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  چکیده
هایی که در فرایند دستیابی به الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باید  ترین گام یکی از مهم

هاي الگوي اسالمی  ها و ویژگی است. ضرورت دنبال شود، طراحی الگوي رهبري تحول
هاي این  کند ابتدا نظریه مبناي رهبري تحول که با ضرورت ایرانی پیشرفت ایجاب می

بر آن، نسبت به طراحی الگوي رهبري تحول  الگو همخوانی دارد، تهیه و سپس مبتنی
پردازد  تحول می اقدام شود. بر این اساس، این مقاله به موضوع ارائه نظریه مبناي رهبري

کوشد نظریه مبناي برآمده از آیات قرآن کریم دربارة شیوة ایجاد تحول مورد نظر  و می
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت را تدوین کند. نتایج اجمالی حاصل از این پژوهش، در 

به جاي ارائه مدل » نظریه مبنا«اصل معرفی شده است. پرداختن به موضوع  30قالب 
هاي این مقاله است. نظریه  ترین نوآوري ه پارادایم و نظریه مبناي آن، از مهمبدون توجه ب
هاي  تواند مبناي طراحی الگوي رهبري تحول و مدل شده در این مقاله می مبناي ارائه

  ایجاد تحول در اجتماعات انسانی با رویکرد اسالمی قرار گیرد.
ق ترکیبی، نظریه مبنا، قرآن کریم، رهبري تحول، رویکرد تحقی: واژگان کلیدي

  پارادایم، تدبر موضوعی.
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  مسئلهمقدمه و بیان . 1
کنندة  الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت موضوع بسیار مهمی است که در تبیین از سوي مرجع مطالبه

عنوان سند  که به طوري فردي براي آن در نظر گرفته شده است؛ به هاي منحصربه موضوع، ویژگی
اي کشور  هاي کلی و همۀ اسناد برنامه گذاري انداز، در سیاست ند چشمباالدستی نسبت به س

صورت جامع، کامل و دقیق  کند و ضمن اینکه مبانی اسالمی را در همه مراحل کار به آفرینی می نقش
اي جامع، چگونگی ایجاد تحول در جامعه براي دستیابی به  دهد، همچون نقشه مبناي عمل قرار می
کوشد تا  دیگر می سوي کند. از گیري تمدن نوین اسالمی را تبیین می سازي شکل ینهجامعه اسالمی و زم

اي محقق کند که  خواهد به پیشرفت منتهی شود به گونه عنوان الگویی منعطف، تحولی را که می به
عاملی و  ها بتوانند در آن به رشد و تعالی برسند و انسانیت را هدف اصلی خود قرار دهند (جبل انسان

 ).3: 1395یگران، د

هایی که باید در فرایند  ترین گام عنوان یکی از مهم در این راستا، طراحی الگوي رهبري تحول به
دستیابی به الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت دنبال شود، به موضوعی جدي در این حوزه تبدیل شده 

د دستیابی به الگوي اسالمی تواند نقش بسیار مهم و راهگشایی در فراین گویی به آن می است که پاسخ
ایرانی پیشرفت داشته باشد، ولی مقدمۀ الزم براي طراحی الگوي رهبري تحول این است که ابتدا 

اتکا، تدوین و سپس براساس  بر منابع اسالمی قابل نظریه مبناي مورد قبول براي طراحی الگو، مبتنی
  آن، الگوي رهبري تحول طراحی شود.

گویی به آن ایجاد شده است، تدوین نظریه  لی که این پژوهش براي پاسخبر این اساس، مسئله اص
مبناي رهبري تحول براساس تدبر در آیات قرآن کریم است. با توجه به اینکه الگوي رهبري تحول در 

گرا در سطوح مختلف انسان، خانواده،  مند و تعالی کردن بستر الزم براي دگرگونی بنیادین، نظام پی فراهم
ها و  جامعه و کشور از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است، مطالعه و بررسی مدل حکومت،

هاي گوناگونی که تاکنون پیرامون شیوة ایجاد تغییر یا تحول در سطوح مختلف از سوي  روش
ها، صرفاً به معرفی فرایند ایجاد  اندیشمندان این حوزه ارائه شده است، حاکی از آن است که اغلب آن

پردازند و چون شیوة ایجاد،  تحول در یک سطح یا بعد خاص (مانند جامعه، سازمان یا فرد) میتغییر یا 
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توانند  شوند، نمی زمان شامل نمی تحول در همه سطوح انسان، خانواده، حکومت، جامعه و کشور را هم
  تنهایی انتظارات و کارکردهاي مورد نظر از الگوي رهبري تحول را برآورده سازند. به

بر  شده براي ایجاد تغییر یا تحول، مبتنی هاي ارائه ها و روش براین، هریک از مدل وهعال
هاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت  ها و ویژگی اند و ضرورت هاي فکري خاصی شکل گرفته پارادایم

کند تا براساس  که از جمله ابتناي آن بر مبانی و اصول اسالم ناب محمدي(ص) است، ایجاب می
مبنا و پارادایم فکري متناسب با موضوع، نسبت به طراحی الگوي رهبري تحول اقدام شود. در  نظریه

این مقاله، تالش شده است نظریه مبناي رهبري تحول براساس برداشت از آیات قرآن کریم ارائه 
  شود تا براساس آن بتوان به طراحی الگوي رهبري تحول پرداخت.

  هاي پژوهش . اهداف و پرسش2
نظریه مبناي «اصلی که در این مقاله سعی شده است به آن پاسخ داده شود، این است که  پرسش

  »برآمده از آیات قرآن کریم پیرامون ایجاد تحول در اجتماعات انسانی کدام است؟

  . پیشینه پژوهش3
ارائه » مدیریت تغییر«یا » رهبري تحول«هاي فراوانی دربارة  دهد مقاله بررسی پیشینه پژوهش نشان می

ها تالش شده است تا دربارة شیوة ایجاد تغییر یا تحول، نکاتی ارائه شود، ولی  شده و در اغلب آن
یا الیه پارادایمی » نظریه مبناي تحول«طور مشخص به موضوع  هاي مورد بررسی، به یک از مقاله هیچ

ي نمونه، بهرام موضوع از منظر مورد نظر در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت نپرداخته است. برا
، به »هاي ایران، الگوي عوامل اجتماعی مدیریت تغییر در بیمارستان«دلگشایی و همکاران در مقاله 

اند و براي این منظور، با اتکا به موضوع عوامل  ها پرداخته موضوع مدیریت تغییر در بیمارستان
طراحی الگوي رهبري «در  ). علیرضا موغنی1: 1390اند (دلگشایی،  اجتماعی، الگویی ارائه داده

هاي اداري کشور را  آفرین در سازمان موضوع رهبري تحول» هاي اداري ایران آفرین در سازمان تحول
غالمرضا جاللی نائینی و ). 1: 1382بررسی کرده و نکاتی را در این زمینه ارائه داده است (موغنی، 

از منظر » هاي تغییر راستاکردن مؤلفه هم طراحی الگوي مدیریت تحول با تأکید بر«در مقاله  همکاران
). 1: 1387اند (جاللی نائینی،  خود به موضوع مدیریت تحول پرداخته و نکات مورد نظر را ارائه کرده

آفرین در فرهنگ  تبیین نقش سبک رهبري تحول«حسین صمدي میارکالیی و همکاران در مقاله 
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اند و پس از  آفرین بر فرهنگ سازمانی پرداخته )، به بررسی آثار سبک رهبري تحول1395» (سازمانی
آفرین و  اند که بین سبک رهبري تحول نامه و تحلیل آماري نتایج به این نتیجه رسیده توزیع پرسش

  اي وجود دارد. فرهنگ سازمانی، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوي
فراوانی براي انجام  هاي از زمان طرح مسئله الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت تاکنون، تالش

پژوهش و تولید محتوا در این راستا انجام شده است ولی با توجه به اینکه الگوي رهبري تحول، 
هایی است که در فرایند دستیابی به الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باید به آن پرداخته  یکی از گام

تحول پرداخته باشد، یافت نشده اي که مستقیم به مسئله نظریه مبناي رهبري  شود، پژوهش یا مقاله
ها تالش شده است به مسائل بومی یا ارزشی پیرامون ایجاد تغییر و  حال در برخی مقاله است؛ بااین

زدایی از توسعه، رویکرد قرآنی پیشرفت  غرب«تحول پرداخته شود. محمدرضا آقایی در مقاله 
و محورهاي ارائه الگوي جایگزین  اجتماعی ـ جستاري در نقد و بررسی رویکردهاي غربی به توسعه

)، بر ضرورت استخراج الگوي جایگزین قرآن براي پیشرفت 1392» (قرآن در پیشرفت اجتماعی
اجتماعی تأکید کرده اما به استخراج این الگو نپرداخته است. در مثالی دیگر، سیامک باقري چوکامی 

ت اجتماعی در قرآن کریم ـ مطالعه موردي افزارانه مدیریت تغییرا هاي نرم مؤلفه«و جعفر یوسفی، در 
افزارانۀ  هاي نرم )، مواردي از مؤلفه1391» (داستان حضرت موسی(ع) و فرعون در قرآن کریم

اند ولی تنها محدود به مطالعه موردي بوده  مدیریت تغییرات اجتماعی را از قرآن کریم استخراج کرده
  بر قرآن، پرداخته نشده است. دیریت تغییر مبتنیاستخراج براي م هاي مهم قابل و به سایر مؤلفه

)، ابتدا مروري 1391» (مدیریت تحول در قرآن«محمدتقی نوروزي نیز در مقاله خود با عنوان 
هاي عمدة  اند، سپس فعالیت ها انجام داده هاي متعارف ایجاد تغییر در سازمان اجمالی بر برخی مدل

دهی  ، در پنج فعالیت عمده سازماناورلیو  مینگزکامربوط به مدیریت تحول را براساس مدل 
انداز، ایجاد حمایت سیاسی از تغییر، مدیریت گذار از وضع  اند: انگیزش تغییر، ایجاد چشم کرده

اي مطلوب و حفظ میزان شتاب براي تغییر. همچنین مصادیقی از آیات قرآن کریم را  موجود به آینده
هنمودهایی داشته باشد، بیان کردند. در پژوهش حاضر تالش تواند در هریک از این موارد ر که می

