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  مقدمه .١

 کـه اسـت ای جامعـه هـر درون های سیسـتم ترین گسـترده و تـرین بزرگ از پـرورش و آموزش نظام
 ضـرورت اسالمی انقالب پیروزی از پس اگرچه .کند می تعیین بلندمدت در را جامعه آن سرنوشت

 تحـّوالت انجـام و شد می احساس پیش از بیش ورشپرزش و آمو نهاد در عمیق و جانبه همه تحّول
 هـای برنامـه و هـا طرح اما؛ گرفت قرار ورشزش و پرآمو نظام ارشد نمسئوال کار دستور در بنیادین
 تحـول متولیان و نمسئوال زیرا؛ دهد پاسخ جامعه انتظارات به نتوانست دالیلی به بنا هریک تحّولی
  کنند. مدیریت را تحولفرایند  غربی الگوهای با کردند می تالش
 اگـر دارد، خـود در را تحـّول مفاهیم و اصول و مبانی ترین غنی ما دینی فرهنگ کهبه این توجه با
 مـدیریت ایرانـی هـای سـازمان در را تحّولفرایند  آن پایه بر و بشناسیم راآنها  بومی نگرش با بتوانیم
فراینـد  و تحـّول اصـول و مبـانی و کـرد خواهـد پیـدا داخلـی خاستگاه تحّول رویکردهای نماییم،
 و مـدیران بـرای خاصـی انجـذاب و جذبـه نوعی و خورد می پیوند ما اعتقادیۀ زمین با آن مدیریت
 را آن مـدیریت و تحّولفرایند  پژوهش این در دنداران تالش محققرو  از این داشت. خواهد کارکنان

  د.ننمای استنباط و تبیین اسالمی دیدگاهبراساس  آموزشی های سازمان در
  

  . بیان مسئله٢

اهمیت تغییر و تحّول مثبت بر کسی پوشیده نیست چراکه نیـاز هـر سـازمانی بـرای بقـاء و توسـعه 
کـاری   های موفق در جهان، تغییر و تحّول را جـزء چـارچوب تشـکیالتی و الزامـات  است. سازمان

تغییر و تحّول است که قابل تصور نیست.  دانند؛ چون جهان امروز با چنان سرعتی در حال خود می
رو ساخته اسـت کـه  هایی روبه ویژه مدیران را با چنان چالش ها و به تغییرات سریع محیطی، سازمان

های ویـژه برخـوردار  گرا که از توانایی ها باید پویا بوده و از مدیران تحّول برای مقابله با آنها، سازمان
هایی بـرای تحـّول در سـازمان و در  نند از تهدیدهای محیطی، فرصتهستند؛ استفاده نمایند تا بتوا

ها برای بقاء و اثربخشی خود باید نسـبت بـه  نهایت رشد و توسعه سازمان فراهم کنند. پس سازمان
  العمل مناسبی نشان دهند. تغییرات محیطی حساس بوده و عکس
اس نیاز به تغییر کننـد؛ ایـن ها همواره احس گردد که سازمان در محیط عوامل زیادی موجب می

های بیشـتری را بـه وجـود   گردد و از سوی دیگر فرصت سو موجب تهدید سازمان می عوامل از یک
ها باید محیط خود را به درسـتی تشـخیص دهنـد و تغییـرات الزم را در  رو سازمان آورند؛ از این می

ان هـر سـازمان بـر پایـۀ هـا ایجـاد کننـد. از طـرف دیگـر بایـد گفـت بنیـ جهت بالندگی سـازمان
ها دائم در حال تغییر و یـا میـل بـه سـمت نیـاز  که نیاز انسان سازی نیازها است و از آنجایی برآورده
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شود و احساس نیاز بـه مـدیریت بـر  ها همواره دیده می جدید است؛ بنابراین لزوم تحّول در سازمان
  ).١٣٨۴همکاران، دهد (دعائی و  روی این تحّوالت بیش از پیش خود را نشان می

م و اوایـل دهـۀ ١٩۵٠تحّول سازمان نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخـر دهـۀ 
هـا هسـتند و  ها و همچنین افرادی کـه درون سـازمان م مطرح شد. تحّول سازمان از سازمان١٩۶٠

جـر بـه ای کـه من ریزی شـده کند همچنین در زمینۀ تغییـرات برنامـه چگونگی کارکرد آنها بحث می
آورد. در حوزۀ تحـّول  شود؛ سخن به میان می ها به کارکردی بهتر می ها و سازمان ترغیب افراد، گروه

وری و کیفیت نامطلوب کاالهـا و  سازمان، توجه به مسائل و مشکالتی از قبیل روحیۀ کارکنان، بهره
های  سـبک  مـدت، هـا، اهـداف بلندمـدت و کوتاه خدمات، تعارض بین افراد، تعـارض بـین گـروه
های محیطـی و مسـائلی از ایـن  توجهی به خواسـته رهبری، عملکرد گروهی، ساختار سازمانی، بی

  ).١٣٨۵قبیل حائز اهمیت است (فرنچ و اچ بل، 
پـس از جنـگ جهـانی   دوران  در مدیریت تغییـر در  مند نظام  ایجاد یک رهیافت  برای  ها تالش  اولین

  آموزش حساسیت، تحقیق در عمـل و تحلیـل  عنوان رۀ رهبری سازمانی، بهدوم، با کار لوین و اثر او دربا
پی آن، محققان حوزۀ مدیریت با تأکید بر کار لوین، به مسائل انگیزش کاری،   شد. در  شروع نیرو  میدان
  یرتغی  مشخص  های . تحقیقات مدیریت تغییر اصالتًا بر حوزه پرداختند  وری و مقاومت در برابر تغییر بهره

رهبری مثل سبک رهبری، آموزش مثل آموزش حساسیت و یـا تغییـرات   است؛ تمرکز بر  متمرکز  رفتاری
اخیـر بـر روی تحقیـق در عمـل،   تحقیقـات  گونـاگون  نگرش مثل مدیریت مشارکتی. در نهایت، ابعـاد

منـد بـا هـدف  مقالب یک رهیافـت نظا  در  پیمایشی  و بازخورد  مشارکتی  ، مدیریت آموزش آزمایشگاهی
  ).١٣٩١ها در هم ادغام شده است (نوروزی،  تغییر بلندمّدت ساختارسازمانی، عقاید و ارزش

شده از کرت لوین شروع شـده و در   ریزی میلز و همکاران او معتقدند: الگوی مدل تغییرات برنامه
براسـاس ایـن دیـدگاه،  ها تکامل پیدا کرده است. در سازمان  سازمانی  تحّول  طول زمان، به راهبردهای

شده قرار دارد و تفاوت ماهوی بین آنها وجود نـدارد   ریزی برنامه   سازمانی در طول تغییر رهیافت تحّول 
شود. بر ایـن  ریزی شده در تحّول سازمانی نیز مطرح می برنامه  تغییر  های رو، بسیاری از دیدگاه و از این
خروج از وضع و حالتی و رسیدن و مستقر شدن در وضع و حالتی   معنای به  1»تغییر و تحّول«اساس، 

اسـاس ». جایی کـه بایـد باشـد«به » جایی که هست«از   انتقال  به عبارت دیگر، تغییر  دیگر است و یا
صـورت تـدریجی اسـت.  مفهوم تغییر و تحّول، غیرشدن و یا از حـالتی بـه حالـت دیگـر درآمـدن به

ن از وضعیت موجود از حیث ساختار سازمانی، فّناوری، نیروی انسانی، وظایف و دگرگونی یک سازما
                                                           
1. Organization development and change 
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   ریزی شـده یـا نشـده صورت برنامه وضعیت مطلوب و مورد نظر به  عملکردهای تولیدی و خدماتی، به
  ).١٣٨٧است (مشبکی و تیمورنژاد، 

ندهای سـازمانی اسـت. بر این باور است تحّول سازمان، فرایندی برای تحّول فرای 1»ویل  پیتر«
سازمانی از طریـق تحـّول در فراینـدهای سـازمانی   ، بهبود اثربخشی سازمانی  موضوع اصلی تحّول

گیـرد و  است. تحّول در هر سازمانی در نهایت برای رسیدن به بهبود و تعالی آن سازمان صورت می
به نیازهـای محیطـی،  گویی اینکه مدیریت همواره به فکر تثبیت موقعیت نیست و لذا جهت جواب

بیند و پاسخ به این مسئله و چالش سازمانی، بحثی را مطرح  نیاز به اعمال تغییرات را در سازمان می
ها که ابتدا در قالب مفاهیم توسعه و تغییـر سـازمانی و  کرد تحت عنوان بهسازی و نوسازی سازمان

  ).١٣٨۵سپس مدیریت تحّول مطرح شد (فرنچ و اچ بل، 
تـوان در تئـوری و  ّول ممکن الزم و ملزوم و به عبارتی مکمل یکدیگر باشند؛ اّما نمیتغییر و تح
کار روند. تفاوت تغییر و تحّول در این است که تغییر دربرگیرندۀ معانی  جای یکدیگر به عمل عینًا به

و گوناگونی از جمله نوآوری، بالندگی، دگرسازی، توسعه و تحول است، اما تحول یک تغییر مثبـت 
شود  که تحّول یک فرایند محسوب می مطلوب است. تغییر یک هدف است و بیرونی است، درحالی

هـای  بعـدی دارد و غالبـًا در الیـه و درونی است. از طرف دیگر تغییر بیشتر حالـت سـطحی و یک
ها و زیربناهـا مـورد بـازبینی مجـدد قـرار  دهد، بدون اینکه پایه باالیی سازمان یا عملکردها رخ می

هـای زیـرین سـازمان و عملکردهـا را نیـز  گیرند. اّما تحّول حالت عمقی و چندبعـدی دارد و الیـه
  ).١٣٨٢هارد و پریتچارد،  دهد (بک الشعاع خود قرار می تحت

های مربوط به تحّول سازمانی تعاریف مربوط به خود را دارند. بایـد  ها و دیدگاه هریک از روش
را برای فرایند تحّول سازمانی کاری مشـکل و حتـی غیـرممکن دانست ارائۀ یک تعریف جامع و کا

توان گفت که بدون تعیین هدف، تالش برای ارائه یک تعریف دقیق و جـامع بیهـوده  است. حتی می
گیری از  مند) است که با بهره ریزی شده و اصولی (نظام است. گاهی تحّول سازمانی، فرایندی برنامه

