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توان  ميآيا انقالب را به صرف وقوع آن  كه اين اجتماعي چيست و دومهاي  انقالب
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كه محدود به بررسي چند انقالب خاص است، مورد خدشـه و نقـد    آنواسطة  بهمطروحه، 
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علـل وقـوع و داليـل موفقيـت يـا      كنندة  تبييندهنده و  مدلي كه در عين جامعيت، پوشش
 .داردها باشد، اهميت  شكست انقالب

گانـه و در مـدت كوتـاه     و خلفاي سـه ) ص(  در زمان پيامبر) ع(  اميرمؤمنان عليحضور 
 گيري از علوم اليتغيرِ الهي، بر امامت و بهره رفيعشد تا در كنار مقام  سببخالفت ظاهري، 

) ص(  ترين فرد در جامعـه بعـد از پيـامبر    اسالمي و برجسته يحاكم در جايگاهگفتار ايشان 
دارابودن فهمي عميـق در بعـد    ةواسط هب، الگويي برگرفته از تفكر ايشانتوجه شود و تبيين 

ماهيـت   ةزمينـ كلـي و جـامع در    يمدل خألتواند  اجتماعي در كنار ساير ابعاد، ميـ  سياسي
 .كندهاي اجتماعي را پر  انقالب

به ترسـيم  ) ع(  در بيانات امام علي وجويي جستلذا در اين مقاله سعي بر آن است تا با 
در ابتدا بايد ديد مفهوم  .شود هاي اجتماعي پرداخته گويي براي ماهيت تحوالت و انقالبال
  .و اصطالحات مرتبط با آن چيست» انقالب اجتماعي«
  
  مفهوم انقالب اجتماعي .2

ها عبـارت اسـت از كودتـا،     آن ةجملكه از  گوناگون استانسان  اجتماعيتغييرات زندگي 
ابتدا مفهوم هر يـك  » انقالب«ترشدن مفهوم  براي روشن. انقالبو ) رفرم( شورش، اصالح

  .كنيم از اين تغييرات اجتماعي را بررسي مي
  

  كودتا 1,2
 :1359 ،لوتواك(» ستا اي كودتا ظهور دولتي جديد با نيروي نظامي و دستگاه اداري حرفه«

هيئت  كردن سرنگوناست كه در آن گروهي از نظاميان با فرايندي كودتا  ،بر اين اساس .)11
  .ندارد يشنقرو مشاركت مردمي در آن  از اين .رسند به حاكميت مي حاكم

  
  شورش 2,2

سياسـت و يـا مسـئولي     كه قشري از جامعـه بـه قـانون،    آيد پيش مياين وضعيت هنگامي 
زدن  بـرهم  تخريـب،  اعتصاب، تحصن، د و براي تغييرِ آن از راهپيمايي،ناعتراض داشته باش

 اسـت مقطعـي  ) شـورش ( كه البته ايـن نـوع تغييـر    د،نبهره بگير ها و جز اين نظم اجتماعي
نـوعي  » انقـالب «بـر خـالف   » شـورش «با توجه به تعريف مـذكور   ).14: 1380 ي،محمد(
تواند تغييرات  نميد كه شو ميمخرب و مذموم تلقي  ريختگي اجتماعي است و فعاليتي هم به
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ها تغييرات اجتماعي را شامل  انقالبها برخالف  شورش«. ساختاري را منجر شوداساسي و 
  ).21: 1376 پل،اسكاچ ( »شوند نمي

  
  )رفرم( اصالح 3,2

آورد  مياجرا دره يندي كه حكومت براي تغييرات سطحي و تدريجي در جامعه بافراصالح 
  .)15 :1380محمدي، (

اسـالمي و  ن امتفكـر از نظرات برخي بيان به  انقالب ةواژتعريفي خاص از  ةارائقبل از 
  .پردازيم ميغربي 

بـرد و علـت آن را    مـي عبدالرحمن بن خلدون از نوعي دگرگوني و تغيير اجتماعي نام 
خـواهي و   تجمـل خودكـامگي حاكمـان و نيـز     ظلم و ستم حاكمان در برخـورد بـا مـردم،   

سـاز سـقوط حاكميـت     زمينـه داند و اين عوامـل را   ميطلبي توأمان حاكمان و مردم  راحت
هرگاه اموري چون خودكامگي و ناز و نعمـت و تجمـل و آرامـش اسـتحكام     « .مردش ميبر

/ 1: 1359 ابـن خلـدون،  ( »آورد مـي خوردگي و فرتـوتي روي   يابد، دولت به سراشيبي سال
خشونت و شدت «). 552 /1: همان( »ويراني اجتماع و عمران است ةكنند اعالمستم «). 320
  .)361/ 1 :همان( »شود ميتباهي كشور  ةماي

عليه نظم حاكمِ  ياستاد مرتضي مطهري انقالب را طغيان و عصيان مردم ناحيه يا سرزمين
  .)29: الف 1368مطهري، ( داند نظمي مطلوب مي برقراريبراي 

آميـزِ در   بنيـادي و خشـونت   سـريع، داخلي،  اي ساموئل هانتينگتون انقالب را دگرگوني
 رهبـري،  اجتمـاعي،  سـاختار  هـاي سياسـي،  نهاد هاي مسلط بر جامعـه،  ها و اسطوره ارزش

  .)385 :1375هانتينگتون، ( كند هاي حكومتي بيان مي فعاليت و سياست
 حصولكه به منظور  داند مي ناموفقي يا و موفق هاي تالشانقالب را  يزجانسون ن چالمرز
  ).17: 1363جانسون، ( شود ياعمال خشونت انجام م يقِاز طر جامعه ساخت در تغييراتي
هاي مردم به  توان گفت كه انقالب نوعي تغيير اجتماعي بنيادين است كه توده مي كلدر 

مطلـوبِ   يابي به اهـداف  آورند و با هدف دست صورت دفعي و همراه با درگيري پديد مي
  .كنند ساختارهاي جامعه را دگرگون مي همة مدنظرشان

هـا و مميـزات انقـالب را     ها، شاخصه هاي آن فوق و بررسي تفاوت فتعاريبا دقت در 
  :توان بدين نحو بيان كرد مي

