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تحليل فرآيند تحول ارزشهاي اجتماعي در نهج البالغه
بارويكرد جامعه شناختي
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:چكيده

  از دير باز موردتوجه رهبران الهي و غير الهي جوامع بشري بوده "ارزشهاي اجتماعي"موضوع 

جامعه شناسان نيز به آن توجه ،است و در طي تاريخ بويژه پس از شكل گيري دانش جامعه شناسي

.خاصي نموده اند و اين موضوع داراي اهميت و جايگاه مهمي در مباحث مرتبط با ارزشها شد

 پس از قرآن كريم مهمتـرين و غنـي تـرين منبـع حـاوي      "هج البالغه ن" متون ديني در اسالم      بيندر  

از ديـدگاه   . مله ارزشهاسـت  آموزه هاي ديني با رويكرد كلي مسائل اجتماعي حاكم درجامعه از ج           

امام در نهج البالغه  ارزشهاي اجتماعي هر چند ميتوانند در جوامع مختلف اشـكال متفـاوتي داشـته         

صـورت كـامال قانونمنـد تحـول مـي      ه بـ لكن داراي  اصول ثابتي هستند  كه بر اسـاس آنهـا      ،  باشند

تلفـي ماننـد شـرايط محـيط     اين تحول در ارزشهاي اجتماعي در جامعه تحت تـاثير مـسائل مخ        .يابند

 ارزشـهاي اجتمـاعي ديـن نهـاد و آن دسـته از             ،از نظـر امـام    .دين وحاكمان جامعـه اسـت     ،  زندگي

بايـد حفـظ و بـه نـسل هـاي      ، انـد در جامعه جريان داشته  ارزشهاي اجتماعي غير دين نهاد مثبت كه        

.بعدي آموزش داده شوند

:واژگان كليدي
 البالغهنهج، تحول، ارزشهاي اجتماعي، ارزش

 استاديار، عضوهيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس-1

 دانش آموخته دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات-2

                            The Research Quarterly Ofپژوهشي–  فصلنامه علمي 
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:طرح مسأله
اهه گروافراد وبه روابط منوط مربوط وآنستمرار اهر جامعه و ي بنيان حيات اجتماع

و تمـايز ارزشـها وضـد     ي اجتمـاعي   ارزش ها كه عمدتا بر پايه ي      ها است و كنش متقابل آن   

، ارتباطاتحيات اجتماعي عبارتست از     ،  در نگرش ارزشي به جامعه    . شكل مي گيرد   ارزشها

قـوام  . شكل مى گيرنـد بر جامعه افراد كه در پرتو ارزش هاى حاكم    ) كنش و واكنش هاى   (

جامعـه حاكم بـر  اجتماعي ارزشهاى  تبلور در حقيقتو نوع وكيفيت حيات اجتماعي    جامعه  

.است

اي الهي اهتمام به احياء و توسعه و دروني شدن ارزشهاي الهـي و  يدر واكاوي تعاليم انب   

 اوليـاء ديـن همـواره سـعي     .جهت محو ضد ارزشـها قابـل مـشاهده اسـت    انساني و تالش در  

هاي ارزشـ .بذر آن را در درون جان انسان شكوفا سـازند    ،  ر وتبيين ارزشها  ينموده اند تا با تفس    

مطلـوب و   ،  در حيـات اجتمـاعي    ي است كـه     يد و باورها  ي عقا نمايه ي ،  كه در واقع  اجتماعي

در رفتـار  وگرفتـه د آمـده و شـكل   ي اجتماعي پد هاي تيبستر واقع در  ،  شودبرتر شمرده مي  

دانشمندان مسئله ي ارزش را      عالوه برجامعه شناسان     .مي گذارند ر  يتأثجامعه   افراد   اجتماعي

افزون بر معرفت شناسان و فيلسوفان      ،  در علوم مختلف و از جهات متفاوت بررسي كرده اند         

از قبيل  لمان علوم اجتماعي و انساني    عا،  كه به طور گسترده به اين بحث پرداخته اند        ،  اخالق

حقوق دانان و انديشمندان علوم سياسي نيـز هـر كـدام از منظـر               ،  جامعه شناسان اقتصاد دانان   

) 23ص، فتحعلي(.در اين مسئله كاوش كرده اند، خاص خود

در مطالعـاتش جامعـه     ،  گوست كنت كه به عنوان پدر جامعه شناسـي معـروف اسـت            آ

تقـسيم  ) Dynomic پويـا (و ديناميك)staticايستا(دة استاتيكشناسي را به دو بخش عم

گوني اسـت بـسيار پراهميـت       پيرو آن جامعه شناسي ديناميك را كه نوعي مطالعة دگر         ،  كرد

البتّه بعد از سرعت و شـتاب گـرفتن دگرگونيهـا          ،  تر از جامعه شناسي ايستاتيك معرّفي نمود      

سي در رآن شدت بيشتري گرفت و بحث و بر تمركز جامعه شناسان نيز بر      ،  در جوامع بشري  

)16ص 1370، وثوقي(.اين زمينه را مورد توجه جدي قرار دادند

شـرايط و زمينـه هـاي       ،  عوامـل تغييـر   ،   چون ماهيـت و چـستي ارزش       يمباحث،  در ادامه 
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تـا آنكـه رشـته اي بـه نـام      ، مطرح گرديـد ...عرصه ها و قلمرو آن و، جهت ها ،  الگوها،  تغيير

، 13شـماره   ،  مجله ي قبسات  ،  ون دث و بروگ   (.شكل گرفت )Axiology(سيارزش شنا 

) 114ص

 نظـام ارزشـي     از يـك سـو    ،   تفسير ارزشها  در نهج البالغه ضمن   )عليه السالم (امام علي   

را مطـرح   و تحول ارزشها در جامعه      عوامل تغيير   سوي ديگر ديگر     و از    نودهرا تبيين   جامعه  

، اى كه نظام ارزشي منطقي ومستحكم نداشته باشد       جامعه)السالمعليه  ( امام   نظرزا.مينمايند

ضد ارزشـها در آن جامعـه   ، نسخ وگاه واژگونه شده، ارزشهاي اجتماعي در آن دچار تحول    

 آن حـضرت دربــاره ي تحــول ونــسخ يكــي از ارزشــهاي  بعنــوان نمونــه. شــوندمــىحـاكم 

انـا قـد اصـبحنا فـى        : رماينـد  مي ف  شانزمان خود و نيز قضاوت  ارزشي ناصحيح در      اجتماعي  

كـار آن بـدكردار بـه    ايـم كـه نيكـو      ما در روزگارى واقع شده     .يعدفيه المحسن مسيئاً  ...دهر

چنــين قــضاوت ارزشــي نادرســتي بخــاطر تحــول درارزشــهاي ، )32خطبــه(.شــمار مــي آيــد

بنــابر ايــن يــافتن پاســخ ســواالتي نظيــر اينكــه .اســتوهمچنــين قــضاوت ارزشــي اجتمـاعي  

)عليـه الـسالم  (از ديدگاه امام علي وجتماعي چه جايگاهي در نهج البالغه دارند؟       ارزشهاي ا 

 داراي اهميتي اسـت كـه بـر محققـين       عوامل مؤثر درتحول ارزشهاي اجتماعي كدام است ؟       

پـژوهش  لـذا در .حوزه هاي جامعه شناسي و دين پژوهان و خواننده ي محترم پوشيده نيـست     

عليـه  (امـام ديـدگاه هـاي     تحليـل كرد جامعـه شـناختي و      نهج البالغـه بـاروي     بازخوانيحاضر  

.ست  و تحول آنها مورد نظر ادر خصوص  فرآيند ارزشهاي اجتماعي)السالم

مفهوم ارزشهاي اجتماعي 
شناسي است كه م اساسي جامعهيكي از مفاهي) Social Values(ارزش اجتماعي

در اصطالح جامعه شناسي . ندگوناگوني عنوان كرده اه هاييجامعه شناسان درباره آن نظر

تها و اموري را يواقعبه عبارتي ،  بودهرش همگاني پذردزي است كه مويچي ارزش اجتماع

:اهم ارزشهاي اجتماعي عبارتند از.ت جمعي دارنديكه مطلوبدنل مي دهيتشك

ارزشهاي ، ارزشهاي سياسي، ارزشهاي اخالقي، ارزشهاي حقوقي، ارزشهاي اقتصادي

هه لحاظ درجب"بايد توجهداشت كه) 444ص1370، ساروخاني(.هاي دينيفرهنگي ارزش

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1389 بيستم، زمستان شمارهپنجم، سال ،  علوم اسالميپژوهشيفصلنامة علمي ـ /  136

 شمول ه يريدا، منبع الهام بخش ارزش، سطح، جنس موضوع، ت موضوعياهمي 

، طالبي(".رش ارزش به لحاظ فردي و جمعي انواع گوناگون دارنديموضوعي و سطح پذ

)19ص1385

 يك جامعه خاص است كه از ديدگاه جامعه شناسي ارزشهاي اجتماعي مربوط به

در عين حال ممكن است همان ارزشها در ، بعنوان آرمان درهمان جامعه مطرح هستند

 ارزشهاي اجتماعي در . نباشد"ارزش"جامعه ديگر يا زماني ديگر در همان جامعه مورد 

پديده اي ممكن ا ست ، ارتباط با ويژگي هاي حيات اجتماعي جوامع مختلف نسبي بوده

حتي ارزشهاي ، باشد) anti Value( ي ارزش ودر جامعه ي ديگر ضد ارزش در جامعه ا

در . اجتماعي يك جامعه ممكن است ازيك قشربه قشرديگرمتفاوت يا حتي متضاد باشد

در ميان جامعه شناسان اختالف نظرهايي ، خصوص ارزشهاي اجتماعي همانند خود ارزش

. وجود دارد

هاي اجتماعي برخي از ديدگاه ها در باره ي ارزش
در باره يارزشهاياجتماعي و تعريف آن ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه 