ها، در پی افـزایش اثربخشـی فـردی و سـازمانی  ربردی در سازمانها و اصول علم رفتاری کا ارزش
است و گاهی نوعی فرایند تغییر در پـارادایم سـازمان اسـت کـه بـه موجـب آن تغییراتـی عمیـق در 
بسیاری از زیربناهای سازمان برای سازگاری بهتـر بـا شـرایط محیطـی آینـده و یـا ایجـاد شـرایطی 

  ).١٣٨۵رسد (فرنچ و بل،  یزی و به انجام میر مطلوب در محیط آینده سازمان پایه
 .است آن بودن یندیفرا تحول، فیتعر در مهم یها مؤلفه از یکی شده مطرح یها فیبا توجه به تعر

  ای و خودجوش تقسیم کـرده اسـت: هنسن فرایند تحّول را از یک دیدگاه به تغییرات تکاملی، برنامه
                                                           
1. Peter vaill 
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  دهد؛ و کوچک که در درازمدت در سازمان رخ میهای بزرگ  دگرگونی . تغییر تکاملی:١      
گاهانه و عمدی در ادارۀ رویدادها با نتیجۀ معین؛ای: . تغییر برنامه٢   کوشش آ
مــّدت نشــأت گرفتــه از وقــایع طبیعــی و  نــوعی دگرگــونی کــه در کوتــاه . تغییــر خودجــوش:٣

اتفاقی اسـت (هنسـن، گردد و  پیشامدهای تصادفی بوده و برای وقوع آن کوشش عمدی اعمال نمی
  ).١٣٧٠ترجمۀ نائلی، 
  اند از: اند که عبارت های فرایند تحّول سازمان از سه عنصر اصلی تشکیل شده همه برنامه

 واحـدهای سـازمان، کـل مورد در اطالعات پیوستۀ آوری جمع بیانگر تشخیص، تشخیص: .١
 بـرای اولیـه گـام عنصـر این است. تحول در مؤثر عوامل سایر و فرهنگ سازمان، فرایندهای فرعی،
 ؛شود می تحول به سازمان نیاز متوجه مدیر عنصر، این براساس لذا است، سازمان در تحول ایجاد
 را سـازمان کـارکرد بهبـود بـرای تغییـر، های برنامه و ها فعالیت همۀ عنصر این عملی: اقدام .٢
 در تحـول انجـام بـرای اجرایـی راهکارهـای و اقـدامات تمـامی عنصر این وسیلۀ به گیرد. می دربر

  ؛گیرد می صورت سازمان
 از نـانیاطم حصـول یبـرا شـده یطراحـ یهـا تیـفعال شامل برنامه، تیریمد برنامه: تیر یمد .٣
 و یاستراتژ نیا ریمس در دادهایرو بر نظارت سازمان، تحّول یکل یاستراتژ نیتدو رینظ برنامه تیموفق
  ).١٣٨۵ فرد، ییدانا و ی(الوان است ها برنامه همه در یناگهان حوادث و ها یدگیچیپ به یدگیرس

ریزی شده در سراسر سازمان است که بـه وسـیلۀ  بنابراین فرایند مدیریت تحّول، فعالیتی برنامه«
ریـزی  شود و اثربخشی و سالمت سازمان را از طریـق تغییـر برنامـه مدیریت عالی سازمان اداره می

  ).۴٠، ص١٣٨٩(خنیفر، » دهند شده، افزایش می
 1پرواضح است در ادبیات مدیریت تحـّول، توسـط بسـیاری از محققـان نظیـر: کـرت لـوین،

و... نظریات مختلفی ارائه شده است. ایـن  6نادلر و تاشمن 5ویس بورد، 4زالتمن، 3شپرد، 2رونالد،
ترجمـه کنند (فرنچ،  ها به اثربخشی فرایند تحّول و ایجاد مدیریت تحّول اثربخش کمک می فعالیت

کارگیری آنهـا در عمـل نشـان داده اسـت کـه فراگـرد تحـّول در  ). اّما به١٣٨۵الوانی و دانایی فرد، 
های ایرانی به روشنی قابل رؤیت  رو است. این موضوع در سازمان ها با مقاومت زیادی روبه سازمان

رو  اشد از اینکه رویکرد تحّول، خاستگاه و وجود غربی و غیربومی داشته ب است به خصوص زمانی
تری نسبت بـه  تبیین تحّول و فرایند مدیریت آن از لحاظ تطابق با فرهنگ دینی و مّلی نتیجه اثربخش

  برداری از رویکردهای تحّول غربی خواهد داشت. نسخه
                                                           
1. Kurt lewin   2. Ronald  
3. Sheppard   4. Zaltman  
5. Webs Board   6. Nadler and Tasman  
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تـرین  همچنین براساس متن سند تحّول بنیادین آموزش و پرورش؛ عرصه تعلیم و تربیت از مهم
جانبۀ کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور، در  های تعالی همه زیرساخت

های متعالی انقـالب اسـالمی ایـران ماننـد احیـای تمـدن  های مختلف است و تحقق آرمان عرصه
هـا و کسـب آمـادگی بـرای برقـراری  عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میـان مّلـت

های عـالم، متقـی، آزاده و اخالقـی اسـت. هنـوز  تربیت انسان عدالت و معنویت در جهان در گرو
داد آن در طراز جمهوری اسالمی ایران و  رو است و برون های جدی روبه و پرورش با چالش  آموزش

رو تأکیدات حکیمانـه رهبـر فرزانـه  باشد. از این پاسخگوی تحّوالت محیطی و نیازهای جامعه نمی
حّول بنیادی در آموزش و پـرورش بـا تکیـه بـر فلسـفۀ تعلـیم و انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت ت

ایرانی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی برای تحـّول و پرهیـز از الگوهـای وارداتـی، −تربیت اسالمی
های نظام آموزشی کشور اسـت (سـند تحـّول  رفت از چالش کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون

  ).١٣٨۶بنیادین آموزش و پرورش، 
چینـی، بـاز تعریـف فراینـد تحـول و  وّجه به مطالب یاد شده پیشین، مسئلۀ پژوهش دوبـارهبا ت

های آموزشی است. بدین منظور، مقاله تحقیقی  های اسالمی در سازمان مدیریت آن براساس آموزه
  های ذیل نگارش یافت: حاضر با هدف پاسخگویی به پرسش

 چیست؟ اسالم نظر از تحول برمؤثر  شرایط و عوامل .١
 چیست؟ اسالم نظر از تحول فرایند بر حاکم اصول .٢
 شود؟ می تبیین چگونه اسالم نظر از انسان در تحول فرایند .٣
  

  . ادبیات پژوهش٣

  . مفهوم تحول١−٣

هـا،  ها، ارزش ای از نظریـه هایی که در ابتدای مقاله شرح آن گذشت؛ تحّول مجموعـه طبق تعریف
ریزی شـده محـیط کـاری  ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است که در فرایند تغییر برنامـه استراتژی

مان در منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی، از طریق تغییر رفتار اعضای سـاز سازمانی به
رود،  کار می طور استعاری به که تحّول در عرصۀ سازمانی به شود. هنگامی کار گرفته می شغلشان، به

گیری از نظریه پژوهش و  ریزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طریق بهره فرایند برنامه«منزلۀ  به
راساس نوع اسـتراتژی ). باید توجه داشت ب٢٧، ص١٣٧٩بل،  (فرنچ و اچ» فنون علوم رفتاری است

کارگرفته شده برای تحول در سازمان نوع تغییر و شیوۀ آن متفاوت خواهد شد، بنـابراین  و نظریات به
گاهی از استراتژی   های تحولی شرط ضروری برای اقدام است. آ
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 های تحول . استراتژی٢−٣

نیل به اهداف سازمان  منظور های کلی به ها و برنامه ای از اهداف اصلی، سیاست مجموعه  استراتژی
کننـد  ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که افراد در چه نوع سازمانی فعالیت می گونه است، به

براساس عامل سطح و  های تغییر و تحّول در سازمان  و یا قصد انجام چه فعالیتی را دارند. استراتژی
 شوند. بندی می شمولیت تحّول به دو طبقه خرد و کالن به شرح ذیل دسته

  
 . استراتژی تحّول در سطح خرد: ١−٢−٣

 تغییـر سطح در بیشتر آنها کاربرد و است سازمان در ای ویژه زیرسیستم متوجه بیشتر خرد استراتژی
 زیرسیسـتم چهـار با رابطه در بیشتر تحّول های استراتژی خرد سطح در است. گروهی و فردی رفتار

 رود. می کار به رفتار و وظیفه تکنولوژی، ساختار، سازمانی،
  
 های ساختاری  . استراتژی١−١−٢−٣
 هـا، تخصـص دهی سـازمان تعدیل و تغییر متوجه بیشتر ساختار تغییر های استراتژی خرد سطح در
 رونـد گیـری، تصـمیم در مشـارکت هـا، گـروه یا افراد میان ای وظیفه های وابستگی ارتباطات، ۀنحو

 سـاختاری هـای اسـتراتژی اساسی کاربرد است. دست ازاین دیگری چیزهای و نظارت و سرپرستی
 جانبـۀ همه و بنیـادی تغییـر تحّول، های هدف زیادی موارد در که است مطرح کالن سطح در بیشتر

 است. پیشینه بدون و نوین های چارچوب برپایی و سازمان ساختار
 
 . استراتژی تکنولوژی ٢−١−٢−٣

 بسیاری در که طوری به شود می محسوب سازمانی تغییرات ترین ضروری از تکنولوژی تحّول امروزه
 بـه دسـتیابی بـرای جدیـد تکنولـوژی از گیری بهره و جذب به بستگی سازمان زندگی ادامۀ موارد از

 فنـونیاز جملـه  شـغل طراحـی و سازی غنی اساس این بر باشد. می سازمان در پیشرفت و نوآوری
 گیرند. می قرار توجه مورد ساختاری های استراتژی با رابطه در که هستند

 
 ای  . استراتژی وظیفه٣−١−٢−٣
 هاسـت. در سطح خرد بیشتر ناظر به طراحی، تغییر و تعـدیل محتـوا و سرشـت شغل استراتژی این

واحد سازمانی را دربر گیـرد،  فرایندهای کار، چنانچه فرایندهای برجسته و مشترک میان چند بهبود
هـا در پـی دسـتیابی بـه  در واقـع ایـن اسـتراتژی شـود. کالن محسوب می های استراتژیبخشی از 