 ؛بنيادين استيندي افرانقالب . 1
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 ؛كنند ايفا مي مردم اصلي را نقشدر تحقق انقالب  .2
 .زنند مردم ناظر به هدف يا اهداف مشترك و خاصي دست به اين نوع تغيير مي. 3

گيـري و وقـوع    شـكل پس از تبيين مفهوم انقالب اجتماعي، اينك بـه بررسـي مراحـل    
 ةهمـ كلي در  طوره توان ب اساس اين ديدگاه مي بر. پردازيم مي) ع(  انقالب از منظر امام علي

  .دكرتحوالت اجتماعي دو سطح را ترسيم 
  

  )الهي ةاراد( عامل واقعي: سطح اول .3
بلكه  ،باشد مقام خالقيت را داشته فقطخلقت امري پيوسته است و چنان نيست كه خداوند 

بخشد و موجـودات مرحلـه بـه     مقام ربوبيت هست و هستي را به صورت مستمر فيض مي
 و دكرن خلق بيهوده و عبث را شما تعالى و تبارك خداوند«گيرند  مرحله از ذات او بهره مي

 انجـام  كوردلى و جهل روى از خواست دلتان كارى هر تا نگذاشت خودتان حال به را شما
خداونـد  «گشايد كه  سخن از اين حقيقت راز مي ينا). 85 خطبة: 1389 ،البالغه نهج( »دهيد

اي دائمي مراقب و  گذاري او به گونه هم در تكوين و تكامل انسان و هم در تشريع و قانون
بر اين اساس آفرينش ناشي از اراده و مشيت الهي است و . )69: 1386 ي،گرام( »ناظر است

يعني خداوند هم مقـام خالقيـت دارد و    .الهي است ةدارا آغاز و فرجام هستي مسير جريان
چيـزي را   پروردگار ما كسي است كه هـر « .دار هستي و تكامل تاريخ بشري است هم عهده

  ).50: طه(» سپس آن را هدايت فرموده است خلقتي كه درخور اوست داده،
 ةارادشود متأثر از  تحوالت اجتماعي نيز كه بخشي از حيات انساني را شامل مينابراين ب

اسـت و بـه تعبيـر     اهللا سـنة  يعني مربوط به خداست، .رباني است سنن تاريخي«. الهي است
الهـي   ةقاعـد يـك  . اهللا اسـت  ةكلميعني هر قانوني از قوانين تاريخ، . ديگر كلمات اهللا است

 ةرابطـ الهي به معناي نفي  ةاراداعتقاد به  كهتوجه داشت  البته بايد ).54: تا بيصدر، (» است
بلكه حاكي از آن اسـت  . ها و تحوالت نيست علي و معلولي و نفي جايگاه انساني در پديده

هـا   ايـن سـنت  « به عبارت ديگـر . الهي خارج نيست ةارادها از مجراي  كه تحوالت و سنت
عكس، قدرت خداوند اگر بخواهد شـكل بگيـرد و تحقـق    ه خارج از قدرت الهي نيست، ب

هاي حـاكم   قوانين و سنت هرچه«و  )57: همان(» آيد ميها در  ، به صورت همين سنتيابد
تـر   ها بهره گرفته شود، توفيق در كارها بيشـتر و اساسـي   تر از آن بهتر شناخته شود و درست

 در(توفيـق   :عنايـه  التوفيـق «) ع(  به تعبير امام علـي  )88: 1388 تهراني،دلشاد ( »بودخواهد 
  ).6/ 1: 1360 ي،خوانسار(» است) الهي(عنايت ) كارها
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كـه   در حـالي . ها و واكنش اعمال جامعه نيسـت  العمل هاي الهي چيزي جز عكس سنت
تواند با اَعمال خود  انسانِ مختار و آزاد مي اما ،فرماست تاريخ بشر حكم الهي بر ةقطعيسنن 

مسير جامعه را به يكي از دو جهت انحطاط و نابودي يا كمـال و تعـالي سـوق دهـد و در     
 يعطـا هريـك را از  «صورت جديت در هـر كـدام از مسـيرها بـه نتيجـه خواهـد رسـيد        

عطـاي  و از  ؛)اهـل دنيـا و اهـل آخـرت را    ( هـا را  ها را و آن اينكنيم،  پروردگارت مدد مي
) هاي الهي سنت(ها  البته تخلف از اين سنت« ؛)20: اسراء(» شود جلوگيري نميپروردگار تو 
زيـرا تخلـف از    ،نيست پذير تخلف مدت طوالنيبراي . براي مدتي محدوداما  ،ممكن است

 با ايـن تفـاوت   )80: تا بيصدر، (» شوندها سر به نيست  شود اين انسان اين قانون باعث مي
يعنـي در  ( مانع نيست اما در حالـت دوم ) در قبال اهل دنيا يعني( كه خداوند در حالت اول

كـه مـا    درستي به« )94 -  90/ 13 ؛512/ 17: 1386 ي،طباطبائ(است حامي ) قبال اهل آخرت
ـ    پـا  ه رسوالن خود را و آنان را كه ايمان آوردند، هم در دنيا و هم در روزي كـه گواهـان ب

اگر مردم شهرها ايمـان آورده و بـه   « و )51: غافر(» كنيم شوند، ياري كرده و مي خواسته مي
  ).96: اعراف(» گشوديم تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي

و  ثابـت  يالهي است و اين سـنت ارادة علت اصلي وقايع و تحوالت تاريخ  ،طور كليه ب
 همچنـان  مانـدگان  بـاقي  بـه  روزگار جريان و رفتار همانا خدا بندگان اى«تغييرناپذير است 

 همچنان گذرد مى شتابان برق مانند و آيد سره ب زندگى اميا اين يعنى. گذشتگان اب كه ستا
علـل   يـق از طر امـور  تحقق اما). 158 ةخطب: 1389 ،البالغه نهج ( »بگذشت گذشتگانبر  كه

و اسـباب آن   علـل  وسيلةابا دارد كه امور را جز به  خداوند«در واقع . واسط و اسباب است
 اسـت  چنـين  اين انسان و جهان رابطة« و) 146/ 1: تا بي ي،خراسان ينيقا نقوي( »كند يجار
تـر   خودش قرار بگيرد، طبيعت با انسان هماهنـگ  يو انسان كمال مسير آن در انسان اگر كه