:مورد بررسي قرار بگيرند، ضروريست براي رسيدن به يك جمع بندي

گرايشهاي اجتماعي را ايجاد مي ،  ارزش اجتماعي كه جامعه به آن اعتنا مي ورزد-

عواطف و افعال او ،  مي آيند و ادراكاتكند كه تمايالتي كلي هستند كه در فرد به وجود

ارزشهاي اجتماعي شامل همة چيزهائي است . را در جهت هاي معيني به جريان مي اندازند

كه مورد عالقه انسان است و در جامعه داراي قدر و منزلت است و نيازهاي مادي و معنوي 

. امطلوب تلقي شودانسان را برآورده مي سازد حتي اگر آن ارزشها في نفسه مطلوب يا ن

)  188ص 1370، وثوقي(

 ارزشهاي اجتماعي شامل همه چيزهايي است مطلوب يا نامطلوب كه مورد -

جامعه داراي قدر و قيمت باشد و هر امري مادي يا معنوي كه در، استانسانعالقه

از جمله ، يا هرچيزگرانبها و سودمندي، نيازهاي مادي و معنوي انسان را برآورده كند

شايسته و مطلوب و ،  ارزش در جامعه شناسي به معناي خوب يا بد.رزشهاي اجتماعي استا
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)162 ص1373، دنزيگ(.نا شايست و نا مطلوب نزديك فرد يا گروه تعريف شده است

آن دسته از باورداشت هايى هستند كه توسط غالب ،  منظور از ارزش هاى اجتماعى-

اين گونه ارزش ها غالباً توسط گروهى خاص به .  اندافراد جامعه مورد پذيرش قرار گرفته

عنوان كارگزاران و حاكمان اجتماعى و يا گروه هاى ذى نفوذ كه در مجارى قانونگذارى 

 چون دولت ها و كارگزاران حكومتى ;ترسيم و مورد اجرا گذاشته مى شوند، نفوذ دارند

ا و ارزش ها و گرايش ها و در ايجاد و تغيير هنجاره، با خط مشى ها و اهداف كلى خود

)243ص 1370، ملوين و فلور(.باورداشت ها نقش تأثيرگذارى داشته و دارند

ارزش هاى اجتماعى ريشه در سليقه و ذوق افراد داشته و مشروعيت ،  به هر روى-

در ، ارزش هاى اجتماعى نيز به توجه با ريشه شان. خود را از قبول عامه به دست مى آورند

 زيرا مبتنى بر ذوق و سليقه ترسيم كنندگان آن ;اجتماعى دوام و ثبات ندارندحيات بخشى 

;ارزش بودن خود را از دست مى دهند، مى باشند و با هرگونه تغيير در ذوق و سليقه افراد

ارزش و ارزشمند چيزى است كه براى افراد ارج و بهايى ، چون به اعتقاد اثبات گرايان

، مينار(. روح افراد و تابع اميال و خواست هاى آن ها هستندارزش ها مخلوق، داشته باشد

)25 ص 1351

اعتناي اعضاي جامعه هاي اجتماعي واقعه يا امري است كه مورد پذيرش و ارزش-

هاي و گرايششودهاي اجتماعي ميي گرايشانگيزه، ارزش اجتماعي. گيردقرار مي

عواطف و افعال ، آيند و ادراكاتجود مياجتماعي تمايالتي كلي هستند كه در فرد به و

)  171ص1380، آگبرن و نيمكوف(.اندازنداو را در جهات معيني به كار مي

،  به اعتقاد برخي ارزشهاي اجتماعي شامل دو بعد مادي و معنوي فرهنگ مي شود-

ل هنجارها و اشياء مادي كه متعاقب با اعمال متقاب، ارزشهاي اجتماعي يعني انديشه ها

و ارزشهاي رواني مساعدي در پيرامون آنها جمع مي شود و متكي به , عقايد، اجتماعي

)  217ص1374، محسني(.تجربيات مثبت هستند

متمايز ..) .قضايي، فرهنگي، شخصي( ارزشهاي عمومي لزوما از ديگر اقسام ارزش-

جتماعي خود را اينان شامل تمامي انواع ارزشي مي شوند كه مردم با آنان حيات ا. نيستند
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در معناي محدودتر . مي گذرانند و اعضاي يك جامعه در برابر آن به نوعي وفاق رسيده اند

فرهنگي يا ديني سخن مي رود ، گاه از ارزشهاي اجتماعي تحت عنوان ارزشهاي اخالقي

كه يك پارچگي اجتماعي را قوام مي بخشند و به گسترش پيوندهاي مبتني بر همبستگي 

جزو ارزشهاي ... مهرباني و، ديگر خواهي، سان دوستينا،  بدين سان عدالت.مي انجامند

)  386ص1370، ساروخاني(. اجتماعي شمرده مي شوند

هنجارها و اشياء مادي كه متعاقب با اعمال ،  ارزشهاي اجتماعي يعني انديشه ها-

ود و متكي عقايد و ارزشهاي رواني مساعدي در پيرامون آنها جمع مي ش، متقابل اجتماعي

) 217ص1374، محسني(.به تجربيات مثبت هستند

مدلهاي كلي رفتار احكام جمعي و هنجارهاي كرداري است كه ، ارزشهاي اجتماعي

شامل تمامي ارزشهايي است ، اين نوع ارزش. مورد پذيرش عمومي و خواست جامعه باشد

عه در برابر آن به حيات اجتماعي خود را مي گذرانند و اعضاي يك جام، كه مردم با آن

) 113- 112صص1370، ساروخاني. (نوعي وفاق رسيده اند

و ساخت اجتماعي را تشكيل مي ، نهادها، زير بناي هنجارهاارزش هاي اجتماعي-

1374، قرائي مقدم(.هايي براي مشروع ساختن رفتارهاي انساني هستنددهند و چهارچوبه

)  200ص

:نتيجه
آنها را مدلهاي ، از تعاريف متعدد ارزشهاي اجتماعياشت در بردبطور كلي مي توان 

هنجارهاي كرداري كه مورد پذيرش عمومي و خواست جامعه ، احكام جمعي، كلي رفتار

هاي اجتماعي از دو بعد قابل  بنابراين ارزش.دانست، قرار گرفته اند را تشكيل مي دهند

:توجه هستند

در جامعه كه معموالً جامعه شناسان به آن هاي اجتماعي بالفعل و موجود ارزش: الف

.پردازندمي

اي براي جامعه دارند به طوري كه العادههايي كه پيامدهاي مثبت فوقارزش: ب

بحران ، ها و اختالالت در روابط اجتماعيآسيب، هاي اجتماعيفقدان آنها باعث بحران
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 وجود فعل در جامعههايي ممكن است بالچنين ارزش. شودهويت و فقدان معنويت مي

.نداشته باشد

زيرا ، اندشناسانه انجام داده براين اساس همه انبياء و اولياي الهي كاري جامعه

هاي اجتماعي عصر خويش را چه بسا در همان هنجارها و انحرافات و آسيب، هابحران

. هاي موجود شناسايي نموده و به آسيب شناسي و درمان آنها پرداخته اندارزش

به نظر نگارنده با در نظر گرفتن ديدگاه هاي متفاوتي كه در باره ي ارزشهاي 

، ارزشهاي اجتماعي عبارتست از موضوعاتي از قبيل باورداشتها، اجتماعي وجود دارد

سنتها و احكامي كه  در جامعه از نظر عموم يا اكثريت ، آداب، اعتقادات، مدلهاي رفتاري

. بوده وشايسته ي پاسداست و احترام و باشد"وبيتمقبوليت و مطل"مردم داراي قدر 

قانونمندي تحول ارزشهاي اجتماعي
حقيقتي است كه خالق هستي در نهاد آدمي و محيط طبيعي كه در آن زندگي ، تحول

و تغييراتي كه عارض نظام اجتماعي و جوامع كند و بلكه تمام عالم به وديعه نهاده استمي

.  بع آن تغيير نهادي و جوهري باشدتواند تاشود ميبشري مي

طي يك ، ي از تغييراتي است كه درطول يك دورة طوالنيمجموعه، تحول اجتماعي

و در حقيقت مجموعة فرايند هاي است كه . دهدو يا شايد چند نسل در يك جامعه رخ مي

بلكه به مشابة منظرة واحدي، توان آن را مالحظه كرددر يك مدت زمان كوتاه نمي

اما تغيير . اي از جزئيات است كه جز از ارتفاع زياد قابل رؤيت نسيتمتشكّل از توده

، عبارت است از پديده هاي قابل رؤيت و بررسي در مدت زماني كوتاه، اجتماعي بر عكس

به صورت كه هر شخص معمولي نيز در طول زندگي خود يا در طول  دورة كوتاهي از 

ي موقّتي آن اش ببيند و يا نتيجهي قطعينتيجه،  را تعقيب نمايدتواند يك تغييرزندگيش مي