 سازگاری میان شغل و شاغل و یا جور کردن شغل با شغل هستند.
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 . استراتژی رفتاری ۴−١−٢−٣
رفتـاری بـر پیـروزی یـا شکسـت  های استراتژیاندازۀ تحّول به  های استراتژیکدام از  تردید هیچ بی

چهارگانه به  های استراتژیرفتاری بیش از هریک از  های استراتژیگذارد.  نمی اثر مربوط یها برنامه
بـه  هـای سـازمان ، انسان و ارتباط وی با دیگر زیرسیسـتمآنها هدف چراکه ترند، سطح خرد نزدیک

کید بر سطح مهارت های استراتژیهدف اساسی  شکل انفرادی یا گروهی است.  ها، تغییر رفتاری تأ
 هنجارهـای و هـا تر تغییر و تعدیل سیسـتم ارزش رفتار شغلی و اجتماعی و از همه مهم ،لقیت طرز
 از: اند عبارت رفتاری های استراتژی معتبر الگوی سه ).١٣٩۴، (زمردیان است گروهی و فردی

 
 )نی(لو  رییتغ یا مرحله سه یالگو .١−۴−١−٢−٣

کننـد کـه بایـد  افراد احسـاس مـی  ای است که طی آن مرحله 1انجماد زایییا  گشودگی مرحله اول:
  آید؛ تغییر و تحّولی در وضع موجود به عمل 

ها و فنـون مناسـب، تغییـر و  گیری از روش ای است که طی آن با بهره مرحله 2تغییر مرحله دوم:
  آید؛ های مربوط به وجود می تحّول مورد نیاز در زمینه

شـده  شود کـه تغییـرات انجام ای است که در آن اطمینان حاصل می مرحله 3بستن مرحله سوم:
ها  رفتار نوین در انسان ها، مهارت به دست آورده و تغییرات مربوط به طرز تلقی، دانش، نظم خود را

 ).١٣٩٣) و (رابینز، ١٣٨٣(مک لنن، شکل گرفته و در حال تثبیت شدن است 
  

  )رییمراحل تغ ی(الگو یریادگی ندیفرا ی. الگو٢−۴−١−٢−٣
شـود.  ویژه در سطح فرد انجـام مـی در زمینۀ مراحل تغییر به 4های دالتون این الگو براساس پژوهش

گـذاری، تغییـر همبسـتگی  های تغییر رفتار در این الگو در رابطه با چهار عامـل اصـلی هدف عامل
هـای  گـروه  شرط احساس تـنش بـه همبسـتگی اجتماعی، خودباوری و انگیزه برای تغییر و دو پیش

شوند و هر کدام از این مراحل با کمک مشـاور  تعیین می اجتماعی موجود و سطح پایین خودباوری
 شوند. به سمت هدف مورد نظر هدایت می

  
  یریادگیانتقال  ی. الگو٣−۴−١−٢−٣

در این الگو هدف انتقال یادگیری تغییر رفتار از محیط یادگیری به محیط کار و سازمان است؛ مانند 
کتـۀ انـد. ن مهارت مورد نیاز برای تغییـر مجهـز شـدههای آموزشی که افراد سازمان به دانش و  گروه

                                                           
1. Unfreezing   2. Change  
3. Refreezing   4. Dalton  
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بدیهی اسـت  طرز تلقی و دانش، در محیط کار است. ها، اساسی در انتقال یادگیری کاربرد مهارت
هـای  هـای رفتـاری برونـی بـا عامـل انتقال یادگیری کارآمد بستگی به آن دارد که تا چه اندازه عامل

های محیط آموزشی و محیط کـاری  یگر میزان یکسانی تجربهد  عبارت  پذیرفته شدۀ محیط کار یا به
  ).١٣٩۴تا چه اندازه است (زمردیان، 

  
  های تحّول سازمانی ها و نظریه . مدل٣−٣

هـا، نقـش  انـد. نظریـات و تئـوری ها و الگوهای مختلفی درباره تحول ارائه کرده اندیشمندان، مدل
هـای   ای بـرای عملـی کـردن آن در سـازمان پایـهاساسی و زیربنایی برای درک و فهم بهتر تحـّول و 

آموزشی دارند. مدل تحّول ابزاری جهت کمک به سازمان یا بـرای سـنجش میـزان قـرار داشـتن در 
  ).١٣٨٨زادگان،  باشد (رحیم مسیر تعالی سازمانی و رشد متوازن می

 بـورد، ویـس بخشـی شش)، یـزیر برنامـه یرونالـد (الگـو ۀهفت مرحلـ ین،لو یا مدل سه مرحله
 و اورلـی و کـامینز تحـّول اثربخشی بروکز، فرهنگی تحّول فرایند رهبری تاشمن، و نادلر تغییر های سیستم
 در مناسـب تحـّول یـک شـدن انجام بـرای تغییـر بودن فرایندی بر همگی که دیگری های مدل از بسیاری
 تحـّول فراینـد سـازی یکپارچه نظریه جامع، دیدگاه بر مورگان مدل همچون برخی یا دارند داللت سازمان
 یاریو بس یطیمح یطو...) شرا یصنعت ی،آموزش ی،(خدمات سازمان نوع تغییر، نوع به توجه با و دارد اشاره

 از ها مـدل تمـام بـه پـرداختن اگرچـه. شـود یمـ یـدتحّول تأک یندها در فرا از مدل یقیبه تلف یگرمسائل د
  .است  شده اشاره ذیل جدول در سازمانی تحول های مدل برخی به صرفاً  است خارج نوشتار این  حوصلۀ

  
  یسازمان تحول عمده یها مدل :١ جدول

  خالصه اقدامات ارائه دهنده سال  نام مدل
 رییتغ یا سه مرحله ندیفرا نیکرت لو ١٩۴٠ یا مدل سه مرحله

واتسوننیجت،یپیل  ١٩۵٨تحّول یا مدل هفت مرحله
  تحّول یا هفت مرحله ندیبه فرا نیبسط مدل لو یو بروس وستل

  راتییتغجادیافراد در ا یمشارکت و توانمندساز  -١٩۶٠−١٩۴٠ یمشارکت و توانمندساز 
  شده یزیر  برنامه رییتغ و یر یادگی یبرا یدستور یمدل هنجار ینوع شپرد ١٩۶٢ در عمل قیمدل تحق

  تحّول در دو مرحله شروع و استقرار ندیفرانییتب زالتمن ١٩٧٣ یا مدل دو مرحله

 ایمهم (اهداف، ساختار، پرداخت  اریبس بخشایشش حوزهیبررس  بورد سیو  ١٩٧۶  یبخش مدل شش
  )یو کنترل، روابط و رهبر  یهماهنگ یسازوکارها

گانه شغل: تنوع مهارت، با مفهوم بودن  پنجیهایژگیویبررس  هاکمن و اولهام  ١٩٨٠  یساختار  رییمدل تغ
  فه، استقالل در کار و بازخورد در شغلیت وظیفه، اهمیوظ

  پنج مرحله تحّول لمنیرالف ک ١٩٨۴ جامع رییمدل تغ
 رییتغ یا مدل مراوده

  نات  ١٩٨۶  شده یزیر  برنامه
 یطراح ن،یکه شامل: تدو  سازمان شده یزیربرنامهراتییمدل تغ

  و استقرار است. یابیارز  ،یلیتفص یطراح ،یمفهوم
  رییتغ یها یخروج و رییتغ هدف ر،ییتغ یهایورودیبررس نادلر و تاشمن ١٩٨٩ رییتغ یها ستمیس
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  خالصه اقدامات ارائه دهنده سال  نام مدل

  ستمیگانه س سه یاجزا یبررس انیرضائ - رییتغ یستمیمدل س
  یخارج طیاز محیناش رییتغ ندیدر فرا یاصلیرهایمتغمیترس نیتویبورک ل ١٩٩٢یو سازمان یمدل عملکرد فرد
 یساز   میت رییتغ جادیبرنامه ا تیکتزباخ و اسم ١٩٩٣ یساز  میمدل ت

ندیفرا یمدل رهبر 
 یتحّول با استفاده از نمادها ندیفرا یبانیدر پشتینقش رهبر یبررس  بروکز  ١٩٩۶ یتحّول فرهنگ

  یفرهنگ
  موفق رییتغندیدر فرا ید یمشخص ساختن عوامل کل یو اورلنگزیکام ١٩٩٧ مدل اثربخش تحّول

  سازمان ینشان دادن مشکالت اصل یمیمدل ترس پوراسیجر  ١٩٩٨ یانیجر لیوتحل هیمدل تجز 
نقش ارتباطات یمدل مفهوم

  ینقش ارتباطات در تحّول سازمان نییجهت تب یچارچوب مفهوم  نگیالو  ٢٠٠۵ یسازمان تحّول جادیدر ا

 ید یبه گروه کل هاافتهیاطالعات، بازخورد  یآور جمع:ندیفرایبررس  یشان  -  پژوهش هینظر 
  صیاطالعات و تشخ یبررس

  ندهیآ و انتقالحال، نهیزم سه در رییمراحل تغیبررس یپروس ٢٠٠٧  مدل آدکار
یساز  کپارچهی یۀنظر 
  و انجماد مجدد رییدر سه مرحله ذوب شدن، تغ رییتغ ندیفرا  مورگان  - مورگان ییرتغ یندفرا

  
  شده انجام تحقیقات. ۴−٣

بررسی «توان به آن اشاره داشت،  ای که می های انجام شده در پیشینه پژوهش، تنها مطالعه با بررسی
صورت مقاله مروری نگارش یافته است کـه  ) که به١٣٩١توسط نوروزی (» مدیریت تحّول در قرآن

کـامینز و اورلـی پرداختـه  های مدل نظـری تحـّول صرفًا با رویکرد تحلیلی به بررسی ابعاد و مؤلفه
 است و فرایند، مفهوم تحّول و سطح آن را مورد بررسی قرار نداده است.

