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 اجتماعي از منظر -الگوي تغيير و تحول سياسي

با نگرشي تطبيقي بر انقالب اسالمي (كريم  قرآن

  )ايران
  *کاظم سيدباقري

)٣٧-٩(  

  

    چكيده  
هاي تاريخي انسان در شرق و غرب عالم، او همچنان به جامعـة               رغم همة تالش    به

مطلوب دست نيافته و نيز، به تالشي مؤثر در بازتوليد الگوهاي آسماني منبعـث از               
رو، نوشتة حاضر در پي       وحي براي درمان دردهاي روز خويش نپرداخته است؛ ازاين        

 اجتماعي از نظرگـاه     - و تحول سياسي   الگوهاي تغيير : پاسخ به اين مسئله است که     
 اجتمـاعي، بـا در      -در الگوي قرآني تغيير و تحول سياسـي       ). سئوال(قرآن چيست؟   

شناختي اختيار، مسئوليت و سازکارهايي چـون تـالش           نظر داشتن دو مبناي انسان    
براي برپايي عدالت و جهاد، دگرگوني از درون انـسان آغـاز شـده و بـا اصـالح در                    

سوي جامعة مطلـوب راهبـري کنـد،          تواند جامعة نامطلوب را به      يسطوح مختلف م  
سان که اين تغييرات در دورة انقالب اسـالمي ايـران و انديـشة سياسـي امـام                    آن

در کالم خداوند، الگويي متفاوت و متمايز بـراي         ) فرضيه. ( آغاز شده است   �خميني
 اجتهـادي، بـه    اجتماعي وجود دارد که تالش شده تا با روش تفسير -تحول سياسي 

دگرگوني، شناخت الگوهـاي تحـول      در دنياي شتابنده و در حال     ) روش. (دست آيد 
 اجتماعي آن هم از منظر انديشة سياسي اسـالم بـه ويـژه قـرآن کـريم،                  -سياسي

ارائة الگوي تغيير و تحول سياسي در قرآن کـه مبتنـي بـر              ) هدف. (پراهميت است 
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 بر تغيير، مسئول بودن در تحول سياسي و         عناصري چون اختيار انساني، توانايي او     
 )يافته. (اش در برابر تغيير، جديد است هميشگي

  :واژگان كليدي

  �اسالمي، امام خميني  اجتماعي، انقالب-کريم، انسان، تحول سياسي قرآن

  مقدمه

 بـه   يحـال   درآوردن، از  گـر ي را به شکل و حالـت د       يزي دگرگون کردن، چ   ي معنا به رييتغ
است،  به دو صورت     رييتغ: نويسد  راغب مي  .)٤٤٤: ١٣٧٧ ديعم(است   برگرداندن گريحال د 
اي کـه آن شـيء        است؛ به گونـه    يذات رييتغها و يا       اشيا است و نه ذات آن      ظاهر در   رييتغيا  

 ،تغيير و تحـول در دانش مديريت،   . )٦١٨: ١٣٧٣راغب اصـفهاني    ( ١تبديل به چيزي ديگر شود    
عبارت است از دگرگوني يك سازمان از وضعيت موجود از حيـث سـاختار سـازماني،                

 اوري، نيروي انساني، وظايف و عملكردهاي توليدي و خدماتي، به وضعيت مطلوب           فنّ
  .)٣٧: ١٣٧٨ مشبکي و تيمورنژاد(

تغيير و تحول يا حرکت و ثَبات به اين معنا، از مباحث ديرپايي است که همواره ذهـن    
 و اين کشمکش،    هاي بسيار بوده است    بشري را به خود مشغول داشته و بهانة خردورزي        

 ٤٤٠-٥١٥ (٢ پارمنيدس هاي پيشينيان،  ورزي  در انديشه . ان بحثي زنده و پوياست    همچن
 بر اين باور بودند که در جهانِ هستي چيـزي        )م. ق ۲۶۲-۳۳۳ (٣زنون     و شاگردش  .)م. ق

نظريـة  «در  .) م.  ق ٥٧٦-٤٨٠ (٤به عنوان تغييـر وجـود نـدارد و در برابـر، هراکليتـوس             
بـه  «و  » چيز در حال دگرگوني است و هيچ چيـز آرام نيـست             همه«: گفت  ، مي »حرکت

در دوران جديد،   . )٢١: ١٣٧٧؛ عنايت،   ٤٨: ١٣٧٠ وال،(» توان فرو رفت    يک رودخانه دو بار نمي    
ـ پو( ١کينامي د يشناس  و جامعه  )ستايا( ٥کي استات يشناس جامعهبحث از    طـرح شـده    ) اي
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2 .Parmenidus 

3 .Zeno 

4 .Heraclitus  

5. static 
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 ا،ي پو يشناس  موضوع مورد مطالعه جامعه    )١٨٥٧-١٧٩٨ (٢است و در نظر آگوست کنت     
        .)٧-٦ :١٣٦٦روشه (  است»رييتغ«

-اين نوشته در پي عرضة الگوي تغيير مطلوب، به بررسـي الگـوي تحـول سياسـي                
هاي آن، در انقـالب اسـالمي         اجتماعي از نظرگاه قرآن کريم پرداخته و بعضي از ساحت         

د   ايران را مي   کوشـد ايـن مـسئله را بـا توجـه بـه انديـشة                 بـه طـور خـاص، مـي       . جويـ
        . به اختصار بنگارد�خواهانة امام خميني تحول

  شناختي تغيير و تحول از منظر قرآن كريم مباني انسان. 1

هـاي    هاي قرآن کريم و انبياي الهي، توحيد است که مبناي دگرگوني            ترين آموزه   از اصلي 
در اين سامانة انديشگي، بـاور بـه خداونـد سـرآغاز            . شود  بسيار در جامعه محسوب مي    

ول امور جامعة خـويش     ي از سوي انساني است که مسئ      اجتماع -هاي سياسي   دگرگوني
شده است؛ زيرا باور به خداوند همراه خواهد بود با پشت کردن به زرسـاالران و                شناخته  
  .زورمندان

سـاز      زمينـه » طرد طـاغوت  «و  » توحيد«دو عامل   با توجه به همين منطقِ قرآن کريم        
والً أَ          «: فرمايد  مي، خداوند   تحولند سـةٍ ر ْثَنا فِـي كُـلِّ أُمـعب َلقَدواْ       و َتنِبـاجو واْ اللّـهد بـنِ اع

ما در هر امتي رسولي فرستاديم كه خداي يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب               ؛  الطَّاُغوت
ها از جوامع انساني طرد       هاي توحيد محكم نشود و طاغوت       اگر پايه زيرا  . )٣٦: نحل(» كنيد

  .)٢٤: ٩، ج١٣٧٩شيرازي مکارم (  كردن نيستاجرانگردند، هيچ برنامة اصالحي قابل 
هاي نادرست    ها از اصول و آموزه      ترين مأموريت پيامبران الهي، رهاندن انسان       بزرگ

» نـور «سـوي    بـه    »ظلمت«هاي آنان بوده است تا از         ها، هنجارها و ارزش     و تغيير برنامه  
قرآن کريم بر همين مبنا مأموريت کالم خداوند را چنين بيان           . )٧٦: ١٣٦٩صدر  (گام بردارند   

ورِ            « :فرمايد  مي کـه  . )١: ابـراهيم ( »ِكتاب أَنْزَْلناه إِلَيك ِلتُخْرِج النَّاس مِـنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـي النـُّ
                                                                                                                   

 
1. Dynamic 

2. August Comte Conte 
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أَنْ أَخْرِج  «: اند تا قوم و جامعة خويش را از تاريکي به نور راهبري کنند              پيامبران الهي آمده  
افزاري   پس از توجه به اصل توحيد که هستة نرم         .)٥: همان( »َقومك مِنَ الظُّلُماتِ إَِلي النُّورِ    
  .پردازيم شناسي تحول مي دهد، در ادامه به مباني خاص انسان انسان قرآني را تشکيل مي

ـ             :انسان، داراي اختيار  . 1-1 ار و آزادي    ايجاد تحول و سـخن از الگـوي آن، بـدون اختي
در جوهر آفـرينش    . بخش شخصيت او است    انسان، مفهوم ندارد؛ زيرا آزادي اراده، قوام      

سيدباقري (  آزاد است  ، به وديعت نهاده شده و او در سرشت و خلقت خويش           آزاديانسان،  

 در اصول انديشة سياسي اسالم و بينش برآمده از قرآن کريم، آزادي و اختيار،               .)٢٧٣: ١٣٨٨
همة مردم بايد از دستور خدا اطاعت کنند        . ه خداوند به انسان بخشيده است     حقي است ک  
  .هاي ديگر را پاس دارند و آزادي انسان

از پندارنـد،     ة انـسان را نـاچيز مـي       ارادانديش که     هاي جبري   بر خالف برخي مکتب   
ة ارادهـا بـا       آن است که دگرگـوني    تاريخ  گسترة  هاي الهي در      يکي از سنّت  ديدگاه قرآن،   

در . ، آنـان را جامعه و تاريخسازند، نه  ها تاريخ و جامعه را مي گيرد و آن ها شکل مي    انسان
ا كَفُـورا            «: استمختار  آيات الهي، انسان موجودي      إِمـ ا شـاكِراً و بيلَ إِمـالـس ناهيدإِنَّا ه« 

  .)٣: انسان(
 او بـراي  آدمي در سـاختن اصـول اجتمـاعي زنـدگي، يعنـي تـوان           » اختيار«باور به   

تفکر و خردورزي، بـدون     . شورش بر آنچه ناعدالتي است و نويد و اميد به وضعيتي بهتر           
معنا است، اين که در قرآن کريم انسان به دست خـود سرنوشـتش را رقـم                   ، بي »اختيار«
طلبـي    بودن امور، روحيـة دگرگـون     » جبري«زند، نشان از اختيار او دارد اما، باور به            مي

کنـد و آنچـه را بـر          زيـد، توجيـه مـي       فرد، وضعيتي را که در آن مـي       . اندمير  جامعه را مي  
ها، همه تقدير شده است و کـسي          داند، ستم   گذرد، از قضا و سرنوشت مي       اش مي  جامعه
  .تواند اوضاع را دگرگون کند نمي