عالوة بر اين تغيير اجتماعي در محدودة يك محيط جغرافياي و اجتماعي معيني .را در يابد

توان آن را دريك چهار چوب  محدود جغرافياي و يا كادر پذيرد و لذا ميصورت مي

از اين ) 26ص 1370، وثوقي(.العه قرارداد فرهنگي خيلي محدود تري مورد مط-اجتماعي

عام و خاص است به اين معنا كه هر تحولي تغيير است اما هر ، ي اين دونسبت و رابطه، رو
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.تواند تحول باشدتغييري نمي

يكطولدركهتغييراتازايمجموعه: استكردهمعناچنينراتحولروشهگي

تعريفدرچنينهمو، دهدرخجامعهيكدرنسلچندشايديايكطيطوالنيدوره

دربررسيقابلورؤيتقابلهايپديدهازاستعبارتاجتماعيتغيير: نويسدميتغيير

طول درياخودزندگيطولدرنيزمعموليشخصهركهصورتيبهكوتاهزمانيمدت

رات ييتغ،گي روشه(دباشرييا چند تغيك يش مي تواند شاهد يدوره كوتاهي از زندگ

)26ص ، اجتماعي

تحول به سلسه اي از تغييرات كيفي تدريجي و مرتب و با ، به اعتقاد محمد خليفه

عام و ، ي اين دونسبت و رابطه، از اين رو) 42ص، خليفه(.ارتباط منطقي گفته مي شود

.تواند تحول باشدخاص است به اين معنا كه هر تحولي تغيير است اما هر تغييري نمي

 تغييروتحول در ضمن تذكر به اصلدر نهج البالغه ضمن ) عليه السالم(ضرت ح

تغيير را از حاالت طبيعي و ، دنيا را جاي دگرگوني معرفي كرده، روزگار و حاالت آن

، حالش دگرگوني)191خطبه (...و طأتها زلزال و عزّها ذُلّ، حالها انتقال:دانندذاتي آن مي

دگرگوني پذيرفتن دنيا را با ، در جاي ديگري. ذّلت است، هايش لرزان و عزتّشجاي گام

خطبه (... وغيرٍ...ثُم إِنَّ الدنْيا دار:دهندتغيير دائمي در ارزشهاي اجتماعي افراد توضيح مي

 بي ترديد ابعاد مختلف جوامع از جمله .آگاه باشيد كه دنيا سراي دگرگوني است)114

.ي تحول مستثني نيستارزشهاي آن از شمول قاعده ي كل

تغيير ارزشها اغلب تحول در سلسله مراتب ، به اعتقاد برخي از جامعه شناسان

ارزشهاي مسلط ، مراتب ارزشها تغيير مي كندسلسه . ارزشهاست تا ايجاد يك ارزش نوين

به هر )851ص1367، روشه. (ضعيف مي شوند و ارزشهاي متحول جاي آنها را مي گيرند

اي اجتماعي چه به معني تولد ارزشهاي نوين باشد و چه به معناي تغيير تحول ارزشهصورت 

.يكي از قوانين مطرح در بحث ارزشهاي اجتماعي است، در سلسله مراتب نظام ارزشها

: قوانين ثابت وحاكم بر تحوالت اشاره داردبهنيز ) عليه السالم(سخناني از اميرمؤمنان

»نَ الدضَى ما متَبِرْ بِماع قٌ وا لَاحرَهآخ ضاً وعب شْبِها يضَهعا فَإِنَّ بنْهم يقا بما لنْي
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كه حوادث روزگار بايكديگر ، براي آينده عبرت گير، ازحوادث گذشتة تاريخ».بِأَولها

استَدلَّ « :حضرت در بيان ديگري مي فرمايند.پيونددو پايان دنيا به آغازش مي، همانند بوده

، ايباآنچه درگذشته ديده ياشنده)31نامه(»ى ما لَم يكُنْ بِما قَد كَانَ فَإِنَّ الْأُمور أَشْباه علَ

زيرا تحوالت و امور زندگي همانند ، استدالل كن، براي آنچه كه هنوز نيامده

ي  يكديگرند بي قانون و حادثه ا"اشباه"اموري كه ) عليه السالم(در نظر امام.يكديگرند

به تعبير ديگردر خصوص ارزشهاي اجتماعي .نبوده بلكه قوانين دقيقي براي  آن وجود دارد

با ، و تحول آنها رخ دادهايي نظام دار است و درصورتيكه درهر جامعه اي درطول روزگار

امام اين موضوع را از .نتيجه اي قابل پيشبيني براي آن وجود دارد، فراهم آمدن شرايط آن

:هم مطرح نموده اندزواياي ديگري 

فَما أَشَد )السالمعليهم(فَاعتَبِرُوا بِحالِ ولَد إِسماعيلَ و بني إِسحاقَ و بني إِسرَائيلَ « 

از حاالت و زندگي فرزندان اسماعيل و )192خطبه(» اعتدالَ الْأَحوالِ و أَقْرَب اشْتباه الْأَمثَالِ 

زيرا حاالت ملّتها يكسان و درصفات و ، زندان يعقوب عبرت گيريدفرزندان اسحاق و فر

:مي فرمايند) عليه السالم(امام .رفتار با همديگر همانند است

، همانا براي شما در تاريخ قرون گذشته) 182خبطه  (لَعبرَةًالسالفَةِالْقُرُونِفيلَكُموإِنَّ

ها و  آن مردم به دقت در سرنوشت، بيان امامدر اين .هاي عبرت فراواني وجود دارددرس

دائمي بودن تحول و تغيير ، حضرت صريحاً. اندعبرت گيري از عاقبت كارشان دعوت شده

:دهند كه همچون گذشتگان در معرض تغيير و تحولندكنند و به مردم هشدار ميرا ذكر مي

ادبرَإِنَّ، اهللاِعهرِيالدجينَياقبِالْبكَجينَرْيِهاضالَ، بِالْمودعايملَّىقَدونْهالَ، مقَىوبي

)157خطبه (.أَعالَمهمتَظَاهرَةٌأُمورهمتَسابِقَةٌ، كَأَولهفَعالهآخرُ. فيهماسرْمداً

. روزگار بر باقيماندگان همانگونه مى گذرد كه بر پيشينيان گذشت، بندگان خدا

آخرين كارش . آنچه از آن گذشته بازنمى گردد و آنچه در آن است جاويدان نمى ماند

.  و آشكار استكارهايش شبيه يكديگر و نشانه هايش روشن. همچون اولين كار اوست

عقيده دارد كه جريان روزگار براى نسل حاضر درست مانند جريان ) عليه السالم(امام 

و اين به معنى تكرار تاريخ ، به يكديگر انجام مى گيردمشاآن بر پيشينيان است و كارها 
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به همان ، اما در عين حال خاطر نشان مى سازد كه آنچه در گذشته اتفاق افتاده. است

 اما "اليعود ما قد ولى منه"صورتى كه بوده بازنمى گردد و جزئيات قابل بازگشت نيست 

 سنتهاى محتوم الهى اتفاق مى جريانهاى عمومى حاكم بر تاريخ كه طبق، در كليت قضيه

. بلكه تكرار مجدد آنها حتمى است، افتد نه تنها قابل بازگشت هستند

: در جاى ديگر نهج البالغه خطاب به مردم مى فرمايد

ممنْ ، معلَى سبِيلِ منْ قَدمضَى قَبلَكُواعلَموا عباد اهللاِ أَنَّكُم وما أَنْتُم فيه منْ هذه الدنْيا

نْكُملَ ماراًكَانَ أَطْوماراً، أَعيرَ دمأَعآثَاراً، و دعأَبو ،تحبأَصماتُهوةًأَصدامه ، مهاحرِيو

مهادسأَجةً وداكةًريبِال ،مهاريدةًويةً، خَاليافع مهآثَاربدانيد اى بندگان ) 226خطبه (.و

در همان راهى قرار دارد كه پيشينيان بودند ،  شما و آنچه در آن هستيد از اين دنياخدا

. سرزمينشان آبادتر و آثارشان از شما بيشتر بود، همانها كه عمرشان از شما طوالنى تر

صداهايشان خاموش و نيروهايشان بى اثر و اجسادشان پوسيده و سرزمينشان خالى و 

. آثارشان مندرس شده است

ر اين خطبه كه امام در مقام موعظه با مردم سخن گفته است اين حقيقت را متذكر د

مى شود كه نسل امروز به همان روال نسل ديروز زندگى مى كند و بر اينان همان خواهد 

بنابراين بايد از تاريخ پند گرفت و عبرت آموخت و با استفاده از . رفت كه بر آنان رفته بود

به نفع خود و جامعه استفاده ، تاريخ كه به طور مداوم تكرار مى شودقوانين كلى حاكم بر 