درآمـدی بـر نظریـه «با موضـوع  ١٣٩۴آذربایجانی و کاظمینی در سال  از سویپژوهش دیگر 
کید بر نقش محـوری عوامـل جامعه انجـام شـده » شـناختی) مدیریت تحّول در علوم انسانی (با تأ

است. در این پژوهش، با نگاهی اجمالی به بررسی نظریات پیشرفت علـم در ادبیـات موجـود، بـا 
های غربـی،  ده از روش فراتحلیل با اسـتفاده از الگوهـا و مـدلاستقرایی و با استفا−رویکرد قیاسی

 اند. نظریه مدیریت تحّول در علوم انسانی را تبیین نموده
مـدیریت تغییـر و تحـّول در «تحقیقـی بـا عنـوان  ١٣٨۶همچنین حاجی عمو عصار در سـال 

گرفته اسـت. بـا  . این تحقیق به روش مروری از نوع تشریحی انجاماست  انجام داده» سازمان ناجا
های تغییر در سـازمان و تغییـر در  ها و با کلیدواژه ها، مقاله استفاده از منابع مختلف از جمله کتاب

های مختلف پیرامون تغییر، عوامل مؤثر در ایجاد تغییـر، ضـرورت  سازمان پلیس به بررسی دیدگاه
ها  اومت در برابـر تغییـر در سـازمانهای مقابله با مق ها، مقاومت در برابر تغییر، شیوه آن در سازمان

های پلیس و مشکالت پلیس در اثر تغییر پرداخته شده است. در آخر راهبردهایی  ویژه در سازمان به
از قبیل راهبرد تغییر در فناوری، ساختار، وظیفه و تغییر در افراد بـرای مقابلـه بـا مقاومـت در برابـر 

 ت. های پلیس ارائه گردیده اس تغییر در سازمان
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) در یک مطالعه مروری از طریق گردآوری اطالعات کتابخانـه ١٣٩١سیدی و دلیری سوسفی (
» ارائه مدل مفهومی تغییر براساس تحلیل پویایی تغییرات سـازمانی«با روش توصیفی و تحلیلی به 

هـای   اند. این مدل ماهیتًا مدلی باز بوده که با لحاظ کردن توأم عوامل محیطـی و نیازمنـدی پرداخته
  پردازد. منظور اجرای تغییرات الزم می داخلی سازمان به شناسایی مسئله به

شود تا کنون تحقیقی که بـه تبیـین تحـول و فراینـد آن براسـاس منـابع  بدین ترتیب مالحظه می
طور  اسالمی پرداخته باشد، انجام نشده است کمبودی که اجراء و ارائۀ این گـزارش پژوهشـی را بـه

  سازد. منطقی موجه می
 ینبه ا ییپاسخگو یبرا دهد یم نشان  یتحول براساس مطالعات غرب ینظر یمبان یبررس یاندر پا
به موضـوع تحـّول نگـاه  یداداره شود؟ آنها معتقدند که با یدو چگونه با یستتحّول چ یندکه فرا پرسش

اجـراء بـر آن نظـارت و  ینـددر فرا یـدتحّول با یمتصور شد که مجر یآن مراحل یداشت و برا یندیفرا
  نمود. یمترس یلصورت نمودار ذ به توان یل را متحّو  یاتبرآمده از ادب ی. مدل مفهومکندکنترل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحول ینظر یمبان براساس سازمان در تحّول تیریمد ندیفرا یالگو :١ نمودار

گاهی از شرایط محیطی و عوامل مؤثر در ایجاد تغییر آ

 اجرای تغییرات

 های انجام تغییرآماده سازی طرح

براینیازموردتجهیزاتوامکاناتمنابع، تأمین های اعمال تغییربررسی نوع روش
تغییراجرای

 ها و راهکارهای ایجاد تغییرتعیین محرک

 شناخت وضعیت موجود و مطلوب سازمان

 قابل قبول غیرقابل قبول

قبلی وضعیت با شده انجام تغییر ارزیابی و مقایسه

خصوصدرهاییپژوهشومطالعاتانجام
سازمانبراینظرموردتغییرپیامدهای

 های احتمالیمقابله با مقاومت

 تعیین اهداف سازمان از تغییر و تحول در سازمان
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  پژوهش شناسی روش. ۴

متن،  ایاسناد و مدارک است که در آن محتو یبررس یوۀاز نوع ش یفیاست. روش ک یفیپژوهش حاضر ک
محتـوا اسـتفاده شـده اسـت.  یـلپـژوهش، از روش تحل ینقرار گرفته است. در ا یلمورد مطالعه و تحل

منظور  هدفمند است. بـه یری،گ مرتبط با موضوع پژوهش است. روش نمونه یاتجامعه و نمونه، شامل آ
 یریتنفـر از متخصصـان مـد یسـتقرآن، تعداد ب یاتآ دست آمده براساس به یها مقوله یاییمحاسبه پا

 یآلفـا یبقرار دادند که براساس آن ضر یاستخراج شده را مورد بررس یممفاه ی،و علوم اسالم یآموزش
محتوا نشـانگر توافـق  یلدر تحل یزن ییآن است. روا یدست آمد که نشان از اعتبار باال به ۶١/٠کرونباخ 

 یکـرتل یـاسساخته با اسـتفاده از مقمنظور پرسشنامه محقق ین. بدمفهوم است یک یواقع یمعن یرو
 یـاتخـود از آ یها را با استنباط یو اسالم یآموزش یریتنفر از متخصصان حوزه مد یستتوافق ب یزانم

 استادانمنبع (قرآن) و نظر  یتهم از سند ییروا یشده است. برا یارابطه جو ینو نظر آنها را در ا یدهسنج
  انتخاب شده با اهداف پژوهش استفاده شده است. یدر مورد تناسب محتوان او متخصص

  
  ها یافته. ۵

در پاسخ به این سؤال پژوهشی که از منظر اسالم، فرایند تحّول و مدیریت آن چگونه تعریف و تبیین 
های هریک براساس شواهد و آیات قرآنـی  فرعی پاسخ داده شد. اینک به یافته پرسششود به سه  می

  شود. اشاره می
هـای آموزشـی براسـاس  سؤال اول پژوهش: عوامل و شرایط اثرگذار در فرایند تحّول در سـازمان

  دیدگاه اسالم چیست؟
  

   اسالم یدگاهد از تحّول عوامل :٢ جدول

 طبقه: عوامل تحّول
 تحّولی: عوامل درون١طبقهریز

  مفهوم استنباط  اتیآ

  ٢٨۵ ،بقره
١۴حجرات،   
٣بقره،   

 ی، فعلمانیا. شوند یمردم بدان فرا خوانده م،ینیدیهااست که در آموزهیارزشنینخستمانی. ا١
 خود تأمالت با زیها، عقل ننیا کنار در و دارند نقش آن تحقق در که است یعقل یتیفعال ایو  یقلب

  ؛سازد یرا محقق م مانیا خود، یعمل میکه انسان با اطاعت و تسلآن ایدارد و  عهده بر یسهم
  ؛ردیگ یها نشئت م تحّول است که از درون انسان طیاز عوامل و شرا یکی مانی. ا٢

ها و جامعه است  و تحّول در افراد، سازمان ییرتغ یجادا یبرا یهاول یطجزء شرا یکی یمانا ین. بنابرا٣
  و تحّول مطلوب و کارآمد در انسان رخ دهد.ییرتغیکآنیۀتا در سا

  مانیا

١۶۴بقره،   
١٢نحل،   
١٠ملک،   

. تفکر کاربرد قوه باشد یاز قوه تعقل و تفکر میمندموجودات بهرهریانسان با سازیاز نقاط تمایکی.١
  مجهوالت است؛دست آوردن  عاقله در به

ها را به تفکر و تعقل در  همواره انسان میدارد و قرآن کر  ییباال  اریبس گاهیجا می. تعقل در قرآن کر ٢
  ؛کند یخلقت جهان و انسان دعوت م ۀها، نحو از جمله نعمت یجهان هست

درست و در  تیاز عقالن یر یگ خود دارند، با بهره یها در زندگ که انسان یراتییو تغ ینوع زندگ نیبنابرا .٣
  است. یگمراهریخالف آن و در مسیو گاهیالهریمس

تعقل 
  )تی(عقالن
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 طبقه: عوامل تحّول

٧١احزاب،   
۵بقره،   

١٠٨هود،   
  ١۵محمد، 

 یهاتالش ۀهم و است یانسان هر در یذات و یفطر  یهاشیگرا از یکی انسان، یخواهسعادت و ییجوکمال .١
 است؛ سعادت به لین و ها کمال به یابیدست و ها نقص زدودن و شیگرا نیا اشباع منظور به یبشر 

 و یترق نردبان پلۀ نیآخر  و ستین متصور انسان یبرا آن از فراتر یکمال که است یا نقطه انسان، یینها کمال .٢
 فوز واژگان با اوج نقطه نیا از دیمج قرآن است. آن به وصول یبرا ها تالش ۀهم که است انسان تحّول

  ؛کند یم ادی )ی(خوشبخت سعادت و )ی(رستگار  حفال )،یابی(کام
 ۀمقدم ،یروح و یجسم کماالت ۀهم که است خدا به قرب م،یکر  قرآن منظر از یینها کمال نیا مصداق .٣

  است. آن به یابیدست گرو در انسان تیانسان و آن به دنیرس

  ییجو کمال
 )ی(رشد محور 

 تحّولیرونی: عوامل ب٢طبقهریز
اتیآ  مفهوم استنباط 

١٩عمران،  آل  
١٣، یشور   
١٣٨عمران،  آل  

ن یانسان آفر  یخدا یو از سو یآسمانیزال وحینکه از منبع ال یل ایاسالم به دلنی. د١
ق و یدق یشناس ت و کمال مطلق برخوردار بوده و بر انسانیفرستاده شده است از جامع

منبع مستقل کشف و استخراج احکام و  کیعنوان  ز بهینانه استوار است و از عقل نیب واقع
و  یجسم یها به همه جنبه رو نید. از ایجو یات سود میقرآن و روا یعنین در کنار نقل یقوان
دارد و  یتوجه کاف یو اجتماع یفرد یبشر در زندگ یو اخرو  یو یدن−یو معنو  ی، مادیروح

؛کند یم تیبراساس آنها انسان را هدا  
است که اصالح افراد و جوامع بدون  یو اجتماع یاسالم سبب تحّول فرهنگ نید نی. بنابرا٢

نخواهد بود.سریحضور آن م

 یاله نید
  (اسالم)

٧٢عمران،  آل  
٧٨عمران،  آل  

٢١٩بقره،   

در به وجود آوردن  ینقش مؤثر یکیدئولوژیو ایعنوان نخبگان مذهببهینی. عالمان د١
دارند؛ یو فرهنگ یاجتماع راتییتغ  

آن را در جهات  توانند یم یخوب به نیبه سبب واقف بودن به ابعاد مختلف د نی. عالمان د٢
.ندیافراد درآ یعنوان الگو خاصشان بهتیموقعلیکنند و به دلنییمختلف تب