تَّى يغَيرُوا  إِنَّ اللَّه ال يغَيرُ ما ِبَقومٍ ح      «:  عاملي فعال در تحول است     ،انساندر قرآن کريم،    
 در دگرگـوني  هرگونـه  و خودتـان اسـت،    دست در شما مقدرات. )١١: رعد( »ما بِأَنْفُِسهِم 
ـ    د آن خو به اول درجة در اقوام بدبختي و بختي  خوش  اراده و خواسـت     .گـردد   ازميهـا ب
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 لطف يا مستوجب عـذاب خـدا        ها را مستحق   است كه آن  شان    ها و تغييرات دروني     ملت
  .)١٧٣: ١٠، ج ١٣٧٩مکارم شيرازي ( سازد مي

در انديشة قرآني، اسالم، دين فطرت است، براي همة مردم اين حق وجود دارد که در          
گـاه کـه فـردي،       گزينند، بينديشند و آن     اي که برمي    اي به روش و انديشه      برابر هر دشواره  
 انـسان، هـم     .)٦٥: ١٩٧٧فاسـي   (تواند او را مجبـور سـازد          گزيند، کسي نمي    نظري را برنمي  

تبعـاً انديـشة سياسـي بيـشتر بـا فطـرت            . فطرت فـردي دارد و هـم فطـرت اجتمـاعي          
اش جـدا     اش سروکار دارد، هر چند بعـد اجتمـاعي انـسان از سـاحت فـردي                 اجتماعي
خـواهي و جوينـدگي بـراي         طلبي، آرمان   خواهي، دگرگون   در سرشت او آزادي   . نيست

ـ .  در فطرت اجتماعي انسان اسـت      جامعة مطلوب وجود دارد، تجلي اين مفاهيم       ي فطرت
اجتماعي   هاي  تحميل صيان در برابر  او را به ِع   ،  دهد ميتوان اختيار و انتخاب      به انسان،    که

رغـم جريـان     و بـه    خودش را عـوض کنـد      ةتواند جامع   که فرد مي   چندانسازد   توانا مي 
حتـي  سـازد،    شديدتر يا کُندتر   و مسير جامعه را   کند   حرکت    آن در جهت خالف   جامعه،
: ١٣٧٢؛ مطهـري  ٢٣١: ١٣٧٠مطهـري  ( عـوض کنـد    تواند مسير جامعه و تاريخ را متوقف يـا         مي

٣٢٠(.  
گذر از جامعة جاهلي و رسيدن به جامعة مطلوب قرآني، با انتخاب آگاهانه اجرايـي                

در ايـن نگـره، انـسان       . ريزي براي تغيير به ارادة آزاد، نيـاز دارد          طراحي و برنامه  . شود  مي
هـايي از     هـا و بـصيرت     به راستي که روشـنايي    «: تواند هر مسيري را آزادانه برگزيند      مي

سوي پروردگارتان، براي شما آمده است، پس هر کس به ديدة بصيرت بنگرد، بـه سـود                 
 ١.)١٠٤: انعـام ( »اوست و هر کس نبيند و چشم پوشد، به زيان او؛ من بر شما نگاهبان نيستم               

بندگان خود را به اختيار، فرمـان        خداوند،به راستي   « نيز، بر اين امر تأکيد دارد که         �علي
  .)٧٨حکمت : ١٤٢٧سيدرضي ( »داده
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  .همين مضمون آمده است



 

٦

هـا و     ها، احکام، پرهيزها، پاداش     گري پندها، ترغيب    با توجه به همين قدرت گزينش     
اين امر بديهي است کـه انـسان در اعمـال خـويش، آزاد              . شود  ها، همه معنادار مي     توبيخ

هـر  . است و در مقابل، هيچ عامل طبيعي يا مافوق طبيعي از او سلب اختيار نـشده اسـت                 
کند که نه طبق ادعاي اشاعره، ذاتِ باري او را سلب اختيار کرده                مي کسي به وجدان حس   

تواند او را مانند بـرگ کـاهي روي           است و نه طبق ادعاي ماديين، شرايط مادي محيط مي         
بـر ايـن اسـاس،    . )٦٣٠: ١٣٧٥مطهري (اختيار از آن سو به اين سو ببرد      يک سيل خروشان بي   

سيدن به جامعة مطلوب، امري واجـب تلقـي         تالش براي دگرگوني جامعة نامطلوب و ر      
تـوان    هاي اين بحث را مي      برخي ساحت . گردد، تا با آن عدالت اجتماعي فراگير شود         مي

در مکتب معتزليان و به ويژه شيعيان، در مرحلة اقدام اجتماعي بـراي بـه صـالح آوردن                   
يشة آنان، انـسان    نظام حاکم و يا برانداختن آن و تأسيس نظامي عادالنه دريافت که در اند             

تواند در برابر جباران ايستادگي کند در حالي که ايـن تفکـر               موجودي مختار است که مي    
رنگ است؛ زيرا حسن و قبح عقلي مـورد انکـار آنـان               در باور اهل حديث و اشعريان کم      
وجـود نـدارد تـا      » آنچه بـود  «هاي موجود براي ارزيابي      بود و معياري فراتر از واقعيت     
  .)٣٠: ١٣٧٧مطهري ( کسي بخواهد آن را تغيير دهد

 عقل و اختيار در وجود انـسان درهـم تنيـده اسـت و بـا                 :انسان، داراي مسئوليت  . 2-1
. وجود اين دو ويژگي بزرگ او در برابر مسائل اجتماعي و امورِ پيرامونش مسئول اسـت               

: آورد ند، آدمي امانتي بزرگ بر عهده دارد که براي او مسئوليت به همراه مي           در کالم خداو  
»                 أَشْـَفقْنَ ِمْنهـا و ِمْلَنهـا وحنَ أَنْ يياْلجِبالِ فَأَب ضِ والْأَر ماواتِ وَلى السرَْضَنا الْأَمانَةَ عإِنَّا ع

هاي عالم عرض امانـت   ها و زمين و کوه      ر آسمان ؛ ما ب  حمَلها الْإِنْسانُ إِنَّه كانَ َظُلوماً جهوالً     
کرديم، همه از پذيرش آن امتناع ورزيده و انديشه کردند، تا انسان پذيرفت و انـسان هـم             

  .)٧٢: احزاب(» در اداي امانت، بسيار ستمکار و نادان بود
بـاز زدنـد و      آن امانت بزرگ كه همه از تحمل آن سـر         استاد مطهري بر اين باور است       

هر موجودى به هر نقطـه كـه        .  است »مسووليت« و   »تكليف« ،انسان آن را پذيرفت   تنها  
 ةتواند به ميل و اراد     ينم،  كند  بدون اراده و اختيار طى مى      ،برسد و هر كمالى را كه طى كند       

 تنها انسان است كه در هر لحظه قادر است به سوى هر هدفى كـه                ،خود راه را عوض كند    
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اى را   تواند حقى را به عهده بگيرد و وظيفه        انسان مى . يير دهد  حركت خود را تغ    ،اراده كند 
وليت عظيمى نسبت به    ئ مس ،انسان به حكم همان استعداد و شايستگى فطرى        .گردن نهد 

 دارد تـا چـه رسـد بـه     ، از جمـاد و نبـات و حيـوان        ، موجوداتى كه در اختيار اوست     ةهم
  .)١٠٧: ١٣٧٣مطهري ( داردهاى مانند خود  هاى عظيمى كه نسبت به انسان وليتئمس

پس، همة افراد در برابر جامعة خود مسئول و         ها آزادند،     در منطق انديشة ديني، انسان    
ـ  مُكلُّ كُ  و اعٍ ر مُكّلُك«: فرمايد   مي �گويند، پيامبر گرامي اکرم     پاسخ ـ  ولٌسؤُ م ع  ِعن رـ ي  »هِِت

  .)٣٨: ٧٥، ج ١٣٩٢؛ مجلسي ٥٦٢: ١٢، ج١٩٧٩متقي هندي (
کـه علـم و       ساز ايجاد دگرگوني در آن اسـت، چنـان          مسئوليت در برابر جامعه، زمينه    

احـساس مـسئوليت    : فرمايـد   قرآن مـي  . آورد  آگاهي نيز براي صاحبش، مسئووليت مي     
نکردن آگاهان به امور جامعه و خاموش نشستن عالمان در مقابل فساد ظالمـان، از علـل                 

  .)١١٦: هود( نابودي اقوام پيشين بوده است
بر ديدة فرد مومن روا نيست که به گناه و معصيت خداوند بنگرد             :  آمده است  �در روايتي از امام حسين    

  .)٢٣٠ :١٨ق، ج١٣٨٠طباطبايي بروجردي (و ساکت بنشيند، مگر آن را تغيير دهد 
با توجه به همين نکتة کليدي، کالم خداوند آمده است که تک تـک اعـضاي انـسان،                  

هـا    هـا و نگـرش      که سرچشمة تکوين فرهنگ، ارزش    » دل«و  » چشم«،  »گوش«يعني  
صرَ و الْفُـؤاد كُـلُّ        «: دهد، مسئول اسـت     هستند، در برابر هر چه انجام مي       الْبـ و عمإِنَّ الـس

تبعاً ايـن مـسئوليت هنگـامي کـه انـسان وارد گـسترة              . )٣٦: اسراء(ً أُولئِك كانَ عنْه مسؤُال   
توانـد مبنـاي تغييراتـي        يابـد کـه مـي       تري مي   تر و دقيق    سيعشود، قلمرو و    اجتماعي مي 

  .گسترده در جوامع شود
  .شود در ادامه با توجه به مباني مزبور، انواع تحول، بررسي مي

  انواع تغيير و تحول از منظر قرآن كريم. 2

شـود و از آن جـا بـه           ، هر تحولي از درون آغاز مـي       قرآن کريم بر اساس انديشة برآمده از      
کند، در ادامه، ابتدا تغييـر درونـي و نقـش تأثيرگـذار آن در                 هاي ديگر ريزش مي     ساحت
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 اجتمـاعي و    -رسيم و سـپس بـه سـاحت تغييـر سياسـي             هاي بيروني را وامي    دگرگوني
  .اي از تغييرات بيروني است سازکارهاي آن خواهيم پرداخت که جلوه

غييـر در رفتـار و گفتـار از          برخاسته از درون اوسـت، ت      رفتار انسان  :تغيير دروني . 1-2
ـ م. انـد    انديـشه  ةزاييـد هـا و رفتارهـا،        شـود؛ کـه دگرگـوني       انقالب درون آغاز مـي      اني

