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 چکیده

های  ههدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت، جایگاه و رویکرد متون اسالمی و دیدگا
( یک ت پژوهشاالؤس. شناسان نسبت به ساختار و مبانی تغییرات اجتماعی است جامعه

ساختار تغییرات اجتماعی ( است؟ دو در تفاسیر قرآن چگونه تبیین شده« تغییر سنت»موضوع 
روش اکتشافی است؟ تحقیق به  شناسان چگونه تحلیل شده در متون اسالمی و کلمات جامعه

، در پاسخ به سؤال اول است حلیلی، با ابزار تحلیل محتوا صورت پذیرفتهو رویکرد توصیفی ت
تبدیل جامعه از وضعیت »دهد که گروه اول از مفسران سنت تغییر را ها نشان می بررسی

تبدیل جامعه از »گروه دوم از مفسران سنت تغییر را به . اند معنا نموده« مطلوب به نامطلوب
در پاسخ به سؤال دوم در چهار زمینه . اند معنا نموده« لعکسوضعیت مطلوب به نامطلوب و با

های  است، بحث اول یعنی عوامل تغییرات اجتماعی؛ مطابق آموزه به بحث پرداخته شده
بحث دوم یعنی شرایط . روند شمار می عامل اصلی حرکت تاریخ بهتفسیری، انبیاء الهی 

ی تغییر عبارت است از عقیدۀ صحیح، های قرآن شروط اساستغییرات اجتماعی؛ مطابق آموزه
عنوان اجزاء  به)بحث سوم یعنی عناصر تغییرات اجتماعی؛ دو عنصر مردم . ایمان با عمل

، در تغییرات جوامع باید مورد توجه (مدت الزم برای تغییر)و زمان ( دهندۀ جامعهتشکیل
شناسان،  و جامعه تعالیم قرآن منظر بحث چهارم یعنی موانع تغییرات اجتماعی؛ از. باشد

تفاوتی اجتماعی با  گزینی و بیجمله تقلید، تعصّب، عزلتتغییرات اجتماعی به دالیلی از
 . کندی مواجه است

 .سنت، تغییر، اجتماع، عوامل، موانع :واژگان کلیدی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 sadrifar@gmail.com، (نویسنده مسئول) مربی گروه معرف اسالمی، دانشگاه پیام نور .  
 دانشیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور.  
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی.  

 دانشیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور.  



 

 

 

 

 
 0931سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   041 

  

 

 مقدمه و بیان مسئله
تغییر و تحول گذر زمان، . تاریخ در جریان و در دل تاریخ، تغییر و دگرگونی درحال انجام است

. های اجتماعی است تغییر و دگرگونی ماهیّت پدیده. آورد را برای انسان و جامعه به ارمغان می

: 31  گهر، نیک)شناختی است  ای مستعدّ تحلیل و بررسی جامعه نفس دگرگونی اجتماعی پدیده

انسانی  ف علومهای مختل های متفاوت اندیشمندان در حوزه این تغییر و تحوالت با دیدگاه (.1  

های اجتماعی، همواره از  گیرد، لذا شناخت عوامل دگرگونی و اسالمی مورد تحلیل قرار می

های اندیشمندان بزرگ بوده و هریک با رویکردهای متفاوتی به تحلیل وقایع و تغییرات  دغدغه

شود  رح میای مط گونه خلدون به این بحث در نزد اندیشمندانی همچون ابن. اند اجتماعی پرداخته

جای تأکید بر وقایع و نقل  های آشکاری داشته و به نگاری رایج عصر خود تفاوت که با تاریخ

جمشیدیها و )شود  اخبار، بر یافتن علت وقوع آن و تأثیرات آن بر حوادث دیگر تأکید می

ی و دار در نزد دانشمندان غربی پس از رنسانس دو دیدگاه اقتصاد سرمایه (.  :  3  صبوریان، 

اما . تأثیر قرار دادند نگری در غرب، مباحث دگرگونی تاریخی و اجتماعی را تحت دیدگاه جامعه

. شناسانه و وجودشناسانه ویژۀ خود را دارد براساس مبانی قرآنی، دگرگونی تاریخی مبدأ هستی

از منظر . یابد بنابراین نقش عوامل غیبی در تغییرات اجتماعی و تاریخی جایگاهی خاص می

باشد و این رفتارها به  های تاریخی در پیوند با رفتارهای انسان می ای از دگرگونی قرآن، پاره

است بینی و ارادۀ انسانی  نگری، عوامل اجتماعی فرهنگی، جهان خود متأثر از نوع غایت نوبۀ

  (.1:   3  جمشیدیها و رضوانی، )

از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ  های اجتماعی ابعاد مختلفی عنوان یکی از پدیده تغییر به

روشنگری مفسران در عصر حاضر که به تفسیر آیات قرآن با رویکرد اجتماعی . گیرد را دربرمی

های نو در محافل علمی و  عنوان دانش اجتماعی به شناسی و علوم پرداخته، در کنار دانش جامعه

شناسی منظومۀ  گاه جامعهشناسی به آیات اجتماعی قرآن جهت کشف دید عرضۀ مفاهیم جامعه

 .آیات الهی از اهمیت موضوع تحقیق و پژوهش در آیات اجتماعی قرآن حکایت دارد

طور مستقیم یا  در آیات قرآن کریم، بهعنوان یکی از سنن اجتماعی  مسئلۀ تغییر در اجتماع به

ترین سنن و سنت تغییر در بین مفسران اجتماعی از مهمدر ضمن آیات، مورد اشاره قرار گرفته 

در . اند یاد نموده( ها مادر سنت)« ام السنن»اجتماعی بشر شمرده شده که از آن به  الهی در نظام

 ما یُغَیِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ...»طور مستقیم به این سنت پرداخته آیۀ ای که بهبین این آیات، مهمترین آیه
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این آیه از آیات کلیدی در تفاسیر اجتماعی . باشدمی (  ، رعد) «...بِأَنْفُسِهِمْ ما یُغَیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ

  (.  :  3  نفیسی، ) است گیری جریان تفسیر اجتماعی مورد توجه بوده است که از ابتدای شکل

 هدف و سؤال تحقیق
شناسی است که توجه  مدار بودن عرصۀ اجتماعی یکی از مسائل بنیادی جامعه مدار یا قاعده قانون

پردازان معاصر نظیر  فکران کالسیک، از جمله وبر، دورکیم، مارکس و نیز نظریهبسیاری از مت

این  (. : 31  :کچویان و کالنتری)است  هابرس و گیدنز و باسکار را به خود مشغول کرده

های  مسئله در سلسله مباحث تاریخی که در قرآن آمده قابل استناد است و پژوهشگران در تالش

با  (.1 -1:  3   ،یرضوانو  هایدیجمش)اند  دگرگونی اجتماع پرداختهخود، به بررسی عوامل 

، هدف این مقاله نشان دادن اهمیت (با اغماض)توجه به ترجمۀ سنت در زبان فارسی به قانون 

عنوان سنت الهی در قرآن و متون اسالمی در کنار  مسئلۀ تغییر و جایگاه تغییرات اجتماعی به

از طرفی با توجه به گستردگی آیات سنن اجتماعی . باشد زمینه می شناسان در این سخنان جامعه

 .باشد سورۀ رعد، تأکید نوشتار بر این آیه می   و اهمیت آیۀ 

دیدگاه مفسران اجتماعی (  : ها پاسخ دهد رو تالش دارد به این پرسش بنابراین، نوشتار پیش

جتماعی در متون اسالمی و کلمات ساختار تغییرات ا(  در اجتماع چیست؟ « سنت تغییر»دربارۀ 

 است؟ شناسان چگونه تبیین شده جامعه

 پیشینۀ پژوهش
باشد که دانشمندان  شناسی و فلسفۀ تاریخ می مسئلۀ تغییرات جوامع از مسائل عمدۀ جامعه

های تحقیق خاص خود به بررسی علل و عوامل تغییرات جوامع  هریک از این علوم با روش

ان حوزۀ تفسیر نیز از زوایای مختلف، به تحلیل نظریۀ سنت تغییر و پژوه دانش. پردازند می

 :اند از جمله تغییرات اجتماعی پرداخته

إِنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما ...»تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیۀ »در مقالۀ .  