، كرد و با نگرشى حكيمانه به سنتهاى الهى در تاريخ و با بررسى درست موفقيت فعلى خود

. از آنچه شده است به سوى آنچه بايد باشد ره گشود

ده و نيز واقع اصلي واقع ش، بنابر اين اصل تحول در ارزشهاي اجتماعي از ديدگاه امام

به تعبير ديگر اصل تحول در ارزشهاي اجتماعي به نوعي اصلي قانونمند . شدني است

اما سوال اين است كه چه قانوني بر تغيير و تحول ارزشهاي اجتماعي حاكم است؟ جا .است

به جايي در سلسله نظام ارزشهاي اجتماعي يا تحول ماهيتي آنها؟

امام در اشاره به ، يانات امام در خور تامل استبراي روشن شدن موضوع  برخي از ب

:ارزشهاي اجتماعي مي فرماينددرتحول نمونه اي از 
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                    ادـزْدي يئاً وـسنُ مـسحالْم يـهف ـدعي نٍ كَنُـودمز و نُودرٍ عهي دنَا فحبأَص إِنَّا قَد ا النَّاسهأَي

خطبـه  .(فع بِما علمنَا و لَا نَسأَلُ عما جهِلْنَا و لَا نَتَخَوف قَارِعةً حتَّى تَحلَّ بِنَـا     الظَّالم فيه عتُواً لَا نَنْتَ    

كـه  ،  ايـم صبح كرده ،  و پر از ناسپاسي و كفران نعمتها      ،  توزدر روزگاري كينه  ،  اي مردم ) 32

نـه از آنچـه     ،  افزايدو ستمگر بر تجاوز و سركشي خود مي       ،  آيدبدكار به شمار مي   ،  نيكوكار

و نه از هيچ حادثه مهمي تا به مـا          ،  پرسيممي،  دانيمو نه از آنچه نمي    ،  گيريمدانيم بهره مي  مي

.ترسيممي، فرود نيايد

:در اين قسمت از تحول در چند ارزش اجتماعي خبر مي دهند) عليه السالم(امام 

.زشت كار و بدكار به حساب مي آيد، نيكوكار در جامعه- 

.نه ي اجتماعي افزايش ستم براي ستمكار مناسب شده استزمي- 

.ازدانش و آگاهي سودي به دارنده اش نمي رسد- 

.آنها كه نمي دانند بدنبال دانستن نيستند- 

.مردم نگران پي آمدهاي منفي ويژگيهاي اجتماعي ذكر شده نيستند- 

تَّخَـذَ أَكْثَـرُ أَهلـه الْغَـدر كَيـساً و      لَقَد أَصبحنَا في زمانٍ قَد ا:در تعبير ديگري مي فرمايند    

)41خطبه (نَسبهم أَهلُ الْجهلِ فيه إِلَى حسنِ الْحيلَةِ 

زيركـي  ،  كنيم كه بيشتر مردم حيله و نيرنـگ را        اي زندگي مي  امروز در محيط و زمانه    

. خوانندو افراد جاهل آنان را اهل تدبير مي، پندارندمي

.اجتماعي صداقت و درست كاري به فريب و حيله گريتحول ارزش - 

.تثبيت فريب كاري بعنوان يك ارزش اجتماعي- 

.پذيرش اجتماعي فريب و حيله به عنوان زيركي و تدبير- 

در خصوص اصل تحول ارزشهاي اجتماعي چنين ) عليه السالم(بيان ديگري از امام 

:  است

واللِّسانُ عنِ الصدقِ كَليلٌ ، قَليلٌ زمانٍ الْقَائلُ فيه بالْحقِّواعلَموا رحمكُم اهللاُ أَنَّكُم في

فَتَاهم عارِم ، مصطَلحونَ علَى االِِْدهانِ، أَهلُه معتَكفُونَ علَى الْعصيانِ، والالَّزِم للْحقَّ ذَليلٌ

مآث مهبشَائقٌ، ونَافم مهمالع ،ومقَارِئُهمكَبِيرَه ميرُهغص ظِّمعقٌ الياذمولُ ، معالَ يو
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مهغَنيِيميرَهايد كه گوينده بدانيد در زمانى قرار گرفته! شما را رحمت كند)233خطبه (فَق

مردمش همدم ، و حق جويان خوارند، حق كم است وزبان از گفتار راست عاجز و گنگ

، عالمشان منافق، بزرگساالنشان گنهكار، جوانشان بد اخالق، اندتنبلىسستى وگناه وهمگام

و نه ثروتمندشان :كندنه كوچكشان بزرگسال را احترام مى. ودوستان در دوستى خيانتكارند

. نمايدزندگى مستمندانشان راتكفل مى

:در اين بيان امام جنبه هايي از تحول ارزشها تصوير شده است

.ن حقاندك شدن گويندگا- 

.به جاي عزتمندي آنها، خواري طالبان حق- 

.به جاي اجتناب از گناهان، گرايش مردم به گناه- 

.به جاي تالش و كوشش، سستي و تنبلي- 

.به جاي خوش خلقي آنها، بد اخالقي جوانان- 

.به جاي پرهيزكاري آنان، گناهكاري بزرگساالن- 

.به جاي صداقت و يكرنگي آنها، دورويي عالمان- 

.به جاي امانت در دوستي ها، ر دوستي هاخيانت د- 

.به جاي احترام به آنها، عدم احترام كوچكترها به بزرگترها- 

.به جاي دستگيري از آنها، اجتناب اغنيا از ياري مستمندان- 

با دقت نظر در بيانات امام درباره ي تحول ارزشهاي اجتماعي در زمان آن حضرت  

:اعي در جوامع به چند صورت رخ مي دهدمعلوم مي گردد كه تحول ارزشهاي اجتم

" يعد فيه الْمحسنُ مسيئاً" با تغيير در قضاوت ارزشي مردم :الف

" اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهله الْغَدر كَيساً" با تغيير در ماهيت ارزشها :ب

" اليعظِّم صغيرُهم كَبِيرَهم" با تغيير در نظام ارزشها:ج

:نكته

زم به تذكر است كه چنانكه مالحظه شد در ديدگاه الهي و تكاملي امام تحول ال

مقصود از جهتگيري ارزشي ، ارزشهاي اجتماعي بدون جهت گيري ارزشي نمي تواند باشد
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مثالٌ ، اين است كه افراد در جامعه به طرف كدام ارزشها تمايل بيشتري نشان مي دهد

ارزشهاي اخالقي در . ري دارد يا ارزشهاي غير ماديارزشهاي مادي براي آنها اهميت باالت

 بطور كلي ارزشهاي مثبت و ، نظر ايشان جايگاه واالتري دارد يا ارزشهاي غير اخالقي

منفي كه افراد بر اساس آنها تفكر خود را بنا نهاده و كنشهاي آنها بر اين مبنا صورت مي 

 بحث كه تغييرات اجتماعي چه طرح اينالبته . جهتگيري ارزشي مي توان ناميد، گيرد

برخي از صاحب نظران هم چنين نظري را تاييد .كنند در فلسفه تاريخ استجهتي را طي مي

:نموده اند

يعني روز به روز افراد جامعه ، جهت تغيير ارزشهاي اجتماعي ممكن است مثبت-

ن داردشوند و امكاانساني و هنجارهاي اخالقي  پايبند، هاي الهيبيشتر به ارزش

انساني وهنجارهاي ، گيري اين تغيير منفي و پشت پا زدن به اصول وارزشها الهيجهت

) 26ص 1370، وثوقي(.اخالقي باشد

) 54ص، محمد خليفه (. مثبت و منفي: ارزش ها دو جهت دارد-

:نتيجه
كه شرايط مطلوبي براي جامعه ترسيم مي كنند و )عليه السالم(در ديدگاه امام علي 

توجه وتعيين جهت ، بينند مي ارزشيهاي خاصح و سعادت جامعه را در تحقق ويژگيصال

ارزشي تغييرات ضمن اينكه اصل تحوالت وحضرت . تغييرات جامعه الزم و ضروري است

صرفاً در يك جهت تكاملي يا انحطاطي در همه ي زمانها ممكن مي دانند اما جامعه را 

، تناسب شرايطي كه در هر زمان دارندبهانسانيجوامعرتحضآندرنظربلكه،كنندقلمداد نمي

.و اين موضوع در تاريخ ممكن است تكرار شودكنندسيري رو به كمال و يا زوال طي مي

از مجموع بيانات امام چنين استنباط مي شود كه رخدادهايي كه در ظرف زمان به 

معناي قانونمندي آنها در تكرار وقوع مي پيوندد اشباه و نظائر يكديگرند و اين موضوع به 

 با -1:عالوه بر آن تحول در ارزشهاي اجتماعي به چندصورت رخ مي دهد. پذيري است

 تحول در -3 با تغيير در قضاوت ارزشي مردم - 2جا به جايي در نظام ارزشهاي اجتماعي 

ماهيت ارزشهاياجتماعي 
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نسبيت و اطالق درارزشهاي اجتماعي
شها اين است كه ارزش يابي ارزشها صرفا بيانگر خواست و نظر مفهوم نسبي بودن ارز