 تغيير   افکار ها، پيوندي عميق وجود دارد، تا زماني که         هاي بيروني و دروني انسان      حرکت
يـة   اسـاس و پا    رسـد؛ لـذا ايـن تحـوالت         ي نمـي   اجتمـاع  يها يدگرگوننيابد، نوبت به    

رود و از همين بزنگاه است کـه تحـول درون و              ي به شمار مي   اجتماع -پويندگي سياسي 
به دو  . آيد  به ميان مي  » انفسي«شود؛ لذا در آيات بحث از تغيير          بيرون کنار هم معنادار مي    
 جا،  نيدر ا  تغيير.)١١: ؛ رعد ٥٣: انفال( »حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُِسهِم   «: شود  آيه در اين باره اشاره مي     
شود و آن دگرگوني در انديشه اسـت کـه نقطـة           ها و جوامع آغاز مي      از درون و جان ملت    

آيـد،    ِعقاب خداوند پس از نعمت مي     : نويسد  عالمه طباطبايي ذيل آيه مي    . حرکت است 
شود مگر با دگرگوني محلش که همانـا   گاه نعمتي الهي تبديل به نقمت و عذاب نمي       هيچ

پس نعمتي که خداوند به قومي ارزاني کرده، هنگامي بر آنان ريـزش             . ها است   جان انسان 
شود و تبديل به عـذاب        کند که جان خويش را آماده کرده باشند، آن نعمت گرفته نمي             مي
طباطبـايي  (گردد مگر استعداد دروني خود را از دست داده و مستعد عقاب شده باشند                 نمي

هرگونـه تغييـرات برونـي      : گويد  ل قرآني به ما مي    اين اص به ديگر سخن،    . )١٠٢: ٩، ج   ١٤١٧
ها و اقوام است و هرگونه پيروزي و شكستي كه به قـومي               متكي بر تغييرات دروني ملت    

سيدقطب، ذيل  . )١٧٣: ١٠، ج ١٣٧٩مکارم شيرازي   ( گيرد  جا سرچشمه مي    رسيده است از همين   
. )٥٣: انفـال ( » َقومٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُـِسهِم       أَنْعمها على ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغَيراً نِعمةً        «آية  
 دهد جز آن   است كه خداوند، هيچ نعمتى را كه به گروهى داده، تغيير نمى           دليل  آن  ه  اين، ب 
، معتقد است اين آيه از سويي، عـدالت خداونـد را بيـان              ها خودشان را تغيير دهند     كه آن 
گيرد مگر نيـات، درون، روش        رد با بندگانش، نعمتي را از آنان نمي       کند که او در برخو      مي

ها را در زندگي انسان، مبتني       و اوضاع خود را تغيير داده باشند و از سويي ديگر دگرگوني           
ها قرار داده است؛ اوضاع و حاالتي کـه           ها، منش و رفتار انسان      ها، نيت   بر تغيير واقعي دل   

  .)١٥٣٦: ٣، ج ١٤٠٨قطب (اند  خودشان انتخاب کرده
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ي دروني، از فکر و انديـشه، بـه اخـالق و رفتـار و               ها  دگرگونيواقعيت آن است که     
 و معيـاري    قانوناين  . سازد  شود و جامعه را متحول مي        اجتماعي وارد مي   -گفتار سياسي 

 در راستاي اصالح     قطب دي س .آور است و هشدار ، پويا   ساز سرنوشتهميشگي است که    
اصلي در انديشة انساني است، معتقد است که اسالم آغاز کار خود را بر              باور که گرانيگاه    

اي عقايد فاسد نهاد که درمان سطحي، تالشي بيهـوده بـود؛ لـذا کوشـيد تـا                    درمان ريشه 
گزين سـازد؛ بـاوري       کن و باور صحيح اسالمي را جاي        هاي باطل جاهلي را ريشه      انگاره

يز اعم از اخالق، تهذيب و اصالح اجتمـاعي،         چ  که تا در وجود انسان استوار نگردد، هيچ       
  .)٩٧٣: ٣، ج ١٤٠٨قطب ( گردد ثابت نمي

شود؛ لذا دو فرايند درونـي و    اجتماعي وارد مي- به تحوالت سياسي    تحول از انديشه  
پيـامبر  . هـا را از هـم گسـسته دانـست           توان آن   بيروني در تعامل با يکديگر هستند و نمي       

نامد و از سـويي،       مي» اکبر جهاد«کند و آن را        مطرح مي   از سويي تحول درون را     �اکرم
کنـد    تأکيـد مـي   » اصـغر  جهـاد «بر دگرگوني بيروني در عرصة مبارزه با طاغوت يعنـي           

 که براي دوري از انزواي اجتماعي و ايفـاي مـسئوليت            تغييري. )١٢٤: ١١، ج   ١٤٢٦حرعاملي  (
  .جمعي، نقشي کليدي دارد

يـاد  » اصـالح «توان به      در ادبيات قرآني از تغييرات بيروني، مي       :تغييرات بيروني . 2-2
» انقـالب «کرد، هر چند که در ادبيات سياسي جديد، بـه اصـالح سـاختاري و فراگيـر،          

گويند که دربارة آن، دو نگرش کالن، وجود دارد، برخي بر اين باورند که انقالب، بـه                   مي
شـوند  » سـاخته «، نـه آن کـه       »آينـد  مـي «هـا     دهد و انقالب    هاي ساختاري رخ مي     دليل

، اما برخي ديگر با تأکيد بر وجه ارادي و اختياري بودن انقـالب، آن    )١٤٧: ١٣٧٦اسـکاچپول   (
با توجه بـه    . )١٣٧٥:١٤٢مطهري  (دانند    را امري ساختني و ناشي از ارادة انسان براي تغيير مي          

هـا خـواهيم      امـه بـه آن    مباني مزبور و سازکارهايي که براي تغييـر وجـود دارد کـه در اد              
  .پرداخت، ديدگاه دوم، درست است و شواهد گوناگوني از آيات بر آن وجود دارد
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در ادامـه بـه     . توان از زواياي مختلف و گاه مخالف، بررسيد         سازکارهاي دگرگوني را مي   
رويکـرد اصـالحي دارنـد و جامعـه را بـه      سازکارهايي از تحول خواهيم پرداخـت کـه       

مـداران و حاکمـان    رسانند، اما در وجه منفي نيز بايد توجه داشت که قـدرت  سعادت مي 
دهند و براي تأمين منافع خود آن را به مسير فساد و فسادورزي               زورگو جامعه را تغيير مي    

فـسده، خـالف    و م)٢٣١: ٧، ج١٤٢١فراهيـدي  ( ضد و نقيض صالح اسـت        فـساد، . کشانند  مي
، ١٤٠٥ابـن منظـور     (، يعني آن را نابود کرد       »ء فَسد الشي «شود    هنگامي که گفته مي   . مصلحت

آيـد و يـا فـساد در     در فساد، اختالل و آشفتگي در نظم و اعتدال اشيا پديـد مـي   . )٣٣٥: ٣ج
سـالمت و   در معناي کلـي، اِفـساد، بيـرون رفـتن از            . )٨٥: ٩، ج ١٣٧٥مصطفوي  (اعمال است   

 است و با توجه به وظيفة اصالحگريِ انبياي الهي و دعوت پيـروان خـود بـه آن،                   عتدالا
  .اصالح امور بر هر فردي در جامعه الزم است

سرپيچي، قتل، ظلم، شکنجه و     : ها، ما با مواردي چون      در دگرگوني فسادآور طاغوت   
عذاب، افساد در قوانين الهي، وضع قوانين جعلي و مطابق با اميال شخصي و محاربـه بـا                  

از ديگـر   . دهـد   روييم، که جامعه را به سـوي انحـراف، تغييـر مـسير مـي                اهل حق، روبه  
إِنَّ «: سازند  عزيزان جامعه را خوار مي    ر نامطلوب خود،    تغييرات آنان اين است که با رفتا      

پادشاهان چون به شهرى درآيند،     ؛  الْمُلوك إِذَا دَخُلوا قَرْيةً أَفْسدوها وجعُلوا أَعِزَّةَ أَهِلها أَذِلَّةً        
  .)٣٤: نمل(» گردانند آن را تباه و عزيزانش را خوار مى

سدوها « اسـت؛ و      با زور و غلبـه    مراد از ورود به شهر، ورود همراه         يعنـي فـساد    » أَفـْ
آنـان  . )١٠٣: ٤ ج ،ق١٤٢٤ حسينى شيرازى (کردن، نابودسازي و سلب اختيار        ورزند با هالک    مي

شـان را   شکنند و سـران و بزرگـان     دارند، نيروي مدافع را درهم مي       ها را نگاه نمي     حرمت
  .)٢٤٦٠: ٥، ج١٤٠٨سيد قطب (تند سازند؛ زيرا آنان عنصر مقاومت و پايداري هس ذليل مي

دهنـد، متـرفين و       هايي که جامعه را در مسير نادرست، تغييـر مـي            يکي از ديگر گروه   
کنند و جوامع انساني را بـه       ها هستند که معموالً بر گرد طاغوت ها رشد مي           گذران  خوش

آنـان در مقابـل رسـوالن       . دهنـد   گمراهي، کفر، فسق، سرکشي، ستم و انحراف سوق مي        
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ايـستند تـا گمـراه       لهي، با هر وسيله و ابزار تبليغاتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مـي            ا
  .)٥٦ -٥٥: ١٩ ج، ١٤١٩اهللا  فضل(د ها بپراکنن ها و اتهام سازند و شبهه

 

  رشد و سعادت

  
  تكاملي

  
  
  
  
  

  قهقرايي

  
  فساد

  ها تقابل تحول: 1نمودار

انجامد و گاه در جهت       تحول جامعه گاه به سوي قهقرا و انحطاط است که به فساد مي            
  .رساند رسد و جامعه را به سعادت راهبري مي تکامل که به اصالح مي

با تفطّن به مواردي که گذشت، در ادامه به فرايند اصالحي تغيير و دگرگوني از منظـر                 
 اجتماعي آن   -روني به ويژه ساحت سياسي    پردازيم و سازکارهاي تغيير بي      قرآن کريم مي  

  .دهيم را مورد توجه قرار مي
نـي  هاي اصيل و کارآ در فرهنـگ قرآ          از جمله آموزه   :امر به معروف و نهي از منكر      . 1-3