نوشتۀ احمد بادکوبه هزاوه و « ادوار تاریخی براساس مفهوم میثاق اجتماعی در« ...بِأَنْفُسِهِمْ

تالش شده اثبات نماید مفسرانی که به  هامقاالت و بررسییونس دهقانی فارسانی در مجلۀ 

های اجتماعی رایج در تاثیر میثاق اند، در تفاسیر خویش تحت مند بودهمباحث اجتماعی عالقه
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ستا با گفتمان حاکم و متفاوت از را عصر خود بوده، لذا تفسیر مفسر از یک آیه گاه هم

 .باشد های رایج گذشته میدیدگاه

اهلل  سید رضا مؤدب، امان« سنت الهی در تغییرات اجتماعی از دیدگاه مفسران شیعه»مقالۀ .  

اجتماعی در سه شاخۀ شناختی، روانی و به عوامل تغییرات  شناسی فصلنامه شیعهفصیحی در 

ای مورد  های حاشیه کارگزاران تغییر یعنی نخبگان و گروهسپس بحث . است رفتاری پرداخته

دنبال آن به موانع تغییرات اجتماعی در سه حوزۀ فرهنگی،  است و به بحث قرار گرفته

 .است اجتماعی و روانی پرداخته و در نهایت، هدف تغییرات اجتماعی را به بحث گذاشته

نوشتۀ محمد تقی سبحانی نیا در مجلۀ « هورسازی ظ نظریۀ تغییر و تأثیر آن در زمینه»مقالۀ .  

ترین و  ای با عنوان نظریۀ تغییر از ظهور منجی به عنوان مهم ، ضمن طرح نظریهمشرق موعود

ها به دست خداوند است اما  ترین تغییر یاد نموده سپس بیان نموده که تغییر در امت اساسی

 .باشد مقدمات آن به دست بشر می

از این تحقیقات مسئلۀ تغییر را از نگاهی خاص مورد بررسی قرار  با توجه به اینکه هریک

نظر نگارنده در این تحقیقات مغفول مانده و این پژوهش تالش خود را معطوف  اند، آنچه به داده

به آن نموده است ارائۀ تعریف دقیق از سنت تغییر با استخراج و استنتاج از دیدگاه مفسران 

ین تحقیق تالش براین است که با تحلیل محتوا به تعاریفی که از باشد، لذا در ا اجتماعی می

نماید دست یابد، و از طرف دیگر، به ساختار  سنت تغییر در اندیشۀ مفسران اجتماعی ظهور می

بحث تغییرات اجتماعی یعنی مسائلی از قبیل عوامل تغییرات اجتماعی، شروط تغییر و موانع 

 .تغییرات اجتماعی بپردازد

 وهشروش پژ
در پژوهش حاضر، تالش براین است که ابتدا با روش توصیفی دیدگاه مفسران اجتماعی در 

حوزۀ سنت تغییر با توجه به تفسیر آیات قرآن استخراج شود و تفاوت دیدگاه آنها با یکدیگر 

درواقع روش . تبیین گردد و سپس به مباحثی که در ذیل بحث تغییر مطرح است پرداخته شود

باشد که با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد  از نوع اکتشافی و توصیفی می پژوهش حاضر

لذا، از طریق . پردازد توصیفی تحلیلی، با ابزار تحلیل محتوا به تبیین دیدگاه مفسران اجتماعی می

 .است های مفسران استخراج و تحلیل شده ای، دیدگاه مطالعۀ کتابخانه
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 مفاهیم تحقیق
. است آمده( پسندیده یا ناپسند)کتب لغت به معنای سیره، راه و روش در ( سنن)سنت  :سنت

، 11  جوهری، )باشد می« روش استوار وراه »معنای  واژه به خداوند نسبت داده شود بهاگر این 

،  1  دهخدا، )است  معانی راه و روش، طریقه، قانون، آیین اشاره کرده دهخدا به(. 3   : 5ج 

و رایج است، که   معمول  معناى طریقۀ به« سنت»طباطبایی کلمۀ  ق نظر عالمهمطاب(. 1    : 3ج 

 (.  5: 1 ، ج  1  طباطبایی، )طبع خود غالباً یا دائماً جارى باشد به

واژه از بار معنایی متعددی در حوزۀ دین، آداب و رسوم اجتماعی و غیر آن برخوردار این 

هایی است که نظام جهان براساس آن  قانون« الهی سنّت»در اصطالح اندیشمندان دینی، . است

هایی است که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایۀ آنها تدبیر و اداره  شود یا روش  اداره می

معنای رفتاری است که همواره وجود  اجتماعی به در علوم(. 5  : 13  یزدی، مصباح)کند   می

 (. 33:  1  وبر، )دوانده است  های طوالنی ریشه داشته و در اثر ممارست

 به را آن: ءَ الشی[ غیر] تَغْیِیراً -غَیَّرَ. باشد می «غیر» ریشۀ از تفعیل باب مصدر تغییر :تغییر

(.  51:  3  معلوف، )کرد  عوض دیگر چیزى با و دگرگون را آن درآورد، دیگر شکلى

ی که اگر مشاهد شود، برخالف اگونه است به دگرگونی شی، برخالف آنچه بوده تغییر»: همچنین

 وجه دو بر تَغْیِیر. (1 3:   ،ج  1  ؛ طبرسی، 1  : 5 تا، جطوسى، بی)« .آنچه بوده، دیده شود

غیر آن  به تبدیل در معنا یعنی تغییر :دوّم .آن ذات تغییر بدون چیزى صورت تغییر: اوّل است

 . (1 1:    ، ج13  راغب اصفهانی، )

 های پژوهش یافته
قلمرو اول . شود های پژوهش در دو قلمرو پیگیری می اسخ به سؤاالت مطروحه، یافتهدر پ

سورۀ رعد و تحلیل محتوا براساس کلمات مفسران و    ها در خصوص تفسیر آیۀ  دیدگاه

 .درنهایت پاسخ به این پرسش که سنت تغییر براساس محتوای کلمات مفسران چه تعاریفی دارد

ه دریافت تعاریف سنت تغییر از نگاه مفسران به بررسی ساختار در قلمرو دوم، با توجه ب

 .پردازیم تغییرات اجتماعی می

 سورۀ رعد 55های مفسران  ذیل آیۀ  دیدگاه: قلمرو اول( الف
 چیست؟   «...بِأَنْفُسِهِمْ ما یُغَیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما یُغَیِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ...»موضوع تغییر در آیه 
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 دگاه اول دی. 5
ناظر « ...بِأَنفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یُغَیِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ...»اول در آیۀ « مَا»طباطبایی، از نظر عالمه

در دیدگاه ایشان، ایمان و . است هایی است که خداوند به بندگان عطا نموده ها و موهبتبه نعمت

باشد و تا زمانی که این  های دنیا و آخرت به بندگان می تعمل صالح موجب سرازیر شدن نعم

وضعیت در بندگان تداوم داشته باشد، نعمت از ناحیۀ خداوند تداوم خواهد داشت، اما اگر 

طباطبایی، )نماید  بندگان وضعیت خود را تغییر دهند، خداوند هم نعمت را به نقمت تبدیل می

؛ 3  : 1، ج (تابی)طوسی، )باشد  ول مفسران دیگری میاین دیدگاه مورد قب. (    :   ، ج  1  

؛ شوکانى،  3 :   ، ج 3   ؛ بیضاوی، 1 5:   ، ج11  ؛ زمخشری،    : 1 ، ج  1  طبرسی، 

 (.3 : 1 ، ج     ؛ رشید رضا،  3  :   ، ج     عربی،  ؛ ابن 3:   ، ج     

از آن یاد شده مفسران عموماً « نفُسِهِمْبِأَ مَا»ها که در آیه با تعبیر  دربارۀ علت قطع این نعمت

