سوجاتوموكو (

شـركت چـاپ و نشـر    ، 1چ، عرفي شدن در غرب مسيحي و شـرق اسـالمي   .)1383(، عليرضا، زند شجاعي

 .الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امير كبير بين

 .نشر مركز ،تهران، شناسي دين جستارهايي در جامعه: جامعه و عرفي شدن، دين ،)1380( ــــــــــ ،

 .1ش  ،دوره هفتم ،ايران سيشنا مجله جامعه ،»سيرهاي محتمل در عرفي شدن ايرانم«)، 1379( ـــــــ ،ـــ

 .24، كيان، سال پنجم، شماره فرايند عرفي شدن فقه شيعي)، 1374، (جهانگير، پور صالح
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ــه مجلســي، محمــدباقر ــه  ،ق)1403( ،عالم ــار بحــاراالنوار الجامع ــدرر اخب ــار االئمــه ل ــروت ، 2، جاالطه  ،بي

 العربي. التراث ءداراحيا

ـــ ، ــه  ،ق) 1403(  ــــــــــ ــاراالنوار الجامعـ ــار بحـ ــدرر اخبـ ــه لـ ــار االئمـ ــروت،   ،102؛ ج االطهـ بيـ

 العربي. التراث داراحياء

 نشر توتيا. ،، ترجمه محسن ثالثي، تهران14، چ شناسي درآمدي به جامعه )،1382(،بروس، كوئن

 .نشر دوران ،، تهران3چ ،شناسي جامعهمقدمات  ،)1383(،منوچهر، محسني

 .انتشارات صدراتهران،  ،16، ج مجموعه آثار ،)1379(،مرتضي، مطهري

 .انتشارات صدرا، 1چ ،24، ج آثار   مجموعه ،)1385( ــــــــــ ،

 .انتشارات صدرا، 10چ ،ماترياليسم در ايران: علل گرايش به ماديگري به ضميمه،)1367( ــــــــــ ،

 ارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.انتش ،7، ج ترجمه تفسير الميزان ).1374( ،سيد محمدباقر، همداني موسوي

 مدرسين حوزه علميه قم.انتشارات جامعه  ،8، ج ترجمه تفسير الميزان، )1374( ــــــــــ ،

، »طالعـه تطبيقـي  هـا، يـك م   روندها و عوامل مؤثر بر تغيير ارزش«)، 1379(وثوقي، منصور و اكبري، حسين، 

 .4مجله تحليل اجتماعي، شماره 

ــر ــايرولوين ــه ،)1355( ،، م ــازي جامع ــه نوس ــدم مراغ ــه مق ــاب ،3اي، چ  ، ترجم ــران كت ــي ته ــاي جيب .ه