اعتنا نبـودن بـه مـسائل جامعـه       اجتماعي است که پيام اصلي آن بي -براي تحول سياسي  
تغيير اسـت، بـه ويـژه در حـوزة اِعمـال      در وجه سياسي، شاخصة اصلي اين پيام،  . است
 بر همين اصل بود و راهبر و الگـوي  �سان که مبناي حرکت و قيام امام حسين         آن. قدرت

  .در انقالب اسالمي و دگرگوني بزرگ اجتماعي در ايران) ره(امام خميني

 تحول
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امر بـه معـروف و نهـي از منکـر يکـي از راهبردهـاي اساسـي بـراي رويـارويي بـا                       
اين آموزه که خداوند در قرآن بـر آن تأکيـد بـسيار ورزيـده اسـت و                  . ستمسئوليتي ا   بي

ـ . )٤١: ؛ حـج  ٧١:؛ توبه ١٥٧: ؛ اعراف ١١٤ و   ١١٠: آل عمران ( اند  معموالً کنار يکديگر ذکر شده      از  ييک
نماز و زكـات    قبل از   حتى  هاي مؤمنان، پايبندي به اين اصل ذکر شده و            کاراترين ويژگي 

نِ             و الْمؤْمِ «: تآمده اس  نَ عـو ْنهـي رُوفِ وعرُونَ ِبالْمأْمضٍ يعب لِياءأَو مُضهعب ؤِْمناتالْم ُنونَ و
و مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند كه به          ؛  الْمنْكَرِ و يقيمونَ الصالةَ و يؤُْتونَ الزَّكاة      

كننـد و    رند و نمـاز را برپـا مـى        دا دارند و از كارهاى ناپسند بازمى      كارهاى پسنديده وامى  
  .)٧١: توبه( »دهند زكات مى

کالم خداوند، ضمن تشويق همة مسلمانان به اين فريضه آنان را به دليل التزام به ايـن                 
اسِ تَـأْمرُونَ بِـالْمعرُوفِ و         «:کند  معرفي مي » ه�ٍخَير أُم «وصف،   ت ِللنـَّ ةٍ أُخْرِجـرَ أُمخَي ُكْنتُم

: ايـد  شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده        ؛  َتْنهونَ عنِ الْمنْكَرِ و ُتؤِْمُنونَ ِباللَّهِ     
ـ           دهيد و از كار ناپسند بـازمى       به كار پسنديده فرمان مى     » .دداريـد و بـه خـدا ايمـان داري

  )١١٠: عمران آل(
اهميـت و  ة  نـشان  در اين آيه،خداه امر به معروف و نهى از منكر بر ايمان ب         مقدم بودن   

 پويـايي و دگرگـوني بـه سـوي صـالح             ضـامن  آن، انجام    و عظمت اين فريضه است   

ـ  ؛گـردد  هـا سـست مـى      دل هاى ايمان در    ريشه ،ر اجرا نگردد  اجتماعي است و اگ    ه  ب

» زامـت ممتـا    « مـسلمانان تـا زمـانى يـك        .تم شده اس  د مق ،همين جهت بر ايمان   

 ها و مبارزه با فـساد را فرامـوش نكننـد           نيكي گردند كه دعوت به سوى     محسوب مى 

  .)٤٩ : ٣، ج١٣٧٩مکارم شيرازي (

اين اصل در قرآن مجيد، رويکرد اصـالحي و تغييرطلبانـه دارد، خداونـد، خـاموش            
کنـد و      علل نـابودي اقـوام پيـشين ذکـر مـي           نشستن عالمان در مقابل فساد ظالمان را از       

چـرا صـاحب قـدرت نبودنـد تـا از فـساد             : گير را نکوهيده است کـه       دانشمندان گوشه 
َفَلو ال كانَ مِـنَ اْلقُـرُونِ       «: جلوگيري کنند و جامعه را به سوي عدالت به حرکت درآورند          

پـس چـرا از     ؛  ا َقليالً مِمنْ أَْنجينا مِـْنهم      الْأَرضِ إِلّ  مِنْ قَبلِكُم أُوُلوا بقِيةٍ يْنهونَ عنِ الْفَسادِ ِفي       
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از فساد در زمين بـاز دارنـد؟ جـز          ] مردم را [هاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه         نسل
  .)١١٦: هود(» شان داديم اندكى از كسانى كه از ميان آنان نجات

 را  گذشـته ، کارهاي   )چرا؟(= » هلّا«ي تحضيضي، به معني     »لَوالx«اين آيه با توجه به      
:  آمـده اسـت  الميـزان کند و براي آينده، ترغيب و تشويق به همـراه دارد، در      نکوهش مي 

نبيـه  ت .)٥٩: ١١، ج ١٤١٧طباطبايي  (رساند    ، تعجب و توبيخ را مي     »الّا« و   »اهلّ«معنى  ه   ب »لوال«
 آمـده   البيـان   مجمـع رسـد؛ در       اين آيه، چندان بسيار است که به وجوب مي         و ترغيب در  
کند؛ زيرا خداونـد سـبحان، صـاحب           اين آيه داللت بر وجوب نهي از منکر مي         است که 

نمايد و خبـر      هاي پيشين را به دليل ترک نهي از فساد، مذمت مي            انديشه و قدرت در امت    
ليل نهي از منکرشـان، نجـات يافتنـد و آگـاهي      شماري از آنان، به د      دهد که تنها اندک     مي
شـدند و     دهد که اگر اکثريت همانند اقليت، با ظلم، مقابله کرده بودنـد، هـالک نمـي                 مي

  .)٣٠٩: ٥، ج ١٤٠٦طبرسي (نابودي آنان به دليل کفر و فسادشان بوده است 
عبيـر  بـه ت  . کنـد   اين آموزه، فرايند امور جامعه را به سوي اصالح، هدايت راهبري مي           

سيدقطب، اين آيه اشاره به سنت الهي دارد، اگر در امتي کـه بـه هـر نحـوي، بـراي غيـر                       
افتد، کساني برپاخيزند تا دفع فساد کنند،         شود و به دام فساد مي       خداوند، به بند کشيده مي    

هـا    نهايي کـه در آ      پس آن امت، نجات يافته است و گرفتار نابودي نخواهد شد، اما امت            
خيزد تا ستم و فساد را کنار زند يا انکار کند، پـس               کنند و کسي برنمي     م مي ستمکاران، ست 

  .)١٩٣٣: ٤، ج١٤٠٨سيد قطب (شود  سنت خداوندي، که هالکت باشد، برآنان جاري مي
خداوند يکي از عوامل لعنت بر اقوام پيشين را ترک امر به معروف و نهـي از منکـر و                    

نْ منكَـرٍ فَعلُـوه     ...رُوا مِنْ بِني إِسرَائِيلَ   لُعِنَ الَّذِينَ كَفَ  «: داند  ميخموشي   نَ عـوَتنَـاهَكاُنوا َلاي
از كار زشـتى كـه       ... از ميان فرزندان اسرائيل،آنان كه كفر ورزيدند      ؛  لَِبْئس ما َكاُنوا يفْعُلونَ   

» كردنـد  چه بد بود آنچه مـى      راستى، .يكديگر را بازنمى داشتند    آن را مرتكب مى شدند،    
  .)٧٩-٧٨: مائده(

ا   «:  حکمتي بيـانگر دارد    �عليزشتي و ستم،    و نهي از    نيکي  امر به   دربارة اهميت    مـ و
ا َكنَْفثَـةٍ     أَعمالُ الْبِرِّ ُكلُّها و اْلِجهاد ِفي سبِيلِ اللَّهِ، ِعنْد الْأَمرِ ِبالْمعرُوفِ و النَّهي عنِ الْمنْكَرِ إِلـَّ

    يرٍ ُلجحائِرٍ          ... ِفي ب امٍ جـإِم لٍ ِعنْددةُ عُكلِّهِ َكلِم أَفْضَلُ مِنْ ذلِك ـ ؛  و يـك و    كارهـاى ن   ةهم
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جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهى از منكـر، چـون آب دهـانى اسـت در برابـر                       
 نـزد اسـت كـه     اي   خواهانـه  ها سـخن عـدالت      اين ةو برتر از هم   ... درياى پرموج پهناور    
  .)٣٧٤حکمت : ١٤٢٧سيدرضي (» حاكمى ستمگر گويند

ت ناشايست به سوي    خواهانه، حرکت جامعه از وضعي      اين آموزه، در فرايندي تحول    
زدايد و آن را بـه        اعتنايي را مي    کند، از جامعه، سکوت و بي       وضعيت شايسته را ترسيم مي    

  .کند سوي پويايي و احساس مسئوليت رهبري مي
  
  
  
  

  خواهي در سازكار امر به معروف و نهي از منكر فرايند تحول: 2نمودار 

گفتنـد و بـراي گـذار جامعـه از            ها را به مـردم مـي        عدالتي   انبيا بي  :قيام به قسط  . 2-3
 �سان که پيامبر اسـالم      آن. کردند  وضعيت موجود به وضعيت مطلوب، روشنگري مي      

قـرآن کـريم در     . مردم را از جامعة ناعادالنة جاهلي به سوي جامعة نبوي، هـدايت کـرد             
ْلنا رسَلنا ِبالْبيناتِ و أَنْزَْلنا معهم الِْكتاب و        َلقَد أَرس «: فرمايد که   آياتي متعدد به صراحت مي    
 آشكار روانه كرديم    هاي   ما پيامبران خود را با دليل      ،به راستى ؛  الْميزانَ لِيُقوم النَّاس ِباْلقِسط   

  .)٢٥: حديد(» ها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و با آن
نيز براي آن است تا بندگانش را       » اِنزالِ حديد « آمدند تا عدالت را برپادارند،       رسوالن

. )١٧١: ١٩، ج ١٤١٧طباطبـايي   (در دفاع از جامعة صالح و گسترش کلمة حق در زمين بيازمايد             
مـردم   حرکـت  از] وقتـي [ اين است كه »لِيُقوم النَّاس ِباْلقِسطِ« ةدر جملتوجه  جالب   ةنكت

 قـسط كننـد،     ةها را وادار به اقام     فرمايد هدف اين بوده كه انبيا انسان        نمى گويد، سخن مى 
 مردم چنـان  ،مهم اين است! مجرى عدل باشند، هدف اين بوده كه مردم  ] فرمايد  مي[بلكه  