؛ 3  :   ، ج 1   سمرقندى، )اند  را معصیت و کفران نعمت، و امثال این موارد شمردهآن 

؛ طبرسى،  3 :    ، ج3   ؛ بیضاوى، 3  : 1 ، ج (بی تا)؛ طوسى، 1 :   ، ج 113 طبرانى، 

 (.   : 1 ، ج    ؛ رشید رضا،    :  1ج  ، 1  

 عبارت توان از کلمات این دسته از مفسران استنتاج نمود آنچه از سنت تغییر می بنابراین

بیان که اگر جامعۀ اسالمی که در  بدین .«نامطلوب به مطلوب از جامعه تیوضع لیتبد» از است

جای شکرگزاری از نعمات حق  نعمات الهی قرار دارد و از وضعیت مطلوب برخوردار است، به

سازد  سپاسی پیش گیرد آنگاه خداوند برای این جامعه سنت تغییر را جاری میتعالی راه کفر و نا

 .شود نماید و در نتیجه جامعه به وضعیت نامطلوب دچار می ها را از آنها سلب می یعنی نعمت

 دیدگاه دوم . 0
کس آن معنای از بندگی خدا به گناه و معصیت و ع را به« مَابِقَوْمٍ»در « ما»در این دیدگاه، مفسران 

همچنین تفسیر (.    :   ، ج 11  سبزوارى، )اند  یعنی از معصیت به بندگی خدا  تفسیر نموده

اند  معنا نموده« کارهای نیک یا اخالق فاسد»، «خیر و شر»را کلماتی از قبیل « ما بانفسهم»در « ما»

؛ دروزه،  13:  ج  : 1   ؛ دره،    :    ، ج1   ؛ بقاعی، 51 :  ، ج 3   تهرانى، صادقى)

این گروه مفسران مفهوم بخش اول و دوم آیه را عکس یکدیگر معنا (. 5 5: 5 ، ج     

و آنچه مطلوب انسان و جامعه است معنا « نعمت»اول آیه را بهبدین بیان که اگر بخش . اند نموده

مانند  -ودش رفتن نعمت از انسان و جامعه  میاند، بخش دوم آیه را به آنچه باعث از دست نموده
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و وضعیت نامطلوب برای انسان و « نقمت»اگر بخش اول آیه را به . اند معنا نموده -معصیت

بازگشت به : مانند -شود  آنچه سبب بازگشت به نعمت می اند، بخش دوم به جامعه معنا نموده

از حاصل اینکه، سنت تغییر را در دیدگاه این گروه . اند گرفته -خدا، شکر و آنچه مطلوب است

تبدیل وضعیت جامعه از مطلوب به نامطلوب و بالعکس آن یعنی از نامطلوب »توان  مفسران می

توان برشمرد در تفسیر  سید قطب را که از گروه دوم این مفسران می. تعریف نمود« به مطلوب

 زتع و دهد، ینم رییتغ را ینقمت و ینادار ای یثروت و ینعمتوند خدا درستی که به»: اند آیه آورده

 مگر .سازد ینم دگرگون را یریتحق و نیتوه ای یمنزلت و مکانت و دینما ینم دگرگون را یذلت ای

 رییتغ را شانیزندگان تیواقع و افعال و اعمال و فهم و درک و احساسات مردمان که یزمان

ارى باقى خداوند انسان را در سختى و خو»: اند مغنیه آورده. (3 1 :   ، ج 5   قطب، )« .دهند

از آن، در برابر باطل گذارد، مادام که وى در جمود و رکود خویش بماند و براى رهایى  مى

 (.  11:   ، ج 13  مغنیه، )« برنخیزد و حرکتى از خود نشان ندهد

آید که رقم زدن آیندۀ جامعه در دست ماست، به  دسته از مفسران برمی از دقت در کالم این

گونه که وضعیت فعلی که جامعۀ اسالمی در آن قرار دارد  همان. داردهمت امروزی ما بستگی 

 .باشد محصول عملکرد گذشتۀ آن می

 های دو دیدگاه تفاوت
در این آیه   .باشد انفال میسورۀ   5مستند دیدگاه عالمه و گروه اول از مفسران آیۀ .  

ش تفسیری عالمه طباطبایی این مسئله درواقع به رو. است مطرح شده« نقمت»به « تغییر نعمت»

 .گردد، برخالف دیدگاه گروه دوم از مفسران برمی  (قرآن به قرآن)

که خداوند  طباطبایی و گروه اول از مفسران آن است تغییر در کالم عالمه مراد از سنت.  

نماید، مادامی که جامعه براساس فطرت الهی حرکت  ها را از انسان و جامعه سلب نمینعمت

ها از  اگر جامعه از یکتاپرستی به شرک و گناه و عصیان روی آورد، آنگاه خداوند نعمت .نماید

 . «نامطلوب به مطلوب وضعیت از تغییر»نماید و این یعنی  جامعه سلب می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 ( 5انفال،)« قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَۀً أَنْعَمَها عَلى».  

 نیا رد. است شده ادی فراوان آن از یقرآن علوم متون در که است ییها روش جمله از قرآن با قرآن یریتفس وشر.   

 است هم به کینزد حداقل ای کسانی آنها یمحتوا و موضوع که مشابه اتیآ کمک به قرآن اتیآ یمعان وه،یش

 .شود یم استخراج
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مغنیه، مکارم شیرازی، شهید : تعریف دیگری که از سنت تغییر شده و از کالم مفسرانی مانند

دهد، مگر  ست از اینکه خداوند اوضاع جامعه را تغییری نمیصدر قابل دریافت است عبارت ا

ای ممکن  طورکلی، وضعیت هر جامعه به. اینکه خود جامعه در جهت تغییر اوضاع تالش نماید

ای که صاحب نعمت باشد، باید آنچه را که باعث از دست  است خوب یا بد باشد، لذا جامعه

ماندگی است باید با  ای که در رکود و عقب جامعهدر . شود از جامعه دور نمایند رفتن نعمت می

 . ارادۀ خود تصمیم به تغییر وضعیت موجود دهد

 بنیادی تغییر یک از که است روبنایی تغییری قومی هر اجتماعی شئون و اوضاع تغییر

 که زمانی تا. باشد آمده وجود به باید قوم آن خود درون که است تغییری آن و گرفته سرچشمه

 اجتماعی نهادهای و خارجی اوضاع نشود، ایجاد ملت افراد ِ عموم روحی حالت رد تغییری

 (. 1  :  3  صدر، )یابد  نمی تغییر نیز ملت بر حاکم

باشد تالزمی است که در برداشت گروه دوم  دوم میدیگری که مبتنی بر تفاوت تفاوت .  