اي  جامعـه  بختـي هـر   بختي يا نيك نگون پس ).42/ 15: 1389 ي،مطهر( »گيرد ميسرِ آشتي 
دهـد   اي را تغيير نمي العمل عملكرد خود آن جامعه است و خداوند سرنوشت جامعه عكس
در حقيقت «. نامطلوب برسدكه آن جامعه با عمل خود، به تغيير و تحول مطلوب يا  جز اين

  ).11: رعد(» ها حال خود را تغيير دهند تا آن دهد، خداوند حال قومي را تغيير نمي
  

  )اسباب(عوامل عرَضي : سطح دوم .4
و با توجه به آنچه در سـطح اول   است توجه درخور ياربس ينقش عامل انسان سطح اين در

است تـا آن  انكارناشدني يخيتحوالت تار يجادو ا يخاشاره شد، نقش انسان در ساختن تار
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 و مـرگ  خـود  دسـت  بـه  كنـد،  مـي  بازي طبيعت در الهي هاي سنت با كه اي جامعه« كه جا
 فراوانـي  هاي انحراف به مبتال رفتاري چنين با زيرا كند، مي امضا و نويسد مي را خود نابودي

جامعـه خـراب و نـابود     يجـه و در نت هاسـت  گـرايش  نوع اين از انحراف الزمةكه  شود مي
 يارانسان و اخت يو در واقع آزاد ي،اله يتاما در طول اراده و مش ؛)80: تا بيصدر، ( »شود مي

 هـاي  سـنت «. اسـت  ياز سـنن الهـ   يخود سـنت  يخ،حركتش در تار يرمس يينعمل او در تع
 خداونـد  زيـرا  گذرد، يدست انسان م يربلكه همه از ز يست،فراتر از دست انسان ن تاريخي
 حـال  اين با). 59: همان( »است سپرده او خود دست به زندگي در را مطلوبي تغيير هرگونه
انسان را به حال خود رها نكـرده و   خداوند ربوبيت، اصل اساسبر  شد، اشاره كه همچنان
 و عبـث  را شـما  تعـالى  و تبـارك خداونـد  «. است كرده مأمور هدايتش براي را الهي انبياي
 را پيامبر و است چيز همه كنندة بيان حالى در فرستاد شما براى را قرآن...  نفرمود خلق بيهوده

 كند، كامل شما و) ص(  اهللا رسول براى را خود دين قرآن هاى آيه با تا فرستاد زمانى مدت در
 را كارهـايى  چـه  كـه  داد خبـر  شـما  به پيامبر زبان با پروردگار. اوست پسند مورد كه دينى

 انگيزةدر واقع  و) 85 ةخطب: 1389 ،البالغه نهج( »دارد كراهت كارهايى چه از و دارد دوست
 انـدرز  و پنـد  پايـان  در و آيندهحوادث «. است يتهدا يرحركت انسان در مس رسل ارسال
 از را بنـدگانش  تـا  برانگيخـت  حق به را) ص(  محمد حضرت تعالى و تبارك خداوند مردم

 از فرمانبرى به شيطان فرمانبرى از و سازد وادار تعالى بارى عبادت به ها بت بندگى و عبادت
 محكـم  را اساسـش  و كـرد  روشـن  را آن معنـاى  كه قرآنى دست به كند، ترغيب پروردگار

 يرحركـت در مسـ  ( يتراه هـدا  اختيار اصل اساس بر انسان«و ) 147 خطبة: همان( »فرمود
 واسطة به و) 11: رعد( »كند ميرا انتخاب ) شيطان يرمس درحركت ( ضاللت يا) الهي انبياي
 يـر حكومـت ضـاللت مخ   يا يتاست كه انسان در انتخاب حكومت هدا ياراصل اخت همين
 را مسـير  ايـن  انسـان، جانـب   ازضـاللت   يراز انتخاب مسـ  نگرانيبا ) ع(  يو امام عل است
 ايـن  از مـن  نگرانى لكن« كند مي يمردم معرف يبالندگ ياسيو س يمانع اجتماع ترين سخت
 مـال  نتيجه در بگيرند، عهده به را امت اين امور زمام فاسق و نادان هاى آدم كه است جهت
 ستيز به خدا صالح بندگان با و كنند خود بردة را او بندگان و گردانند دست به دست را خدا

  ).62 نامة: 1389: البالغه نهج( »دهند قرار خويش ياوران را بدكاران و برخيزند
عامل (را در دو سطح  )ع(  تحوالت تاريخي در منظر امام علي ةاصلي هم ةشاكل بنابراين

تحوالت اجتماعي در بستر گيري و تحقق  د كه شكلكرتوان تبيين  مي) واقعي و عامل واسط
  .پذيرد تحقق مي سطح اين دو
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ها چگونـه   گيري انقالب ها و روند حركت و شكل حال بايد ديد كه در نگاه ايشان زمينه

  .شود ترسيم مي
  

 گيري و وقوع انقالب شكلسير حركت،  .5

وارِ  هـاي تسلسـل   توان در گام ها را مي گيري انقالب هاي اجتماعي و شكل سير كلي حركت
  .زير برشمرد

  
  مردم در يتينارضا يها نهيزم گيري شكل: اول مرحلة 1,5

تواند مسير سعادت حقيقي  الهي مي  جدايي انسان از خدا و ايجاد اين توهم كه بدون هدايت
نظـر   با دقت) ع(  علي. شود را بيابد، باعث ايجاد خوي خودپرستي و تكبر در انسان مي خود

 بـراي  هـا  ذهن« تا، )238 خطبة: همان( »بزرگي مخصوص خداست«: فرمايد در اين نكته مي
چراكـه تـا ايـن     ؛شـود  آماده خاكساري و فروتني به آوردن روي و بيني خودبزرگ رهاكردن

تواند به كماالتي دست يازد كـه   رسد و نه مي باشد، نه به سعادت فردي مي صفت در انسان
گـاه   م كه به چنين باليي مبتال باشد هيچاي ه جامعه. ثواب اخروي و ثواب الهي باشد ةمقدم

  .)30 :1386يزدي،  مصباح(» روي سعادت را نخواهد ديد
تدريج و با جدايي بيشتر انسان از حقيقت وحي، تفاخر و خودخواهي در ذات انسـان   به

در واقع ايشان همان كساني هستند كه سرپرستي ابليس را پذيرفته و «يابد،  عمق بيشتري مي
جاست كه سواي عملكرد خود انسـان و   اين .)100: نحل(» اند تعالي شرك ورزيدهبه خداي 