نکتة ديگـر آن    . )٣٧٢: ٢٣، ج ١٣٧٩مکارم شيرازي     ( ساخته شوند كه خود مجرى عدالت گردند      
  .رار نظام عادالنه، مسئوالنه بکوشندکه مردم، خود بايد براي استق

  ٭ اعتراض به وضعيت نامطلوب  منکر= ٭ وضعيت نامطلوب

  معروف=      ايجاد وضع مطلوب                   ٭ خواهان تغيير وضع موجود  ٭ خواهان حفظ  وضع موجود

 ٭ شورش، پويايي، احساس مسئوليت  اعتنايي ٭ سکوت، خمودگي و بي
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اى ؛  يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا ُكونُـوا قَـوامينَ ِباْلقِـسط          «: کند که   همچنين خداوند تأکيد مي   
قـسط در ايـن آيـه،       . )١٣٥: نـساء (»  پيوسته به عدالت قيام كنيـد      !ايد كسانى كه ايمان آورده   

طي که ستمگران را از گردنکشي و سـتم  شود، قيام به قس دربردارندة هر حال و مجالي مي    
شود و حـق هـر کـس را مـسلمان يـا               دار عدل ميان مردم مي      دارد و عهده    بازمي در زمين 

خواهد كه منتظـر     يم از همة مؤمنان     هيآ. )٧٧٦: ٢، ج ١٤٠٨سيد قطب   (کند    غيرمسلمان، عطا مي  
 جامعـة نـامطلوب را      آنان بايد بلكه تك تك    برپاکنند،  عدالت  ديگران نباشند تا براي آنان      

        .دگرگون سازند
با اين منطق، جامعه و شهروندان آن نه تنها بايد عادل باشند که البته امري مسلّم است،                 

آفرين   هاي مسلط و ناعادل، چالش      طلب نيز باشند، که براي قدرت       بلکه آنان بايد عدالت   
        .اه است، با مطالبه همر»برپايي عدالت«و » اقامة قسط«است؛ لذا تعبير قرآن 

 يکي از سازکارهاي تاثيرگذاري که با آن دگرديـسي بنيـاديني در جامعـه               :جهاد. 3-3
کنـد، جهـاد     اي تحول يافته و جديد راهبـري مـي          گيرد و آن را به سوي جامعه        پيدايي مي 

هـا آزاد شـوند و        اصل تشريع اين آموزه آن بوده است تا جوامع از سلطة طـاغوت            . است
ها و فروع امر به معروف و نهي از منکر قلمـداد              ع يکي از شاخه   چون نيک بنگريم، در واق    

يا گسترش سرزميني    ي ماد يها  زهينگ، نه ا   بر خالف جنگ   جهادهدف اصلي از    . شود  مي
و بـه    )٢٩٠-٢٨٥: ٥، ج ١٣٧٧عميـد زنجـاني     (بلکه تحول جامعه به سوي خير و مصلحت است          

تعبير عالمه طباطبايي، برداشتن موانع براي رسيدن صداي حق به مـردم و برخـورداري               
 تـازه هـاي   فرصـت با جهاد، . جامعه از حق حيات و آزادي انتخاب از اهداف جهاد است         

ـ  وحيهـا  آمـوزه افراد آزادانـه    تا   آيد  مي  پديد جامعهراي  ب دغدغـه   را بـشنوند و بـي   ياني
ـ  مي کـر  قرآن همچنان که    .)٦٧: ٢، ج ١٤١٧طباطبايي  (انتخاب کنند     فـساد و  ،فتنـه بـردن   ني از ب

پس از رساندن کلمة توحيد به مشتاقان       . )٣٩: انفال(کند     را از اهداف جهاد معرفي مي      شرک
شـود، از آنجـا کـه         بندگي، زمينه براي براي محو ستم فـراهم مـي         زنجيرهاى  و برداشتن   

د و سـتم کـشيدند، خداونـد بـه صـراحت            مسلمانان ساليان از سوي مشرکان، آزار ديدن      
به كسانى كه جنگ بر آنـان       ؛  أُذِنَ ِللَّذينَ يقاَتُلونَ بِأَنَّهم ُظلِموا    «: کند   را صادر مي   جهاداجازة  

  .)٣٩: حج(» اند  چرا كه مورد ظلم قرار گرفته؛ داده شده است،تحميل شده، رخصت جهاد
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گيـران،    ن را بـر خموشـان و گوشـه        با توجه به اين منطق خداوند مجاهدين و مبارزي        
، جهادگران، خواهان گذر از جامعة نـامطلوب و تغييـر آن بـه جامعـة                ١برتري داده است  

ه  فَضَّلَ اللَّه الْمجاهِدينَ بِأَمواِلهِم و أَنْفُِسهِم عَلى اْلقاعِدينَ درجةً و ُكال وعد      «: اند  شايسته  اللـَّ
 خداوند، كسانى را كه با مـال و         ؛ و فَضَّلَ اللَّه الْمجاهِدينَ عَلى اْلقاعِدينَ أَجراً عظيما         الْحسنى

 مزيت بخشيده و همه را       و نشستگان  نشينان اى بر خانه    به درجه  ،كنند جان خود جهاد مى   
  پاداشـى بـزرگ، برتـرى      نشينان به   نيكو داده، ولى مجاهدان را بر خانه        پاداشة  خدا وعد 

  .)٩٥: نساء(»  استداده
شان است    بخشي به مؤمنان و تشويق آنان و بيداري روح ايمان در جان             اين آيه انگيزه  

مچنين خداوند مسلمانان   ه. )٤٦: ٥،ج١٤١٧طباطبايي  (تا در کار خير و فضيلت، سبقت گيرند         
و  ،نکوهش کـرده  ستمکاران،   با   دني و نجنگ  اعتنايي ي ب ي،انگار سهل،  در برابر سکوت  را  

هِ و      و ما لَكُم ال ُتقاِتُلونَ في      «:بخشد  ديدگان، انگيزه مي    آنان را براي دفاع از ستم       سبيلِ اللـَّ
الِمِ      الْمستَضْعفينَ مِنَ الرِّجالِ و النِّساءِ و اْلوِلْدانِ الَّذينَ يقُوُلونَ ربنا أَخْرِجنا مِنْ هذِهِ اْلقَرْيةِ الظـَّ

مـردان و زنـان و كودكـان مستـضعف          ]  و در راه نجـاتِ    [و چـرا شـما در راه خـدا          ؛  أَهُلها
 مـا را از ايـن شـهرى كـه مـردمش             !پروردگـارا،  :گوينـد  جنگيد؟ همانـان كـه مـى       نمى
  .)٧٥: نساء(» اند بيرون ببر پيشه ستم

زه در اين آيه، خداوند به شکل اسـتفهامِ انکـاري و تحريـضي مـسلمانان را بـه مبـار                   
بـرد، بـا      خواند، در حالي که در آيات پيشين، افعال را به صورت غايب به کـار مـي                  فرامي
روي سخن را از غيبت به خطـاب عـوض کـرده،            » التفات«گيري از صنعت بالغي       بهره

کنيد؟ اين نحوة بيان به روشـني         چرا مبارزه نمي  : زند که   ها بيدارباش مي    گويي به مسلمان  
ديـدگان    ستم يبخش ييرهاه در برابر ستمکاران بايستند و براي        خواهد ک   از مسلمانان مي  

                                                  
نيست، گـاه ممکـن     » شدگان  تسليم«يا    » خاموشان«ي    ضرورتاً به معنا  » ين  قاعد«يه و تفاسير متعدد،       ين آ   بر اساس اول ا   .  ١

فراد تبعاً با کساني کـه  ين ا يابد، ا ي و نتواند در ميدان حضور  يشة مبارزه، بيمار باشد و گرفتار بستر بيمار ي با اند  است فرد 
ي   ين همه، باز کـسان      ؛ اما با ا   » كُال® وعد اللwه الْحسنى   «: دي به قيام و جهاد ندارند، تفاوت بسيار دارند؛ لذا فرمو            اصوالً باور 

 دارند؛ عالمه   تر  ي و پاداشي بزرگ     اند، برتر   نشين  خانه] و دليل [ي که به هر حال        که در ميدان مبارزه، حضور دارند با افراد       
  .)١٤٩ :٣، ج ١٤٠٦طبرسي (کند  ياتي نيز نقل مي ين باره روا طبرسي در ا
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ايجـاد   پيـشگان و تـالش بـراي        ين روية اين مبارزه، چالش بـا سـتم        شتريبتبعاً  . بکوشند
گام نخـست آن، شـورش بـر وضـع موجـود و ايـستادگي در برابـر                    که استدگرگوني  
  .کامگان استثروت اندوزان و خود، زورمندان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  رؤيايي برخي از قاعدين و مجاهدين. 3نمودار 

  وضعيت برآمده از سازكارهاي تحول. 4

شـود،    با سازکارهايي که ذکر شد، جامعه به سوي اصالح و سـعادت، دچـار تغييـر مـي                 
اصالح باشد، سر از فروپاشـي نظـام و انقـالب بـه معنـاي مـدرن،                   اي که غيرقابل    جامعه
اسـت  و تبـدل      تحـول   ، برگـشتن،  يي حالي به حالي شدن، دگرگـون      ا معن آورد، به   درمي

عناي تغييري فراگير و بنيـادين در سـازمان سياسـي،        و در اصطالح، به م     )٨٧: ١٣٧٥دوورژه  (
ساختار اجتماعي،کنترل دارايي، اقتصادي و اسطورة مسلط نظام اجتماعي کـه نمايـانگر             

 و اگـر قابـل بازسـازي و نوسـازي           )٣٦: ١٣٦٩کوهن  (گسستي عمده در تداوم توسعه است       
  .انجامد باشد، به اصالحات مي

 در قرآن نيامده است، با نگاهي به اصل ايـن           به معناي جديدش  » اصالح«هر چند که    
ها و اصل معنايش را کتاب الهي بيابيم؛ زيرا اصالح، حتي  توانيم برخي ساحت مفهوم، مي 

                                                                                                                     مجاهدينقاعدين        
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  اعتنايي                                                                        احساس مسئوليت                                  بي

       عدم دفاع از ستمديده                                                                      دفاع از ستمديده 
  ناپذيري پذيري                                                                        ستم                                ستم

                  خمودگي                                                                        پويايي                    
  