 به .اعتبار گوينده و معتبر خاصي است كه ممكن است از فردي تا فرد ديگر متفاوت باشد

 objective(تفاوت ما بين عيني بودن ، تفاوت ما بين ارزشهاي مطلق و نسبي، عبارتي

values ( و ذهني)valuessubjective( با فرض عيني بودن . ارزشهاست شخصي بودن

-  فرا اجتماعي و فرازماني –همچنين به فرافردي ، مي توان به ثبات ارزشها، ارزشها

آن دسته از ارزشهايي ،  شخصي–بر خالف ارزشهاي ذهني .فرامكاني بودن ارزشها پي برد

ني توسط معتبر خاصي و يا صرف نظر از شرايط زماني و مكا، است كه صرف نظر از اعتبار

اين در صورتي است ، خود به خود و به صورت ذاتي ارزش محسوب مي گردند، خاصي

كه ارزشهاي مبتني بر نظر و پسند و قبول اعتبار كننده ي خاص ممكن است در همه ي 

 در فرض نخست ارزشها مطلق و در فرض دوم ارزشها نسبي .موارد ارزش تلقي نگردند

. خواهند بود

ات يژگي هاي حيارزشهاي اجتماعي در ارتباط با و"بر اساس برخي ديدگاه ها

ده اي ممكن ا ست در جامعه ا ي ارزش ودر يپد، اجتماعي جوامع مختلف نسبي هستند

ك قشر به يك جا معه ممكن است از ين ارزشهاي يهم چن. گر ضد ارزش باشدي ده يجامع

سبك ، قهيق و سلذو، رفتار، مثال اخالق. ا حتئ متضاد با شديگر متفاوت بوده يقشر د

ده يا پدي.ا بديه دار متفاوت است ودر طول زمان تطور مي يكارمند و سرما، زندگي كارگر

گر نا مطلوب و بي ارزش يخ ارزش شناخته شده و در دوره اي ديك دوره از تارياي در 

ارزشها نسبت به زمان و مكان متغييرند و به ،  به اعتقاد روشه)189ص، وثوقي(".باشد

ارزشهاي مطلق و جهان شمول وجود ، لذا در زبان جامعه شناختي، نسبي هستندعبارتي 

)   76ص1367، كنش اجتما عي، روشه(.ندارد

جامعه شناس ارزشهايي را مطالعه مي كند كه ثابت و مطلق نيستند و بنابر اين ، اگرچه

نظر فالسفه هر چند كه از ، نسبيت و تغيير از اساسي ترين جوانب اين نوع بررسي ها هستند

)218ص1374، محسني.(.و علماي اخالق چنين ارزشهايي ممكن است وجود داشته باشند
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ثابت و مطلق اند كه ، ارزش ها يك سلسله اصول كلي، ازنظر انديشمندان فلسفه اسالمي

از اين منظر مالك . اما مصداق آنها تغييرپذير است، هيچ شرايطي تغييرنمي كنندتحت

يعني هر . صلحت عمومي فرد و جامعه و مصلحت واقعي انسان استم، ارزش اخالقيكلي

نه چيزي كه دلخواه افراد و مورد خوشايند ، موجب كمال واقعي انسان استچيزي كه

مصداق آن قرب الهي ، كمال نهايي است، اگر مالك اصلي ارزش در اسالمالبته. آنهاست

ارزشها نه كامالً مطلق ، ظامدر اين ن. هدف كسب رضاي خداست، اسالميدر نظام. است

هيچ شرايط زماني و مكاني تغيير نكنند و نه اينكه هميشه تابع شرايط و ثابت اند كه در

) 230ص 1367، يزدي(.بلكه اصول آن ثابت و مصداق ها متغيراند، باشدزماني و مكاني

.مي باشدارزشها مطلق هستند و آنچه نسبي است مصاديق آنها ، )ارزشها(در اينگونه موارد

)493ص، حامد مقدم(

نمي توان اظهار داشت كه تمامي ارزشها در :برخي نيز قائل به تفصيل بوده معتقدند

همچنانكه نمي توان گفت تمامي ، ثابت و مطلق هستند، همه ي موارد و شرايط يكنواخت

ه نوع بسته ب(برخي از ارزشها .. .ارزشها در همه ي موارد و شرايط متغيير و نسبي مي باشند

غير قابل تحويل و تحول مي باشند و از زمان صدورشان از جانب ، )ارزش و خاستگاه آن

و يا از زمان كشف و دركشان توسط ، در مجموعه اي ارزش هاي برخاسته از دين، شارع

بصورت يكنواخت ثابت مانده اند و ، در مجموعه اي از ارزشهاي بر كرفته از فطرت، عقل

اين در صورتي است كه . ر پذيري ويا فساد پذيري قرار نمي گيرندهيچ گاه در معرض تغيي

بلكه از زماني تا زمان ديگر و از قومي تا قوم ديگر و ، برخي ديگر از ارزشها اينگونه نيستند

 در دايره ي ارزشها به .يا از شرايطي تا شرايط ديگر در تغيير و اختالف و نوسان مي باشند

اعي و انساني به ارزشهايي بر مي خوريم كه اصيل مي اجتم، ويژه ارزش هاي اخالقي

ارزشهايي را در بيابيم كه تابع قرار دادها و سنتهاي يك همچنان كه ممكن است ، باشند

)83-82ص1385، رهنمايي (.جامعه و يا گروه خاص انساني هستند

، داصول ارزشهاي اجتماعي همواره ثابت ومطلق هستن)عليه السالم(در ديدگاه امام 

وما لي الَ !  فَيا عجباً:امام در خطبه ي در تقبيح نسبي دانستن اصول ارزشي مي فرمايند
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، الْمنْكَرُ عنْدهم ما أَنْكَرُواو، الْمعرُوف فيهم ما عرَفُوا...أَعجب منْ خَطَإِ هذه الْفرَقِ

نيكى در نظرشان ...ههاچرا تعجب نكنم؟ازخطا و اشتباه اين گرو!شگفتا)88خطبه(

و منكر و زشتى آن است كه خود منكر ، شمارنداست كه خود نيك مىهمان

معناي اين فرموده ي امام اين است كه اصول ارزشيها كه در قالب معروف و منكر .بشمارند

هيچگاه تغيير نمي كنند در همه ي زمانها و مكانها معروف بايد معروف و ، بيان مي شوند

و نبايد به ميل و خواست افراد بنابر اين اصول ارزشها نسبي نيستند .نكر باشدمنكر بايد م

. تحليل و تفسير شوند

ارزشهاي اجتماعيدرحولعوامل ت
امـام در نهـج   ،  از قوانين حاكم بر ارزشهاي اجتمـاعي اسـت         "تحول"چنانكه گفته شد    

: اين تحوالت را اين چنين متذكر شده اندداليل عمده يالبالغه 

 تغيير در شرايط و محيط زندگي -لف ا

شرايط و غير «ازجمله عوامل مهم در تغييرات ارزشهاي اجتماعي بشمار مي روند 

عادي ممكن است سبب شود كه ارزش بطور ناگهاني مورد تاكيد قرار گيرد و يا ارزشي 

دگي چنين شرايطي مي تواند ناشي از تغيير در محيط زن. دچار بي اعتنايي و فراموشي شود

)37ص، 1375، محسنيان راد(».باشد كه توجه ما را به ارزش خاص جلب مي كند

اين مسئله در قرون بعدى بوسيله ابن خلدون در مقدمه و منتسكيو در كتاب روح 

امروز هم مانند يك اصل كامال علمى ، القوانين مشروحا مورد بررسى و پذيرش قرار گرفته

مطلبى كه بايستى در اين مبحث .سان قرار گرفته استمورد توجه مردم شناسان و جامعه شنا

مورد دقت قرار بگيرد اينست كه تأثيرات محيط طبيعى اگر چه اصول بنيادين طبيعت انسان 

ولى آداب و رسوم و قوانينى را به وجود ، سازدرا مانند انديشه و اراده دگرگون نمى

1376، جعفري(.توجيه نمايندتوانند شئون حيات مردم را رنگ آميزى و آورد كه مىمى

)171-170صص3ج

ارتباط ارزشهاي اجتماعي مردم بصره را با )عليه السالم(به عنوان مثال امير المؤمنين 

، خَفَّت عقُولُكُم، بعيدةٌ منَ السماء، أرضُكُم قَرِيبةٌ منَ الماء: اندمحيط طبيعي آنها بيان فرموده
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)14خطبه (وفَرِيسةٌ لصائد، لنَابِلٍ وأُكْلَةٌ الَكلٍفَأَنْتُم غَرَض، ومكُموسفهت حلُ

عقول شما سبك و رؤياهاو . زمين شما نزديك به آب و دور از آسمان است

و شكار هر ، و لقمه هر خورنده، گاه هر تير اندازپس شما نشانه. آرزوهايتان بى اصل است

)26خطبه (. اى هستيدحمله كننده

در اين قسمت امام از تاثير محيط جغرافيايي و محيط طبيعي بر انديشه ها و حاالت 

.انسان سخن گفته و ويژگيهاي محيط زندگي را دركنار رفتارمورد تاكيد قرار داده اند

:مي فرمايند)عليه السالم(در بيان ديگري امام 

      ينٍ ولَى شَرِّ درَبِ عشَرَ الْععم أَنْتُم           ـمص ـاتيح ةٍ خُـشْنٍ وـارجنَ حييخُونَ بنارٍ مي شَرِّ دف 

          ـيكُمف ـنَامالْأَص كُمـامحـونَ أَرتَقْطَع و كُمـاءمكُونَ دفتَـس و بـشتَأْكُلُونَ الْج و رونَ الْكَدتَشْرَب

شـما گـروه   ) لي اهللا عليـه و آلـه  صـ (پيـامبر  به هنگام بعثـت     ) 1(منْصوبةٌ و الĤْثَام بِكُم معصوبةٌ      