توان از آیات قرآن کریم برداشت کرد، پرداخته شود و  شده است، به آنچه دربارة رهبري تحول می
دیگر  از سوي  شده  هاي ارائه صرفاً به شناسایی و بیان شواهدي از قرآن در زمینۀ اجزاي مدل

  اندیشمندان، بسنده نشود.
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رسد تاکنون روشی که بتواند بستر الزم را براي ایجاد تحول در سطوح مختلف انسان،  می به نظر
گرفتن  نظر هاي اسالمی و با در بر مبانی، اصول و ارزش خانواده، جامعه، کشور و حکومت مبتنی

شده در مسئله الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، محقق کند، ارائه نشده است. از  هاي عنوان ضرورت
  تواند نوآوري در این فرایند تلقی شود. جهت نیز دستاوردهاي حاصل از این تحقیق می این

آنجاکه این پژوهش درصدد ارائه نظریه مبناست، الزم بود در بررسی پیشینه  دیگر، از ازسوي
اند نیز پرداخته  هاي موضوعی مختلف بوده پژوهش، به مواردي که به دنبال استخراج نظریه مبنا در حوزه

اي که باید به آن  ها در این پژوهش بهره گرفت. در این راستا، نخستین نکته ود تا بتوان از تجارب آنش
گیرد. اگرچه  بر یک یا چند نظریۀ پایه شکل می طور طبیعی هر پژوهشی مبتنی توجه کرد، این است که به
شود، ولی در  اند اشاره می ودههایی که مبناي اندیشه محقق ب ها، مستقیم به نظریه تنها در برخی از پژوهش

هاي مدنظر او تأثیر  ها، شیوة اندیشه محقق، از نظریه ها نیز بدون اشارة مستقیم به این نظریه سایر پژوهش
ویژه در علوم انسانی و اجتماعی، اهمیت بیشتري  هاي بنیادین به پذیرد و این موضوع در پژوهش می
هاي فکري یا نظریه مبنا  انجام پژوهش، مبانی، چهارچوب یابد. به همین دلیل است که اگر پیش از می

هاي  طور دقیق و شفاف تبیین نشود، این احتمال وجود دارد که پارادایم در زمینه موضوع پژوهش به
دیگري که ممکن است با مبانی مورد نظر محقق سازگاري الزم را نداشته باشند، بر فضاي پژوهش 

  ).2: 1395عاملی و دیگران،  ییر دهند (جبلکلی تغ حاکم شوند و نتایج را به
هاي پژوهشی اجتماعی:  شیوه«با نام  1389در کتاب خود که در سال  ولیام الورنس نیومن
  گوید: منتشر کرد، در تشریح این حقیقت می» رویکردهاي کیفی و کمی

ا باید از نظریه استفاده کار دارند؛ بنابراین مسئله این نیست که آی و ها با نظریه سر تقریباً همۀ پژوهش
رو دانستن یک نظریه، خواندن  کرد یا خیر، بلکه بحث بر سر چگونگی استفاده از آن است؛ ازاین

سازد. آگاهی از چگونگی تزریق نظریه در فرایند  پژوهش دیگران یا انجام پژوهش خودتان را آسان می
شود. اغلب پژوهشگران،  یپژوهش، موجب طراحی بهتر، تسهیل فهم و اجراي بهتر مطالعات م

  ).110: 1389دانند (نیومن،  ارزش می را بی» تجربی خشک«هاي  هاي فاقد نظریه یا پژوهش پژوهش
)، 1999» (جهش بزرگ در سازمان«در کتاب خود با عنوان  شارلوت شلتوناي دیگر،  در نمونه
کند و ضمن تبیین  ونی معرفی میاي را با عنوان دیدگاه کوانتومی در تقابل با دیدگاه نیوت دیدگاه تازه

دهد پارادایم جدید چگونه مفاهیم و  نشان می» پارادایم رهبري کوانتومی«پارادایمی نوین با عنوان 
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کشد. در مثالی دیگر،  بر پارادایم نیوتونی بنا شده بودند، به چالش می هاي مدیریتی را که مبتنی تکنیک
 2000که در سال » نگرش سیستمی را فراموش کنپیچیدگی و مدیریت ـ «در کتاب  رالف استیسی

گیرد،  ها را که از تفکر سیستمی نشئت می میالدي منتشر کرد، گفتمان غالب در نوع نگاه به سازمان
هاي آن، به معرفی گفتمان نوینی با عنوان  کشد و ضمن تبیین محدودیت طور جدي به چالش می به
اي که براي  یچیدگی سرچشمه گرفته است. در مقدمهپردازد که از نظریه پ می» گفتمان پیچیدگی«

توسط استیسی نوشته شده است نیز به این نکتۀ مهم اشاره  2010چاپ فارسی این کتاب در سال 
هاي جزئی میان  کنش هم شده است که در این دیدگاه جدید، سازمان همچون الگوهایی که در اثر بر

زمان، الگوي سازمان  شود. هم لحظه ساخته می به لحظه شود، هاي عضو سازمان پدیدار می یکایک انسان
ترتیب، نقش کانونی  هاي عضو، نمایان شده و بدین هاي جزئی میان یکایک انسان کنش هم نیز در بر

  شود. ها در فهم سازمان، مدیریت و رهبري آشکار می آن
یجاد تغییر و تحول شود، هر مدل یا روشی که در ادبیات موضوع، براي ا طور که مشاهده می همان

دهندة مدل یا روش، شکل گرفته است که  بر پارادایم فکري حاکم بر ذهن ارائه ارائه شده است، مبتنی
هاي  گاهی مستقیم به آن اشاره شده و در بسیاري موارد بدان اشاره نشده است. با توجه به ضرورت

هاي  بر پارادایم توان مبتنی الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، براي طراحی الگوي رهبري تحول نمی
ها به کار گرفته شده است، پیش رفت و الزم است ابتدا  ها و روش فکري رایجی که براي سایر مدل

هاي اسالمی تدوین و سپس الگوي رهبري  نظریه مبنا یا پارادایم برآمده از مبانی، اصول و ارزش
  شده طراحی شود. هاي بیان تحول با ویژگی

هاي صورت گرفته  هاي متمایز تحقیق حاضر، این است که در اغلب پژوهش ییکی دیگر از ویژگ
پیرامون موضوع، به ایجاد تغییر یا تحول در یکی از سطوح فرد، سازمان یا جامعه پرداخته شده است؛ 

، لیپستاي  مرحله )، مدل تغییر هفت28: 1391(کامینگز،  لویناي  مرحله براي نمونه، مدل تغییر سه
شدة کامینگز  ریزي )، مدل تغییر برنامه29: 1391، مدل تحقیق در عمل (کامینگز، ستلیوو  واتسون

) و چهارچوب تحول سازمانی 55: 1389(سنگه،  پیتر سنگه)، مدل تغییر 28: 1391(کامینگز، 
پردازند. مدل  ) به ایجاد تغییر در سطح سازمان می29: 1393(استر،  والنتیو  وایلی، استراستراتژیک 

)، تحول سازمانی را از طریق ایجاد 59: 1391(هایات،  جفري هایاتشده توسط  ارائه» آدکار« تحول
هاي دولتی و  ها، سازمان تواند براي بنگاه تحول در افراد دنبال کرده و مدعی شده است این الگو می
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اي افراد مورد  هاي مدنی و جوامع و نیز براي تحول زندگی شخصی و حرفه خصوصی، سازمان
) براي ایجاد 89: 1392(ماکسول،  جان ماکسولاي  مرحله دیگر، مدل یازده ستفاده قرار گیرد. ازسويا

)، به شیوة ایجاد تحول 5: 1390(سیگل،  دانیل جی سیگل» چشم ذهن«ها، و مفهوم  تحول در اندیشه
جاد تحول سازي براي ای پردازند. در پژوهش حاضر، الگوي رهبري تحول به دنبال بستر در افراد می

هاي مهم  در همه سطوح انسان، خانواده، جامعه، کشور و حکومت است و این یکی از نوآوري
  تحقیق است. 

  . مفاهیم کلیدي4
گرا از  مند و تعالی تحول مورد نظر در این مقاله عبارت است از: دگرگونی بنیادین، نظامتحول: 

خانواده، جامعه، کشور،  وضعیت موجود به سوي وضعیت مطلوب در سطوح مختلف انسان،
  حکومت، نظامات حکومتی و امت اسالمی؛

مند و بهینه با حداکثر توان ممکن در راستاي  آفرینی فعال، مؤثر، نظام نقشرهبري تحول: 
منظور حرکت در مسیر دستیابی به وضعیت  گرا و هماهنگ به سازي براي ایجاد تحول تعالی بستر

 مطلوب؛

کارهایی که شیوة  و ها، قواعد، تدابیر و ساز اي از مبانی، اصول، ارزش منظومهالگوي رهبري تحول: 
منظور نیل به وضعیت مطلوب را طراحی و راهبري کرده و بستر الزم را براي دستیابی  ایجاد تحول به

 سازد؛ به وضعیت مطلوب فراهم می

اي خاص که  ا در زمینهه فرض مند از باورها، اعتقادها، تصورها و پیش اي نظام جموعهم نظریه مبنا:
هاي مورد نظر، مبناي  دهی به شیوة تفکر و درك او از پدیده در ذهن فرد نهادینه شده و ضمن شکل

  شود. هاي ذهنی و بروز رفتار و تعامل او با محیط پیرامونی می گیري چهارچوب شکل

  . روش تحقیق5
ز میان مبانی و اصول مرتبط با سو الزم بود ا یک براي دستیابی به نظریه مبناي رهبري تحول، از

آوري شوند تا  موضوع، مواردي که داراي اثرگذاري مستقیم یا غیرمستقیم بر موضوع بودند، جمع
اي  دیگر، ماهیت علوم اسالمی به گونه بتوانند ارکان نظریه مبناي مورد نظر را تشکیل دهند و ازسوي

اشت موردي و شخصی از مبانی و اصول است که بدون آشنایی کافی با مباحث و تنها براساس برد
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منظور، در  عنوان یکی از ارکان نظریه مبناي مورد نظر قلمداد کرد. بدین ها را به توان آن مرتبط، نمی
طراحی روش تحقیق مورد نظر براي استخراج نظریه مبناي رهبري تحول از آیات قرآن کریم، تالش 