باشد  آنها در آیه تالزمی نمی مفسران قابل دریافت است؛ برخالف گروه اول که مطابق دیدگاه

 (.   :    ، ج  1  طباطبایى، )

ها و وضعیت  طورکلی به نعمت اول در آیه را به« ما»مراد از تالزم این است که هرگاه 

« ما»دوم در آیه به نقمت و وضعیت نامطلوب معنا نماییم و هرگاه « ما»مطلوب تفسیر نماییم، 

دوم را به نقمت و وضعیت مطلوب « ما»طلوب معنا نماییم، اول را در آیه به نعمت و وضعیت نام

 .تفسیر نماییم

بنابراین با توجه به تحلیل محتوای کالم مفسران دربارۀ تغییرات اجتماعی و سنت تغییر، 

های پژوهش که در پاسخ به سؤال اصلی مقاله یعنی ارائۀ تعریف دقیق سنت تغییر از دیدگاه  یافته

 :توان ارائه داد ارد که دوگونه تعریف از تغییر در دیدگاه آنها میمفسران، حکایت از آن د

حال اگر . تغییر عبارت است از نگهداری و حفظ وضعیت موجود و احسن: دیدگاه اول -

ای در چنین وضعیتی نبود و در وضعیت نامطلوب قرار داشت، مطابق دیدگاه این مفسران  جامعه

 .است دهسورۀ رعد در این خصوص سکوت کر   آیۀ 

در صورت برقرار بودن )سنت تغییر عبارت است از حفظ وضعیت مطلوب : دیدگاه دوم -

و حرکت و تغییرات برای ایجاد وضعیت مطلوب و احسن ( وضعیت مطلوب در جامعه

 (.ای نامطلوب درصورت وجود جامعه)

 :باشد توضیح اینکه در دیدگاه دوم از مفسران، وضعیت جامعه از دو حال خارج نمی 
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در این حالت، جامعه باید تالش خود را معطوف به حفظ : حالت اول یعنی وضعیت مطلوب

توان در شکرگزاری  در نگاه قرآنی حفظ این وضعیت برای جامعه را می. این وضعیت نماید

 .نسبت به انعام الهی و امثال این موارد دانست

سوی جامعۀ مطلوب  هخروج از این وضعیت و حرکت ب: حالت دوم یعنی وضعیت نامطلوب

باشد و اگر در تودۀ جامعه تغییرات بنیادین رخ  و احسن، مستلزم تغییرات باطنی در تودۀ امت می

 .ندهد، جامعه در همان وضعیت باقی خواهد ماند

 ساختار تغییر در اجتماع: قلمرو دوم( ب

ین سنن عنوان یکی از مهمتر بعد از روشن شدن تعریف سنت تغییر در دیدگاه مفسران به

از جمله عوامل تغییرات اجتماعی . پردازیم تغییرات در اجتماع می  اجتماعی در ادامه به ساختار

اند؟ همچنین عناصر و موانع تغییر در دیدگاه قرآن و مفسران  و شرایط تغییرات در جامعه کدام

 :پردازیم ها می چه موادری است؟ در ادامه به بررسی این پرسش

 جتماعیعوامل تغییرات ا. 5

بحث از عوامل تاریخی در تغییرات اجتماعی، یکی از مباحثی است که در بین پژوهشگران 

و اجتماعی  است؛ در ابتدا، عوامل تغییرات اجتماعی خارج از جهان انسانی همیشه مطرح بوده

طبیعی در تغییرات اجتماعی توجه شد، لذا تغییرات را محصول شد، سپس به عوامل جستجو می

اجتماعی و انسانی انتقال طبیعی به حوزۀ در ادامه، عاملیت از حوزۀ . دانستند ی طبیعی میجبرها

-با بسط و گسترش نقش عامالن کنش. شودهای بزرگ تعریف می یابد و در انحصار انسان می

شود؛  ترین مرحلۀ خود میساالرانه عاملیت وارد مهم دهی به حکومت مردم های اجتماعی و شکل

های اجتماعی و نه فقط مقامات صاحب  همۀ نقشکه به همۀ کنشگران برگزیده و به  ایمرحله

 (. 3 : 33  غفاری و ابراهیمی لویه، )گردد  قدرت توجه می

عالمه طباطبایی در مسئلۀ تغییرات اجتماعی و عاملیت آن بر این نظرند که سیر حرکت 

:   ؛ ج11  :  ، ج  1  طبایی، طبا)رسد  جوامع از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
دهندۀ یک  مجموعۀ عناصر تشکیل ؛یا چگونگی ساختمان چیزی ترتیب و چگونگی قرار گرفتن اجزا ساختار به.   

  (. 3  ، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انوری) است گر تعریف شدهاثر ادبی یا هنری و پیوستگی اجزای آن با یکدی
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گونه به یکدیگر پیوند یافته و جامعۀ  کنند و این ها برای استخدام یکدیگر تالش می انسان. (5  

که خصیصۀ استخدام با  ازآنجا(. 3  -1   :  ، ج  1  طباطبایی، )دهند  را تشکیل میابتدایی 

امکان رفع این . شود ومرج میو هرجطلبی شخصی همراه است، موجب پیدایش اختالف  منفعت

الهی با شریعت آسمانی انبیاء . اختالف فقط از سوی عاملی بیرونی، یعنی نبوت، وجود دارد

طباطبایی، )شوند  سوی سعادت حقیقی می موجب اتحاد و وحدت جوامع و رشد و تکامل آنها به

ل اصلی حرکت تاریخ توان عام رو، انبیاء الهی را می ازاین. (1  :  ؛ ج 31  :  ، ج  1  

 . محسوب نمود

 شرایط تغییرات اجتماعی. 0

ای  شود، مگر اینکه بین این سنن رابطه هیچ سنتی از سنن الهی اجتماعی در خارج واقع نمی

سنت   .باشد این مسئله در آیات فراوانی از قرآن قابل دریافت می. سببی و مسببی برقرار است

در جامعه باید شرایطی محقق گردد تا تغییر ایجاد شود . باشد تغییر هم از این مسئله مستثناء نمی

شود در ادامه به این شرایط با توجه به آیات الهی  و بدون فراهم شدن شرایط، تغییر محقق نمی

 :پردازیم می

کفر، شرک، نفاق و ظلم همۀ این موارد از اموری است که انسان و جامعه را  :عقیدۀ صحیح 

پس شرط اساسی و اولی برای . کند د و نعمات الهی را به نقمت تبدیل میاز حال نیکو به حال ب

ها و جامعه بسط نعمت نماید، اعتقاد صحیح به خدای متعال  اینکه خداوند متعال بر انسان

دانشمندان براى اصالح یک اجتماع فاسد، نخست باید افکار و اعتقادات نادرست »لذا . باشد می

توان انتظار اصالحات عمیق در  تا انقالبى در افکار پیدا نشود، نمىآنها را تغییر دهند، زیرا 

عقیده و ایمان صحیح وجوه (. 1  :   ، ج 11  مکارم شیرازى، )  «هاى عملى داشت جنبه

باشد  مختلفی دارد برپایی عدل و گسترش عدالت از اسباب بسیار مهم در بقا و دوام نعمت می

 (.    :  1، ج  1  مجلسی، )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 31ها و جامعه اشاره دارد از جمله آیۀ  های فراوانی از آیات سنن الهی به سبب و مسببیّت اعمال انسان نمونه -  

کَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَ»: فرماید اعراف که می

 بر را نیزم و آسمان برکات کردند، یم شهیپ تقوا و آوردند یم مانیا ها،یآباد و شهرها اهل اگر و؛ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ

که به سببیّت  « .میکرد مجازات اعمالشان فریک به را آنان هم ما کردند؛ بیتکذ( را حق آنها) یول م؛یگشود یم آنها

 . بین ایمان و تقوی و نزول برکات برای انسان و  جامعه از آسمان و زمین اشاره دارد
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ای بگوید  باشد و نباید شخص یا جمع و جامعه اسالم دین ایمان و عمل می: و عمل ایمان

در نگاه دینی، نه عمل بدون ایمان پذیرفتنی است و نه . ما ایمان آوردیم اما از عمل خالی باشند

این مسئله در آیات . باشد این دو شرط از شرایط اساسی برای تغییر جامعه می. ایمان بدون عمل

عالوه اینکه با توجه به آیات  به(.  - ؛ عصر،   حجرات، )است  از قرآن مطرح شدهمختلفی 

انسان آزاد و مختار آفریده . کند ایفا میو جامعه سزایی در سرنوشت انسان  نقش به« عمل»،  قرآن

و این توانایی را دارد تا  باشد میزدن سرنوشت خویش  شده و با اعمال اختیاری خود قادر به رقم

  .ت و شقاوت خود را با عمل خویش تعیین سازدسعاد

ایمان و . دنبال آن ایمان و عمل باشد و به بنابراین، عقیده و ایمان صحیح اصل بنیادین می

 ها ملت انحطاط و شکوفایی علّی عوامل از برخی گیرد و در قرآن شماری را دربرمی عمل موارد بی

 آنها رعایت با و هستند اخالقی و ارزشی هیممفا از وسیعی برگیرندۀ طیف در که شمارد یم را