  نیعالمان د

 ٢۵٧بقره، 
۵٩نساء،   
١٣نساء،   
۶٩نساء،   
۵٢نور،   

است که در تحّوالت و یهر جامعه مدنیاز ارکان اصلیاسیستیو حاکمی. رهبر ١
 یا تأثیر گسترده سازد یحاکم، او را قادر م اراتی. اختدینما یم فایا یآن نقش اساس یها یدگرگون

حکام در عوامل  یاسیقدرت و اقتدار س رو، نیجامعه و ابعاد آن بگذارد. از ا یبر حرکت کل
  است؛ تیحائز اهم اریبس راتییتغ یطیمح

 از یکی که کند یم فراهم تحّول جادیا یبرا را نهیامر خدا و رسول و صاحبان امر زم. اطاعت از ٢
  .شود یم یابیکامویرستگار باعثواستتحّولامردرمهمعوامل

و  یرهبر 
 یاسیس تیحاکم
  )یمدار  تی(وال 

  

  ۵٨نساء، 
٨مائده،   

١٣۵نساء،   

چون کار یمقصد عوامل متعددینبه ایدنرسیبه کمال است و برایدن. هدف از خلقت انسان رس١
هدف  ینا یسو  را به یجامعه انسان تواند یاما آنچه م ؛نقش دارند یرهو غ یو تالش و همت بلند و آبادان

  است؛ یکند، عدالت اجتماع یفاا یسوق دهد و نقش اساس
 روند گشته، فراهم تکامل و رشد یبرا طیجانبه برقرار باشد، مح . اگر در جامعه عدالت همه٢

برابر، هرنوع  در و بود خواهد جهان کل روند با هماهنگ جامعه یتکامل حرکت یعموم
تکامل  یبرا زین امبرانی. پدشو یموجب اختالل، فساد، ارتجاع و سقوط جامعه م یعدالت یب

  اند؛ براساس قسط و حق و عدل مبعوث گشته
 ریو غ نیادیبن یصورت اصل است که به یعدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حد  ی. ارزش و بزرگ٣

  .کند یو آن را واجب مدهدیطور قاطع به آن فرمان ممطرح گشته و خداوند بهلیبد

عدالت 
  یاجتماع

١٠۵عمران،  آل
۴۶انفال،   

  ٢١٣بقره، 

وحدت. هستند آن نیّ مب امبرانیپومیکرقرآنکهاستیزیچی. وحدت و انسجام اجتماع١
 در خداوند سخن با مخالفت همان قتیحق در وحدت با مخالفت و است میمستق صراط همان

  ؛شود یم محسوب کفر نوع نیبدتر  عمل نیا که است میکر  قرآن
 شیاز پ شیخود را حفظ کرده، ب تیو روحان تیتا اسالم معنو شود ی. وحدت باعث م٢

  .شود یر یجلوگتفرقهازنیهمچن.دیتر نمامستحکم

وحدت و 
انسجام 
 یاجتماع
  



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسالم دگاهید از تحّول در مؤثر طیشرا و عوامل :٢ نمودار

  
های آموزشـی براسـاس دیـدگاه  حاکم بـر فراینـد تحـّول در سـازمانسؤال دوم پژوهش: اصول 

  اسالمی چیست؟
  

  اسالم یدگاهد از تحّول اصول :٣ جدول

 طبقه: اصول تحّول
 تحّولی: اصول فرد١طبقهریز

  مفهوم استنباط  اتیآ

۵۶، اتیذار   
۶۵کهف،   
٧٧حج،   

٢٣، یشور   

 یرمسیگانهاست. عبادت خدا تنها راه رشد انسان و یالهیامبرانانسان و بعثت پینش. عبادت هدف آفر١
تنها  یس،ابل یطرهو در امان ماندن از س یقینبه مقام  یدنرس ی،به کمال است. تقوا، آرامش، آزادگ یدنرس

را  یو شور زندگ یبندگ یزهبا برکات عبادت و باور آنها انگ ییاز آثار و برکات عبادت است و آشنا یبخش
  ؛بخشد یم یفزون

  .خداست بندگی و عبادتاو،فالحورستگاریبهیلراه تحّول در انسان و نتنها.٢

  تیعبود

٣−٢ ،عصر  
١۵٨انعام،   

  ۵٨عنکبوت، 
۵٢نور،   

۵طالق،   
١٠٠ مائده،  

 یرگذار یتأث و ییکارا ،کیهر  فقدان که برخوردارند یارتباط چنان از صالح عمل و مانیا یقرآن یهاآموزه در .١
 فهیخل درک و تیانسان مقام به بشر پرواز بال دو صالح عمل و مانیا کند. یم ارزش یب ای و تیاهم کم را یگر ید

 هر است. یواقع مانیا یرونیب بازتاب صالح، عمل ،یقرآن یها آموزه در است. مقصود سرمنزل به وصول و یالله
 ؛بود خواهد کردار کین شیخو کنش و منش در باشد افتهی دست یواقع مانیا به کس
 اطاعت در داری یشتنخو یمعنا به یاخالق یاصطالح تقوا،و عمل صالح، تقوا را به دنبال دارد.  یمانا ی. همراه٢
 موجب که دانسته اعمال یقبول و جهنم آتش از نجات شرط را تقوا قرآن است. گناهان از یدور  و یاله دستورات از

  .شود می دنیا در هایتار گرف از او ییرها و شخص بر برکات نزول

  تقوا

 جوییکمال

وحدت و انسجام اجتماعی

 عدالت اجتماعی

رهبری و حاکمیت سیاسی

 عالمان دین

 دین اسالم

 ایمان

 درونی عقالنیت (تعقل)

عوامل و شرایط تحول

 بیرونی



 ٩٩                                                                                                       اسالم دیدگاه از آموزشی های سازمان در آن مدیریت و تحول فرایند

 

  ٧٩ نمل،
۴٨احزاب،   
٩٩نحل،   

 ١۵٩ عمران، آل
٨٨هود،   

خود را به خداوند و علم و قدرت و رحمت او  یمانمعرفت و شناخت و ا یدبا یتحقق توکل واقع ی. برا١
  ؛ییمو استوار نما یقرا عم یماندرخت ا یشهر  یستهو شا یکو با اعمال ن ییمنما یشترب

 یحدّ  بهآثار توکل  .گذارد یم یرتأث انسان یاجتماع و یفرد شئون یۀکلّ  بر که دارد یپ در یبیعج آثار توکل .٢
 قرآن در توبه آثار از ای نمونه .برسد حقیقتش کنه به تواند نمی ننهد، گام وادی این در انسان تا که است یمعظ
 از یریناپذتأثیر  متوکالن، بر یطانش سلطۀ عدم و گناه ترک شجاعت، گیری، تصمیم قدرت :از اند عبارت کریم

 ؛حوادث از نگرانی عدم و مردم ادبار و اقبال
 مردم اقبال و ادبار از یدنبا دانستن) مؤثر را او تنها و خواستن یقتوف او از (تنها خداوند به توکل با پس .٣

  اوست.قدرتیددریزچهمهکهشدمتأثر

توکل بر 
  خدا

٨، میتحر   
١۶٠بقره،   
٨٢ طه،  

٧٠فرقان،   

رش توبه از سوی خداوند است، توبه به معنی یع الهی، نعمت توبه و پذیهای رحمت و لطف وس . از نشانه١
 شگاه خداوند است؛یترک گناه، بازگشت به سوی خدا و عذرخواهی در پ

باشد. یتحّول م جادیا نهیو اصالح همراه با عمل صالح و زم ی. توبه در واقع بازگشت درون٢  
  توبه

  ١انشراح، 
  ١٢۶ اعراف،
١١ هود،  
  ۴٢−۴١ نحل،

 ۵٩ عنکبوت،
۴۵ بقره،  

توان بر آن  یشود که تنها با ابزار صبر م یمواجه م ییها یجاد تحّول در جامعه با مشکالت و ناهموار ی. ا١
 ترین مهم که ها یتو تحمل بار مشکالت و مسئول شهامتو  استقامتگشاده، حوصله  ینهسفائق آمد. 

  است؛ یانقالب رهبر یک سرمایۀ و وسیله
آشکار شد، آن فرد  یها در صفات و رفتار و روح فرد نشانه یندارد که هرگاه ا یها و آثار  . سعه صدر نشانه٢

  ؛شود یم یعوس یدیو افق د یزت ینشیب یق،عم یبلند، فکر  یروح یدارا
انجام داد  یدبه صبر با یدنرس یهستند که برا یینماز، هجرت و... از جمله کارها یمقرآن کر  یدگاه. از د٣

  .یابندبه مقام خود در آخرت (بهشت) دست یتتا در نها

صبر و 
  تحمل

  ۵۵، یوسف
گاه١  تیر یمد مقام در است قرار که یفرد. است تحّول یبرا مهم اصول از یکیو دانش،  ی. تخصص، آ

 صورت نیا ریغ در باشد، کرده کسب را الزم یعلم یها تیصالح و ها مهارت و ها آموزش دیبا ردیگ قرار
.بود خواهد انتیخ یکرس بر جلوس واقع در یو  تیر یمد  

تخصص 
 در امور

  

  ٢۴٧بقره، 

 در مدیر کار اگر. طلبد می) یجسم یو گاه یفکر  یی(توانا یقدرت و توان متفاوت ی. هر پست و مقام١
 باشد داشته حضور جنگ صحنه در سربازان بقیه مانند نیز او که دارد ضرورت است، نبرد و جنگ با رابطه
 و مشورت و شور و برنامه و طرح امور وی، مدیریت حوزه اگر. است الزم جسمی، توان صورت این در که

  ؛است الزم باالیی فکری توان است، آن امثال
بلکه مراد قدرت و  یست،مطرح ن یتنها قدرت جسمان آید، یم یانسخن از قدرت به م یاست که وقت یهی. بد٢

و قدرت انجام  کند یم یانرا در داستان طالوت ب یریتینکته مد ینا یماست. قرآن کر  یتقوت بر انجام مسئول
  .داند یم یهر اجتماعیریتبر علم و دانش الزمه مدرا عالوهییرتغ

قدرت 
  رییتغ یاجرا

  

٩٨ ونس،ی  
٢٣ اعراف،  

١. دعا، طلب و درخواست بندگان از خدا برای رسیدن به خواسته ها یا دوام داشته ها یا رفع نامالیمات، اعم 
به  جهیو چه در وضع اضطرار و در نت یچه در وضع عاد ،یاخرو  ای ییایدن یدر زندگ یو معنو  یاز ماد