سو و اندیشمندان و  یک محقق و دستاوردهاي او ازبرگشتی میان  و شده است با برقراري تناوب رفت
دیگر، نسبت به تدوین نظریه مبناي رهبري تحول اقدام شود. براي  نظران علوم دینی ازسوي صاحب

اند، واژگان  هایی که در چهارچوب تحقیق معرفی شده کارگیري تکنیک تحقق این هدف، ابتدا با به
شده با بیان تعداد تکرار  هاي شناسایی فهرست کلیدواژهکلیدي مرتبط شناسایی شدند که منتخبی از 

  ارائه شده است. 1ها در آیات قرآن کریم، در جدول شماره  آن
آنجاکه  وجو شدند و از شده در مرحله پیشین، در آیات قرآن جست هاي شناسایی سپس کلیدواژه

و نیز آیاتی که در آن  براي فهم درست از یک آیه، باید به فهم مجموعی از آیات پیش و پس از آن
) و همچنین با 83: 1394زاده،  سیاق هستند، دست یافت و بعد معناي آن آیه را به دست آورد (الهی

قسمت موضوعی با سیاق مفهومی  555اي از محققان مجموع آیات قرآن را به  توجه به اینکه عده
و بعد از آن در قسمت موضوعی  اند تا در بررسی هر آیه، حتماً به آیات قبل بندي کرده مرتبط بخش

اي که واژة مورد نظر در آن به  )، در این تحقیق نیز هر آیه44: 1391فشارکی،  مربوطه توجه شود (لسانی
کار رفته بود، در مجموعه آیات قبل و بعد از آن که سیاق مشابه دارند، مورد بررسی قرار گرفتند و 

دهندة نظریه مبنا داشته باشند،  یی براي استخراج گزارة شکلها نخ توانند سر رسید می آیاتی که به نظر می
هایی که از آن استنباط شده است نیز ذیل آیه نگارش شدند.  نویس گزاره یا گزاره شناسایی شدند. پیش

توانست حاوي پیام یا مفهومی مرتبط  گزاره که هریک می تک 629پس از انجام مراحل باال، در مجموع 
هایی که هر گزاره به آن مربوط است، مقابل آن  ري تحول باشد، تدوین شد و مقولهبا نظریه مبناي رهب

  آورده شده است. 2ها در جدول شماره  گزاره نوشته شد که منتخبی از عناوین مقوله
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  وجو در آیات قرآن منظور جست شده به . فهرست واژگان کلیدي شناسایی1جدول شماره 
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 شده هاي شناسایی له. عناوین مقو2جدول شماره 

  
آنجاکه  شدند، ذیل عنوان آن مقوله قرار گرفتند و از هایی که به هر مقوله مرتبط می در ادامه، گزاره
هاي تکراري نیز در این مرحله ایجاد شد.  ها به بیش از یک مقوله مرتبط بودند، گزاره برخی از گزاره

سازي و تلفیق،  از چند مرحله خالصهها قرار گرفت و پس  گزاره ذیل مقوله 1029در مجموع 
سنجی براي هریک از  منظور صحت هاي اولیه تهیه شد. پس از طرح پرسش به فهرستی از گزاره

ربط، مورد ارزیابی قرار  طور مجزا، در تعامل با اندیشمندان ذي ها به گزاره ها، اعتبار هریک از تک گزاره
  رة پیشنهادي، به محقق منعکس شد.صورت تأیید، رد یا اصالح گزا گرفت و نتیجه به

ها در قالب اصول نظریه مبناي رهبري تحول، مدون شدند و  اي از گزاره در مرحله بعدي، مجموعه
ها،  در فرایند اعتباریابی توسط اندیشمندان علوم دینی قرار گرفتند تا پس از ارزیابی صحت برداشت

سنجی نتایج، در نهایت  بخش اعتباریابی و صحتنتیجه به محقق منعکس شود. با تکرار این مرحله در 
عنوان اصول نظریه مبناي رهبري تحول تدوین شدند که در ادامه به  ها به مجموعۀ مشخصی از گزاره
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نشان  1ها پرداخته خواهد شد. مراحل پژوهش در قالب چهارچوب تحقیق، در نمودار شماره  معرفی آن
  انجام تحقیق به اختصار معرفی خواهند شد. داده شده است و در ادامه، هریک از مراحل

گفتنی است محقق از ابتداي فرایند تحقیق کوشیده است با برقراري تعامل مستمر با اندیشمندان 
  علوم قرآنی، مراحل انجام تحقیق را دنبال کند.

  . چهارچوب تحقیق1نمودار شماره 
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  »نظریه مبناي رهبري تحول«هاي پژوهش در قالب  یافته. 6
هاي پیشین بیان شد، پرسش اصلی این پژوهش که تالش شده است به آن  طور که در بخش انهم

نظریه مبناي برآمده از آیات قرآن کریم پیرامون ایجاد تحول در «پاسخ داده شود این است که 
شناسی  بر روش در این راستا، پس از سیر مراحل پژوهش مبتنی» اجتماعات انسانی، چیست؟

و  2ها در نمودار شماره  اصل استخراج شده که عناوین آن 30یج مورد نظر در قالب شده، نتا ارائه
  آورده شده است. 3ها در جدول شماره  خالصۀ آن

  . خالصه نظریه مبناي رهبري تحول3جدول شماره 
ی براساس نتایج تحقیق، منشأ اصلی همه تحوالت، خداوند یگانه است و هیچ تغییر و دگرگونی و همچنین نیروی

. خدا جهان و هر آنچه در آن است را براي انسان خلق )1(اصل  براي ایجاد آن نیست، مگر اینکه وابسته به اوست
و به او اختیار داده است  )2(اصل  عنوان اشرف مخلوقات و با هدف مشخص آفریده کرده است، سپس انسان را به

ها، هدایت (تکوینی و تشریعی)  سو براي همه انسان یک زتا بتواند راه خود را انتخاب کند. خدا وعده داده است که ا
و بتوانند با سیر مراتب عبادت، عبودیت و رسیدن به مظهر  )3(اصل  ها نشان دهد فرستد تا راه سعادت را به آن می

 توانند سبب رشد انسان شوند) دیگر، موانعی را (که خود می اللهی برسند، و ازسوي ربوبیت حق، به جایگاه خلیفه
ها مانند  گیرند و برخی از آن ها مانند نفس اماره، از درون انسان نشئت می دهد که برخی از آن ها قرار می در مسیر آن

هاي معارض (مانند طاغوت، مالء،  اند که ممکن است در قالب گروه شیطان، عوامل شرآفرین خارج از وجود انسان
  .)4(اصل  یان شوندهاي دیگر، نما مترفین، اهبار و رحبان) یا به شکل

تر بوده است را انتخاب کرده و ضمن ارسال وحی و ایجاد  خدا در میان هر امتی، فردي که از دیگران مستعد
ها  تحول در آن فرد، وي را به پیامبري برگزیده و به او کتاب و میزان داده است تا بتواند به هدایت دیگر انسان

ها (سعادت دنیا و آخرت ایشان) بوده و شیوه همه انبیا،  انسانبپردازد. هدف همۀ انبیاي الهی، رستگاري 
ها از طریق تشکیل جامعه توحیدي و نظام  شدن آن ها و سعادتمند سازي محیط براي رشد و تعالی انسان آماده

خواندن آیات الهی براي مردم و «. مأموریت اصلی پیامبران انجام چهار وظیفه کلیدي )5(اصل  الهی بوده است
تعلیم «و » تعلیم کتاب«، »تزکیه مردم با تأکید بر ایجاد نظام الهی«، »ها را در معرض آیات الهی قرار دادن آن

اند، مؤمنان نیز  . وظایفی که انبیاي الهی بر عهده داشته)6(اصل  براي ایجاد تحول بوده است» حکمت (بصیرت)
  .)7(اصل  به حد وسع خود همان وظایف را بر عهده دارند

ـ هر آنچه در آسمان و زمین است را مسخر انسان قرار داده  )8(اصل  که خزائن همه چیز تنها نزد اوست خدا ـ
اي در ایجاد تحول در خود و جامعه براي او قائل شده است؛  کننده و نقش اساسی و تعیین )9(اصل  است

شان  آن قوم، در خود و در قومهاي  که تغییر سرنوشت هر قومی، وابسته به تغییري است که انسان اي گونه به
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دهد، نزد انسان  ها قرار می هایی که خدا در اختیار انسان . در این راستا، تمامی نعمت)10(اصل  کنند ایجاد می
ها داده  ها نیز در حیطه اختیاري که خدا به آن ها براي خداست و انسان عنوان امانت است و مالکیت حقیقی آن به

. انسان )11(اصل  ها در جهت رضاي خدا و انجام تکالیف و وظایف خود استفاده کنند است، باید از این نعمت
هایی قرار داده است که قطعی بوده و  براي ایجاد تحول باید بداند که خدا براي اجتماعات انسانی، قواعد و سنت

مشخصی به وقوع  ها، نتایج پذیر نیست و با شناخت و حرکت مطابق هریک از آن پذیر یا تغییر هرگز تبدیل
کند بلکه با اعمالی که انجام  طور مستقل ایجاد نمی ؛ بنابراین، انسان تحول را به)12(اصل  خواهد پیوست

ها  ذره نیت کند، تحول ایجاد کند. ذره اي که در آن زندگی می شود که خدا در او و جامعه دهد، مستعد آن می می
. وعدة )13(اصل  خواهد بود و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت بر نظام مشخصی اثرگذار و اعمال انسان، مبتنی

ها  ها و با چیزي از ترس، گرسنگی و کاهش در مال دادن نعمت ها را با  قطعی خدا این است که حتماً همه انسان
ظاهر کوچک و اجرانکردنِ دستور  هاي به کند و سربلندنشدنِ انسان در آزمایش ها و ثمرات، آزمایش می و جان

آنجاکه  . همچنین از)14(اصل  شدن انسان از مسیر حق شود تواند منجر به خارج ظاهر جزئی می دا در امور بهخ
زمان دنیا و آخرت خود را  دهد، هم دنیا و آخرت به هم پیوسته است و انسان براساس اعمالی که انجام می