 اصول این رعایت عدم صورت در. میگردد برقرار خوبی به جامعۀ انسانی در توازن و تعادل

 قانونمندی زیرا بود؛ خواهند رو روبه تمدن و فرهنگ اندیشه، تفکر، با انحطاط جوامع انسانی،

 و هستند مشترک آن در بشر افرادۀ هم براینبنا .دارد تکوینی های واقعیت و در حقایق ریشه تاریخ

واقعی  کمال و سعادت به را ها انسانۀ هم که کنند می تغذیه مشترکی ارزشی نظام از مبنای

 پیروی الهی های سنت و قانون از که ملتی و جامعه گروه، هر ،اساس براین. کند می راهنمایی

 . (  :  3  رضوانی، جمشیدیها و )کرد  خواهند ترسیم را تاریخ آیندۀ کنند،

 عناصر تغییرات اجتماعی. 3 

هایی است که بدون وجود آنها مسئلۀ تغییر  مراد از عنصر تغییر در اینجا آن دسته از مؤلفه

 .  اند از مردم و زمان عناصر عبارتکند این  جایگاهی پیدا نمی

ها و کافی، جمشیدی)گیرد ای بدون مردم شکل نمی با توجه به اینکه هیچ جامعه :مردم 

و تحقق و تعالی جامعه در گرو وجود مردم است،   ، لذا مردم محور جامعه بوده(11 :  3  

 های شالوده و مبانی از یکی که شود می معلوم  طور مکرر خطابش به مردم است، ازآنجاکه قرآن به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .1 ، ملک ؛1، کهف ؛ 3، نحل؛  3  ،مدثر؛    ، انعام؛ 3-1ه، زلزل؛ 5 ، طه ؛  -3 ، نجمآیات .   
شناسی یکی از  مردمهای دنیا رشتۀ  همین امروزه در دانشگاهخاطر  مردم در جامعه نقش بسیار باالیی دارد و به.  

های مختلف  ها و مکان فرهنگ جوامع گوناگون در زمان ۀمطالعایجاد شده که به اجتماعی  علوم ۀهای رشت گرایش
 .پردازد می
 ،   ،ونس؛ ی53  ،اعراف؛  1  و11  و  ،نساء ؛13  و  ، بقره) شده تکرار بار 1  قرآن در الناس هایا ای خطاب.  

 .(   ،حجرات؛ 5  و 5،   ،فاطر؛    ،لقمان؛ 1  ،نمل؛  1 و 3  ،5 ، ،  حج؛ 13  و  1 ، 51
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 براساس مردم را تاریخ حرکت چگونگی و مسیر. دهد می تشکیل مردم را جامعه اساسی

 امیال، اراده، معلول تغییری هرگونه و کنند می تعیین انسان در و جامعه در موجود های تسن

 و انعکاس آنها از هریک تغییرناپذیر، و معین سنن طبق که باشد می مردم اعمال و رفتار خوی،

عنوان عناصر  ها به بنابراین باید انسان(. همان) دارد تاریخ و اجتماع در مسلم و قطعی اثر

دهندۀ جامعه تربیت، تعلیم و تزکیه را سرلوحۀ امور خود قرار دهد زیرا با رعایت این  لتشکی

 .تواند جامعه به سمت کمال، ترقی، تعالی و سعادت حرکت نمایدامور است که می

زمان مهمترین مؤلفه . یکی دیگر از عناصر الزم برای ایجاد تغییر در جامعه، زمان است: زمان

ناپذیر تمام اشکال ست زیرا رخداد حوادث در زمان، ویژگی اجتنابدر نظریۀ اجتماعی ا

گیرد، هیچ تغییری در سطح کالن اجتماعی صورت نمی(. 15 :  3  گیدنز، )اجتماعی است 

حرکت انبیاء در طول تاریخ و همچنین سیره و روش رسول . مگر اینکه با زمان همراه باشد

با . یر در جامعه باید از عنصر زمان کمک گرفتدهندۀ این است که برای تغی نشان( ص)اکرم

کنیم که بسیاری از تغییرات فرهنگی و  مطالعه در تاریخ اسالم و شریعت اسالمی مشاهده می

های فراوانی در دستورات دینی صدر  نمونه. است اجتماعی در اسالم با زمان حل و فصل شده

 که اجتماعى ناپسند عادت و رسم یک به دادن پایان براى کنیم، از جمله قرآن اسالم مشاهده می

 برای. است آورده فراهم تدریج به را آن لغو و ترک زمینۀ بود، رایج و راسخ شدت به حال درعین

 و خمر موضوع به را جاهلى اعراب نظر اول، مرحلۀ در خمر شرب بردن میان از براى قرآن مثال

 و صحیح اندیشیدن به را آنان مؤثر، و آرام لحنى با سپس و( 13نحل، )کند  مى جلب آن منشأ

 از بیشتر را دو آن زیان قمار، و شراب مضار و منافع بیان با و کند مى رهنمون سنجیده تفکرى

 آلودگى این از مردم نگهداشتن دور براى مرحلۀ سوم، در آنگاه(. 3  بقره، )داند  مى آن منافع

 از پس چهارم، مرحلۀ در .(  ء، نسا) آورد مى وجود به خمر شرب در زمانى هاى محدودیت

 از خالى و قاطع لحن با و دارد برمى را گام آخرین بیند، مى نزدیک هدف به را خود قرآن اینکه

 (. 3 -31مائده،)پردازد  مى سنّت این منع و تحریم به مجامله، هرگونه

 موانع تغییرات اجتماعی. 4

هایی همراه تغییرات در جامعه با مخالفتکنیم که همواره  با مطالعه در آیات قرآنی مشاهده می

ها از جمله عصر حاضر  ای از دوراندر ادامه به مهمترین عواملی که در هر دوره. است بوده

 :پردازیم ممکن است وجود داشته باشد می
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های  از جمله مفاهیم و اصطالحاتی است که در حوزه تعصبتقلید و  :تقلید و تعصب 

ویژه در جوامعی که دارای تنوع دینی، نژادی،  د فراوانی دارد بهاجتماعی کاربر مختلف علوم

  .باشند جنسی و قومی می

:  3  جوادی آملی، )تقلید قبول و پذیرش گفتار و روش شخص دیگر بدون دلیل است  

گونه  منعکس ساختن چیزى از برون ذات در درون ذات و پذیرش آن، شامل همهتقلید (. 3 1

چه از جنس گفتار باشد، یا از جنس عقیده، یا اندیشه، حتى . باشد س میهاى قابل انعکا پدیده

 (.  : 1ج : 11  جعفری، ) باشند این امور قابل تقلید مى ۀاخالق و کردار عینى، هم

مکارم )است   منطقى به شخص یا عقیده یا عادت و رسم خاصّىتعصّب وابستگى غیر

هاى یک گروه دربارۀ گروه دیگر  یا نگرش تعصب به عقایدنیز  .(3  :  ، ج 11  شیرازی، 

تعصب متضمن داشتن عقاید از پیش تصورشده دربارۀ یک فرد یا گروه است که . شود اطالق می

 (.  1 ـ   1 : 13  گیدنـز، ) رغم اطالعات جدید در برابر تغییر مقاوم است حتى به

های موجود  داشته یکی از موانع تغییرات اجتماعی در هر عصری تقلید و تعصب نسبت به

 ترین نقش را در رکود مستمرّ و فراگیر در تاریخ بشرى است که اساسى ۀاین یک پدیدباشد،  می

ها و عقائد  امروز وضع فرهنگاگر (. 1  : 1 ، ج 11  جعفری، ) است عهده داشته هتاریخ ب

غلب این اقتصادى و حقوقى جوامع را مورد مطالعه و تحقیق قرار بدهیم، خواهیم دید که ا

این ه ى چشمگیر است بیها تقلید از شخصیّت ها و عقائد تقلید از گذشتگان مخصوصاً فرهنگ

تقلید از گذشتگان (. همان)باشند ها و عقائد مى نظران و بانیان این فرهنگ عنوان که آنان صاحب

، ج 11  جعفری، )اندازد  و اندیشه را از کار مى و تبعیت از عقائد و رسوم و فرهنگ آنان عقل

های بینا را نابینا و  در سخنی منسوب به ابوریحان بیرونی است که تعصب چشم(. 1  :   

و قرآن کریم کفار و   این مطلب در آیات مختلفی مطرح شده .کند های شنوا را ناشنوا می گوش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 وَ شَیْئاً نَالیَعْقِلُو آباؤُهُمْ کانَ لَوْ وَ أَ آباءَنا عَلَیْهِ أَلْفَیْنا ما نَتَّبِعُ بَلْ قالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ ما اتَّبِعُوا لَهُمُ قِیلَ إِذا وَ»از جمله آیۀ .   