سنت خداونـد در  «. شود ميميدان عاملي فراانساني وارد  مثابة بهاساس سنت الهي شيطان  بر
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ها از درگـاه الهـي طـرد و از سـعادت الهـي محـروم        متكبران يكسان است و آنهمة مورد 
يـزدي،   مصـباح (» نيسـت ليس و انسان متكبر هيچ تفـاوتي  ابميان و در اين سنت  شوند مي

 و كنــد مــى آســان شــما بــراى را گمراهــى بــه رســيدن هــاى راه شــيطان آرى« .)44: 1386
 همـاهنگى  جـاى  به و بگسلد هم از را تان دينى پيوندهاى و شما عقايد يكى يكى خواهد مى
 از بعـد  كسـى  چـه  بنـابراين «. )120 خطبـة : 1389 ،البالغه نهج( »شويد گرفتار پراكندگى به

 و كبـر  كـه  او مثـل  را گنـاهى  كـه  حـالى  در مانـد، ب سـالم  خـدا  عذاب از تواند مى شيطان
 بـرد  بهشت به را انسانى سبحان خداوند كه نيست چنين. باشد شده مرتكب بود كشى گردن

 و آسـمان  در خـدا  حكـم  قطـع  طور به. كرد بيرون آن از را شيطان آن سبب به كه كارى با
 بـر  آنچـه  شـمردن  حـالل  در آفريدگانش از يك هيچ و پروردگار بين و است يكسان زمين

 بـه  را خـود  درد شيطان كه اين از خدا بندگان اى پس. نيست رخصتى  دانسته حرام جهانيان
 سـتوه  به را شما خويش دعوت و صدا با كه اين از همچنين و باشيد برحذر كند منتقل شما
بـه   .)238 خطبـة : همـان ( »كنيد پرهيز بريزد شما سر بر را خود پيادگان و سوارگان و آورد

يـاران و  همـة  چراكـه ابلـيس    اسـت،  داده شـده  همين دليل انسان به دوري از شيطان تذكر
تـا بـراي مـردم    « .اسـت  كار گرفتهه فرزندان خود را براي انحراف انسان از مسير سعادت ب

اند و خير ايشـان را   او دشمنان مردمذرية و همچنين ، كه از جن بود، روشن شود كه ابليس
  ).452/ 13 :1386طباطبائي، (» خواهند نمي

 در پـي از حقيقت، جهالت و ضـاللت را   نجداشدنفوذ ابليس در انديشه و عملِ انسانِ 
كـه خـود    اسـت   كاري شيطان را كوركردن انسـان دانسـته   ةضرباولين ) ع(  عليامام «. دارد

 مصباح(» كمال بدبختي به هالكت خواهد رسيد درچنين كسي . هشداري بسيار جدي است
 فـرو  چشمانتان در نيزه گويى كه دندكر وارد شما بر سنگينى جراحات« .)71 :1386يزدي، 

 و برسـانند  قتـل  بـه  را شما اند خواسته و شكسته را هايتان بينى و بريده را گلوهايتان و برده
. براننـد  دهشـ  آمـاده  برايتان كه آتشى سوى به خود خشم از مهارهايى با را شما خواهند مى

 دشـمنى  به كه هايى آن از كرد وارد دنيايتان و دين به شيطان كه اى ضربه و جراحت بنابراين
 »دشـ  افروزتـر  آتـش  و تـر  خطرنـاك  و تـر  بـزرگ  جنگيديـد  هـا  آن بـا  و پرداختيـد  ايشان با
خورده به دنبـال دچـاركردن همگـان بـه درد      قسمشيطان «. )238 خطبة: 1389 ،البالغه نهج(

  .)72 :1386يزدي،  مصباح(» خود يعني تكبر است
) ع(  امـام علـي  . و پيروي محض از شيطان است شدن پيامد اين جهالت و كوري، تسليم

روح تكبـر دانسـته و آن را    بـه دليـل  را  اوهـاي   تسليم كامل پيروان شيطان در مقابل نيرنگ
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 كـه  شـيطانى  همـان «. سـت ا  دهكـر  بيـان اقوام گذشته  همةبيماري مشترك مخاطبان خود با 
 بـه  و شـدند  پنهـان  او  نادانى هاى تاريكي در كه اين تا داد فريب را گذشته مردمان و ها ملت
 و بودند تسليم كشيدنش به و رام او راندن به كه حالى در شتافتند، او گمراهى هاى دام سوى

 در و رفتند هم دنبال به كار آن بر پيشينيان و يكسانند آن در ها دل كه شتافتند كارى سوى به
 خطبـة : 1389 ،البالغه نهج(» بود شده تنگ ها سينه آن شدت از كه گرفتند قرار نخوتى و كبر

كه انسان بـه   شود مي آغاز جا اين از همه ها، عدالتي بي و ها ظلم ها، نامردمي و ها كجي). 238
 كـه  است هايى بدعت و نفسانى هواهاى از پيروى ها فتنه آغاز«. دهد ميتن  ينفسان يالتتما
را بـه   يآدمـ  نفساني هاي خواهش يناز ا يرويپ. )50 خطبة: همان( »شود مى داخل دين در

 چـه «. شـود  يم سقوطش موجب انديشي، درست از او ممانعت دليلو به  آورد مياسارت در
 )207 قصـار : همان( »كند مى اميرى او بر نفس هواى و است نفس هواى اسير كه عقلى بسا
. دهـد  هاي نفساني خود ميدان دهد، به هر تجاوز و بيدادي تن مي كس كه به خواهش و آن

  .)85 خطبة: همان( »خورد خويش نفس هواى فريب كه است كسى بدبخت«
ارگسـيخته  سافو اين تكبرِ  شود ميجهالت، باعث تشديد تكبر  دليل هب ،پيروي از شيطان

خواهـد بـا شـراب و     همانا شيطان مي« .پي خواهد داشت نزاع و اختالف ميان جوامع را در
: مائـده (» و شما را از ياد خدا و از نمـاز بـازدارد   به راه اندازدقمار ميان شما دشمني و كينه 

بـر   ايشـان عـالوه  . شـود  عدالتي مي بيويژه در ميان حاكمان جامعه منجر به ظلم و  هو ب) 91
 حـد  از را طغيـان  كـه  باشيد آگاه« :فرمايد مي داند كه پيامد تلخ تكبر را فساد و تجاوز مي آن