رو هر تالشی  شود؛ ازاین ، منتقل میسازد و هنگام مرگ، از دنیا به آنچه براي خود در آخرت ساخته است می
زمان مد نظر قرار دهد تا  ها را هم اي باشد که مجموعه سیر دنیا و آخرت انسان براي ایجاد تحول، باید به گونه

  .)15(اصل  بتواند بستر سعادت حقیقی را براي آنان فراهم سازد
شدن انسان  زم و شرایطی را که براي سعادتمندآنجاکه خداوند متعال، تمامی لوا شده و از با توجه به موارد گفته

مورد نیاز است به کسانی که ایمان (ایمان آگاهانه، متعهدانه و زایندة عمل) و عمل صالح داشته باشند، مژده داده 
است، راه اصلی ایجاد تحول در انسان و جامعه این است که بستري فراهم شود تا ایمان و عمل صالحِ آحاد 

و  )16(اصل  بر علم و آگاهی است تقا یابد و الزمۀ آن، افزایش صبر و استقامت ایشان مبتنیمردم همواره ار
روش دستیابی به این مهم نیز استقرار نظام الهی و حفظ و ارتقاي آن (نظامی که با قوانین و مقررات الهی اداره 

این در فرایند  بر ؛ بنا)17اصل ( از آن یاد شده است» اقامه قسط و اجراي عدالت«شود) است که با عنوان  می
، به این )18(اصل  زمان به اصالت جامعه و روح جمعی در کنار اصالت فرد ایجاد تحول، باید ضمن توجه هم
(اصل  اي که تحت والیت الهی نباشد، ناگزیر تحت والیت شیطان قرار دارد مهم نیز توجه کرد که هر جامعه

و هر والیتی  )20(اصل  اگر انسان با حق نباشد، با باطل خواهد بود و در مرزبندي بین جبهه حق و باطل، )19
بجز والیت خدا و جانشینانش، والیت شیطان و طاغوت است. براساس مفهوم والیت، همواره باید در جامعه 
 اسالمی ولی وجود داشته باشد و حکومت در جامعه، برقرار باشد. انسان باید همۀ نیروهایش، با ارادة ولی الهی

  به کار بیافتد و با جمیع عناصر وجودش بندة خدا باشد.
شان  نیاز است که قلب )21(اصل  گرا براي ایجاد نظام الهی و حفظ و ارتقاي آن، به رهبران عالی و میانی تحول

 تا ابتدا در خود ایشان و چهارچوب ادراك )23(اصل  از آمادگی الزم براي دریافت حقایق برخوردار باشد
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ها  اي پیرامون هریک از آن هاي اولیه تحول ایجاد شود و سپس هسته )25(اصل  ها ، بینش و اندیشه آن)24(اصل 
ها از درون کامالً منسجم و از بیرون، کامالً  که این هسته )22(اصل  و حول محور اصلی والیت شکل بگیرد

 ی و اتصال با محور اصلی والیتده، ضمن هماهنگ سازمان صورت خود ها به ناپذیر باشند. سپس این هسته نفوذ
گرا باید با اتکا به تألیف  ، به ایجاد تحول در حوزة مورد نظر بپردازند. در این فرایند، رهبر تحول)19(اصل 

خود و سایر  )26(اصل  و علم )25(اصل  هاي مؤمنان از سوي خدا، همواره درصدد افزایش قدرت تفکر قلب
و سایر  )28(اصل  مادي ، از عناصر غیر)27(اصل  ها منانه به دانستههاي جامعه باشد و ضمن عمل مؤ انسان

و ضرورت انفاق  منکر از معروف و نهی به عوامل اصلی پیشران در ایجاد تحول (دعا، اقامه نماز، انفاق، جهاد، امر
ه اگر صبر طور مناسب استفاده کند و بداند وعدة قطعی خدا به پرهیزگاران این است ک به )29(اصل  )در جامعه

 .)30(اصل  و استقامت پیشه کنند، عاقبت از آنِ آنان خواهد بود

نشان  2ها در نمودار شماره  دهندة نظریه مبناي رهبري تحول ـ که عناوین آن اصل شکل 30در ادامه، 
  شود. داده شده است ـ تشریح می

  داشت از آیات قرآن کریم. عناوین خالصه اصول نظریه مبناي رهبري تحول براساس بر2نمودار شماره 
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. وابستگی تحوالت به خداوند یگانه: هیچ تغییر و دگرگونی و همچنین نیرویی براي آن نیست؛ مگر 1
 ).165؛ بقره: 12-14؛ لیل: 39اینکه وابسته به خداوند یگانه است (کهف: 

خاك آفرید عنوان اشرف مخلوقات و هدف از آن: خداوند متعال، انسان را از  . خلقت انسان به2
) 30و از روح خود در او دمید، او را اشرف مخلوقات نامید و خلیفۀ خود روي زمین قرار داد (بقره: 

ها را هدفمند آفریده است  هدف و بیهوده نبوده است بلکه خداوند متعال، انسان ها، بی خلقت انسان
و » عبودیت«، »عبادت خدا«توان در سه مرتبه  ها را می ). هدف از خلقت انسان116و  115(مؤمنون: 

؛ 1؛ جمعه: 56)؛ (ذاریات: 175- 177: 1391آملی،  بیان کرد (جوادي» مظهر ربوبیت و والیت حق«
  ).116و  115؛ مؤمنون: 1تغابن: 
صورت تکوینی یا  خدا همۀ موجودات را به»: هدایت الهی و اختیار انسان در انتخاب هدایت. «3

اینکه بتواند بستر ایجاد تحول به سوي پیشرفت و تعالی را در  کند و انسان براي تشریعی هدایت می
خود فراهم کند، باید از هدایت الهی که براي او فرستاده شده است، پیروي کند. هدایت مانند نوري 

اساس،  این ). بر122دهد تا با آن در میان مردم راه برود (انعام:  است که خدا براي انسان قرار می
شان را  شان عمل کنند (عمل صالح انجام دهند)، خداوند قلب یاورند و طبق تعهداتکسانی که ایمان ب

سازد.  شان، به سوي سخنان پاکیزه و راه راست رهنمون می ها را به سبب ایمان کند و آن هدایت می
صورت صحیح پیدا کند و  شود انسان هم هدف را به این بدان معنی است که خود ایمان، موجب می

  ).9وسیلۀ دستیابی به آن را دریابد (یونس:  هم راه و
ها اجباري  . اختیار انسان در انتخاب هدایت: سنت خدا بر این نبوده است که همۀ انسان3- 1

صورت یک امت واحده، هدایت یافته و پرهیزگار شوند بلکه براساس قدرت انتخابی که خدا براي  به
گیرند  کنند و مشمول هدایت الهی قرار می ا پیشه میاي ایمان آورده و تقو انسان قائل شده است، عده

  ).1- 11؛ یس: 116- 120شوند (هود:  آورند و مشمول عذاب الهی می اي ایمان نمی و عده
هاي معارض و نفس انسان): ارادة خداوند  . موانع ایجاد تحول به سوي تعالی (شیطان، گروه4

ت و تعالی انسان قرار دهد و این موانع خود متعال بر این بوده است که موانعی را در مسیر پیشرف
آفرینی کنند. این موانع را  ها نقش عنوان یک پیشران مؤثر در مسیر پیشرفت و تعالی انسان تواند به می
هاي معارض) و موانع درون وجود  توان به دو دسته موانع خارج از وجود انسان (شیطان و گروه می

  ها اشاره شده است. هایی از آن به نمونه 4که در جدول شماره بندي کرد  انسان (نفس اماره) تقسیم
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  هایی از موانع موجود در فرایند ایجاد تحول . نمونه4جدول شماره 

موانع 
خارج از 
وجود 
  انسان

هاي  گروه
  معارض

که در مقابل همه پیامبران و همه کسانی که بخواهنـد راه  را ن اقرآن کریم چهار گروه از معارض
به شرح زیر معرفـی کـرده    ،ایستند ها می ادامه دهند، همواره وجود دارند و مقابل آنپیامبران را 

ـاالترین      441: 1392اي،  است (خامنه ـانگر در مقابـل خـدا یعنـی ب ): الف) طاغوت (طبقه طغی
انـد) (قـرآن    هاي یک نظام جاهلی مانند فرعون، هامان و قارون که از طبقه فرمانروایان بوده مقام

ها (ماننـد   ها و نظام سبأ)، ب) مأل (طبقه سران، رؤسا و سردمداران قدرت 33و  32کریم، آیات 
ـتند کـه وقتـی راه مـی     هامان در قوم فرعون) که انسان رونـد، زرق و   هاي با جاه و جاللی هس

کنـد. ج) متـرفین (طبقـه اشـراف و      شان خاضع و کوچک مـی  شان هر انسانی را در مقابل برق
ار و رهبران (طبقه سردمداران فکري مانند رجال مذهبی و روحانیون). اندوزان) و د) احب ثروت

ـا      خواست می اگر خدا می ـین ببـرد ت توانست تمامی این طبقات معارض را در یک لحظـه از ب
هایشان  ها دشمنی ها برخیزند اما سنت الهی این است که آن نتوانند به دشمنی با انبیا و پیروان آن

 36آیـه   مائـده،  60هود، آیـه   38مؤمن بازشناخته شود (قرآن کریم، آیه را بکنند تا مؤمن از غیر
تواند بـه   هاي معارض، خود می واقعه)؛ بنابراین وجود شیطان و گروه 45توبه، آیه  31نحل، آیه 

  آفرینی کند. ها به سوي تعالی نقش عنوان یک پیشران مؤثر در ایجاد تحول در انسان

  شیطان  

ـان  شیطان در مفهوم عام خو  اسـت د در قرآن، به معناي نیروهاي شرآفرین خارج از وجود انس
ها اطاعت و پیـروي نکننـد.    ها خواسته است که از آن ) که خدا از انسان435: 1392اي،  (خامنه

ها کمین کند و از پیش رو  شیطان سوگند یاد کرده است که بر سر راه مستقیم خدا در برابر انسان
ها را گمراه کند.  ها برود تا آن ها به سراغ آن ست و از طرف چپ آنو از پشت رو، و از طرف را