 از بلکه نه،»: گویند مى «کنید پیروى است کرده نازل خدا آنچه از»: شود گفته آنان به چون و( 11 ،بقره) «الیَهْتَدُونَ

 راه به و کرده نمى درک را چیزى پدرانشان هرچند آیا« .کنیم مى پیروى ایم، یافته آن بر را خود پدران که چیزى

 وَجَدْنا ما نَتَّبِعُ بَلْ قالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ ما اتَّبِعُوا لَهُمُ قِیلَ إِذا وَ»و آیۀ  «؟[هستند پیروى خور رد هم باز] اند رفته نمى صواب

 خدا که را آنچه»: شود گفته آنان به چون و(   ،لقمان) «السَّعِیرِ عَذابِ  إِلى یَدْعُوهُمْ الشَّیْطانُ کانَ لَوْ وَ أَ آباءَنا عَلَیْهِ

 شیطان هرچند آیا «کنیم مى پیروى ایم یافته آن بر را پدرانمان که آنچه بلکه![ نه]» : گویند مى ،«کنید پیروى کرده نازل

 خواند؟ فرا سوزان عذاب سوى به را آنان
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مکارم )است  خاطر تقلید و تعصب نسبت به گذشتگان مورد نکوهش قرار داده مشرکین را به

هایشان درصدد تغییرات عقیدتی هرگاه انبیا با معجزات و روشنگری(. 511:   ،ج  1  ، شیرازی

خاطر آنچه از گذشته به ایشان به ارث رسیده بود بر آن تعصب  ای بهآمدند، عده و اجتماعی برمی

 هاى ارزش عنوان ها به زیرا میان آنچه این انسان .داشتند ورزیدند و مخالفت خود را اعالم می می

ض تعارخواستار آن بودند  پذیرفته بودند با آنچه که در آن دگرگونی بود و انبیاءجامعه 

مجرد رسوخ و استحکام یک فرهنگ در یک قوم دلیلى بر اصالت و تطابق که،  حالیدر ،دیدند می

درست است که وقتى که یک فرهنگ در اعماق سطوح روانى . باشد آن با حقیقت و واقعیت نمى

عینک به انسان   آید که پیروان آن با آن شکل عینکى درمىه و رسوب کرد، آن فرهنگ بمردم نفوذ 

هاى گذشته و کنونى  اینکه خیلى از فرهنگه نگرند، ولى با توجه ب و جهان و واقعیات آن دو مى

بشر براى هرگام : گفتتوان شوند مىاساس منتهى می در موقع تحلیل به مقدارى زیربناهاى بى

خود را  ۀدر مسیر تصعید حیات تکاملى بردارد، مجبور است فرهنگ حاکم بر جامعمثبتى که 

راه دلیل آنها را بیرون بیندازد و نگذارد آن عناصر سدِّ مورد تحلیل قرار بدهد و عناصر رسوبى بى

 ،اما چه باید کرد که تقلید حتى گاهى در مغزهاى بزرگ و مقتدر. دارد بوده باشد گامى که برمی

ها دست از گریبان اوالد آدم  این آسانىه ها و ب این زودیه رود ب وذ دارد که احتمال نمىچنان نف

 (. 3  :   ، ج 11  جعفری، ) دست عقل و اندیشه بسپارده بردارد و آنها را ب

تا آنجا که این عمل را موجب گشوده . است در روایات دینی هم از تعصب باطل نهی شده

 (. 3 :  11 ، ج  1  مجلسی، )است  انستهشدن رشتۀ ایمان از انسان د

توان در  یکی دیگر از عوامل عدم تغییرات اجتماعی را می: تفاوتی و عزلت اجتماعی بی 

تفاوتی  در اینکه آیا عزلت اجتماعی و بی  تفاوتی اجتماعی جستجو نمود، عزلت اجتماعی  یا بی

هر . گیریم و را مترادف درنظر میدر اینجا آن د  .نظر است باشد اختالف اجتماعی مترادف می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
پژوهشی  است؛ از جمله های مختلف انجام شده تفاوتی اجتماعی در حوزه تحقیقات میدانی مختلفی درخصوص بی.   

 (.صداقتی فرد مجتبی ،محسنی تبریزی علیرضا، شهروندان تهرانی: موردپژوهش)اجتماعی در ایران  تفاوتی بی رۀدربا

تفاوتی اجتماعی به دوری و امتناع اجتماع از اتخاذ موضعی مشخص و دوری از  سیاسی بی در فرهنگ علوم.   

در تعریف ( 1 : 13  رک به آقا بخشی و افشاری، . )است مداخله و مشارکت در امور سیاسی  معنا شده

گیری تفاوتی اجتماعی برخی نویسندگان از مفاهیم مقابل آن مانند مشارکت اجتماعی و در شناختی مفهوم بی جامعه

. است معنی قرار گرفته تفاوتی با عزلت گزیدن و فقدان مشارکت در حد انتظار ، هم رو بی اند، ازاین استفاده کرده

تفاوتی اجتماعی را مترادف با  اند، محققانی دیگر، بی تفاوتی قرار داده دوستی را در مقابل بی برخی دیگر نیز نوع

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=51
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=99788
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ای که از سایر جوامع خود را کنار نهد و از تعامل با آنها خودداری نماید به همان نسبت  جامعه

 .هم از تغییرات دور خواهد بود

شوند که به همان سنت دیرینۀ خود امروزه در سراسر دنیا، قبایل و جوامعی مشاهده می

دیگر که از اى  جامعهلذا   .باشدگزینی این جوامع می ر عزلتخاط مشغول زندگی هستند و این به

در آن جامعه مطرح  و مسائل جدید اجتماعی جوامع منزوى گشته باشد، عناصر فرهنگى نو

 .نخواهند شد

توان از مشارکت اجتماعی یاد نمود که به انواع و اقسامی  اجتماعی، می  در مقابل عزلت

باشد مشارکت اجتماعی برای  غییر در اجتماع مهمتر میشود ولی آنچه در بحث ت تقسیم می

جمشیدیها و همکاران، )شوند  معنا که افراد برای توسعۀ ملی فراخوانده می توسعه است، بدین

  3  :3.) 

با درنگ در ساختار دین مبین اسالم و تأمل در آیات قرآن به وضوح این نکته قابل دریافت 

آیات و . باشد تفاوتی نسبت با جامعه نمی گزینی یا بی و عزلت است که دین مبین اسالم دین انزوا

گرایى  روح اسالم جمع  .روایات فراوانی وجود دارد که همگی بر تعامل جوامع با هم تأکید دارد

مطابق (. 1  :  ، ج 31  مکارم شیرازی و همکاران، ) گزینى استرهبانیّت و عزلت و نفى

مردم جامعه باید در مدیریت شهری و جامعۀ خویش نقش آموزهای تفسیری عالمه طباطبایی 

طوری که اگر بخواهند خود را کنار بکشند، وظیفۀ دینی و شرعی خود را  خود را ایفا نمایند به

 (   : 35  پیر بابایی و رحمانی، )اند  انجام نداده

 کسب و خدا عبادت برای بعضی مسیحیان، ویژه به الهی، مذاهب و ادیان پیروان میان در

                                                                                                                               

در اشکال متعارف اجتماعی معنا کرده و در تحلیل خود آن را مقابل  عالقگی و عدم مشارکت افراد گزینی، بی عزلت

 و محسنی تبریزیرک به )اند  شناختی و سیاسی قرار داده های اجتماعی، روان عالقۀ اجتماعی درگیری در فعالیت

 (. : 31  ، صداقتی فرد

 و توقف روستای که روستای ایستا حاضر روستایی وجود دارد به نام ایستا؛  در کشورمان ایران درحال: تذکر -  

شاید مرموزترین روستای ایران باشد،  طالقان شهرستان در این روستا واقع شود، می نامیده نیز  تمدن بدون روستای

 .اند روستایی در خاک البرز که مردمانش در زمان متوقف شده

اسالمی بعد از رحلت پیامبر به عنوان مقولۀ محوری در جامعۀ  این نکته قابل ذکر است که مشارکت اجتماعی به.   