انسان و جامعه است؛ تیدر وضع یر ییوجود آوردن تغ  
 قالب در معموالً  و دارد کینزد یوند یپ یبندگ اظهار و عبادت با و دارد شهیها ر  انسان ی. دعا در فقر ذات٢

و یعباد عمل مناسک  رد؛یگ یصورت م   
 یو اجتماع یگوناگون فرد یها ، دعا به شکلانیاد روانیو پ یو در همه جوامع بشر  خی. در طول تار ٣

 و بشر وضع تحّول و رییتغ در آن نقش نشانگر ...و ونسی قوم به مربوط داستانوجود داشته است. 
.است جامعه

  دعا

٢٨۶بقره،   

 هر. رییِن آسانی است، نه سختگید اسالم، نیمب نیست چون دیش از توان انسان نیف الهی، بی. تکال١
 در فرد طیشرا به توجه با و او توان و یوجود تیظرف با متناسب رد،یگ یم قرار یمکلف عهده بر که یفیتکل
 تناسب تحّول جادیا در مهم یها مؤلفه از یکی نیبنابرا رد؛یگ یم قرار مؤاخذه مورد و شود یم گرفته نظر

.باشد داشته توجه بداندیباریمدکهاستافرادوجودتیظرفباشدهجادیارییتغنیب

بر  یمبتن
 تیظرف
  یوجود



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ١٠٠
 تحّولیاصول گروه

٢٧غافر،   
٢٠−١٩حاقه،   

٨۶نساء،   
١۵لقمان،   

 یها است. انسان یرس تحّول در انسان مهم است، نظارت و حسابیکه برایاز اصولیکی.١
 یزندگ اوقات نیکارها و کمتر  نیتر  کوچک یگر هستند و برا و حساب قیدق یخردمند، مردمان

خردمند است و  یکه انسان ییجاآن از مؤمن انسان لذا. دارند مشخص یها هدف و ها برنامه شیخو
 ریمدبر و اهل تدب یاو رقم زده توجه دارد، انسان یکه خداوند برا یو سرنوشت ریبر تقد نکهیافزون بر ا

 ؛کشاند یم شیتحّول خو یرا به مراقبه و محاسبه اعمال برا یو  ییرگرایتدب نیو ا باشد یم
 شود یموجب م امتیخداوند در ق یاعمال از سو  قیدق یرس حساب توجه شخص به قتی. در حق٢

تعهدات  یو حت فیها و تکال متعهد شود و هرگز در آشکار و نهان برخالف آموزه یتا شخص انسان
.دیننمایشکنمانیعمل نکند و پ

نظارت و 
  یرس حساب

١۵٩عمران،  آل  

عمل شور و  دهد، یانجام م گیرییممنظور تصمجهت سازمان دادن امور بهیرمدیککهی. از اصول١
که انسان در آن  یکار  یعنیو شورا  یرأ یناستخراج و کشف بهتر  ی. شور به معناباشد یمشورت م
انجام امور و حرکت  یاست و برا یاجتماع یانسان یدی،توح فلسفۀ. چون انسان در کند یمشورت م

قادر به  ییانسان به تنها ینبه همنوع و کمک گرفتن از آنان دارد؛ بنابرا یازن یشخود و جامعه خو یتکامل
  بهره ببرد. یزن یگراناز فکر و دانش دیدو بایستامور مربوط به خود و عالم به تمام امور نیهانجام کل

  مشورت

۵−١ ،علق  
١۶۴عمران،  آل  

  ١۵١بقره، 
٩زمر،   

ن اسالم،یفراوان قرار گرفته است. ددیاز جمله اسالم مورد تأکیآسمانانی. آموزش در تمام اد١
 یا ژه دارد و برنامهیو یانسان نگاه یاست که به همه جوانب زندگ یان الهیان ادین در مین دیتر  کامل

  ن برنامه به تکامل برسند؛یها با عمل به ا ن منظور در نظر گرفته تا انسانیا یکامل برا
گاه میعلم و تعل تیبا توجه به اهم نیبنابرا .٢ از  یکیبه افراد و آموزش دادن  یو تعّلم در اسالم آ

  است. راتییتغ جادیا یاصول مهم برا

آموزش و 
 یمتعل

  

١٩٠بقره،   
٢۵١بقره،   

 اللهسبیل یتحّول، جهاد در راه خداست. جهاد فیجادایاسالم براینمبیناز واجبات دیکی.١
معنا شامل  ینکوشش و تالش و ا یعنیمبارزات مسلمانان است. جهاد  یبرا ییاصطالح پرمعنا

 ؛یگرو هم مبارزات د شود یجنگ هم م
از مصالح جامعه و سرکوب  یدفاع نظام یاسالم است که برا یناز دستورات مهم د یکی. جهاد ٢

 مهم، بسیار موضوع یک عنوان به جامعه از دفاع ی،جوامع انسان یۀشده است. در کل یعتشر  یندشمنان د
  ؛شود می ریزی برنامه و گذاری سرمایه آن برای و گرفته قرار توجه مورد

  مهم است. یتحّول و اصالح فرد و امت امر یاز اصول مهم برایکیعنوانتوجه به جهاد بهین. بنابرا٣

  جهاد

 ١٠۴عمران،  آل
 ١١٠عمران،  آل

استوار است.  یخاص یها هستند که بر ارزشیو اجتماعیازمند تحّوالت اخالقیجوامع نۀ. هم١
 خود، یتر با درایمردم، الزم است مد انیج میها و بطالن انحرافات سابق و را ن ارزشیج ایترو یبرا

ها و مالک  ارزش ین هدف، بررسیدن به ایرس ید. برایبند نماین روش پاای به را جامعه افراد
  اعتبارشان در رأس قرار دارد؛

است. » از منکر یامر به معروف و نه«ها و تحّول در جامعه  ارزش ینا یجترو یبرا یژهاز اصول و یکی. لذا ٢
 یمدارد، موجب تحک یگرانکه بر د یبر آثار  عالوه ی،و اجتماع یو منع از تخلفات شرع ها یکیبه ن یهتوص

  .شود یاز منکر میانو توجه خود آمران به معروف و ناهباوریتو تقو

امر به 
معروف و 

از  ینه
  منکر

  :تشویق یاتآ
  ٢٩رعد، 
  ٧، یدحد
٢۴−٢٢ ،رعد  
:هیتنب اتیآ  

  ١٣، یونس
  ١٣انفال، 

 همراهی یاتآ
 :تنبیه و تشویق

۴٠غافر،   
٨٢−٨١بقره،   

انسان در جهت  یاستعدادها یو شکوفاساز  یو بازدارندگ یختگیبرانگ یه برایق و تنبی. از روش تشو١
به تناسب وضع و حالشان  یکسته فرق گذاشت و با هر یسته با ناشاین افراد شابی یدرند. بایگ یکمال بهره م

  ت نمود عمل کند؛یه مناسب، آنان را هدایتنب ق ویتشو ۀلیرفتار کرد و به وس
شده است. اصوًال  یرفتهشناخته و پذ یاسالم یتمسلم در ترب یعنوان امر  به یهو تنب یق. اصل تشو٢

 یدهایوعده و وع یفر،مربوط به پاداش و ک های یهآ یامبران،پ یربهشت و جهنم، انذار و تبش
  .هستند تنبیه و تشویق از ییها ک و... همه جلوهخوفنا  و یزانگ شوق

 و یقتشو
  تنبیه

(جزاء و 
  پاداش)
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  اسالم نظر از تحول اصول :٣ نمودار

  
  شود؟ سؤال سوم پژوهش: فرایند تحول براساس دیدگاه اسالم چگونه تعریف می

 1پس از تدبر در آیات قرآن کریم و با الهام از حرکت جوهری مالصـدرا و آیـاتی کـه مالصـدرا
مفاهیم و مقوالت  اساس این بر شد. تعریف تغییر انواع براساس تحّول فرایندبدان استناد کرده بود، 

مربوطه شناسایی شده و مواردی که به تغییر و تحّول در قرآن اشاره دارند، به دو دستۀ تغییر در جهان 
   بندی شد. و انسان دسته

  

                                                           
 و... . ١۵؛ ق، ۶؛ انشقاق، ۶٧؛ غافر، ٧−۵؛ حج، ۶١و  ۶٠؛ واقعه، ۶٨؛ زمر، ١١فصلت،  ؛٨٨. نمل، ١

توکل

توبه

 تخصص در امور

 صبر و تحمل

 قدرت اجرای تغییر

دعا

 مبتنی بر ظرفیت وجودی

 رسینظارت و حساب

مشورت

فردی

گروهی

اصول تحول

عبودیت

تقوا

جهاد

 تشویق و تنبیه

 از منکرامر به معرف و نهی

 آموزش و تعلیم
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  انسان) و یهست جهان در ریی(تغ رییتغ انواع براساس تحّول تیریمد ندیفرا :۴ جدول

 رییطبقه: انواع تغ
 یهستجهاندرریی: تغ١طبقهریز

  مفهوم استنباط  اتیآ
  ٨٨نمل، 
١۵ق،   

  ٢٩الرحمن، 
  ٢رعد، 

  ۵٣، یشور 

 شدن نو حال در دائماً  و متجدد و الیس افالک و اجسام تمام عتی. صدرا معتقد است که طب١
  ؛ابدی یم رییتغ و لیتبد اءیاش صورت لحظه هر که یمعن نیبد. است

استناد شده، جهان و موجودات  اتیمالصدرا و براساس آ یحرکت جوهر  هیطبق نظر  نی. بنابرا٢
  و تحول هستند. رییدر حال تغ

 یحرکت جوهر 
  مالصدرا

  ۴، ینت
  ٧٨شعراء، 
  ۵٠طه، 
  ١٧٢اعراف، 
  ١۵۵بقره، 
 :یدمق یها سنت

  ١١رعد، 
  ۴۵فاطر، 
  ١۶اسراء، 

  ٢٠عنکبوت، 
 ۶انعام، 

ل ی. تبدیستندن یرپذییر و تغ یلتبد 2سوره فاطر ۴٣و  1سوره فتح ٢٣ یهطبق آ یاله یها . سنت١
 یفیو ک یل آن است که همان موجود را از نظر کمیتحو یرا به کل عوض کنند، ول یزیچ یعنی