                                                                           اعتراض به وضع موجود

 حفظ وضع موجود
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 اجتماعي آن، پيرايش و فسادزدايي از يک نظـام را در            -در دوران جديد به معناي سياسي     
 مفـردات در  . اسـت گرفته شده   » صالح«يا  » صلح«از  » اصالح«در اصل، لغت    . بردارد
، ضد فساد است که در بيشترِ کاربردها به عمل و فعـل افـراد، اختـصاص                 حالصآمده که   
و ال تُفْـسِدوا    «: در کالم خداوند، صالح، در مواردي در برابر فساد به کار رفته است            . دارد

 و اصالح،   )٥٦: اعراف(»  فساد مكنيد  ،و در زمين پس از اصالح آن      ؛  ِفي الْأَرضِ بعد إِصالِحها   
 يعني آن را راست و  »ادهس فَ دعء ب  ي الشَّ أَصَلح«اين که در لغت آمده است       . ضد افساد است  
  .)٥١٦: ٢، ج١٤٠٥منظور  ابن(استوار ساخت 

، راستيِ حال است و اصالح، قرار دادن چيـزي بـراي            صالحنويسد،    شيخ طوسي مي  
يشة اين واژه به معناي چيزي اسـت کـه از فـساد              ر .)٧٥: ١،ج١٤٢٢طوسي  (راستي و درستي    

سالم باشد، حال در ذات امري باشد يا در رأي و نظر يا در عمل، هـر چنـد کـه بيـشتر در                        
در . در اين موارد، اصالح به معناي برداشـتن فـساد و کاسـتي اسـت              . رود  عمل به کار مي   

افـساد و   . )٢٦٧: ٦، ج ١٣٧٥مـصطفوي   (در مقابل هم قـرار دارنـد        » افساد«و  » اصالح«آيات،  
ـ ي متـضاد،    يهـا  زوج.  متضاد قرآن اسـت    يها اصالح از زوج    و ي اعتقـاد يهـا   واژهيعن

ـ  ن گريکـد ي و به کمک     رنديگ ي قرار م  گريکدي که دو به دو در مقابل        ياجتماع  شـناخته   زي
ـ يکه .  و شرک، عدل و ظلم، استکبار و استضعافدي توحلي از قب شوند، يم ـ  بايک ـ دي  ي نف

  .)٦: ١٣٧٧مطهري (  استلي قبنيفساد از اا تحقق بپوشد، اصالح و ة جاميگريشود تا د
پس بر خالف ادبيات موجود در دانـش سياسـت، چـون از نگـرش قـرآن بنگـريم،                   

بـه ديگـر    . نيست؛ زيرا چه بسا انقالب نيز اصـالح باشـد         » انقالب«در مقابل   » اصالح«
گيرد که    درون نظام، انجام مي   سخن، اصالح دو سطح دارد، سطحي که گام به گام، آرام و             

همان اصالح به معناي جديد است و سطحي که سريع است و بـا توجـه بـه ناکارآمـدي                    
شود، اين نيز، اصالح است هر چند نامش در ادبيـات             نظام، کلّيت آن به چالش کشيده مي      

با در نظر گـرفتن همـين عنـصر نوسـازي و تـالش بـراي                . سياسي جديد، انقالب باشد   
امعه قيام انبياي الهي در چارچوب اصالح به معناي عام آن، قابل تحليل است        بازسازي ج 
خداوند از قول   . خواند   جامعه در عرصة فکري و عملي مي        مصلحان آنان را و قرآن کريم    
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تَطَعت  «: فرمايد   نقل مي  �حضرت شعيب  ا اسـم الحإِالَّ الْإِص مـن قـصدى جـز     ١؛إِنْ أُريد
کند کـه   عالمه طباطبايي نيز اشاره مي  . )٨٨: هـود (» تا آنجا كه بتوانم، ندارم    ]  جامعه[اصالح  

در . )٣٠٦: ١٥، ج ١٤١٧طباطبـايي   ( اسـت    زمينـى انـسان   زنـدگي   اصالح  ،  حقيقت دعوت انبيا  
صلِحونَ        «: اي ديگر آمده است     آيه ال يـ ضِ وونَ ِفي الْـأَرفْسِددر آيـة   . )١٥٢: شـعراء ( »الَّذِينَ ي
کننـدة معنـاي      از مسرفين، پيروي نکنيد و، سپس اين آيه در واقـع بيـان            : تر آمده بود    پيش
کنند کـه     وايات تفسيري بيان مي   ر. ورزند  کساني که در زمين فساد مي     : است» مسرفين«

: ٩، ج١٤١٩مدرسـي  ( من هـدي القـرآن   معناي ظاهري آن نيست؛ تفسير      » مسرف«منظور از   

م، حارِ الم ستحلونَ ي لذينَ اّ مفون ه سرِالم«: کند که فرمود     نقل مي  �حديثى از امام باقر   . )١٠٢
 كونَسِفو ي هـا    شمارند و خون    ها را حالل مي     کاران کساني هستند که حرام     ؛ اسراف ماء الد
  .)٤٤٧: ٤، ج١٣٦٩شهري  محمدي ري(» ريزند مي

هاي  برخي مفسران بر اين باورند، مسرفين يعني کساني که با افکار کفرآميز، پرستش            
هاي فاسـد و کارهـاي بدشـان، در زمـين فـساد               آلود، تقليدهاي منحرفانه و عالقه      شرک
انجامـد کـه       کارهايي که به اختالل در زندگي انـساني و افـساد در زمـين مـي                ورزند،  مي

خداوند آن را از بندگانش دور کرده است؛ زيرا خدا، مسئوليت را بـر مـدار دعـوتگري و         
عمل، در نهاد انسان و ميان مردم قرار داده است، تا نظام زندگي انساني با نظام هـستي در                   

  .)١٤٥: ١٧، ج١٤١٩اهللا  فضل(م يابد فرايند تکامل و هماهنگي، انسجا
.  بازسازي-دهي فسادزدايي و سامان  : چون دقت کنيم، اصالح، دو عنصر کليدي دارد       

دهي، بازسازي و نوسازي مطـرح نيـست، بلکـه زدودن فـساد از               در اصالح، فقط سامان   
زيربنـايي يـا روبنـايي بـودن        . رود  ترين اصالح به شمار مـي       جامعه است که خود بزرگ    

در فراگـرد اصـالح، مـوارد آسـيب و          . ح، بسته به ميزان نفوذ فساد در جامعه اسـت         اصال
شود و اين تغيير و دگرگوني گاه با امر بـه             فساد، در يک مجموعه، شناسايي و برطرف مي       

                                                  
نامة : ١٤٢٧سيدرضي  (کند    يه، هدف خود را اصالح بيان مي        ين آ   ي مضمون ا    يادآور  يه نيز ضمن      ي به معاو    ا   در نامه  �علي.  ١

٢٨.(  
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شود و گاه با قيام و تالش براي گذر از سـتم و رسـيدن                 معروف و نهي از منکر اجرايي مي      
  .به عدالت

ن به مباني، اجـزا و عناصـر کليـدي تحـول از منظـر قـرآن کـريم                   با اين بررسي، چو   
ها استخراج کنيم، الگويي کـه از سـويي بـا             توانيم الگوي مناسبي را از آن       پردازيم، مي   مي

شناختي تحول، مرتبط است و از ديگر سو با سـازکارهايي             شناختي و انسان    مباني هستي 
 تغيير يا بـه تحـول فراگيـر نظـام مـستقر             سازد و در پايان، فرايند      که جامعه را متحول مي    

شود يا تحول آرام و گام به گام کـه اصـالح    انجامد که امروزه از آن به انقالب تعبير مي    مي
در اين مدل، گام اول، ناظر به گذر از جامعـة جـاهلي و رسـيدن بـه جامعـة                    . گيرد  نام مي 

في کـه آن را از  مطلوب و گام دوم براي رسيدن به سـعادت و کمـال انـساني اسـت، هـد                
سان که در اين رهيافت، افراد، هم توانمندي تغيير و هم             سازد؛ آن   الگوهاي رقيب جدا مي   

مسئوليت آن را دارند تا وضعيت ناخوشايند خود را تغييـر دهنـد و جامعـه را بـه سـوي                     
توان در انقالب اسـالمي       اين فرايند را مي   . هاي وحياني، حرکت دهند     فراگير شدن آموزه  

  .مشاهده کرد که به آن خواهيم پرداختايران 
توان به الگوي مطلوب تحول از منظر قرآن کـريم اشـاره    با توجه به آنچه بيان شد، مي 

  :کرد
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  الگوي مطلوب تحول از منظر قرآن كريم. 4نمودار 

  الگوي تحول قرآني در انقالب اسالمي. 5

ه اختصار، آن را در انقـالب اسـالمي         پس از بررسي الگوي تحول قرآني، در اين مجال، ب         
افزار جمهوري اسالمي ايران است، رصـد          که نرم  �ايران با تأکيد نظام فکري امام خميني      

در نگرشي کلي به ياد آوريم که خاسـتگاه تکـاپوي ايـشان، مفـاهيم و     . کنيم  و رديابي مي  
يـز برگرفتـه از   هاي قرآن کريم بوده است و الگوي تحولي که در ايران ايجاد کـرد ن         آموزه

. کالم الهي بود که توانست در عرصة انديشه و عمل، تغييراتي گسترده و بنياني ايجاد کند               
دانـست و اظهـار    ها را با پيروي از قرآن، سعادت مي       انداز آن دگرگوني    او دوربرد و چشم   

ي موسوي خمين ( دن متحول کن  ود و ايران را اصالح      ن همه به سعادت برس    کرد تا   ي مي يدوارام

در ادامه، به فرايند تحول امور و تغييـرات پديدآمـده در جامعـة اسـالمي     . )٣٥٤ : ٨، ج ١٣٨٥
  :کنيم ايران، اشاره مي

شـناختي و سـاختاري کـه        هـاي جامعـه     خالف نظريـه   ر ب : دروني -تحول روحي . 1-4
در . )٥٤: ١٣٦٣جانـسون   ( داننـد   انقالب را ناشي از تغيير در ساختارها و شرايط اجتماعي مي          

گونـه کـه      د و همان   ريشه در ساختمان دروني انسان دار      ،انديشه و تفکر اسالمي، انقالب    
 ي بـرا  ايتمام انب  �ذکر شد، اين انقالب، به معناي دقيق، اصالح است، به تعبير امام خميني            