با به . هایی از عرصۀ سیاسی و دخالت در آن کنار رفته و اعتزال گزیدند در ابتدا، افراد و گروه. تدریج فروکش کرد

ای که بزرگترین  گونه دست گرفتن قدرت توسط امویان، انفعال اجتماعی به سطح وسیعی از جامعه سرایت کرد به

 (5  :  3  رک به تقوی، ) ق افتاد، اما جامعه در مقابل آن واکنشی نشان ندادجنایات در این دوره اتفا

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=51
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=99788
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=99788
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=99788
http://namnak.com/گردشگری-طالقان.p31729
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 ترک را اجتماعی روابط هرگونه و گرفتند می پیش را عزلت و نشینی گوشه روش او خشنودی

 .کردند می

 برای آنها از برخی و کرد رخنه مسلمانان میان در اسالم، ظهور از پس زهدمنشانه شیوۀ این

 با کریم قرآن ولی گرفتند؛ پیش را ای شیوه چنین او بندگی و عبودیت و خداوند رضای تحصیل

عیسی حضرت پیروان ویژۀ را خصلت این اجتماعی، روابط ترک و نشینی گوشه هرگونه نفی

 .(1   :33  جوادی آملی، )کردند  ابداع را آنان رهبانیت .داند می( السالم علیه)مسیح 

این مسئله هم برای جامعه به عنوان یک اصل حیاتی است و باعث رشد و کمال جامعه 

 است؛ انسانی جامعۀ همانا اخالقی رذایل و فضایل بروز بستر .تک افراد شود و هم برای تک می

 پس گردند، ظاهر انسانی استعدادهای از گونه این تا ندارند وجود عواملی نشینی گوشه و عزلت با

 .(11 :33  جوادی آملی، )است  نیازمند دیگران با معاشرت به خویش قوای ظهور برای انسان

های پژوهش در پاسخ دیگر سؤاالت مطروحه بدین قرار است  ، یافتهطور خالصه بنابراین به

اوالً علت تامۀ تحقق هر تغییری در جهان خارج، ارادۀ : نظریۀ تغییر مبتنی بر چند اصل استکه 

خداوند است که بدون آن هیچ تغییر و تحولی محقق نخواهد شد و بعد از آن، نوبت به انبیاء 

بنیادین در جوامع تغییر درصدد تغییرات  تاریخ، یکی از کارگزارانل درطو( ع)انبیا  رسد، الهی می

ثانیاً برای اینکه ارادۀ خداوند به تغییرات و تحوالت تعلق گیرد، باید دو مقدمه از طرف  .اندبوده

یکی از جنس ایمان و اعتقاد است و دیگری رفتار متناسب با تغییر . انسان جامۀ عمل بپوشد

های قرآن، شروط اساسی تغییر، عقیدۀ صحیح، ایمان و عمل ا مطابق آموزهلذ .مورد انتظار

( مدت الزم برای تغییر)و زمان ( دهندۀ جامعهعنوان اجزا تشکیل به)مردم البته دو عنصر . باشد می

ساز  سوم اینکه، در تغییرات اجتماعی، تغییر اکثریت افراد اجتماع، زمینه .باید مورد توجه باشد

شناسان، تغییرات اجتماعی به دالیلی  و جامعه های قرآن آموزه منظر ازاساس  این و برخواهد بود 

 .(1 -  : 33  نیا،  سبحانی)شود  گزینی با کندی مواجه میجمله تقلید، تعصب و عزلت از

 گیری و پیشنهاد نتیجه
ود داشت سورۀ رعد وج   با توجه به رویکردهای متفاوتی که در تفسیر آیۀ « سنت تغییر».  

 : دوگونه قابل برداشت است

استمرار نعمت بر جامعه، تا زمانی خواهد بود که از جامعۀ کفر و عصیان سر نزده باشد و : اول

 . در صورت ارتکاب کفر و عصیان نعمت از جامعه سلب خواهد شد
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 ای در این ها از جامعه سلب شود، چنین جامعه ای دچار عصیان شده و نعمت اگر جامعه: دوم

های  حالت باقی خواهند بود تا آنگاه که دوباره به سمت توحید، یکتاپرستی و شکر نعمت

 .صورت نعمت های الهی دوباره برقرار خواهد شد الهی تغییر وضعیت دهد که دراین

های قرآنی شرایط تحقق تغییرات بنیادین در جامعه عبارت است از عقیدۀ صحیح  مطابق آموزه.  

همچنین از مهمترین موانع تغییرات اجتماعی به تقلید، تعصب و . لو ایمان توأم با عم

البته موانع تغییرات اجتماعی دایرۀ وسیعی از جمله موانع . گزینی اجتماعی پرداخته شدعزلت

 .گیرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره دربرمی

شناسی  وانین جامعهطور جداگانه تحلیل و بررسی و ق گردد آیات سنن اجتماعی به پیشنهاد می.  

 .است گونه که در دانش اصول فقه چنین اتفاقی رخ داده قرآن استخراج گردد، همان

 منابع 
 .قرآن کریم -

 ،العربی  التراث  إحیاء   دار ،(تأویالت عبدالرزاق)عربى  تفسیر ابن ،(    )على  بن محمد عربى، ابن -

 .چاپ اول بیروت،: لبنان

 .سخن: ، تهرانگ سخنفرهنگ بزر، ( 3  )انوری، حسن  -

 .نشر چاپار: ، تهرانسیاسی فرهنگ علوم، (13  )آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو  -

 اللَّهَ إِنَّ آیۀ تفسیر در مفسران آرای تحلیل» ،(13  )فارسانی، یونس  هزاوه، احمد و دهقانی بادکوبه -

 تحقیقات ،«تاریخی ادوار در اجتماعی میثاق مفهوم راساسب بِأَنْفُسِهِمْ ما یُغَیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما یُغَیِّرُ ال
 .3 -5: 1  فردوسی، شمارۀ دانشگاه مشهد، ،حدیث و قرآن علوم

، محقق مهدى عبدالرزاق غالب، فى تناسب اآلیات و السورالدررنظم، ( 1   )عمر بنبقاعى، ابراهیم -

 .ت، چاپ سومبیرو: ، لبنان دارالکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون

 التراث إحیاء دار ،(البیضاوى تفسیر) التأویل أسرار و التنزیل أنوار، (3   )عمر  بن عبداهلل بیضاوى، -

 .چاپ اول بیروت، :العربی، لبنان

 نگاه مطابق یشهر تیریمد در شهروندان مشارکت» ،(35  )پیر بابایی، محمدتقی و رحمانی، جواد  -

 -   : ، سال ششمهای اجتماعی متفکران مسلمان می پژوهشی نظریهفصلنامۀ عل، «ییطباطبا عالمه

   . 