ن اساس یر دهند. بر ایینکه مکان را تغیا ایا ضعف بخشند و یدگرگون کنند و بدان شدت 
ها نه  سنت یعنیرند، یپذ یل هم نمی، تحویر یناپذ یلبر تبد عالوهشود سنن  یکه گفته م یهنگام

 ها سنت نیرد ایگ یفر و پاداش، نقل و انتقال صورت میشوند و نه در مکان ک یعوض م یکل به
 ابتال؛ و تیهدا سنت مثل کنند ینم رییتغ وجه چیه به که هستند خداوند مطلق یها سنت معموالً 

 مسبب سبب، ای شرط صورت در که هستند یشرط یایقضا یسر  کی یاله دیمق یها سنت اما
 رامونشیپ جهان با ارتباط و انسان یزندگ عتیطب از یشرط یایقضا نیا. شد خواهد حاصل زین

  ؛شود یم استخراج
 از خارج تواند ینم یبشر  جامعه در یتحّول و رییگونه تغهر  یطورکل به و ها تمدن زوال و شیدای. پ٢

 .فتدیب اتفاقیالهیجار نیقوانوسینواموهاسنتچارچوب

 یها سنت
  یدمطلق و مق

 انساندرییر: تغ٢طبقهیرز
  مفهوم استنباط  یاتآ

٧−۵ ،حج  
۶٧غافر،   
١٠−٧ ،سجده  

  ۵۴روم، 

آنها پس از ذکر مراحل خلقت انسان (خاک، نطفه و...) معاددرکهیاتی. صدرا در مورد تمام آ١
منظور از ذکر مراحل خلقت انسان اثبات حرکت  یاتآ یلقب یندر ا: گوید یاثبات شده است، م

است که انسان از آنجا که براساس مراحل  گونه ینا یات،اثبات معاد در آ ۀانسان است و نحو یجوهر 
 یمنته یتیبالضروره به غا یاست و حرکت جوهر  یحرکت جوهر  یدارا شود، یم یجادمذکور ا

  ؛)٢، ج١٣٨٩ ن،ی(صدرالمتأله ستیتجرد ن جز یزیچکه همان تجرد است و معاد  شود یم
  .دارند داللتتحّولبودنیندیبر فرااتیآگونهنی. ا٢

 مراحل در رییتغ
رشد و خلقت  

  ٣٩رعد، 

 دو نوع هستند:ی. مقدرات اله١
  ؛رییتغ و لیقابل تبدر یامور غ )الف

مثل توبه کردن مردم از گناه رحتمی و مصالح آنها تابع اعمال و رفتار مردم است، یاموری که غ )ب
ا ظلم و یآورد و  ا دادن صدقه که مصلحت دفع بال را به همراه مییپی دارد و  که مصلحت عفو را در

نش ینظام آفر  ۀعنی خداوند متعال در ادار یاش قهر الهی را به دنبال دارد،  ستم که به خاطر مفسده
راتی در ییط، تغیر شراییتواند با تغ میتی که دارد، ینها ست و با حکمت و علم بییدست بسته ن

 و دنظریا تجدیجهل خداوند متعال و  نشانۀرات، یین تغیهی است که این آن بدهد. بدینش و قوانیآفر 
   آن امر است. ۀان دور یا پایط و یر شراییرات براساس حکمت و تغیین تغیست، بلکه ایمانی او نیپش

 در ییر. تغ٢
 انسان سرنوشت

  (بدا)
که  یاتیآ .١٫٢

 حتمیقضا و قدر 
 یحتمغیر  و

 یانخداوند را ب
  .کنند یم

                                                           
ِة الّلِه َتْبدیًال.١ تی َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َو َلْن َتِجَد ِلُسنَّ َة الّلِه الَّ  . ُسنَّ
ُی ٢ یِّ ِی َو ال َیحیُق اْلَمْکُر السَّ یِّ ْرِض َو َمْکَر السَّ

َ
ِة الّلِه َتْبـدیًال . اْسِتْکباًرا ِفی اْأل لیَن َفَلْن َتِجَد ِلُسنَّ وَّ

َ
َة اْأل ْهِلِه َفَهْل َیْنُظُروَن ِإّال ُسنَّ

َ
ِإّال ِبأ

ِة الّلِه َتْحویًال.  َو َلْن َتِجَد ِلُسنَّ
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 رییطبقه: انواع تغ

  ١١رعد، 
رحتمی (قضا و قدر) و فرشتگان فقط انسان را از یامر و فرمان خداوند دوگونه است، حتمی و غ

شود  ار از انسان نمیین حفاظت باعث سلب اختیهی است که ایکنند، بد رحتمی حفظ مییحوادث غ
  ار خود آنهاست.یها همچنان در اخت امتها و  و سرنوشت انسان

 که یاتی. آ٢٫٢
 سرنوشت تغییر

 بر را ها انسان
 افعال اثر

 آنان اختیاری
 .کنند می مطرح

   ٩٨، یونس
 ،صاّفات

١٠٧−١٠٢  
  ١۴٢اعراف، 

٩۶اعراف،   
١١ و ١٠نوح،   

  آنان یدعا و تضرع اثر بر ونسیبرطرف شدن عذاب از قوم 
  لیاسماع ذبح مورد در میبه ابراه یفرمان اله رییتغ
  شب ۴٠ در آن افتنی انیپا و یموس شب ٣٠ قاتیروز به م ١٠اضافه شدن 

  یآسمان برکات نزول و نیزم و آسمان از یبرکات گشودن در استغفار و تقوا مان،یا ریتأث

 که یاتیآ. ٣٫٢
 مصادیق به ناظر
 بوده، بداء عینی
 خاص موارد به
  .دارد اشاره آن

  ٩۶اعراف، 
 ١۴٠ عمران، آل

یدرون بهبود و ها انسان تیشخصراتییتغبریمبتنمثبتاصالحاتویاجتماعراتیی. تغ١
 از جهان در راتییتغ نیچنهم خداوند. ابدی تحقق یاجتماع مثبت راتییتغ گونه نیا تا است آنان

 هیپا بر را یاخرو  و یو یدن و یمعنو  و یماد و ینیزم و یآسمان برکات و یبارندگ شیافزا جمله
  .است کردهلیتحلویابیارزانسانتیشخصدرراتییتغ

 در ییر. تغ٣
 موقعیت
  اجتماعی

  ۵قصص، 
 ١٠۵، یاءانب

  ١٠۶بقره، 
۶انشقاق،   

 ١٢−١٠ ،واقعه
  ۵۶اعراف، 

گذرگاه در که یمعن نیا به داردداللتیبشر جوامعدرمستمرقانونوسنتکیبهاتیآنی. ا١
و نوبت به  گردد یشروع م آنها انحطاط ۀدور  و رسد یم انیپا به یگروه یاعتال و اوج خیتار  همه،

است که اشاره به  یتحّوالت بشر  یینها ۀندیمزبور آ هیمقصود از آ نیبنابرا رسد؛ یم نییسطوح پا
  ؛دارد یبشر  جوامع بر یاله افراد و صالحان تیحاکم

رو به  یبشر  ۀندیآ سرنوشت نیاست. بنابرا یتحّوالت بشر  ۀندیظهور درباره آ ۀدهند نشان اتی. آ٢
 ابعاد که شود یم یعمل یموقع یستگیشا نیا و شود متحول بتواند که است یستگیکمال و شا

  ؛شود گسترده وجه نیبهتر  به یزندگان نیا در یانسان
 و شود یم مستقل بدن از جهینت در و رسد یبه تجرد تمام م ی. لذا انسان در اثر حرکت جوهر ٣

؛است یعیطب مرگ سبب بدن، از استقالل نیا  
که در اصالح خود انجام داده  یراتییانسان براساس تغ یینها گاهیذکرشده مقصد و جا اتی. در آ۴

است.یاست، تقرب اله

 یتمقصد و غا
 تحّول ینددر فرا
. در جهان ١

  ؛یماد
. در جهان ٢

  .آخرت

 
فراینـد در انسـان بایـد  با توجه به شواهد قرآنی، تحّول در جهان و انسان، یک فرایند است. این

ابتدا از تغییر درون فرد شروع شود و با فراهم شدن یک سری شرایط و از بین رفتن موانع به تغییـرات 
های اسالمی هستند، پیش رود و سرانجام به تحّول در جامعـه و  مثبت اجتماعی که در راستای آموزه

شود که نحوۀ عمل هریک  له توصیف میفرایند تحّول انسان در دو مرح رو از این ،جهان منجر شوند
  گردد.  صورت دو مدل معرفی می به

خداونـد بـر  ۀصـورت کـه ابتـدا اراد یناشاره دارد. بـد یتحّول در سطح فرد یدر مدل اول به بررس
جهـان  یـنا ینپس از آن انسـان در چـارچوب قـوان شود یم یدهو انسان آفر گیرد یخلقت انسان تعلق م

و  یطحاکم و با اراده خود و قوه تعقـل خـود و فـراهم شـدن عوامـل، شـرا یاله یها مطابق سنت ی،ماد
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 یـن. اشـود یمـ یـلنا یانسان به قرب اله یتکه در نها دهد یرا انجام م یریخ یل و کارهائاصول، فضا
  .شود یانسان متحّول م یبترت ینو بد شود یانسان م یتکامل یرمطلوب) در س ییرباعث تحّول (تغ یندفرا

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسالم دگاهید از یفرد تحّول ندیفرا یالگو :۴ نمودار

 
تری است که مطابق با نظریه حرکت جـوهری مالصـدرا در جهـان هسـتی  مدل دوم مدل جامع

شوند. پس از خلقـت انسـان،  گیرد که در طی آن جهان مادی و انسان خلق می تغییراتی صورت می
گیـرد و در  ارادۀ خداوند و انسان در طـول یکـدیگر در ایجـاد تغییـر و تحـّول در انسـان تعلـق مـی

آیـد. نکتـۀ مهمـی کـه در اینجـا بایـد  گرایشات و تمایالت انسان تحّوالتی به وجـود مـی شناخت،
خاطرنشان کرد این است که این تغییر و تحّوالت اوًال در طـول ارادۀ خداونـد و ثانیـًا در چـارچوب 

شود. در مرحلـه بعـد پـس از  گیرد. بدین ترتیب فرد متحّول می های الهی صورت می قوانین و سنت
در سطح فردی، انسان قادر است در جامعه و نهایتًا در جهان تحـّول ایجـاد کنـد و براسـاس  تحّول

تحّوالت صورت گرفته در جهان امت واحده به وجود آید؛ بنابراین براساس این مدل، تحّول ابتدا در 
 فرد سپس در جامعه و در نهایت در جهان رخ خواهد داد.