ـیطان شـما را     به همین منظور، خداوند متعال به انسان ـید ش ها هشدار داده است که مراقب باش
بینند. همـه   ها آنان را نمی بینند از جایی که انسان ها را می نفریبد چه اینکه او و همکارانش انسان

باید خود را در معرض القائات شیطانی بدانند و مراقبت الزم را از خود براي گرا  رهبران تحول
نخوردن از شیطان به عمل آورند. چراکه تمام پیامبرانی که خدا فرستاده است، هنگامی که  فریب

خواستند طلب کننـد (طرحـی بـراي     خواسته و آرزویی را در راستاي انجام مأموریت خود می
ـات      بریزند). شیطان القائاتی در درون آنان مـی  پیشبرد اهداف الهی خود ـا خداونـد القائ کـرد ام

  )52- 54بخشید (قرآن کریم، حج:  برد، سپس آیات خود را استحکام می شیطان را از میان می
موانع 
درون 
وجود 
  انسان

نفس 
انسان 
(نفس 
  اماره)

ـاد تحـول در       تواند به نفس انسان می ـانع درونـی در فراینـد ایج ـان و جامعـه،   عنوان یک م انس
  آفرینی کند. نفش
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ها: هدف همۀ انبیاي الهی،  . هدف مشترك انبیا در ایجاد نظام الهی و نقش ایمان و صبر پیروان آن5
سازي محیط براي رشد و  ها (سعادت دنیا و آخرت) بوده است. شیوه همۀ انبیا، آماده رستگاري انسان

تشکیل جامعه توحیدي و نظام الهی بوده است؛ یعنی نظامی  ها از طریق شدن آن ها و سعادتمند تعالی انسان
نیز از آن یاد شده » اقامه قسط و اجراي عدالت«شود که با عنوان  که با قوانین و مقررات الهی اداره می

گرا موظفند آن را دنبال کنند؛ بنابراین تمامی انبیاي الهی به دنبال  است. این مسیري است که رهبران تحول
اند ولی دو شرط مهم براي این  شان، امکان موفقیت داشته ها و پیروان اند و آن امی الهی بودهایجاد نظ

ها در ساختن آیندة تاریخ داللت دارد و این دو شرط عبارتند از  موفقیت وجود دارد که به ارادة انسان
اند نظام الهی را  اند، توانسته در مواردي که پیروان پیامبران از این دو ویژگی برخوردار بوده». صبر«و » ایمان«

). براي 455- 456: 1392اي،  اند (خامنه صورت، موفق به ایجاد چنین نظامی نشده این غیر ایجاد کنند و در
هاي  ایجاد تحول در جامعه باید بستري را فراهم کرد تا ایمان، عمل صالح و صبر و استقامت آحاد انسان

ها با افزایش علم آنان در ارتباط مستقیم  ش صبر و استقامت انسانآن جامعه، همواره افزایش یابد. افزای
  ).67- 68؛ کهف: 27- 40؛ واقعه: 38- 48؛ مدثر: 18پذیرد (بلد:  است و از آن اثر می

. چهار مرحله مأموریت پیامبران براي ایجاد تحول: روش خداوند متعال براي ایجاد تحول در 6
ها بوده  تر از سایر انسان هر امتی، انسانی را که مستعد جامعه بدین صورت بوده است که ابتدا در

داد تا در وهله نخست،  کرد، سپس به وي مأموریت می گزید و ابتدا در او تحول ایجاد می می است، بر
ها بکوشد،  خانواده و خویشاوندان نزدیک خود را به راه راست دعوت کند و در ایجاد تحول در آن

صورت خاص پرورش دهد تا جمع متحدي شکل بگیرد که از درون  تري را به سپس عدة محدود
ناپذیر باشند (مفهوم والیت)، سپس این دعوت را در  پیوسته و متحد و از بیرون کامالً نفوذ هم به

کردند تا با استقرار نظام توحیدي، در جامعه تحول ایجاد کنند. بر این اساس،  محیط جامعه اعالم می
اصلی از ارسال پیامبر را انجام چهار عملیات کلیدي براي ایجاد تحول، خداوند متعال مأموریت 

دادن، تزکیه  ها را در معرض آیات الهی قرار معرفی کرده است: خواندن آیات الهی براي مردم و آن
؛ 122؛ طه: 164مردم از طریق ایجاد نظام الهی، تعلیم کتاب، و تعلیم حکمت (بصیرت). (آل عمران: 

  ).120- 121نحل:  ؛83- 87انعام: 
گرفت، در  نظر قرار می شده باید مد هاي گفته هایی که در فرایند انجام مأموریت برخی از مالحظه

  آورده شده است. 5جدول شماره 
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  هایی در فرایند تالش براي ایجاد تحول از سوي پیامبران . مالحظه5جدول شماره 
  ها مالحظه  ردیف

  به همراه اسلحه و قوه قهریه براي ایجاد نظام عادالنه و الهیضرورت وجود کتاب (قانون) و میزان   1

2  
خدا را بپرستید و غیر خدا را نپرستید (بـا طـاغوت   «نقطه آغاز دعوت پیامبران الهی این بوده است که 

، لذا عبادت (اطاعت) خدا و اجتناب از طـاغوت، اسـاس دعـوت همـه انبیـاي الهـی و       »مبارزه کنید)
  نحل). 36گراست ( رهبران تحول

  عنوان دو شرط الزم براي تشکیل نظام الهی هاي جامعه به ضرورت وجود ایمان و صبر در انسان  3
  شدن با خوبان عالم نشین تأثیر اطاعت از خدا بر افزایش صبر و استقامت انسان و هم  4
  کهف) 67- 68تأثیر افزایش علم انسان بر افزایش صبر و استقامت (قرآن کریم، آیات   5

  دهد بخشد و او را عزت می ها و آنکه به هرکس بخواهد حکومت می عنوان مالک حکومت جایگاه خدا به  6

7  
هـا قـدرت ببخشـد، نمـاز را برپـا       گونه است که هرگاه خدا در زمـین بـه آن   شیوه حکومت صالحان این

  سوره حج) 38- 41کنند (قرآن کریم، آیات  دهند و امر به معروف و نهی از منکر می دارند، زکات می می

. مسئولیت مؤمنان در پیگیري تحقق وظایف انبیا در ایجاد تحول: وظایفی که انبیاي الهی به عهده 7
طور که  اند، مؤمنان نیز به حد وسع خود همان وظایف را بر عهده دارند. بر این اساس، همان داشته

ن باید در دنیا دنبال کند، این ترین هدفی که انسا شدن و تحول است، اصلی جهان همواره در حال نو
اللهی (مظهر ربوبیت و  است که بتواند از طریق سیر مراتب عبادت، عبودیت و رسیدن به مقام خلیفه

والیت حق)، درصدد ایجاد تحول در خود، خانواده و جامعه به سوي رستگاري و سعادت دنیا و 
هاي عالم و اعمال انسان براي  می پدیدهکه در این فرایند نقشی ایفا کند، تما آخرت باشد و درصورتی

 هاست. براین اصالت با سعادت انسان کنند؛ بنا او موضوعیت پیدا می

کردن آن به اندازة معین: خداوند یگانه آفرینندة عالم هستی  بودن خزائن الهی و نازل . نامحدود8
و  20کند! (حجر:  نمی است و خزائن همه چیز، تنها نزد اوست ولی جز به اندازه معین آن را نازل

  ).27؛ لقمان: 21
ر انسان قرار داده است: خداوند جهان و هر 9 . خداوند هر آنچه را در آسمان و زمین است، مسخّ

آنچه در آن است (زمین، هفت طبقه آسمان، عرش، فرشتگان، موجودات زنده اعم از حیوانات و جن 
ر انسان هاي آشکار و پنهان خود را  قرار داده و نعمت وغیره) را براي انسان آفریده و همه را مسخّ
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- 23؛ لقمان: 54؛ اعراف: 12؛ نحل: 13و  12؛ جاثیه: 37ها ارزانی داشته است (حج:  فراوان بر انسان
  ).9-10؛ آیات زخرف: 12

کننده و محوري در سعادت فردي و  ها نقشی تعیین . نقش کلیدي انسان در ایجاد تحول: انسان10
هاي آن قوم، در  ند و تغییر سرنوشت هر قومی، وابسته به تغییري است که انساناجتماعی خود دار

تواند نفس خود را تزکیه کند. بین تحوالت  ). هر کس می11کنند (رعد:  شان ایجاد می خود و در قوم
توانند با تغییر اوضاع و احوال درونی  ها می نفسانی و حوادث روز، ارتباط مستقیم برقرار است. انسان

  ).1- 15خود در تحول حوادث بیرونی اثرگذار شوند (شمس: 
هایی که خدا در اختیار  بودن آنچه در اختیار انسان قرار گرفته است: تمام نعمت . امانت11
دهد (اعم از جان و مال و همسر و فرزندان وغیره)، امانت نزد انسان و وسیلۀ  ها قرار می انسان

ها در حیطه اختیاري که خدا به  قی آن براي خداست. انسانآزمایش و امتحان اوست و مالکیت حقی
ها در جهت رضاي او و انجام تکالیف و وظایف خود استفاده  ها داده است، باید از این نعمت آن

). خداوند 62-63گو باشند (مؤمنون:  ذره عملکرد خود مسئولند و باید پاسخ کنند. آنان در قبال ذره
ها را به وسیله آنچه در اختیارشان  تر از دیگران قرار داده است تا آنها را باال درجات بعضی انسان

بودن  بودن نعمت (مانند وسعت روزي وغیره) یا محدود گیرد، بیازماید؛ بر این اساس، گسترده قرار می
شدن در روزي) به معناي اکرام یا اهانت به انسان نیست بلکه هر دو امتحان است و  گرفته آن (تنگ
  ).15-17خوبی ایفا کند (فجر:  ظف است نقش خود را در این امتحان بهانسان مو

هایی جاري  هاي حاکم بر انسان و جامعه: در اجتماعات انسانی، قواعد و سنت . قواعد و سنت12
ها  ها و مشمول هریک از آن پذیر نیست و با شناخت آن پذیر یا تغییر است که قطعی بوده و هرگز تبدیل