، سـخت هاىدر ميان سنگ  ،  كرديدداراى بدترين دين و در بدترين جامعه زندگى مي        عرب

و ،  خورديـد خـشن مـي   وغـذاى ،  آبهاى تيره مـي آشـاميديد     ،  و مارهاى ناشنوا سكنى داشتيد    

هادرميـان  تبـ ،  وازخويشاوندان خودقطع رابطه مي نموديـد     ،  خونهاى يكديگررا مي ريختيد   

نكـاتي كـه امـام    .شما بسته بوده بها سختوگناهان و انحراف،  نصب شده )براى پرستش (شما

:در اين بخش بطور مشخص مورد تاكيد قرار داده است عبارتند از

 زندگي در بين سنگهاي سخت و جانوران-

 نوشيدن آبهاي تيره و نامناسب-

 خوردن غذاهاي سخت-

 خونريزي و قطع رحم-

 پرستي و فساد و گناه بت-

آنچه در كل از فرمايشات امام استفاده مي شود اين است كه بين محيط زندگي 

عقايد و باورها وآداب اجتماعي آنها ارتباط ، عقالنيت، انسانها و موضوعاتي مانند اخالق

مستقيمي وجود دارد كه در نهايت ارزشهاي اجتماعي آنها را تحت تاثير خود قرار مي 

.دهد
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أَخْالَقُكُم دقَاقٌ :مطرح شده است)عليه السالم (بيان ديگر امامير همين موضوع در ظن

 بِالَدكُم أَنْتَنُ بِالَد اَللَّه تُرْبةً أَقْرَبها منَ اَلْماء و ...زعاقٌوماؤُكُم، ودينُكُم نفَاقٌ، وعهدكُم شقَاقٌ

 اءمنَ اَلسا مهدع13طبه خ(أَب(

شهرتريننزديكاستخداوندىشهرهاىدرزمينترينكثيفداراىشماشهرهاى

در اين بيانات هم امام ويژگيهاي محيط زندگي را در ، آسمانازآنهادورترينوآببه

 در اين فرموده هم امام به بيان ديگري بر تاثير .كنار رفتار نامناسب اعراب ياد آور مي شوند

اين مسئله يكى :مي فرمايند) ره(عالمه ي جعفري . ارزشها تاكيد نموده اندمحيط زندگي بر

ترين مسائل علمى در جامعه شناسى است كه تأثير محيط طبيعى را در وضع روانى از جالب

اين يكى از داليل روشن است كه واقع نگرى .مردم با وضوح كامل مطرح كرده است

از معارف ، جوديت انسانى را بطور رسمىكند و تفسير طبيعى مواسالم را اثبات مى

.ضرورى قلمداد ميكند

دين-ب

ني ي جهان باصالحن عالوه بر يد، ات اجتماعي داردين كننده اي در حيين نقش تعيد

 كار  ارزشهاي فردي و اجتماعي بشر و پاسخ به دغدغه هاي ذهني انسان در خصوص

و اجتماعي ارزشهاي فردي  جوشان ه ين سر چشميددر حقيقت . كردهاي اساسي دارد

 فرمانهاي اخالقي و طرحو با ، ك منبع مقدس به افراد عرضه مي كندياست و آنها را از

را ارائه مي  متعادل و هدفمند سلسله اي از ارزشهاي فردي و اجتماعياندرز هاي اجتماعي 

محسوب ميارزشهان كنندهيين جامعه است كه تعي ا هرچندبرخي معتقد باشندكه.كند

ن الگوهاي ييرد و خداوند نقشي در تعيرفتاري خود را از جامعه مي گشود وفرد الگوي

، 2ج ) ره(ني يشه هاي دفاعي امام خميري در انديمجموع مقاالت س. ك.ر(.رفتاري ندارد

به ، ن اسالمين مبيبخصوص د، انياداز )عليه السالم(ن يرالمؤمنيدر كلمات ام)225ص 

:اد شده استيارزشهاي اجتماعي  مهم پيدايش زمينه هايعنوان يكي از 

ه بِنَصرِه و يانِ بعزّته و وضع المللَ برفعه و اهانَ اعداءه بكرامته و خذل محادياَذَلَّ االد«

ن ها را خوار و با يگر ديد، اسالم با عزتش) 198خطبه (؛»هدم اَركانَ الضَّالله بِركنه

دشمنان را بي اعتبار و با ،  مقدار و با ارجمندي اشگر ملت ها را پست و بييد، شيسربلند
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ران يه اش اساس گمراهي را ويمخالفان خود را واگذارد و با استواري پا، اري كردنشي

.كرد

ش تر ياسالم بارزشهاي شناخت مردم از به آن ش مردم ين اسالم و گرايبا ظهور د

جه در مقابل حركت تمدن يتدر ن. شدي ان سست تر ميگر اديل و باور به ديتما، هديگرد

ني ين تا زماني بود كه باورهاي ديالبته ا. خطر ميديدندنوپاي اسالمي خود را در معرض 

را اساساً وقتي ي وحدت فكري آنان محفوظ مانده بود؛ زارزشهاي اسالمي و، مسلمانان

نمي توان توقّع داشت ، ف گردديضع، كه وحدت بخش و انسجام آور است، دتييمحور عق

.و ارزشهاي دين نهاد به قدرت خود باقي بماند. ابدي قوت و شوكت جامعه تداوم كه

از طرفي در صورت تغييرماهوي ارزشهايي كه دين زمينه ي رشد آنها را فراهم ساخته 

بعنوان نمونه وجود دستوراتي در متن . ممكن است اين كار كرد دين هم ضعيف شود، بود

زمينه ي بسيار مناسبي را براي ) 195بقره ( اللّه يحب الْمحسنينَوأَحسنُواْ إِنَّ: دين مانند

 را با مصاديق متنوع آن "احسان"رشد و شكوفايي ارزشهاي اجتماعي حول محور ، پيدايش

.در روابط اجتماعي فراهم مي آورد

زمينه و مهمترين و بزرگترين ، دين رابه عنوان نخستين)عليه السالم(اميرالمؤمنين

:مي كندجوامع معرفي درارزشهاي اجتماعي بستررويش 

منْ! جهلٍوأَطْباقِأَزلٍبالَءفي، متَفَرِّقَةٌوالْكَثْرَةُ، مخْتَلفَةٌواالََْيدي، مضْطَرِبةٌفَاالََْحوالُ

نَاتةٍبودءونَامٍمأَصةٍوودبعامٍ، محأَرةٍوقْطُوعم ،اتغَارشْنُونَةٍو192خطبه(م(

هايشان به خالف هم در كار و هايشان مضطرب و دستحالت)قبل از بعثت پيامبر(

در زنده به گور كردن . هايشان در باليي سخت و جهالتي استوار پراكنده بودجمعيت

. زدنددختران و پرستيدن بتان وقطع پيوندارحام و غارت يكديگر دست و پا مي

 دين با ارائه .بخشي از اوضاع ارزشي قبل از اسالم اشاره نموده استدر اين قسمت به 

اختالف را به اتحاد و جهل را به علم بدل ، ي ارزشهاي خود اضطراب احوال را به آرامش

پيوند با ارحام را توصيه و ، نمود و مردم را اززنده به گر كردن دختران نوزاد بر حذر داشته

 به اين ترتيب سلسله ي جديدي از ارزشهاي .هي نمودانسانها را از چپاول و غارت ن
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، اين ارزشهاي تازه در مرحله ي بعد.اجتماعي را جايگزين ارزشهاي اجتماعي جاهلي كرد

كاركردي كه درادامه اين .خود زمينه ساز ظهور ارزشهاي پسنيده ي ديگري مي شود

: درخور توجه است، عبارت به قدرت ارزش آفريني و تغيير ارزشي دين نسبت داده شده

، طَاعتَهمبِملَّتهفَعقَد، رسوالًإِلَيهِمبعثَحينَعلَيهِماهللاِ سبحانَهنعمِمواقعِإِلَىفَانْظُرُوا

عمجلَىوعهتوعدمأُلْفَتَه ،فكَيةُنَشَرَتمالنِّعهِملَيعنَاحاجهتكَرَام ،أَسوالَتماوِلَلَهدج

هاي پيشين كه به امت(هاي خداوند چگونه بر آنان  پس بنگريد كه نعمت)همان(، نَعيمها

هنگامي كه پيامبري بر ايشان ، فرو ريخت) توصيف امام تفرق و ضعف و زبوني داشتند

 ي و ارائه (خداوند درآورد و با خواندن به سوي خدارا به اطاعتپس آنان، برانگيخت

چه سان بالهاي نعمت و كرامتش را بر سر آنان ، را مؤتلف ساخت آنان)ارزشهاي دين نهاد

!.آسايش و فراواني برايشان جاري شدگسترانيد وجويبارهاي

 انحرافي را از صحنه ي ارزشهاي منفي و ساير ارزشي خوددين حق ميتواند با كاركرد

 و جهالت را كه اساس ارزشهاي منفي جامعه وميدان ارزشها به در كند و اركان گمراهي

مردم از پراكندگي و اضطراب به ، امبرانيبا بعثت و ظهور پ. منهدم كند، ونامناسب است

ف و يت مي شوند و گروه هاي ضعيادت اجتماعي هدايگانگي و سيسوي همدلي و 

ف ين توصين موضوع را چني نهج البالغه ادر.فرودست به ارجمندي و ساالري مي رسند

: استشده

قَد تَرَبعت االُمور بِهمِ في ظلِّ سلطان قاهر و آوتْهم الحالُ الي كَنف عزّ غالب و «