 بـه  ايمـان  اهل با و كنيد دشمنى خدا با آشكارا تا انداختيد راه به فساد زمين در و گذرانديد
 رسـم  بـه  فخرفروشى و تيحم براي خدا از بترسيد خدا، از بترسيد. پردازيدب ستيز و جنگ

 و هـا  ملـت  كـه  شـيطانى  همان. است شيطان دميدن محل و كينه كانون تعصب كه جاهليت
 بـه  و شـدند  پنهـان  او نـادانى  هاى تاريكي در كه اين تا داد فريب را گذشته هاى قرن مردمان
 و بودند تسليم كشيدنش به و رام او راندن به كه حالى در شتافتند، او گمراهى هاى دام سوى

 در و رفتند هم دنبال به كار آن بر پيشينيان و يكسانند آن در ها دل كه شتافتند كارى سوى به
 خطبـة : 1389 ،البالغه نهج( »بود شده تنگ ها سينه آن شدت از كه گرفتند قرار نخوتى و كبر

 را اختالف اين و داند ميتكبر و تعصب  اين نتيجةو جوامع را  ها امت بين اختالف و) 238
  .شمرد برمي ها ملت شكست عامل

 و افتـاد  جدايى ها آن بين كه وقت آن ،شده گيرشان گريبان كار آخر در آنچه به بنگريدپس 
 و شـد  گونـاگون  دلشـان  حـرف  و كلماتشان و دش مبدل پراكندگى به ايشان انس و الفت
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. برخاسـتند  سـتيز  بـه  همـديگر  با و ندشد پراكنده و افتادند هم جان به و شدند گروه گروه
 فراوانى و آورد بيرون ايشان تن از را تعز لباس حركات اين اثر بر تعالى و تبارك خداوند
 درس تـا  گـذارد  بـاقى  شـما  بين در را ها آن انگيز عبرت اخبار و گرفت ها آن از را نعمتش
  ).238 خطبة :همان( باشد عبرت اهل براى عبرتى

 ةزمينـ در اين ميان حكومت و مديريت جامعه به سبب دارابودن قـدرت و امكانـات و   
 داران و مـديران و  هاي اجتماعي نيازمنـد خودمهـاري زمـام    تأثير فراوان، بيش از ساير حوزه

مديران جامعه را به مهـار و كنتـرل هـواي    ) ع(  رو امام علي از اين. دوري آنان از تكبر است
 ،البالغـه  نهـج (» هـواك  فاملك«) 30 /17 :1368 الحديـد،  ابي ابن(دهد  نفس خود دستور مي

بـه   اسـت،  نفسـاني  تمـايالت  معرض در شدت بهقدرت  يگاهانسان در جا). 53 نامة: 1389
  . است دروني مهار نيازمند دليل ينهم

. داشت خواهد باز عدالت بسيارى از را او شود گوناگون هاى بوالهوسى داراى دار زمام وقتى
 ظلم و ستم تحقيق به كه باشد يكسان عدالت و حق اجراى در تو نزد مردم كار بايد بنابراين

  ).59 نامة :همان( شود داد و عدل جانشين تواند نمى

حكومت و مديريت تكبر و خودكامگي است  ةپديدترين  بر اساس اين انديشه خطرناك
 ي،خوانسـار (» االسـتبداد  االستعداد بئس«. نيست نندهز آسيبو  كننده آن تباه مانندچيز  و هيچ
 ـ اجتماعي جمله پيامد بسياري دارد و از آنكنندة  تباهخودكامگي پيامدهاي  .)256/ 1: 1360

ز منظر ايشان تكبـر و خودكـامگي حاصـل    ا .)196: 1388 ،تهراني دلشاد ←( سياسي است
گري  عدالت و اصالحها در پرتو تدبيرورزي،  حكومت« .عدالتي است نفوذ شيطان، ظلم و بي

شوند و  بنياد مي تدبيري، ستم و خودكامگي بي بي ةسايروند و در  مانند و پيش مي برقرار مي
اشاره  به همين دليل است كه ايشان با و )199: همان(» روند به سوي دگرگوني و نابودي مي

ها، ظلم حكومت  پايداري و ثبات حكومت به منظورعدالت و اجتناب از ظلم  ةاقامبه لزوم 
 يدادگسـتر  و ينـابود  سـبب  ظلم: حياه العدل و هالك الجور« دانند ميرا عامل زوال دولت 

عدالت باعـث الفـت و محبـت     ايشان نظر از). 13/ 1: 1410 ،آمدي( »است يزندگان سبب
  .استآنان  ةتفرقو  مردمان و ظلم موجب نفرت

 حقيـر  و خـرد  باشـد،  انـدك  چند هر ،كني مى ها آن وضع ديدن با كه محبتى و لطف نبايد
 وادار تـو  بـه  ظـن  حسـن  و خيرخواهى به را آنان كم  محبت و لطف همين زيرا ؛بشمارى

  ).53 نامة: 1389 ،البالغه نهج( كند مى

اهميت و جايگاه حسن نيت مردم به نخبگان و رهبران به حدي اسـت كـه اگـر مـردم     
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، نـد كنعدالتي دوري  رهبران از تبعيض و بيمحوربودن رهبران را باور داشته باشند و  عدالت
حتـي مشـكالت معيشـتي و    ، محبت بين اين دو قشـر در بسـياري پيشـامدها و مشـكالت    

» است دادگرى مملكت نگهدارى و سياست اصل« شود؛ پس ها مي اقتصادي، مانع جدايي آن
 عـدالت  بسـيارى  از را او شـود،  گونـاگون  هواهـا  را والـى «و اگر ) 757/ 2: 1410 ،آمدي(

مخالف با آن تبعيض مردم را به حكومت بدبين و ). 144 /7 :1368 الحديد، ابي  ابن( »بازدارد
 .دكنـ  مـي ها فراهم  مسلحانه را در آن ةمبارززدن به  ، تا جايي كه حتي موجبات دستكند مي

 برخـورد  و مـردم  آوارگى باعث ظلم كه كن پرهيز بيداد و ظلم از و كن رعايت را عدالت«
 ظلـم  برپـايى  مثـل  چيـز  هيچ« و )484 قصار: 1389 ،البالغه نهج( »ودش مى حاكم با مسلحانه
 تعالى و تبارك خداوند چراكه. دكن نمى تبديل نكبت و نقمت به را الهى نعمت سريع خيلى