  ).23؛ فتح: 62؛ احزاب: 43؛ فاطر: 77اي به وقوع خواهد پیوست (اسراء:  شده فشدن، نتایج تعری
کند که  . شیوة محاسبه و اثرگذاري اعمال انسان: این امر از قواعد ثابت و مشخصی پیروي می13
ها داشته باشد، در جدول  اي در ایجاد تحول در انسان کننده تواند نقش تعیین ها که می ترین آن از مهم

 آورده شده است. 6ره شما
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  هایی از قواعد نحوة محاسبه و اثرگذاري اعمال انسان . نمونه6جدول شماره 
  ها مالحظه  ردیف

1  
هـا و   ذره اعمـال انسـان   ها و محاسـبه و اثرگـذاري ذره   ها و اعمال انسان اشراف کامل خدا بر همه نیت

کـریم، آیـات    نروز حسـاب (قـرآ  همچنین گواهی رسول خدا و شاهدي از امت بر اعمـال انسـان در   
  زلزال) 7- 8توبه و آیات  105- 106

  فصلت) 17محاسبه اعمال جامعه و اعمال فردي در کنار یکدیگر (قرآن کریم، آیه   2

3  
ها و عدم امکـان   ها و امت بودن محاسبه اعمال فردي و جمعی هریک از انسان مجزا بودن و اختصاصی

  کشیدن اعمال یکدیگر دوش به
  نمل) 1- 5آل عمران و آیات  21- 22(قرآن کریم، آیه شدن اعمال و آثار آن  در پذیرفته» ایمان«کلیدي نقش   4
  بقره) 284و  261محاسبه آن (قرآن کریم، آیات  ةتأثیر نیت انسان و آنچه در دل دارد بر نتایج اعمال او و نحو  5
  حج) 27- 28بقره و آیات  97قرآن کریم، آیه (تأثیر زمان و مکان انجام عمل بر آثار و نتایج حاصل از آن   6
  مائده) 32بقره و آیه  261فرقان و آیه  68- 70(قرآن کریم، آیات اثرگذاري غیرخطی اعمال انسان   7
8  توبه) 75- 82(قرآن کریم، آیات ت اعمال اولویت تأثیر کیفیت اعمال بر نتایج آن نسبت به کمی  
  مائده) 6و (قرآن کریم، آیه آثار معنوي وضو در انسان و اعمال ا  9

10  
 ۀمبناقرارگرفتن بهترین اعمال کسانی که ایمان و عمل صالح دارند و صبر و استقامت دارند، بـراي محاسـب  

  نحل) 96- 97(قرآن کریم، آیات پاداش 
   مل)ن 89یونس و آیه  26- 27(قرآن کریم، آیات برابر اعمال نیک مؤمنان و تأثیر برابر اعمال بد  تأثیر ده  11
  اعراف) 156(قرآن کریم، آیه بودن عذاب خدا  گیربودن رحمت خدا و اقتضایی همه  12

13  
شدن آثار یا تبدیل آثار بد آن به آثار خوب براي فـرد   رفتن سیئات توسط حسنات و امکان بخشش گناهان و پاك  ازبین

  فرقان) 63- 77نساء و آیه  116هود و آیه  114- 115او توسط خدا (قرآن کریم، آیات  ۀدر صورت پذیرش توب
  فصلت) 17تأثیر توسل انسان به اولیاي خدا و طلب استغفار پیامبر براي انسان در آثار اعمال انسان (قرآن کریم، آیه   14
  مائده) 32اند (قرآن کریم، آیه  گیري و تربیت او اثرگذار بوده هایی که در طول تاریخ، در شکل تأثیر اعمال انسان بر همه انسان  15
  نساء) 84- 87(قرآن کریم، آیات تأثیر شفاعت در کار نیک براي انسان و تأثیر شفاعت در کار شر براي انسان   16
  نحل) 70- 77نحل و آیات  25- 26ها (قرآن کریم، آیات  گذاران جامعه و نحوه محاسبه اعمال آن تأثیر اعمال رهبران و سنت  17
  بقره) 200- 202نمل و آیات  60- 66(قرآن کریم، آیات و محاسبه آن  تأثیر دعا در نتیجه اعمال انسان  18
  ابراهیم) 6- 8(قرآن کریم، آیات ها  تأثیر شکر در افزایش نعمت  19
  بقره) 261(قرآن کریم، آیه در اثرگذاري اعمال » برکت«جایگاه   20
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ها  حتماً همه انسانها از سوي خدا: وعدة قطعی خداوند متعال این است که  . آزمایش همۀ انسان14
ها و ثمرات آزمایش  ها و جان ها و با چیزي از ترس، گرسنگی و کاهش در مال دادن نعمت را با 

ظاهر کوچک و عدم اجراي دستور خدا در امور  هاي به کند و عدم سربلندي انسان در آزمایش می
)؛ بنابراین 247- 249شدن انسان از مسیر حق شود (بقره:  تواند منجر به خارج ظاهر جزئی می به

هاي الهی اعم از کوچک و بزرگ که هم صالحان و هم  ها باید براي سربلندي در آزمون انسان
عنوان  توانند به ها می ها و هم سختی ناصالحان با آن مواجه خواهند بود، تالش کنند و بدانند هم نعمت

  آفرینی کنند. دو عامل بازگشت به سوي خدا نقش
و آخرت: خداوند انسان را داراي جسم و روح آفریده است و به او اختیار، . پیوستگی دنیا 15

طور موقت در دنیا زندگی خواهد کرد و سپس  قدرت تفکر و قدرت بیان داده است. انسان مدتی به
شدن روح از جسم، روحش وارد جهان دیگري خواهد شد. چون دنیا و آخرت  با مرگ در دنیا و جدا
سازد و  زمان دنیا و آخرت خود را می دهد، هم سان براساس اعمالی که انجام میبه هم پیوسته است، ان

رو هر برنامه و  شود؛ ازاین هنگام مرگ، از دنیا به آنچه براي خود در آخرت ساخته است، منتقل می
اي باشد که دنیا و  خواهد دنبال کند، باید به گونه اقدامی که براي ایجاد تحول در خود و جامعه می

  زمان مد نظر قرار دهد تا بتواند بستر سعادت حقیقی را براي انسان فراهم سازد. رت را همآخ
ها: همه آنچه انسان براي دستیابی  . ایمان و عمل صالح، شرط الزم و کافی براي سعادت انسان16

ل و جانبۀ دنیا و آخرت نیاز دارد، داشتن ایمان (ایمان آگاهانه، زایندة عم به سعادت کامل و همه
شدن  متعهدانه) به همراه عمل صالح است. خداوند متعال همه لوازم و شرایطی را که براي سعادتمند

؛ مدثر: 18انسان، مورد نیاز است به کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند، مژده داده است (بلد: 
  ).1- 3؛ عصر: 27-40؛ واقعه: 38- 48

آورده و تقواي الهی پیشه کنند و سخن حق بگویند، . خداوند کارهاي کسانی را که ایمان 16- 1
کند، کار را بر ایشان آسان نموده و گناهان آنان را  ها فراهم می کند و راه نجاتی براي آن اصالح می

  ).71و  70دارد (احزاب:  آمرزد و پاداش آنان را بزرگ می می
بر  ایش صبر و استقامت ایشان مبتنیآنجاکه الزمۀ افزایش ایمان و عمل صالح آحاد مردم، افز . از16- 2

علم و آگاهی است، براي ایجاد تحول در جامعه باید بستري فراهم کرد تا ایمان، عمل صالح و صبر و 
ها با افزایش علم  هاي آن جامعه، همواره افزایش یابد. افزایش صبر و استقامت انسان استقامت آحاد انسان

  ).67- 68؛ کهف: 27- 40؛ واقعه: 38- 48؛ مدثر: 18پذیرد (بلد:  در ارتباط مستقیم است و از آن اثر می
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ها:  ها و سعادت آن . ضرورت استقرار نظام الهی براي ارتقاي ایمان و عمل صالح انسان17
سازي محیط براي رشد و تعالی  ها، آماده گونه که شیوة همۀ انبیاي الهی براي رستگاري انسان همان

طریق تشکیل جامعۀ توحیدي و نظام الهی بوده است (که با عنوان  ها از شدن آن ها و سعادتمند آن
آنجاکه مؤمنان نیز به حد وسع خود،  نیز از آن یاد شده است) و از» اقامه قسط و اجراي عدالت«

وظایفی مشابه انبیا بر عهده دارند، مؤمنان باید همواره به دنبال ایجاد، حفظ و ارتقاي نظام الهی 
؛ 18؛ بلد: 105؛ انبیاء: 41؛ طه: 5شود) باشند (قصص:  ن و مقررات الهی اداره می(نظامی که با قوانی

  ).67- 68؛ کهف: 27- 40؛ واقعه: 38-48مدثر: 
. خداي متعال در کنار دعوت نبوت و ایدة تشکیل نظام توحیدي و الهی، از اسلحه و قوه قهریه 1- 17

شود و  که از آن براي ساخت سالح استفاده می کند نیز یاد کرده است. خداوند به فرستادن آهن اشاره می
  ).392- 393: 1392اي،  ؛ خامنه25در آن آسیب و صالبتی سخت و سودهایی براي مردم است (حدید: 

. رابطۀ مستقیم و متقابل ایجاد تحول در جامعه و ایجاد تحول در فرد: ایجاد تحول در جامعه 18
ل دارد و در فرایند ایجاد تحول باید به اصالت جامعه و با ایجاد تحول در فرد، رابطۀ مستقیم و متقاب

) و ایجاد تحول در فرد را 17زمان توجه داشت (فصلت:  روح جمعی در کنار اصالت فرد، هم
  زمان با ایجاد تحول در جامعه دنبال کرد. هم

شدن از والیت طاغوت: والیت در سطح یک  گرفتن تحت والیت الهی و خارج . ضرورت قرار19
تر با ولی است. انسان باید ولی را  افزون ان، به معناي وابستگی فکري و عملیِ هرچه بیشتر و روزانس

پیدا کند، از نظر فکر، عمل، روحیات، راه و رسم و روش، خود را به او مرتبط کند و دنبال او حرکت 
است که ولی در )؛ این در حالی است که والیت در سطح یک جامعه به این 565: 1392اي،  کند (خامنه