نَ و ملُوك في اَطراف يفَهم حكّام علَي العالَم، هم في ذوي ملك ثابتيتعطّعفت االمور علَ

ها يمضيمضُونَ االَْحكَام في منْ كَانَ يهم و يملكها علَيملكُون االُمور علي من كَانَ ينَ ياالَرض

)192خطبه(»هميف

دند و يه دولتي قوي به عزّت رسيدر سا، افتيشان سامان يزندگ، نيبه بركت د

ن در يان و پادشاهان زميچنان كه بر جهان، رومند شديد و دولتشان نيكارهاشان استوار گرد

فتند كه بر آنان حكومت مي كردند و كار كساني را به دست گر، حاكم شدندها ن كرانه يا

و همه ي اينها در سايه ي تعاليم و .بر كساني فرمان راندند كه فرمانبردار آنان بودند
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.ارزشهاي عزت بخشي بود كه دين ارائه نموده است

خواست و تمايالت بشر را تحت الشعاع ، دين بعنوان با كفايت ترين منشاء ارزش ها

نه تنها ارزشي كه دين آفريننده ي آن است معتبر .. . مي دهدايده ي نجات بخش خود قرار

بلكه آن دسته از ارزش هايي كه انسانها به مقتضاي عقل سليم و فطرت ناب خود ، مي باشد

نيز در صورتي كه در راستاي تامين ، به آنها رسيده اند و نسبت به آن پاي بند گشته اند

مورد تاييد و ،  خداوندي صدور يافته باشندحكمت الهي و تحقق منويات و مقاصد عاليه ي

امضاء شرع قرار مي گيرندو به عنوان ارزشهاي امضايي از جايگاه خاصي در نزد دين 

)180 ص 1385، رهنمايي. (برخوردار مي گردند

بنابر اين دين هم در مقام تاسيس برخي از ارزشهاي اجتماعي و هم در خصوص تاييد 

.نقش مهمي در هويت ارزشهاي اجتماعي جامعه دارد، و تاكيد برخي ديگر از آنها

 حاكمان و فرمانروايان -ج
تر است؛ زيرا نقش دولت از ساير عوامل تأثيرگذار در تغييرات اجتماعى برجسته

توانند باعث ايجاد تغييرات وسيعى در سطح جامعه ها مىها و اهداف كلى دولتمشىخط

ملوين . (ها گردندها و باورداشتگرايش، هاارزش،هاى متفاوتى نظير هنجارهادر زمينه

)243ص 1370، دفلور

برنامه ريزان و مديران يك جامعه از ارزشهايي دم بزنند كه اصوال ، وقتي كارگزاران

به تدريج آن ارزشها ويژگيهاي ذيل ، به فكر يافتن راه هاي اجرايي و كاربردي آنها نباشند

:را پيدا مي كند

 شدن كلي و ذهني-1

بي خاصيت شدن-2

ايهام و توجيه پذيري انتفاعي يافتن-3

بي اعتبار شدن ارزشها، خروج ارزشها از دستگاه اعتقادي مردم-4

)13ص1387، امام جمعه.(ابزاري براي اغفال و گمراهي فرهنگي و اجتماعي مردم-5

ت از اركان اصلي هر جامعه مدني است كه در تحوالت و دگرگونييرهبري و حاكم
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ر ياو را قادر مي سازد تأث، ارات حاكمياقتدار و اخت. ديفا مي نمايهاي آن نقش اساسي اارزش

رش ياگر قدرت حاكم با پذ. آن بگذاردارزشي گسترده اي بر حركت كلي جامعه و ابعاد 

افزون مي ، رگذاري او بر جامعه به مراتبيش عاطفي همراه گردد توان تأثيفكري و گرا

ت عمومي ياد و تبعيبا انق، رفته شده حاكميارات قانوني و پذياخت، ن صورتيدر ا. گردد

ا يحاكم ، جهيدر نت. ع تر مي سازديق تر و وسيهمراه مي گردد و آثار اجتماعي او را عم

فا نموده و بر بخش هاي حكومتي يرهبر عالوه بر نقشي كه از موضع رسمي و قانوني ا

ز توده مردم و اعضاي يماً نيمستق،  مي گذارداثر) و به واسطه آنها بر كل جامعه(جامعه 

از . دين مي نماييت و تعير اجتماعي آنان را هدايجهت و مس، ر قرار دادهيجامعه را تحت تأث

بسيار  اجتماعي تحوالت ارزشهاياسي حكّام در آثار مربوط به يقدرت و اقتدار س، ن رويا

.مهم ارزيابي مي شود

انات ياسي درجريدرباره نقش رهبر و قدرت سمطالب فراواني ، در نهج البالغه

ت و ضرورت يد بر اهميامام عليه السالم با تأك. ان شده استياجتماعي و سرنوشت جامعه ب

ژگي ها و نوع يو، طيشرا، رات اجتماعي آن و كاركردهايان تأثيبه ب، وجود حاكم در جامعه

ي از شكل گيري و بخش مهم.روابط حاكم با گروه هاي گوناگون جامعه مي پردازد

.ارزشهاي اجتماعي و نظام ارزشي جامعه را در ارتباط با حاكمان و زمامداران مي داند

، ژه اي كه دارنديت و نقش ويل موقعيحكّام جوامع به دل، در نگاه نهج البالغه

عليه (اين بيان امام ، ي براي حركت مردم مي شونديدا كرده اند و الگوين پيتي نماديخصوص

:سيار قابل تامل استب)السالم

»الملوك مع ري مردم يالگوگ.با پادشاهان همراه هستندمردم ) 210خطبه (»انَّما النَّاس

ي عموم يده گراين ناشي از خصلت فايبلكه همچن، ن حكّاميژگي نماديل وينه تنها به دل

شان را يري هايحركت اجتماعي و موضع گ، ان است كه به دنبال جلب منافع خوديآدم

رگذاري يري و تأثيم گيقهراً مردم آنجا مي روند كه قدرت تصم، نيبنابرا. نديم مي نمايظتن

.متمركز باشد

ر مي يابي و تفسيالبته گروه هاي گوناگون مردم منافع خود را به اشكال گوناگون ارز
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از به حاكم و حكومت ين، ست كه به نحوي از انحايچ گروه و دسته اي نيكن هيل، كنند

:ديآن حضرت مي فرما، لذا. شدنداشته با

.ا جفاكاريكوكار ين، ديمردم را حاكمي با)40خطبه (» رِ برّ او فاجريالبد للنّاسِ من ام«

د امام قرار گرفته و به يت حاكم عادل مورد توجه و تمجيارزش واهم، ن حاليدرع

:ان خلق خدا اشاره شده استيبرتري او در م

و انَّ شرَّ النّاسِ عنداللّه امام جائرٌ . .،  امام عادلٌ هدي و هديفاعلم انَّ افضلَ عباداهللاِ«

)164خطبه (»، ضلَّ به

ن يو بدتر... ت شده و راهبريهدا، ن بندگان خدا امامي است دادگريبدان كه فاضل تر

.خود گمراه و موجب گمراهي، مردم نزد خدا امامي است ستمگر

مان نقش و تاثير كم نظيري در چگونگي در كل مي توان گفت از نظر امام حاك

.ارزشهاي اجتماعي جوامع دارند

ك براي جامعه يت هر يجه حاكميان شده و نتينقش حاكم عادل و جائر ب،  بياننيدر ا

ت انتخاب رهبر يبر حساس)عليه السالم(ر يحضرت ام، لين دليبه هم. ح شده استيتشر

ارزشهاي جامعهرات حكومتي بر ييتغر شگرف يد و تأثيصالح و خطرات حكومت جور تأك

:نديند و مي فرمايرا گوشزد مي نما

شه سلطان بازگردد زمانه دگرگون يچون اند)33نامه (رَ الزّمانُ يرَ السلطانُ تغياذا تغ

ارزشهاي جامعه چنان ، معناي اين سخن اين است كه وقتي زمامدار جامعه تغيير كند. شود

.ه تغيير كرده استدچار تحول مي شود كه گويا زمان

ند و به آن سامان مي يشان وقتي مالك اشتر را به حكومت مصر انتخاب مي نمايا

:سندين مي نويژگي هاي حاكم چنيمت حكومت و ويان درباره اهيه مصريفرستند براي توج

أَبيتُمإِذْولَتَرَكْتُكُم،وتَحرِيضَكُموجمعكُم، وتَأنيبكُمتَأْليبكُمأَكْثَرْتماذلكفَلَوالَ

تُمنَيو62نامه (و(

ختم يشما را بر نمي انگ، دميبر شما نمي ترس) ارانشيه و يمعاو(نان ياگر از حكومت ا

و آن ) ك نمي كردميو تحر... (و سرزنشتان نمي كردم و به فراهم آمدنتان نمي خواندم
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.ساختمد رهاتان مي يد و سستي كرديهنگام كه سر باز زد