 :همـان ( »است ستمكاران كمين در او حضرت و شنود مى را ستمديدگان دعاى و مظلوم آه
، خداونـد  كنـد اسـاس عـدالت عمـل     سنت الهي هر حكومتي كه بـر اساس  و بر) 53ة نام

ماند و به  سنت الهي بر اين است كه ستم خودكامگان پايدار نمي« .دارد ميحكومتش را نگه 
و هر حكومتي كه ستمگري پيشه كند، خداي ) 59: قصص(» انجامد ميدگرگوني در قدرت 

 از( را ملكـش  خداوند كند احسان و به عدل كار كه هر«. سبحان در نابودي آن شتاب ورزد
  .)677 /2 :1410، آمدي(» دارد نگه) دشمن دستبرد

  
عدالتي و ظلم عامـل   كه بي اين از )ع(  عليامام  قصودمقبل از ورود به گام دوم، بايد ديد 

خـواهي   توان بر اساس اين ديدگاه، عدالت اصلي تحوالت اجتماعي است چيست؟ و آيا مي
  هاي اجتماعي دانست؟ را هدف اصلي انقالب

  
  مفهوم عدالت و ظلم .6

 ]غير خداوند را[كساني كه «. عدالت به معناي مساوات و از ماده عدل به مفهوم برابري است
چنانچـه مسـاوات را بـه    «البته بايد توجه داشت  .)1: انعام(» دانند با پروردگار خود برابر مي

هاي اجتماعي بگيريم، اين اوالً شدني نيست  ها و پاداش معناي برابري افراد در كسب نعمت
چراكه مـردم جامعـه    ؛شود ظلم و تجاوز است، كه موجب خرابي اجتماع مي ةمنزل  بهو ثانياً 

لـذا منظـور اصـلي از     ،داراي قواي جسماني و عقالني برابر نيستند و با هم تفـاوت دارنـد  
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ها تبعيض قائل نشـود و   ميان آنست كه قانون افراد را به يك چشم نگاه كند و ا عدالت اين
  .)213 /1 :ب 1368مطهري، ( »ها را نيز بنمايد رعايت استحقاق آن

هم شامل تجاوز فرد يـا گروهـي بـه حقـوق     ) ع(  و از بيان امام علي قرآنظلم در اصطالح 
لذا هر فسـقي و گنـاهي و    .استشخص يا گروه ديگر و هم شامل ظلم فرد به نفس خود 

  .)168 /5 :1359جعفري تبريزي، (ير درست انسانيت ظلم است هرگونه خروج از مس

به مردم، از مردم بـه مـردم و از افـراد بـه نفـس       تمو، ظلم از حكقرآنبر اساس آيات 
را بـه هالكـت    آن ]مـردم [هـايي كـه    و چه بسيار قريه«. خويش عاقبتي دردناك در پي دارد

؛ 5 و 4: اعراف(» كه ما ستمكار بوديم راستي :و سخنشان جز اين نبود كه گفتند...  رسانيديم
  ).33و  28 عنكبوت ؛59: قصص ؛45: حج ؛13: يونس

تبعيض حاكميت بـه مـردم و    بيبراساس آنچه از تعريف عدالت و ظلم بيان شد، نگاه 
شـقوق و  دربرگيرنـدة همـة   افراد در واقع تعريفي است كه تحقـق آن  همة  حقوقرعايت 

حقوق اجتماعي از قبيل همة اين تعريف  ،عبارت ديگربه . يقِ حقوق اجتماعي استدمصا
گيـرد و   رفاه اجتماعي را دربر مـي و  عدالت اقتصادي، عدالت قضايي، آزادي عقيده و بيان

طلبـي و سـودخواهيِ حاكمـان و كـارگزاران،      مصاديقِ ظلم از قبيل منفعـت همة  ةكنند نفي
هـا   دالتي فراگيـر بـراي انسـان   اگر قرار باشد ع«. اخالقي و اجتماعي است ،فساد اقتصادي

، يعنـي عـدالت فـردي، عـدالت     شـود وجـوهش دنبـال   همـة  شود، الزم اسـت در  برقرار 
عـدالت  و  اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت مديريتي، عدالت اقتصـادي، عـدالت قضـايي   

كند، اگـر علـت    بيان مي) ع(  چنان كه امام علي آن ، لذا)40 :1390تهراني،  دلشاد(» فرهنگي
بيان شـود، سـخني صـحيح و    » خواهي عدالت«ها  آنهمة والت اجتماعي و هدف تحهمة 

  .معياري جامع است
 

  ورود و هدايت نخبگان: دوم ةمرحل .7
ست كه بروز ا اي مقدمه فقطبلكه  ،بروز انقالب نيست دليل يگانه جامعهنارضايتي از وضع 

اين موتـور   .محرك دارد يآن در قالب انقالب نياز به عوامل مكمل بعدي و از جمله موتور
  .ها را برعهده دارند نارضايتي بياندهي و  جهت ةوظيفند كه ا محرك نخبگان جامعه

تـاريخ و   ةسـازند نـد كـه   ا خواهيم نوابغ را تنها عامل بـدانيم و بگـوييم فقـط نوابـغ     ما نمي
انـد   العـاده هـم نقـش داشـته     اند، فـوق  شك نوابغ نقش بسيار اساسي داشته يب اماند، ا جامعه

  .)64/ 15: 1389 مطهري،(
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كه گفته شود نوابغ در تاريخ مؤثرند، به اين معني درست نيسـت كـه سـاير افـراد      اين
نـد،  ا افراد بشر مؤثر و شريك در اجتمـاع همة بشر مؤثر نيستند بلكه به اين معني است كه 

 قرار دارنـد  تريافراد در يك سطح نيستند و بعضي افراد كه استثنا هستند در سطح باالاما 
  .)60/ 15: همان(
  :داد توان در سه دسته قرار مي) ع(  از منظر امام علي را نخبگان