هاي  ها و فعالیت بخش همۀ نیروها، نشاط آن جامعه مشخص باشد و مردم او را بشناسند و منشأ و الهام
اي که تحت والیت الهی نباشد، ناگزیر تحت والیت  ). هر جامعه568: 1392اي،  آن جامعه باشد (خامنه

شینانش، والیت شیطان و طاغوت شیطان قرار دارد؛ به بیان دیگر، هر والیتی جز والیت خدا و جان
اي که در وجود  است و پذیرش والیت شیطان موجب آن است که شیطان بر همۀ نیروهاي سازنده

هاي خویش در آورد. براساس مفهوم  ها را در مجراي هواها و هوس آدمی نهاده شده، تسلط یافته و آن
حکومت در جامعه، برقرار باشد. این والیت، در جامعه اسالمی باید همواره ولی وجود داشته باشد و 

تفکر که در یک جامعه ایدئال، دیگر نیازي به دولت و حکومت نیست، با مفهوم والیت در تضاد است 
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  ).589: 1392اي،  ؛ خامنه255- 257و چنین تفکري در اسالم وجود ندارد (بقره: 
زبندي بین جبهه بندي بین حق و باطل و ممنوعیت اطاعت غیر خدا: در مر . ضرورت جبهه20

حق و باطل، اگر انسان با حق نباشد، با باطل خواهد بود. همراهی با باطل به این معنا نیست که حتماً 
شود. هر کسی که به  با حق بجنگد، بلکه حتی کسی که براي حق نجنگد هم در جبهه باطل تلقی می

ست و کسی که ساکت است ولو ها ها راضی باشد، از خود آن ها و زندگی آن فعالیت گروهی از انسان
کند، او هم برادر کسی است که راضی است؛  در دل ناراضی است اما این نارضایی را اعالم نمی

رو هر که با پیامبر نباشد، بر اوست و بین این دو صف، جایی در اسالم فرض نشده است  ازاین
  ).500: 1392اي،  ؛ خامنه36(نحل: 
گرا و ضرورت آغاز تحول از خود ایشان: براي ایجاد تحول  لآفرینی رهبران تحو . ضرورت نقش21

گرا در سطوح عالی و میانی در جامعه وجود داشته باشند تا بتوانند  در جامعه، ضروري است رهبران تحول
منظور، الزم است ابتدا در خود  ). بدین71- 72ایجاد تحول در جامعه را پیگیري و هدایت کنند (توبه: 

) تا پس از آن بتوانند 41گرا را ایفا کنند، تحول ایجاد شود (طه:  هند نقش رهبران تحولخوا کسانی که می
گرا باید همواره مد نظر  هایی از قواعدي که رهبران تحول به رهبري تحول در جامعه نیز بپردازند. نمونه

  .آمده است 7ها، به رهبري تحول بپردازند، در جدول شماره  داشته باشند و با رعایت آن

  گرا هایی دربارة رهبري تحول . مالحظه7جدول شماره 
  ها مالحظه  ردیف

1  
ها به حدي است که در روز قیامت، خداوند متعـال هـر گروهـی را     انسان  اهمیت رهبري در سرنوشت
نحل) و رهبر هر قومی در روز قیامت، در  70- 77خواند (قرآن کریم، آیات  با امام و پیشوایشان فرا می

  هود) 97- 98مش خواهد بود و مورد سؤال قرار خواهد گرفت (قرآن کریم، آیات پیشاپیش قو

2  
بر نتایج کامل اعمال خود، سهمی از  گذاران در اعمال پیروان خود سهیم هستند و عالوه رهبران و سنت

  نحل) 25- 26ها خواهد رسید (قرآن کریم، آیات  ها نیز به آن اعمال پیروان آنۀ نتیج

3  
یشواي گروهی مرتکب گناه شود، مجازات او هم در دنیا و هم در آخرت مضاعف خواهـد  اگر امام و پ

  نحل) 70- 77بود (قرآن کریم، آیات 

4  
ـتادند تـا حقـایش را بـراي      همان طور که خداوند متعال همه پیامبران را به زبان قوم خودشان براي ایشان فرس

ها متوجه حـرف   اي که آن ان متعارف مردم جامعه و به گونهگرا نیز باید با زب ها آشکار نمایند، رهبران تحول آن
  ابراهیم) 4 ه(قرآن کریم، آی کندها آشکار  د تا بتواند حقایق را براي آننها سخن بگوی او بشوند، با آن
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  ها مالحظه  ردیف

5  
شوندگان به روشی که نیکوتر است، استدالل و بحث  دعوت به راه خدا باید با حکمت و اندرز نیکو باشد و با دعوت

منظور حتی خدا از حضرت موسی(ع) خواست که وقتـی بـه سـراغ     نحل). بدین 125- 126ود (قرآن کریم، آیات ش
  طه) 42- 46فرعون رفت، ابتدا با او به نرمی سخن بگوید، شاید او متذکر شود و از خدا بترسد (قرآن کریم، آیات 

6  
آورد تا او و عامالنش را از دیگر  براي حاکم نمیدر تعالیم آسمانی اسالم، حکومت وظیفه است و هرگز حق و امتیازي 

 آورد که در برابـر خـدا و خلـق او پاسـخگو باشـد      اقشار جامعه ممتاز سازد، بلکه مسئولیت خطیري براي او به بار می
  )135: 1391(جوادي آملی، 

7  
ـان در دل  د، خدا محبتـی  ند و عمل صالح انجام دهناین است که کسانی که ایمان آور الهیقطعی  ةوعد ـاي   بـراي آن ه

  مریم) 96(قرآن کریم، آیه دهد  دیگران قرار می

8  
ـاز را    ـتد و نم اولین دستوري که خدا به حضرت موسی(ع) پس از برگزیدن او به رسالت داد، این بود که خدا را بپرس

صدد تقویت گرا باید همواره در بنابراین رهبر تحول ؛طه) 9- 16(قرآن کریم، آیات  براي ذکر خدا اقامه کند
  شناخت خود از خدا و حفظ و تعمیق ارتباط خود با خدا باشد

9  
ـه    ةکنند گرا تا حدي است که خدا وعده داده است کسانی که دعوت همیت پیروي از رهبر الهی تحولا الهی را اجابت کننـد و ب

  احقاف) 31رآن کریم، آیه رهاند (ق ها را از عذاب دردناك می بخشد و آن شان می او ایمان آورند، خدا از گناهان

10  
ـببی را ندارنـد،      کسانی کند انسان بیش از سایر  ن ایجاب میی با مسئوالارتباط نسبی یا سبب ـا س ـبی ی ـاط نس که این ارتب

ـیش   مواظب اعمال و رفتارهاي خود باشد و تقواي الهی پیشه کند، شأن و جایگاه همسران پیغمبر نیز به این است که ب
  احزاب) 30و  32(قرآن کریم، آیات  هی پیشه کننداز دیگران تقواي ال

11  
به عنوان نمونه انسان مجاز نیست آفرینش پاك الهی را تغییـر دهـد و اگـر     ؛انسان مجاز به ایجاد هرگونه تغییري نیست
  چنین کند، به فرمان شیطان عمل کرده است

12  
ها و پیشگیري از ایجاد یأس از رحمـت خـدا در    سانگرا، ایجاد و ارتقاي امید در ان یکی از وظایف مهم رهبران تحول

  زمر) 53(قرآن کریم، آیه  هاست آن

13  
 گرا باید همواره پیروان خود را حول محور الهی، دعوت به وحدت نماید و از ایجاد تفرقـه بـر حـذر دارد    رهبر تحول

  آل عمران) 103(قرآن کریم، آیه 

14  
ـاز بـه    کندگرانه به سوي تعالی دعوت  از علم و آگاهی و تبلیغات روشن گرا باید جامعه را با استفاده رهبر تحول و مج

  یوسف) 108(قرآن کریم، آیه نیست استفاده از تبلیغات اغواگرایانه 
  گرا باید به این نکته توجه داشته باشد که فرایند ایجاد تحول در انسان و جامعه، امري تدریجی است رهبر تحول  15

16  
تواند از مسلمان به مـؤمن، متقـی، محسـن، ابـرار و      و تعالی می تها در مسیر پیشرف تحول در انسان سیر مراحل ایجاد

  زمر) 18و  17حجرات، آیات  18و  17(قرآن کریم، آیات  سپس مقربین تعالی یابد
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گرا باید ضمن تالش براي  گرا: رهبر تحول . ضرورت ایجاد هسته اولیه با محوریت رهبر تحول22
ل در خود و سپس خانواده و خویشاوندانش، نسبت به ایجاد جمعی متشکل و پیوسته و ایجاد تحو

اي  گرفتن در چنین هسته نفوذ در قالب هستۀ اولیه حول محور خود یا قرار قابل اي متین و غیر جبهه
آن، داند، اقدام کند تا بتواند با اتکا به  گرایی که او را نسبت به خود اولی می حول محور رهبر تحول

شدن این هسته، از آن در جهت طراحی و استقرار  فرایند ایجاد تحول را دنبال نماید و پس از تنومند
هاي مهمی که در فرایند  اي از مالحظه بخشی به آن بهره بگیرد. پاره نظام توحیدي یا تکمیل و قوام

  اند. آورده شده 8هاي اولیه اهمیت دارند، در جدول شماره  ایجاد هسته

  گرا هاي اولیه با محوریت رهبر تحول . نکات مهم در فرایند ایجاد هسته8شماره جدول 
  ها مالحظه  ردیف

  هود) 46اولویت و تقدم اهمیت خویشاوندي فکري نسبت به خویشاوندي نسبی و سببی (قرآن کریم، آیه   1
  فرقان) 27- 29نقش کلیدي دوست و همنشین انسان در تعیین سرنوشت انسان (قرآن کریم، آیات   2
  نساء) 64- 70اطاعت از خدا و رسول خداست (قرآن کریم، آیات  ۀهمنشینی با خوبان عالم نتیج  3
  نظر اکثریت در شناخت راه خدا و راه هدایتنبودنِ  مالك  4
  گرا و عدم اثرپذیري آن از خارج از هسته مذکور ضرورت اتحاد و انسجام هسته اولیه حول محور رهبر تحول  5

6  
شان باشند)  عدم دوستی مؤمنان با دشمنان خدا و رسولش (هرچند پدران با فرزندان یا برادران یا خویشاوندان ضرورت