  .)١٨٩: ١٥، ج١٣٨٥موسوي خميني ( اند اصالح جامعه آمده
 بر اين باور بود کـه       �آيد، امام خميني    ميهمانند آنچه از منطق و ادبيات قرآن کريم بر        

تحول، دروني و در جان ملت ايران بوده و توانسته سرچشمة همة تغييرات باشد و تأکيد                
ـ    کرد که مردم ايران به دست خويش اين دگرگوني      مي  ملـت  کها را انجـام داده اسـت، ي

هـا    ظلمني از اک يچي هرشي که پذي متحول شد به ملتي، مدت کوتاه  کيتحت فشار در    
ـ  قوم ما    :فرمايد  سپس ايشان با اشاره به مفاد آية يازده سورة رعد مي           . نداشت گريرا د   کي
. شـد  ي حاصل نمي واقعريي تغني حاصل نشده بود، اي نفسانريي تغني تا ا د، کر داي پ يتحول
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  خودمان را  ميبده ريي ما خودمان تغ   که ني مگر ا  دهد، ي نم ريي تغ ي تبارک و تعال   يپس خدا 
 و  )١٣٢: ٩همـان، ج    (» تحول روحـاني  «امام اين فرايند را گاه      . )٢٧١: ١٠، ج ١٣٨٥موسوي خميني   (

 تحال را تغيير دادند و      خود» ما ِبأَنْفُس «نهد که مردم ايران       نام مي » تحول روحي «گاهي  
ايـشان، تحـول ايجادشـده در       . )٢٧٢: همـان (نپذيرفتن آن    ظلم، متبدل شد به حال       رشيپذ

  .)١٣٢: همان(دانست   را از سوي خداوند ميمردم ايران
ـ ياز آنجا که امـام خم      :اي  تحول انديشه . 2-4 از  را   يو تحـول   پويـايي     هـر  ة شـالود  �ين
ـ پدانست و با باور به اين که         يم» فرهنگ«و  » انديشه« ـ  ملـت ا شرفتي مرهـون آن  ، راني

ن بـه اصـالح و      از تحول دروني، ايـشا    . )٢٧١: ١٠همان، ج (  شد داي بود که در نفوس پ     يتحول
 اصالح فرهنگ  ، اصالحات ةرأس هم رسيد و باور داشت که        ي فرهنگي م  -تحول فکري   

  فرهنگ آن مملکـت اسـت      ، مملکت کيراه اصالح   کرد که      و تأکيد مي   )٣٥٦: همـان ( است
  .ها داشت  در همين بستر فرهنگي، امام، باور به اصالح و تغيير انديشه)١٤٣: ١همان، ج(

ْگفتمـاني حـوزوي و       ايشان پيش از هر چيز ايجاد تغيير در جامعه را از عرصـة درون             
مبارزه با انگـارة    . طلبي ايشان بود    هاي تحول   ترين جنبه   ديني آغاز کرد که يکي از اساسي      

ها قبل از پيروزي انقالب بـه سـال           جدايي دين از سياست، بخشي از جرياني بود که سال         
 کتـاب     نجف، به نقد جدي آن پرداخت و بعدها در مقدمة           در مسجد شيخ انصاري    ١٣٤٨

  )٤٩: ١٣٧٤موسوي خميني (، منتشر شد واليت فقيه
وقتي انسان به جدايي دين از سياست باور داشته باشد، تبعاً دين امري فردي به شمار                

اعتناست و    دار به مسائل سياسي بي      شود، دين   آيد که از کارکرد اجتماعي آن کاسته مي         مي
امام، خاموشي و فرورفتن در حـصار       . احساس مسئوليتي به رويدادهاي پيرامونش ندارد     

  :کند  مينشيني را چنين وصف گوشه
 جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شـدن           استي از س  ني د يي شعار جدا  يوقت

 روني و حصار برهي داني هم مجاز نبود که از اهي شد و قهراً فقي و عباديدر احکام فرد 

ـ به زعم بعـض افـراد، روحان      . ..دي دخالت نما  ،حکومت و استيرود و در س    ـ  تي  يان زم

ـ  وجـودش ي  ه حماقت از سراپا    بود ک  ميقابل احترام و تکر    ـ   ببـارد والّ  و اسيا عـالم س
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: ٢١، ج١٣٨٥موسـوي خمينـي     (  کاسه داشـت   مي ن ري ز يا  کاسه رک،ي کاردان و ز   يروحان

١٣٥(.  

از سويي ديگر، امام، مخالفت با مبارزين و انقالبيـون را نيـز ناشـي از همـان انگـارة                    
هايي بودند که يا باور       دانست، باورمندان به اين رويکرد، گروه       جدايي دين از سياست مي    

کرد، ايشان آن وضعيت فکـري را         به مبارزه نداشتند يا مخالف هر کسي بودند که قيام مي          
  :کند  ميچنين دردمندانه بيان

 است که چگونه    هي قض ني شود، هم  مي طالب جوان ترس   ي برا دي که با  ي از مسائل  يکي

 کمـر همـت     يا  عده سواد، ي ب نلوحا نافهم و ساده  ينِ   نفوذ مقدس  يدر دوران وانفسا  

. انـد   گذاشـته  هي از جان و آبرو سـرما      تي نجات اسالم و حوزه و روحان      ياند و برا   بسته

ـ کس صددرصد معتقـد بـه مبـارزه نبـود ز           مثل امروز نبود، هر      ،اوضاع  فـشارها و    ري

  .)١٣٦: همان( رفت ي به در مدانينماها از م  مقدسيدهايتهد

پردازد که اعتقادي به چالش با قدرت مستقر و تغيير  سپس به ايستارهاي اين گروه مي
  .)همان(کردند  اوضاع نداشتند و عمالً جامعه را دچار نوعي خمودگي مي

  
  نوع تغيير  رويكرد به تغيير  مبناي فكري  بانواع مكت  رديف

هاي  مکتب  انقالب  مثبت اختيار  سوسياليسم
  اصالح بدون انقالب  منفي اختيار  ليبراليسم  ديني برون

  سکوت و تسليم  منفي کسب و عدم اختيار  اشاعره

  مبارزين  اهل سنت

  )اخواني، سلفي(
  از اصالح تا خشونت  مثبت اختيار انسان

  مبارزين
اختيار و آزادي در 
 چارچوب دين 

  بي انقالب/ اصالح با   مثبت

هاي  مکتب
  ديني درون

  شيعه

  سکوت و تسليم  منفي اختيار انسان  قاعدين
  

  هاي تحول ها و مكتب گرايش. 5نمودار 

 پس از تحول فرهنگي و مبـارزه بـا آنـان کـه سـکوت             : اجتماعي -تحول سياسي . 3-4
 اجتمـاعي  -کردند، نوبت بـه تحـول در عرصـة سياسـي           دارانه توجيه مي    خويش را دين  
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رسيد، در مراحلي، امام باور به مبارزة منفي و در نهايت به مبارزة آشکار با رژيـم پهلـوي                   
ارنـد، وي بـا بـاور بـه     هاي قرآني، سرآغاز تحول قـرار د  در انديشة ايشان، آموزه . داشت

 ي هـر فـرد    ، کـه هـر شـخص      يطـور  همان: گفت  اصالحگري اصل امر به معروف، مي     
 را هم اصالح کند اصـل  گراني موظف است که د؛موظف است که خودش را اصالح کند 

موسـوي خمينـي    (  است که جامعه را اصـالح کنـد        ني هم ي از منکر برا   يامر به معروف و نه    

: دانـست  توجه به اين اصل ايشان، حرکت و اصالح را وظيفة همه مـي         با   .)٢٨٥: ١٠، ج ١٣٨٥
 از ظلمـت بـه      مي و خارج کن   مي خودمان را حفظ کن    ،ميطور که مکلف   همان؛  مي ما مکلف  ةهم

وي همچنـين بـه    .)٣٨٧: ١١همـان، ج ( ميطور دعوت کن ني را همگراني دمينور، مکلف هست 
 سياسي تأکيد -جوه زندگي اجتماعيدر همة و  امر به معروف و نهى از منکر        اصالحگري  

بـه تمـام    .  را اصالح بکند   نيخواهد تمام قشرهاى مسلم     دو اصل مى   نياداشت و اين که     
ـ ح،ي همه را به کارهاى صح  دي وادار کن  دي داده که با   تي پرچم مأمور  ريافراد ز   رىيوگ و جل

ـ ن کارهاى خوبى بک   کي که شما فقط خودتان      ستي ن طور نيا.  از کارهاى فاسد   ديکن  از  د،ي
ـ    چيو ه   است، خودتان و همه را     ني از ا  ادتري ز تيمأمور .ديکار بد احتراز کن     ني فرقى هم ب

 پاسدارى را   ني حفظ ا  دي خدا بکنند و همه با     طاعت ا دي که همه با   ستي امر ن  نيقشرها در ا  
  .)١١٢: ١٠، ج ١٣٨٥موسوي خميني ( بکنند

آوران  اي ديگر، امام، گام نهادن در مسير اصالح را، هم حرکت در جهت پيـام            از زاويه 
ر و اهتمام به ام   ديبادانست و هم ناشي از مسئوليت انسان؛ ايشان تأکيد داشت که              الهي مي 
  :فرمود  و مي داشتنانامسلم

ـ ؛ ا بخوانم  که من بروم نماز    ستي ن ني ا نياهتمام به امر مسلم     ني امـر مـسلم    کـه  ني

 ني مـسلم  ي و اجتماع  ياسي عبارت از امور س    نيامور مسلم .  امر خداست  ني ا ست،ين

ـ  آمده تـا خـاتم انب      � که آدم  ي از آن وقت   ت،ي از صدر بشر و بشر     ايتمام انب . است  �اي

: ١٥، ج١٣٨٥موسـوي خمينـي   (  بوده است که جامعه را اصالح کننـد   ني ا ي برا ايتمام انب 

١٨٨(.  