كامـل   يشرايط انسان همةالهي و داراي  اي را برگزيده) ص(  ايشان پيامبر): ص(  پيامبر. 1
از ريشـه   ةجامعپيامبري خود،  ةوظيفاجتماعي، با انجام  اي هنخب در جايگاهكه  است دانسته
  .و موجبات ارجمندي امت و جامعه را فراهم آورد كردتحول و دگرگون معرب را  ةپوسيد

 تـا  فرمـود  خـويش  رسـالت  ابـالغ  مـأمور  را) ص(  محمد حضرت تعالى و تبارك خداوند
 باعـث  و خـويش  ياران سربلندى ماية و زمانه مردم هاى دل بهار و امت بزرگوارى موجب
  ).191 خطبة: 1389 ،البالغه نهج( شود خود انصار شرف

  و
 و تـاريكى  از و داد نجات تباهى و انحراف از را مردم پيامبر، آن اسطةو به پروردگار گاه آن

 .)490/ 2 :1376 شوشتري،(رهانيد  نادانى

امام كسـي اسـت كـه از سـوي خـدا برگزيـده       «): ع(  معصومين ةائمو ) ع(  امام علي. 2
و ) 72: انبيـاء ( »اند صالحان و شايستگانائمه از «). 124: بقره( »شود و از ستمگران نيست مي

امامان امناي خداوند و جانشينان  ،اين اساس بر .)56: روم( »اند علم و ايمان را از خدا گرفته«
اولـين و  ) ص(  امـام بعـد از پيـامبر    نخستين در جايگاهنيز ) ع(  امام علي. اند او در ميان خلق

 يـارى  بـه  اگـر  كـه  ترسـيدم «. كند بيان مي ترين اقدام خود را پيشگيري از تباهي جامعه مهم
 نامـة : 1389: البالغه نهج( »كنم مشاهده آن در ويرانى يا و شكاف برنخيزم مسلمين و اسالم

 يـز نخبگـان جامعـه ن   يرسـا  يهدف بـرا  ترين مهم و اولين منزلة  بههدف  يندر واقع ا .)62
تثبيت ديـن   و استقرار اجتماعي، نخبةدر مقام رهبر و  يشانا يعمل اقدام نتيجة. مطرح است

  . ندا صالحان و نخبگان حقيقي به دنبال آن همةاي كه  نتيجه. و از بين بردن باطل بود
 بلكه و شود گرفته ها تبهكاري و نادرستى جلوى تا برخاستم ها آشوب آن ميان در نتيجه در
 ).62 نامة :همان( برود ميان از آن اضطراب و يابد آرامش خطر از دين و برود بين از

بر  ،)ع(  اطهار ةائمتداوم حركت مصلحان و نخبگان الهي، در نبود : نخبگان و صالحان. 3
ترين شرايط و وظايف به شرايط و  ها نيز نزديك ساير برگزيدگان اجتماع است، كه آن ةعهد

  . را دارند )ع(  ائمهو ) ص(  وظايف پيامبر
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 در پرهيزكـاران  و تجـارت  و كسب در تقوى اهل نديكجا ،مردانتان جوان و آزادگان كجايند
 و فـانى  دنيـاى  ايـن  از و بربسـتند  رخـت  همگـى  كـه  است اين از غير آيا ،رفتار و روش
 بـه  كـه  هسـتيد  ارزش بى و زبون گروهى كه ايد مانده شما آيا و كندند دل زندگى كننده تيره

. دارند ننگ لب دو اين نامتان بردن از آدمى مقام باالبودن و منزلت و قدر مقدارى بى جهت
 آشكارشده، تباهى و فساد كه راستى هب. إِنا قالوا مصيبة أصابتهم إِذا الذين مصيبت اين در پس
 را مردم كه كسانى بر خدا لعنت ... كند مى نهى را آن كسى نه و برد مى بين از را آن كسى نه
 زشت كارهاى ازرا مردم  و كنند نمى عمل بدان خود اما كنند مى دعوت پسنديده كارهاى به

 .)208/ 5: 1358 خوئي، هاشمى(دهند  مى انجام را ها آن خود و كنند مى نهى

  . نخبگان، نيك و صالح نيستند ةهمكه د كربايد توجه 
البته نابغه از هـر جهـت   . نبوغ اين نيست كه نقشش هميشه مثبت و مفيد باشدالزمة 

اما ، جهات نابغه باشد، نقشش مثبت استهمة يعني اگر نابغه در ، جور است قهراً اين
اغلب از يـك جهـت نابغـه هسـتند     ، كه نقش غير مثبت در تاريخ دارند، ها اين نابغه

  ).65/ 15: 1389 مطهري،(

كـه شـگردها و رفتارهـاي     است اغواگران مردم نام برده ناماز دو گروه به ) ع(  امام علي
  :آنان در جامعه مؤثر است

كه گروهي از كساني كه بـين عقايـد درونـي و     كند ميتصريح  )ع(  امام علي: منافقان. 1
اغواگري و البته اثرگذاري باعث انحـراف   ةروحي ةواسط هب، استعملكرد ظاهريشان تفاوت 

  .دكن ميامام مردم را نسبت به اين عده انذار  دليلشوند و به همين  در جامعه مي
 كننـده،  گمـراه  و گمراهنـد  نفاق گروه اين كه دارم مى حذرتان بر نفاق اهل فريب و مكر از

 ).187 خطبة: 1389 ،البالغه نهج( واردكننده ىخطاكار به و خطاكارند

ه ب و شان شخصي منافع تأمين هدف با كه اند جامعه بزرگان از بخشي اينان: طلبان جاه. 2
 انحـراف  موجـب  و دارنـد  ميوا خود از اطاعت به را مردم دانايي، و استعداد شتندا ةواسط
  .شوند مي جامعه

 بـه  و نـد ا تعصـب  اهـل  كه خود رهبران و بزرگان از مبادا شد گفته آنچه بعد باشيد آگاه
 همـان . كنيـد  اطاعـت  دانند مى برتر را خود نژاد و فروشند مى فخر خود نسب و حسب
 بـه  نسـبت  را پروردگـار  هـاى  نيكى و دادند مى نسبت خدا به را ديگران عيوب كه افراد
 پس. برخيزند نبرد و خورد و زد به هايش نعمت و الهى قدر و قضا با تا كردند انكار خود
 انـد  جاهليـت  سرافرازى و افتخار شمشيرهاى و فتنه هاى ستون و اند عصبيت اساس ها آن
 ).238 خطبة :همان(
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بـا اهـداف    ي از نخبگانيها دستبا كه  است شدني لذا در اين انديشه تحوالتي نيز انجام
پيونـدد   وقوع مي طلبانه، و از طريق اغواگري و فريب مردم، به مردمي و جاه الهي و غير غير