، «تفاوتی اجتماعی در دورۀ حاکمیت سفیانیان بررسی رواج مبانی نظری بی»، ( 3  )تقوی، هدیه،  -

 .1  -5  : 1 ، سال چهارم، شمارۀ فصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
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دفتر نشر : ، تهران( ،  ،1 : مجلدات) جمه و تفسیر نهج البالغهتر، (11  )جعفری، محمدتقی  -

 .فرهنگ اسالمی

 از اجتماعی و تاریخی دگرگونی عوامل و علل»، ( 3  )اهلل  جمشیدیها، غالمرضا و رضوانی، روح -

 .1 -1: ، سال چهاردهم، شمارۀ دومفصلنامه تاریخ اسالم، «قرآن منظر

، «خلدون سرشت تبیین تاریخی در اندیشۀ ابن»، ( 3  )جمشیدیها، غالمرضا و صبوریان، محسن  -

 .  -  : ، دانشگاه الزهرا، شمارۀ نهمنگاری دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ

های نظریۀ اجتماعی براساس مبانی شناخت  مؤلفه»، ( 3  )جمشیدیها، غالمرضا، کافی، مجید  -

 .3  -35: شمارۀ هفدهم وی،رض اسالمی علوم دانشگاه ،قرآنی های آموزه، «جامعه در قرآن

، ( 3  )باقری، ثریا  حاج پیری، صدیقه؛ ادیب شیوا؛ دشت، هره جمشیدیها، غالمرضا؛ پروایی -

شناختی  مطالعات جامعه، «یاجتماع مشارکت شیافزا در یا محلّه تعلّق احساس نقش یبررس»
 .  - :   ، سال چهارم، شمارۀ شهری

 . مصطفی خلیلی، چاپ پنجم: محقق ،قرآن در جامعه، (33  )جوادی آملی، عبد اهلل  -

 .اول چاپ اسراء، :قم ،قرآن در دیتوح ،( 3  ) عبداهلل ،یآمل یجواد -

، تحقیق أحمد عبدالغفور العربیه  صحاحو  اللغه تاج  الصحاح ، (11  )حماد  بن جوهری، اسماعیل -

 (.ع)اهل البیتمعارف  و نشرتحقیقات عطار، مؤسسۀ 

، ترتیب السور حسب النزول، دار الغرب االسالمی: التفسیر الحدیث، (    )ه دروزه، محمد عز -

 .بیروت، چاپ دوم: لبنان

بیروت، چاپ : ، لبنانکثیرابنتفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه، دار، (1   )طه علىدره، محمد -

 .اول

 .هخدانامه د مؤسسۀ لغت: ، تهراننامه دهخدالغت، ( 1  )اکبر دهخدا، علی -

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوى و ، (13  )راغب اصفهانى، حسین بن محمد  -
 .، چاپ اول تهران: ، ایران ، ترجمۀ خسروى حسینى، غالمرضا، مرتضوى ادبى قرآن

بیروت، : ، لبنانتفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، دار المعرفۀ، (    ) رشیدرضا، محمد  -

 .پ اولچا

، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه (11  )عمر  بن زمخشرى، محمود -
 .بیروت، چاپ سوم: ، لبنانالتأویل، دار الکتاب العربی

، مشرق موعود، «سازی ظهور نظریۀ تغییر و تأثیر آن در زمینه»، (33  )نیا، محمدتقی  سبحانی -

 .1 -  :   سوم، شمارۀ  سال
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بیروت، : الى تفسیر القرآن، دار التعارف للمطبوعات، لبناناالذهان، ارشاد(11  )ارى، محمد سبزو -

 .چاپ اول

 بیروت، :لبنان ،الفکر دار ،العلوم بحر المسمى السمرقندى تفسیر، (1   )محمدبننصر سمرقندى، -

 .اولچاپ 

 .پ اولدمشق، چا: ، دار ابن کثیر، سوریهفتح القدیر، (    )شوکانى، محمد  -

، الطهرانی الصادقی محمد مکتبۀ: ، قمالبالغ فى تفسیر القرآن بالقرآن، (3   )صادقى تهرانى، محمد  -

 .چاپ اول

: الدین موسوی اصفهانی، تهران ، ترجمۀ جمالهاى تاریخ در قرآنسنت، ( 3  )صدر، محمدباقر  -

 .تفاهم، چاپ سوم

 دفتر قم، ۀعلمی ۀحوز مدرسین ۀجامع: متفسیرالمیزان، ق،ترجمۀ ( 1  )طباطبایى، محمدحسین  -

 .، چاپ پنجماسالمى انتشارات

الکتاب ، دار (الطبرانى)العظیم تفسیر القرآن : التفسیر الکبیر، (113 )طبرانى، سلیمان بن احمد  -
 .اربد، چاپ اول: ، اردنالثقافی

 .چاپ سوم ناصر خسرو،: تهرانمجمع البیان فی تفسیر القرآن، ، ( 1  )طبرسى، فضل بن حسن  -

بیروت، : ، دار إحیاء التراث العربی، لبنانالتبیان فی تفسیر القرآن، (تا بی)حسن  طوسى، محمد بن -

 .چاپ اول

آگرا، : ، تهرانشناسی تغییرات اجتماعی جامعه، (33  )غفاری، غالمرضا و ابراهیمی لویه، عادل  -

 .لویه، چاپ هفتم

 .بیروت، چاپ سی و پنجم: ، لبنان، فى ظالل القرآن، دار الشروق(5   )قطب، سید  -

، «مدار است یا قانون مدار علوم اجتماعی قاعده»، (31  )کچویان، حسین، کالنتری، عبد الحسین  -

 .1 - : ، سال اول، شمارۀ اولهای اجتماعی متفکران مسلمان نظریه: پژوهشى علمى فصلنامه دو

 .طرح نو: پور، تهران ی، محمدرضا جالئاندازهای جهانی چشم ،( 3  ) آنتونی ،گیدنز -

 .نشر نی: ، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهرانشناسی جامعه، (13  )گیدنز، آنتونی  -

 دارالکتب: تهران ،یعلو دجوادیس: قیتعل و قیتحق ،بحاراالنوار ،( 1  ) باقر محمد ،یمجلس -

 .ۀیاسالم

ی اجتماعی در تفاوت بی ۀپژوهشی دربار»، (31  ) مجتبی ،فرد صداقتی و علیرضا تبریزی، محسنی -

 .  - : ، شمارۀ سومشناسی کاربردی جامعه؛ «(شهروندان تهرانی: مورد پژوهش)ایران 

مرکز چاپ و نشر سازمان : ، تهرانجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، (13  )مصباح یزدی، محمدتقی  -

 . تبلیغات اسالمی، چاپ
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 .اول، چاپ العلم ردا انتشارات مؤسسه: ، قمالمنجد فی اللغه، ( 3  )معلوف، لویس  -

 تبلیغات دفتر انتشارات) قم کتاب بوستان: ، ترجمۀ تفسیر کاشف، قم(13  )مغنیه، محمدجواد  -

 .، چاپ اول(قم علمیه ۀحوز اسالمى

 .اول اپچ ،هیاالسالم دارالکتب: تهران امام، امیپ ،(31  )همکاران و ناصر ،یرازیش مکارم -

 طالب أبی بنعلی اإلمام مدرسۀ: قم ،قرآن در خالقا ،(11  )و همکاران  ناصر شیرازى، مکارم -

 .چاپ اول ،(السالم علیه)

 .، چاپ دهماإلسالمیۀ الکتب دار: ، تهرانتفسیر نمونه، ( 1  )شیرازى، ناصر و همکاران مکارم -

دوفصلنامه علمی ، «ها تفسیر اجتماعی قرآن، چالش تعریف و ویژگی»، ( 3  )نفیسی، شادی  -
 . 1-  : ، شمارۀ چهارمتفسیر و زبان قرآنپژوهشنامۀ : پزوهشی

 .فرهنگ معاصر، چاپ دوم: ، تهرانشناسی جامعهمبانی ، (31  )گهر، عبدالحسین نیک -

 .نشر مرکز، چاپ سوم: ، ترجمۀ احمد صدارتی، تهرانشناسی اساسی جامعهمفاهیم ، ( 1  )وبر، ماکس 