خواهي قرآني در انقالب اسالمي ايران که در انديشة امـام             يکي از ديگر وجوه تحول    
ايشان با توجه کالم خداوند تأکيـد دارد کـه          . گري کرد، قيام به قسط است        جلوه �خميني
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 ميـزان برايـشان داديـم       ونـات   فرمايد که انبيا را ما فرستاديم، بي       خداى تبارک و تعالى مى    
د هـا از بـين بـرو        ظلـم   و ؛ غايت اين است که مردم قيام به قسط بکنند         اْلقِسطِلِيقوم النَّاس بِ  

  .)٢١٣: ١٢، ج١٣٨٥موسوي خميني (
در وجهي ديگر، ايشان ضرورت حرکت و قيام ضـد ظالمـان را دگرگـوني اساسـي                 

هاي بزرگ،    داند و در خصوص مسئوليت انسان مسلمان عصر حاضر در برابر قدرت             مي
، گوينـدگان فاسـد    و   نويـسندگان  و   هاى وابـسته   دولتن و نکوهش    بستگي آنا   لزوم هم 

اهللا عبـرت    مسلمين در اين عصر تکليفى ندارند؟ ما نبايد از تاريخ رسـول           مگر  : پرسد  مي
 در اين انديشه، قهرمانان تغيير، انبيـا و اوليـاي           )۲۱۱ص ،۱۷ج  ،  ١٣٨٥موسوي خميني   ( بگيريم؟

 �دالشهداسي بر اين باور بود که قيام        �مام حسين الهي هستند، ايشان دربارة ماهيت قيام ا      
  را جـاى او    » اهللا«را بـشکند و     » طاغوت«خواست   مى.  سلطنت طاغوتى بود   قيام بر ضد
  .)۱۰ص ،۸ج ،١٣٨٥موسوي خميني ( بنشاند

  بندي جمع

ها، رويکردي انقالبي به معناي       اي مکتب   با مالحظة آنچه بيان شد، در عرصة تحول، پاره        
. هاي چپ مدرن آن دارند و خواهان تغييرات بنيادي در نظام سياسي هستند، مانند مکتب        
انـد، ماننـد    بعضي نيز در الگوي تغييري خود، قائل به اصـالحات و بـا انقـالب مخـالف     

ها، اصوالً دين، امـري فـردي و معنـوي            اي که در آن     گونه  ؛ به هاي راست و ليبرالي     مکتب
امـا در نگـرش     . سـازد   شود و آن را از حـوزة مـسئوليت اجتمـاعي بيـرون مـي                تلقي مي 
هايي اصوالً باور به اختيار انسان ندارند تا او بتواند، تغييري را در جامعه                ديني گروه   درون

ـ       پديد آورد، مانند مکتب اشعري     گـري انـسان، معتقدنـد او        اور بـه انتخـاب    ؛ يا همـراه ب
مسئوليتي در قبال جامعة خود ندارد تا تغيير ايجاد کند، يا اگر باوري هم داشته باشـند، بـا       

  .کنند نشيني مي وجود اندکي موانع و سختي، عقب
در الگوي مطلوب قرآني براي تغيير و تحول، انسان، عالوه بـر آن کـه داراي اختيـار                  

اش  تواند در برابر رخدادهاي جامعه     دارد و چون مسئول است و نمي       است، مسئوليت نيز  
ساکت باشد، پس بايد با هدف برپايي دستورهاي دين، جامعة خـويش را تغييـر دهـد و                  
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تواند دست به هر کاري بزند، در اين منطق، هدف وسيله             براي رسيدن به هدفش نيز نمي     
شخص و طبق موازين شـرعي، رفتـار        کند، بلکه بايد بر اساس سازکاري م        را توجيه نمي  

بر اساس، آنچه از مباني، سازکارها، اهداف و روش دگرديسي و تغييـر کـه از منظـر       . کند
توان باور داشت که الگوي مطلوب تغيير و تحول برخاسـته از   قرآن کريم بيان کرديم، مي 
ـ               کالم خداوند، به گونه    ة مطلـوب   اي است که آن را از جامعة جاهلي گذر داده و به جامع

هـا، هنجارهـا، رفتارهـا،     دهد و آن را بـه سـوي سـعادت و تحـول در ارزش                حرکت مي 
در اين الگو، تغيير و تحول امري هميشگي و         . کند  گفتارها و الگوي حکومتي راهبري مي     

شـناختي قرآنـي، بـه        هاي ثابت الهي است، تحولي که بر اساس مباني انـسان           جزو سنت 
سازند و به سوي      ها هستند که سرنوشت خويش را مي        ها است و همان     دست خود انسان  

توان آن را در انقالب اسـالمي ايـران و نظـام              امري که مي  . برند  پيشرفت و تکامل، راه مي    
  . مشاهد کرد�انديشگي امام خميني

  كتابنامه

  .قرآن کريم
 .الحوزه  نشر االدب، قم،سان العرب ل).١٤٠٥ (ابن منظور

  .قومس تهران، طيب، رضا علي ترجمة ،انقالب ئوري هايت). ١٣٦٩(کوهن، استانفورد 
 .سروش تهران، تن، رويين مجيد ترجمة اجتماعي، هاي انقالب و ها دولت). ١٣٧٦( پول، تدا  اسکاچ

  .١٨، تهران، مطبعه{ المساحه، ججامع احاديث الشيعه). ق١٣٨٠(طباطبايي بروجردي، حسين 
 تهـران،  سياسي، حميرا ، ترجمة انقالب پديدة نظرية بررسي: انقالبي تحول). ١٣٦٣(جانسون، چالمرز   

  .اميرکبير
بيروت، دار االحياءالشيعه وسائل). ١٤٢٦(عاملي، محمد بن حسن  حر ،. 

  . دارالعلوم،بيروت، تقريب القرآن إلى األذهان). ١٤٢٤ (محمد، سيدحسينى شيرازى
 .اميرکبير تهران، اسدي، خسرو ترجمة ،اجتماعي علوم هاي روش ).١٣٥٧(موريس  دوورژه،

 . المرتضويهالمكتبه{، تهران، المفردات فى غريب القرآن). ١٣٧٣(، حسين بن محمد راغب اصفهانى
  . للنشره{دار الهجر، قم، ه{البالغ نهج). ١٤٢٧(سيد رضي 
  .، بيروت، دارالشروقفي ظالل القرآن). ١٤٠٨(سيد قطب 
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 نظـام  بـر  درآمـدي : کتاب در اسالم، انديشة سياسي  در آزادي و عدالت ).١٣٨٨(سيدباقري، سيدکاظم   
 و فرهنگـي  مطالعـات  پژوهـشکدة  تهـران،  همکاران، و عليخاني اکبر  علي ،اسالم در عدالت سياسي

  .اجتماعي
ـ ، ت قـرآن  مكتـب  در تـاريخ  فلسفة و اجتماعي هاي  سنت). ١٣٦٩(صدر، سيدمحمدباقر     ني حـس  ةرجم

  . رجاءي مرکز نشر فرهنگ، تهران،يمنوچهر
 . النشر اإلسالمىه{سمؤس، قم، الميزان في تفسير القرآن). ١٤١٧(طباطبايي، سيد محمدحسين 

  .هدارالمعرف، بيروت، مجمع البيان في تفسير القرآن). ١٤٠٦ (حسن  فضل بن،طبرسى
  تحقيـق  ، شـيخ آغـابزرگ تهرانـى      ةمقدم،  التبيان في تفسير القرآن   ). ١٤٢٢(حسن    طوسي، محمد بن  
 .١، ج دار احياء التراث العربى، بيروت، لىعام احمد قصير

  .اميرکبير تهران، ،سياسي فقه). ١٣٧٧(عميدزنجاني، عباسعلي 
  .الرساله مطبعه{ الرباط، الحريه، ).١٩٧٧(فاسي  فاسي، عالل

  .زمستان  تهران، نشرغرب، در فلسفة سياسي بنياد). ١٣٧٧(عنايت، حميد 
  .ي التراث العرباءيداراالح، روتي ب،نيالع). ١٤٢١ ( بن احمدليخل دى،يفراه
  . والنشره{المالك للطباع، داربيروت ،تفسير من وحي القرآن). ١٤١٩ ( سيدمحمدحسين،اهللا فضل

  .ني نشر تهران، وثوقي، منصور ترجمة ،اجتماعي تغييرات ).١٣٦٦( روشه، گي
  .ه الرساله{ مؤسس،بيروت ،الكنزالعم). ١٩٧٩ (متقى هندى

 .االسالميهه{ المكتب، تهران، بحاراالنوار). ١٣٩٢(، محمدباقر مجلسى
 .قم، انتشارات دفتر تبليغات اسالميميزان الحکمه، ). ١٣٦٩(شهري، محمد  محمدي ري

  .الحسين ار محبي، دتهرانن،من هدى القرآ). ١٤١٩ (  سيدمحمدتقى،مدرسى
، سـازماني  تحـول  مـديريت  بـه  عمليـاتي  و راهبردي رويکرد). ١٣٧٨(تيمورنژاد، کاوه   و اصغر مشبکي،

  .تيئانتشارات هتهران، 
 . وزارت فرهنگ وارشاد اسالميهران،، تالقرآن التحقيق في کلمات). ١٣٧٥ (حسن، مصطفوي

  .صدرا تهران، ،رئاليسم روش و فلسفه اصول). ١٣٧٥(مطهري، مرتضي 
  .صدرا ، تهران،گفتار بيست). ١٣٧٧( ـــــــــ
  .صدرا، تهران، جامعه و تاريخ). ١٣٧٢( ـــــــــ
  .، تهران، صدراها و اندرزها حكمت). ١٣٧٣( ـــــــــ
 .صدرا، تهران، فطرت). ١٣٧٠( ـــــــــ
 .صدرا، تهران پيرامون جمهوري اسالمي،). ١٣٧٥( ـــــــــ
 .تهران، صدرا اخير، سالة صد در اسالمي هاي نهضت). ١٣٧٧( ـــــــــ
  . قم، صدرا،هاى شهيد مطهرى شتياددا). ١٣٧٨( ـــــــــ
 .يدارالكتب االسالم، تهران،  نمونهريتفس). ١٣٧٩ (همكاران و ناصري، رازيمکارم ش
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  .� تنظيم و نشر آثار امام خمينيةسسؤ متهران، ، امامةصحيف). ١٣٨٥(اهللا  موسوي خميني، سيدروح
 .� امام خميني تنظيم و نشر آثارةسسؤم تهران، ،واليت فقيه). ١٣٧٤( ـــــــــ
  .تهران، خوارزمي مهدوي،  ترجمة يحييمابعدالطبيعه، در  بحث).١٣٧٠(آندره  وال، ژان