اراده خدا

 خلقت انسان

 اراده انسان

 های الهیوجود قوانین حاکم بر جهان و سنت

 کارگیری قوه تعقلبه

 فراهم شدن عوامل، شرایط و اصول

 ظهور و بروز بیرونی

 نیل به کمال و قرب الهی

 تحول در انسان
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  اسالم دگاهید از تحّول تیریمد ندیفرا یالگو :۵ نمودار

 

  گیری نتیجه و بحث. ۶

منظور دسـتیابی بـه پیامـدهای مطلـوب نیازمنـد عوامـل و  هر برنامه و طرح تحولی و اجرای آن بـه
  شود. شرایطی است که در دو دسته عوامل درونی و بیرونی تعریف می

شرایط، کیفیات و حاالتی هستند که براساس قوۀ تعقـل و اختیـار  منظور از عوامل درونی همان
اّما این مجموعـۀ عوامـل  ؛گیرد جویی و بر مبنای ایمان و عبودیت او شکل می مالانسان و میل به ک

واسطۀ تدبیر عالمان دینی  و کافی نیست، بلکه باید این بلوغ انسانی از بیرون بهاست شرط الزم بوده 
سوی خالق  با استفاده از نقشۀ جامع و کامل دین و با برقراری عدالت، وحدت و انسجام اسالمی به

  تی تقرب و تکامل یابد. هس
در حقیقت چندسطحی بـودن مفهـوم تحـول و نحـوۀ ارتبـاط عوامـل بـا یکـدیگر حکایـت از 

هـا  مجری طرح تحول باید از این ویژگـی تنها نه رو از اینبر بودن آن دارد،  پیچیدگی، دشواری، زمان
عقالنـی عوامـل انسـانی طور همزمان زمینۀ توسعۀ شناختی، معرفتی و   بلکه باید به ،برخوردار بوده

  مرتبط به آن را فراهم سازد. 

انساندرتحولایجاددرانسانوالهیاراده

 های الهی)تحول در شناخت، گرایشات و تمایالت خود مطابق با قوانین جهان مادی (سنت

تغییر در جهان 
)(حرکت جوهری

خلقت انسان

تحول فردی

 تحول بین گروهی (جامعه

تحول جهانی
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تحـّول، صـرفًا  یجـادا یالزم بـرا یطعوامـل و شـرا دهد یباالتر نشان م یدر سطح ها یافته ینهمچن
و  یـتعقالن یمـان،از جملـه ا یو اعتقاد یعوامل معنو یرندۀبلکه دربرگ یست،ن یمحدود به مسائل ماد

 یجـادابتـدا در درون فـرد تحـّول ا توانند یقلب و جوانح افراد م یراست که ابتدا با تسخ ییجو کمال یلم
 یو بـا برقـرار یاسـیعالمـان و حاکمـان س یاسالم، رهبر ینمب یند یو سپس با توجه رهنمودها یندنما

  .کنندفراتر روند و جامعه را متحّول  یاز حوزه تحّول در سطح فرد یوحدت، انسجام و عدالت اجتماع
افـزاری تقسـیم  افزاری و نرم اه غرب، عوامل و شرایط تحّول به تغییرات سختدر مقایسه با دیدگ

شوند و از منظر عامل مؤثر در ایجاد تغییر چهار دستۀ عامل نیروی انسـانی، سـاختاری، قـوانین  می
  شود.  های سازمانی و در نهایت تکنولوژیک مطرح می وخط مشی

غرب عامل اصلی تحّول نیز، انسـان اسـت  نظران بندی از منظر صاحب براساس این نوع تقسیم
ترین عامل تحّول  های مادی او توجه شود؛ بنابراین مهم که برای ایجاد تحّول باید به نیازها و خواسته

  را در نیروی انسانی و مسائل مادی مربوط به او دانسته که سایر عوامل به آن وابسته هستند.
آمده از آیات قرآن، اصول تحّول در دو گروه فردی و از نظر اسالم و براساس شواهد و استنباط بر

که در زمینۀ اصول فردی از نظر اسالم هنجارها و باید و نبایـدهای رفتـاری، بندی شد  گروهی دسته
شـود،  هـای آن از جملـه عبودیـت، صـبر، توبـه و... بیـان مـی ها و مقـوم براساس ایمان و شاخص

به عبارتی  های فردی اشاره دارد. توجه به نیازها و خواهش که در دیدگاه غربی صرفًا به مسئله درحالی
شـوند.  از نظر غرب این اصل بر سایر اصول تقدم دارد و با وجود این اصل سایر اصول محقـق مـی

ومانیسـتی اسـت و از منظـر اسـالم رد که باید دانست که این نوع نگاه به انسان یک نگاه اُ  درصورتی
صول فردی معتقد است اصالت انسان به مفاهیمی از قبیـل عبودیـت، شود. اسالم در ارتباط با ا می

  تقوا، توکل، توبه و... وابسته است.
نظران غربی شرط رسیدن به تحّول توجه به هنجارها و  در ارتباط با اصول گروهی از نظر صاحب

از  کـه باید و نبایدهای رفتاری برخاسته از توافق رسمی و غیررسمی گروه است این در حالی اسـت
نظر اسالم توافق هنجاری یکی از اصول الزمه است که اسالم هم بـا عنـوان اصـل مشـورت بـه آن 

شود از جمله: اصـل امـر بـه معـروف و  تر دیگری در این زمینه مطرح می اما اصول مهم ؛اشاره دارد
ولیـای عنوان امر مسلم و همیشگی فرایند تحّول و اصل جهاد که گـاهی بـه فرمـان ا نهی از منکر به

  شود. صالح جامعه و ولی امر مسلمین واجب کفایی می
 در تغییـر بحث دربندی شد.  دسته انسان و جهان در تغییر انواع براساس تحّول فراینددر نهایت 

 َسَیالن عین آنها هستی و موجودات جملگی نهادِ  مالصدرا، دیدگاه از که کرد خاطرنشان باید جهان
 در یدگرگـون و اسـت گـذر و النیَ َسـ در کـه است اءیاش وجود جوهر نیا و است مبدأ یسو به شوق و
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 و تکـاپو و حرکت در (جهان) عتیطب عالم کل نیبنابرا است؛ جواهر از برخاسته تنها ظواهر و اعراض
 بـه .انـد سـکون و قرار محل و حرکت انیپا که است یمجرد موجودات ای موجود به دنیرس یبرا شوق

  .است شده واقع مجردات عالم گرید قطب در و عتیطب و ماده عالم ،یهست قطب کی در بیترت نیا
 کـه نیـز مجـرد عـالم و کند می حرکت تجرد جهان سوی به دائم سیالن در هستی جهان بنابراین

 موجـودات نهـاد در حرکـت انگیـزش باعث ذاتی طور به است موجودات در جوهری حرکت علت
 یکپارچـه طور بـه جهـان، کلیـت کـه پـذیرفت بایـد جوهری حرکت پذیرش با پس باشد. می مادی
 فطـرت جزء کمال سوی به حرکت دیدگاه، این از شوند. می متحّول و است حرکت در کمال سوی به

 با هماهنگی در را خود سادگی به و خود به خود امر این به معرفت از بعد انسان و بوده طبیعت عالم
گاه درونی حرکت این از روز به روز و یافت خواهد عالم اصلی فطرت این  ایـن از و شـد خواهد تر آ

  شد. خواهد برخوردار است جهان و خویشتن درونی جوهر حرکت درک حاصل که روحی جذبه
 با انسان حال شود. می منجر انسان خلقت به و آغاز هستی جهان از تحّولی حرکت سیر بنابراین

 و زند می گمراهی یا و کمال به رسیدن جهت در تغییراتی هب دست عالم این در خود اراده و تعقل قوه
  گیرد. می صورت تحّول فرایند صورت بدین

شده، تحّول در جهان و انسان، یک فرایند است. ایـن فراینـد در بیان بنابراین با توجه به مطالب 
بین رفتن موانـع انسان باید ابتدا از تغییر درون فرد شروع شود و با فراهم شدن یک سری شرایط و از 

های اسالمی هستند، پیش رود و سرانجام بـه تحـّول  به تغییرات مثبت اجتماعی که در راستای آموزه
  شوند. منجر در جامعه و جهان

  
  ها یافته کاربست. ٧

 و زمان مستلزم است )بیرونی/درونی( ندبعدیچ و )جمعی/یفرد( یچندسطح یامر تحّول .١
 ایجـاد بـرای بلندمـدت و اساسی های حل راه به باید است اجرا فرایند در آن متولیان حوصلۀ و صبر
  ؛باشیم داشته توجه مقطعی های نگرش جای به تحّول و تغییر
 و امـدادها از آن اجـرای راستای در بتوان تا باشد الهی انگیزۀ و نیت دارای باید تحّول برنامه .٢

  ؛برد بهره آن ردبپیش جهت متعال خداوند معنوی های حمایت
 .اسـت آن تحقـق اصـلی شرط )اتقو( صالح عمل و ایمان ،سازمان در تحّولی برنامه هر در .٣
  ؛است عمل سودمندی شاخص و معیارتقوا  و سازمانی/فردی تحّول موتور ایمان
گاهانه و ارادی فرایندی که ییآنجا از تحّولی برنامه هرگونه .۴  در تسریع جهت است الزم است آ
 ؛سپرد آنان به را عمل اختیار و نموده اعتماد زیردستان به آن اجرای روند
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 در عـدالت اصـل برقـراری بـا و شـود رهبری متقی و مؤمن فردی سوی از باید تحّول فرایند .۵
 و قـوا تمـام خـود امر این که بوده اجتماعی انسجام و وحدت مقوم امکانات و منابع توزیع و جذب

 ؛کند می بسیج خداوند به تقرب و خودسازی نهایت در و خدا خلق به خدمت جهت در را امکانات
 یعنـی فراگیر همگانی نظارت سیستم یک بدون اسالمی جامعه یک در تحّولی برنامه هرگونه .۶
 مصـوب الزامـات و قـوانینفقـط  نـه را تحّول برنامه .رسد نمی ثمر به منکر از نهی و معروف به امر

  .کند می پایش اخالقی انسان بیدار وجدان آن از تر مهم بلکه ،زمانه
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