. خطرات ومضرّات حكومت نااهالن رابرجسته نموده است، ن عبارتيآن حضرت درا

ر ونقش يحاكم تأثافكار و باورهاي ، معلوم مي شود نوع حكومت و خط مشينيبنابرا

هنگامي كه حامان و كارگزارن در جامعه خود .ارزشهاي اجتماعي داردنظامعمده اي بر 

طبيعي است كه ارزشها در جامعه تقويت شوندو مردم به ، اشندالتزام عملي به ارزشها داشته ب

.آنها گرايش پيدا كنند

اجتماعيارزشهاي ديدگاه امام در باره
اين ارزشها  ، در جامعه ارزشهاي متنوع اجتماعي با خاستگاه هاي متعددي وجود دارد

هم از جهت هنگامي كه با در نظر گرفتن آموره هاي ديني و اخالقي  قضاوت مي شوند  

.مثبت و يا منفي ارزيابي مي شوند، هويت وجدي و هم از نظر جهت تحولي كه دارند

دين نهاد ي كه ريشه در قرآن كريم و سنت  امام در خصوص ارزشهاي اجتماعي ديدگاه

و حفظ ، جامعهمعصومين عليهم السالم دارد ونيز ارزشهاي مثبت اجتماعي  غير دين نهاد 

.آنهاستاحترام به 

دين نهاد ارزشهاي اجتماعي -1

چه سنت الهي (بخشي از ارزشهاي اجتماعي به تعبيرامام ارزشهايي است كه در سنت 

 احياء كننده ي آنها آن حضرت خود را.وجود دارد)صلي اهللا عليه و آله(وچه سنت پيامبر

 همانامن از كساني هستم )234به خط(، يحيونَ سنَنَ اهللاِ وسنَنَ رسوله...إ ِنِّي لَمنْ قَوم:مي داند

.كنندسنتهاي خدا و رسولش را زنده مي.. .كه

أَنْ الَ : ووصيتي لَكُم: ديامبر اكرم مي فرمايدر وصف پ)عليه السالم(ر مؤمنانيام

سفارش من براي ) 23نامه( فَالَ تُضَيعوا سنَّتَه- صلَّي اهللاٌ علَيه وآله- ومحمد ، تُشْرِكُوا بِاهللاِ شَيئاً

وسنَّتُه . ، را تباه نكنيد) لي اهللا عليه و آلهص(و سنت محمد ، شما آنكه به خدا شرك نورزيد

حضرت احياء سنت را از وظايف امام مسلمانان دانسته و مي فرمايند) 94خطبه (، الرُّشْد: انَّه

و ...اى ندارد مگرامام و پيشوا وظيفه)105خطبه(...، لسنَّةِواالِِْحياء ل... لَيس علَى االِِْمامِ إِالَّ

.احياى سنت
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كه محتوايش ارائه  است)صلى اهللا عليه و آله(سنت پيامبر اكرم ، مقصود از سنت

18ج 1376، جعفري(.صالح و فساد حيات انسانها در دو بعد مادى و معنوى آن ميباشد

)   264ص

.. .الْمسلمينَلي علَى الْفُرُوجِ والدماء والمغَانمِ واالََحكَامِ وإِمامةِالَينْبغي أَنْ يكُونَ الوا

احكام و امامت ، غنائم، خونها،  آنكس كه بر نواميس)131خطبه... (الْمعطِّلُ للسنَّةِ

. سنت را تعطيل كندنبايد كه... كندحكومت مىمسلمانان

:تها بيان فرموده اندامام نكاتي را در باره ي سن

،  سنتها كه شامل ارزشهاي دين نهاد است بايد حفظ و از تغيير آنها جلوگيري شود-

.به عبارتي ارزشهاي دين نهاد نبايد تغيير كنند

 آن دسته از ارزشهايي كه در سنت وجود داشته و متروك شده اند بايد احياء -

همه جانبه ارزشهاي اجتماعي دين نهاد بنابر اين امام بر پايبندي در حفظ وتقويت .گردد

.تاكيد فراوان دارند

غير دين نهادارزشهاي مثبت اجتماعي -2

كه در بين ) و ارزشهاي آنها(در خصوص نقض سنتهاي صالحه اي )عليه السالم(امام

:به مالك اشتر هشدار داده مي فرمايند، مردم داير و منشاء خير و نيكي است

وصلَحت ، واجتَمعت بِها االَُْلْفَةُ،  صالحةً عملَ بِها صدور هذه االَُْمةِوالَ تَنْقُض سنَّةً

، االََْجرُ بِمنْ سنَّهافَيكُونَ، تُحدثَنَّ سنَّةً تَضُرُّ بِشَيء منْ ماضي تلْك السنَنِالَ، علَيها الرَّعيةُ

به اى را كه پيشوايان اين امتهرگز سنت پسنديده) 53نامه(نَقَضْت منْها والْوِزر علَيك بِما 

بوسيله آن اصالح اسالم بĤن انس و الفت گرفته و امور رعيت و ملت، اندآن عمل كرده

سازد احداث  مكن و نيز سنت و روشى كه به سنتهاى گذشته زيان وارد مىنقض، گرددمى

بود كه آن سنتها را بر قرار كرده و گناهش بر توست براى كسى خواهد ، منماكه اجر

:نكاتي كه در اين فرمان در خور توجه است عبارتند از....اىآنها را نقض نمودهكه

از جمله اينكه سبب ايجاد الفت ،  آن دسته از سنت هايي كه بار ارزشي مثبت دارد-

.مايت حكومت اسالمي باشدبايد مورد ح، شده و يا امور مردم با آنها به اصالح گراييده

 در قبل از برپايي )آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي( صرف اينكه سنت ها-
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.نمي تواند دليلي بر منفي بودن آنها باشد، حكومت اسالمي در بين مردم رواج داشته است

 ثواب و پاداش ارزشهاي اجتماعي مثبتي كه در جامعه جاري است از آن بنيان گذار -

.چنانكه گناه تغيير و شكسته شدن آنها بر تغيير دهنده و شكننده ي آنهاستآن است هم

. سنت هاي اجتماعي حامل ارزشهاي اجتماعي مثبت و يا منفي هستند-

بنابر اين حضرت در كنار تاكيد بر ارزشهاي اجتماعي دين نهاد بر توجه و حفظ 

.ارزشهاي اجتماعي مثبت غير دين نهادنيز تاكيد دارند

: پايانينكته
در بـاره   ) عليـه الـسالم   (بخش اعظمي از نهج البالغه مربوط به طرح و تحليل امام علي             

فرآينـد ارزشـهاي   از نظـر امـام   .ي جنبه هاي گوناگون مسائل اجتماعي از جمله ارزشهاسـت     

ارزشهاي اجتمـاعي  . اجتماعي موضوعي  قانونمند است كه درشرايط مشابه قابل تكرار است       

چـه  ، مستمرا در حال تحول هستند لكن اصول ارزشـها  ،  ت يا منفي ارزشي   با جهت گيري مثب   

فردي و چه اجتماعي از نظر نهج البالغه ثابت اسـت كـه بنـا بـر ميـل و خواسـت افـراد قابـل          

امام در خصوص ارزشهاي اجتماعي دين نهاد و نيز ارزشهاي اجتمـاعي            . تفسير وتغيير نيستند  

تقويت و به نسلهاي ،  راين باورند كه آنها را بايد حفظ      ب،  مثبت غير دين نهاد جاري در جامعه      

.بعدي آموزش داد

امـري اجتنـاب ناپـذير      ،  تحول در ارزشهاي اجتماعي نيز بعنوان يكي از قوانين موضوع         

ديـن  ،  بوده و تحول ارزشهاي اجتماعي متـاثر از عوامـل متعـددي از جملـه شـرايط زنـدگي                  

. وحاكمان است
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ظرگيري و اظهارننتيجه
، اگرچه در بررسي تطبيقي موضوع ارزشهاي اجتماعي در جامعه شناسي و نهج البالغه            

ديدگاه هاي آن حضرت از سـوي جامعـه         ) عليه السالم (پس از امام  ،  درصد بسياري از موارد   

بنـابر  .لكن وجوه تمايز قابل توجهي هم بين آنها وجود دارد   ،  شناسان طرح و تاييد شده است     

:انمايه ي بعدي پيشنهاد ميگردداين به پژوهندگان گر

 وجوه تمايز وتشابه ديدگاه هاي جامعـه شـناختي امـام و جامعـه شناسـان در بـاره ي                     -

.ارزشهاي اجتماعي تحقيق شود

خصوصا ارزشهاي اجتماعي در تطبيق با ساير علـوم  ،  زمينه ها و عوامل تحول ارزشها     -

.مانند روان شناسي مورد بررسي قرار گيرد

زشهاي اجتماعي در ساير بيانات امام از ميان جوامع حديثي نيـز بررسـي و     موضوع ار  -

.تحقيق شود

 در باره ي هر يك از موضوعات مطرح شـده در خـصوص ارزشـهاي اجتمـاعي در                    -

تحقيـق مـستقلي    ،  مانند چگونگي تـاثير محـيط بـر تحـول ارزشـهاي اجتمـاعي             ،  اين پژوهش 

.صورت پذيرد

.كريم ونهج البالغه پژوهش شودقرآنبينتطبيقيبصورتاجتماعي موضوع ارزشهاي-

 در خصوص فرآيندارزشهاي اجتماعي از ديـدگاه كتـب آسـماني بـصورت تطبيقـي        -

.تحقيق شود
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