  ممتحنه) 13و همچنین عدم دوستی مؤمنان با قومی که خدا آنان را مورد غضب قرار داده است (قرآن کریم، آیه 

7  
ـته  گرا به ک بخشیدن رهبر تحول شدن و سرعت ضرورت اولویت قائل انـد   سانی که خودشان انتخاب اولیـه داش

  عبس) 16تا  1این هسته بپیوندد (قرآن کریم، آیات که به 

. جایگاه قلب انسان در فرایند ایجاد تحول: قلب انسان در کنار چشم و گوش او، سه منبع اصلی 23
ه منبع، براي شناخت و دریافت حقایق هستند که خداوند در وجود انسان قرار داده است. این س

مکمل هم هستند ولی قلب انسان، منبع اصلی و شرط الزم براي دریافت حقایق است. اگر قلب 
رغم  دهد، آمادگی درك حقایق را از دست بدهد (کور شود)، آنگاه به انسان در اثر اعمالی که انجام می

قایق نخواهد بیند، ولی قادر به برداشت صحیح و درك ح شود و با چشم ظاهر می اینکه با گوش می
بود. ایمان، آرامش، کفر، حسد و کینه (غل)، رعب و ترس و نفاق از جمله مواردي است که در دل 

). در تعامل 46؛ حج: 46؛ انعام: 225؛ بقره: 78؛ نحل: 9؛ سجده: 36گیرد (اسراء:  انسان جاي می
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نسان تمام آنچه را در ها، عامل بسیار مهمی است و اگر ا ها با یکدیگر، ایجاد الفت میان دل انسان
ها الفت ایجاد کند ولی خدا وعده  تواند بدون خواست خدا، در میان دل زمین است صرف کند، نمی

  ).96دهد (مریم:  هاي مؤمنان را به هم الفت می داده است که دل
ها در فرایند ایجاد تحول: دعوت به سوي خدا و ایجاد تحول باید  . نقش ادراك و بینش انسان24

ها صورت گیرد. براي ایجاد تحول در جامعه الزم است ابتدا در  ایه بصیرت و فهم صحیح انسانبر پ
  ).108هاي آن جامعه تحول ایجاد شود (یوسف:  شیوة ادراك و بینش انسان

هایی که خدا  ترین نعمت . نقش قدرت تفکر و تدبر انسان در فرایند ایجاد تحول: یکی از مهم25
ها خواسته شده است فکر و عقل خود را  قدرت تفکر و تدبر است و از انسان ها داده است، به انسان

اي است که بدترین جنبندگان نزد خدا،  در امور مختلف به کار گیرند. اهمیت این موضوع تا اندازه
کنند و خداوند متعال نیز وعده داده است که پلیدي  اند که اندیشه نمی افراد کر و اللی معرفی شده

گرا باید  )؛ بنابراین رهبر تحول171اندیشند (بقره:  دهد که نمی ناه) را بر کسانی قرار می(کفر و گ
ها باشد. نکته مهم دربارة تفکر این است که  همواره در پی افزایش قدرت تفکر خود و سایر انسان

و هدفی دهد بلکه نیت انسان  شدن قرار نمی کردن انسان را در مسیر سعادتمند صرف اندیشیدن و فکر
کننده است. به بیان دیگر، تعقل  پردازد نیز بسیار مهم و تعیین که در نظر دارد و پیرامون آن به تفکر می

  تواند انسان را در ورطه گمراهی فرو برد. اگر بر پایه اعتقاد صحیح و در مسیر صحیح نباشد، می
د تحول در جامعه دارد و . نقش علم در فرایند ایجاد تحول: علم نقشی کلیدي در فرایند ایجا26

  ).11هاي آن جامعه را افزایش داد (مجادله:  براي ایجاد تحول در جامعه باید علمِ انسان
ها،  ها در ایجاد تحول و تعالی انسان و جامعه: عمل به دانسته . نقش عمل به دانسته27

عه و رشد و تعالی که با ایمان همراه باشد، نقشی کلیدي در ایجاد تحول در انسان و جام درصورتی
  ).10کند (فاطر:  ها ایفا می آن

مادي در ایجاد تحول: در فرایند ایجاد تحول، عالوه بر عوامل مادي، عوامل  . نقش عناصر غیر28
مادي مانند نصرت الهی، توفیق الهی، فرشتگان و تألیف قلوب توسط خداوند نیز اثرگذار هستند  غیر

  ).1- 2؛ نصر: 5؛ شوري: 63(انفال: 
منکر  از معروف و نهی به . سایر عوامل مؤثر در فرایند ایجاد تحول (دعا، نماز، انفاق، جهاد، امر29

وغیره): در فرایند ایجاد تحول در جامعه الزم است به موارد دیگري نیز توجه شود از جمله: نقش و 



  99  احمدي رضا علیعلیعاملی،  در اجتماعات انسانی / شهاب جنابی، محمدسعید جبل» رهبري تحول«نظریه مبناي 

 

 در اجتماعات انسانی» رهبري تحول«نظریه مبناي 

هاي مورد نظر،  کار انگیزشی و بستر اجرایی براي انجام طرح و بینی ساز جایگاه دعا، ضرورت پیش
منکر، ضرورت دفع بدي با  از معروف و نهی به گفتن، ضرورت امر ضرورت رعایت عدالت در سخن

منظور رفع موانع از جامعه  صورت فردي و گروهی به کردن براي خدا به نیکی، ضرورت جهاد و قیام
قابله با کافران و شدن و تجهیز مؤمنان با تمام توان براي م و تقدم آن بر اندیشیدن، ضرورت مهیا

گرا  نشدن رهبر تحول دشمنان، ضرورت پیکار با ائمه کفر هنگام مواجهه با کفار و ضرورت اندوهگین
  کنند. در مواجهه با کسانی که در مسیر کفر شتاب می

. عاقبت بشریت: خداوند متعال به پرهیزگاران وعده داده است اگر صبر و استقامت پیشه کنند، 30
شوند. همچنین خدا وعده  ها خواهد بود و نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین می نعاقبت از آنِ آ

) 56؛ مائده: 32ایمان را بپذیرند، پیروزند (انعام:  داده است کسانی که والیت خدا و پیامبر او و افراد با
  ).105-107؛ انبیاء: 94- 99و بندگان صالح خدا، وارث حکومت زمین خواهند شد (اعراف: 

  سنجی نتایج اعتباریابی و صحت .7
شده براي انجام این تحقیق، فرایند  شناسی و چهارچوب طراحی طور که اشاره شد، در روش همان
سو و اندیشمندان علوم قرآنی و علوم دینی  یک برگشت تناوبی بین محقق و تیم تحقیق از و رفت

در طول فرایند تحقیق دریافت هاي مستمري که  بینی شده بود. عالوه بر مشورت دیگر پیش ازسوي
شده در فرایند تحقیق نیز در اختیار اندیشمندان قرار  هاي اولیۀ حاصل گزاره شد، فهرستی شامل تک می

ها  گزاره گرفت و پس از تشریح محتوا، بازخوردهاي هریک از آنان در تأیید، تصحیح یا رد تک
ها در قالب اصول نظریه  اي از گزاره جداگانه دریافت شد. در مرحله بعد، پس از تدوین مجموعه

شده در مرحله پیشین)، به ده نفر از اندیشمندان  هاي تأیید گزاره مبناي رهبري تحول (با استفاده از تک
نظرهاي هریک از آنان دربارة  طور مجزا مراجعه و نقطه نظر و برجستۀ آشنا با علوم قرآنی به صاحب

ررسی و اعمال مالحظات، اعتبار نظریه مبناي رهبري تحول اعتبار این مجموعه دریافت شد. پس از ب
  شده در چهارچوب تحقیق، مورد تأیید قرار گرفت. در فرایند تعیین

نکتۀ مهم در این مرحله این بود که پس از مراجعه به هریک از اندیشمندان و دریافت 
گرفت و پس از  قرار می شده، توسط تیم تحقیق مورد بررسی نظرهاي ایشان، یکایک مطالب بیان نقطه

نویس نظریه مبناي رهبري تحول، ویرایش جدید آن در مراجعه به  اعمال تغییرات الزم در پیش
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گرفت که این فرایند  سنجی نتایج مورد استفاده قرار می اندیشمند بعدي در فرایند اعتباریابی و صحت
  هاي مورد نظر انجامید. به افزایش غناي خروجی

  گیري تیجهبندي و ن جمع. 8
این مقاله با هدف دستیابی به نظریه مبناي رهبري تحول براساس برداشت از آیات قرآن کریم با 

کارگیري  منظور، ابتدا با به رویکرد تدبر موضوعی در قرآن و با رویکرد کیفی ارائه شده است. بدین
تلف، آیاتی که وجوي مشتقات مخ هایی واژگان کلیدي مرتبط شناسایی شدند و پس از جست تکنیک
شده پرداخته شده بود، انتخاب شدند. هر آیه در بستر آیات پیش و پس  ها به واژگانِ شناسایی در آن

هایی که از این آیه  از آن، با روش تدبر موضوعی مورد بررسی قرار گرفت و گزاره یا گزاره
تهیه شد و پس از  شده هاي اولیۀ استخراج برداشت بود، تدوین شد. سپس فهرستی از گزاره قابل

طور مجزا در تعامل  ها به گزاره ها به پرسشی مشخص، اعتبار هریک از تک شدن هریک از گزاره تبدیل
صورت تأیید، رد یا اصالح گزارة اولیۀ  ربط مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه به با اندیشمندان ذي

  شده به محقق منعکس شد. ارائه
ها در قالب اصول نظریه مبناي رهبري تحول، مدون شدند  ارهاي از گز در مرحله بعدي، مجموعه

ربط، مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از  و در فرایند اعتبارسنجی توسط اندیشمندان علوم دینی ذي
 30یابی، نتیجه به محقق منعکس و با تکرار این مرحله، نظریه مبناي رهبري تحول در قالب  اعتبار

توانند با اتکا بر این نظریه مبنا، به طراحی و  اس، محققان و اندیشمندان میاصل تدوین شد. بر این اس
   هاي متنوع براي ایجاد تحول در اجتماعات انسانی بپردازند. ها و الگو ارائه مدل
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