جـدايي از حقيقـت    دليله اما ب ؛تواند به همراه داشته باشد مردمي را نيز مياولية و همراهي 
خواه انسـان،   جو و عدالت فطرت حقيقته واسطة عبارت ديگر ب به. فرجامي نخواهد داشت

امـا   ؛پيونـدد  و حتي به وقوع مي دگير خواهي شكل مي الهي با شعار عدالت هاي غير انقالب
 هاي التقاطي براي فريب مردم، بخشـي از حـق گرفتـه    در مكتب« .شود نحرف ميمدر ادامه 

 آغـاز « .)24 :1359شـهري،   ري( »شـود  شود و بخشي از باطل، پس به هـم آميختـه مـي    مي
 خـدا  كتاب .شود مى داخل دين در كه است هايى بدعت و نفسانى هواهاى از پيروى ها فتنه
 بـه  را ديگـران  مردم از اى عده. است مخالف دينى هاى بدعت و نفسانى هاى خواهش آن با

 راه شـد،  نمـى  ادغـام  حق با باطل اگر راستى. كنند مى يارى خدا دين برخالف و امر دو اين
 داشـت،  مـى  رهـايى  باطل به وانمودشدن از حق اگر و ماند نمى پنهان خواهان حق براى حق
 گرفتـه  باطـل  از قسـمتى  و حـق  از قسـمتى  چـون  اما. ماند مى باز بدگويى از دشمنان زبان
 و دشـو  مـى  مسـلط  خـود  دوستان بر شيطان كه جاست اين دشو مى آميخته درهم و شود مى
: 1375 بحرانـي، (» كنند مى پيدا نجات ،است شده حالشان شامل پروردگار لطف كه هايى آن
يابـد كـه حتـي     اين نكته بيشتر وضـوح مـي  ) ع(  امامبا دقت نظر در اين جمالت  .)208/ 2

تحوالت مـدنظرِ خودشـان،   گيري  شكلمكاتب انحرافي نيز براي جلب نظر مردم در جهت 
شوند و اين امر مؤيد اين نظر خواهد بـود   خواهي مي جويي و عدالت دست به دامن حقيقت

يـابي بـه    دسـت  ،اگرچـه فقـط در شـعار   ، اصلي و هدف اصلي تحوالت اجتماعيكه عامل 
  .عدالت و حقيقت است

 
  عمل نخبگان ةشيو .8

اسـاس حركـت تـاريخ    «كلـي   طـور ه ب. كنند ميحال بايد ديد نخبگان به چه نحوي عمل 
بخشـد و بـه    مهم قلب است كه به كلمـات معنـا مـي   مسئلة محتواي باطني انسان است و 

: تـا  بـي  صـدر، (» پوشـاند  دهد و به كارِ بناي خارجي هدف و خط سير مـي  بعد ميشعارها 
فكـر و اراده  « نخبگان در واقع زيربناي اصلي تحوالت اجتماعي استانديشة اراده و  .)98

 ،محتواي دروني انسان در اين دو ركـن اساسـي  . اند ضمير انسان ةدهند تشكيلدر حقيقت 
بـا  . حركت تاريخ اسـت سازندة براين محتواي دروني انسان بنا. شود ديده مي ،فكر و اراده

تـوان   بـا ايـن توضـيح مـي    . هاي انسان را تحقق بخشيد توان آرمان آميزش فكر و اراده مي
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حركت تاريخ محتواي باطني انسان يعنـي فكـر و اراده اسـت و سـاختمان     سازندة گفت، 
زيربنـاي  بـر  ا و خصوصـياتش،  هـ  ها، انديشه پيوندها، سازمانهمة جامعه در سطح روبنا با 
دارد و هرگونه تغيير و تكاملي نسبت به روبناي آن، تـابع تغييـر    محتواي باطني انسان قرار

 ،بر اين اسـاس  .)96: همان(» كند و تكامل زيربناست و با تغيير آن روبناي جامعه تغيير مي
تـابع و متبـوع يـا علـت و      اي بين محتواي باطني انسان و تحوالت اجتماعي، رابطـه رابطة 

 مـا  يغيـروا  حتـى  بِقـومٍ  مـا  يغير ال اهللا إِن«الهي است  معلول است و اين نيز مبتني بر سنت
اي كـه بتوانـد    يابد و نخبـه  در اين مقطع اهميت كار نخبگان نمود مي). 11: رعد( »بِأنفسهِم

تحـوالت   ، گـامي اساسـي در  كنـد و اراده و فكـر جامعـه را بيـدار    شـود  وارد اين حيطـه  
به اين است كه بهتر از ديگران طبيعت تاريخ را  نوابغِ تاريخنبوغ «. است اجتماعي برداشته

كسـي   به عبـارت ديگـر نابغـه آن   . اند و خود را با طبيعت تاريخ هماهنگ كرده اند شناخته
خـود   ةالعـاد  خـارق ارادة اثر اين هوش و بر كه  دارداي  العاده خارق ةاست كه هوش و اراد

. نيروهاي تاريخي را بـه خـدمت بگيـرد   است بهتر از ديگران طبيعت را شناخته و توانسته 
آن آگاهي صحيح و شناختي كـه داشـته توانسـته اسـت نيروهـاي تـاريخ را       دليل يعني به 

از قشـر  در صورتي كه ايـن  . )61/ 15 :1389 مطهري،(» استخدام كند و به حركت درآورد
گري بپردازنـد و در واقـع    قراردادن باطن و درون مردم به روشنجامعه بتوانند با مخاطب 

، كنندمردم معرفي به كه در گام اول به آن اشاره شد،  ،ها را ها و نارضايتي عدالتي امل بيوع
 مـا «بـديهي اسـت مقصـود از تغييـرِ     «. شـود  تر مي جامعه يك گام ديگر به انقالب نزديك

تغييـر در درون  «) 11: رعـد (» بِأنفسهِم ما يغيروا حتى بِقومٍ ما يغير ال اهللا إِن«آية در » بِأنفسهِم
به طور عموم، كه از حالت روحي افراد  ،بنابراين محتواي باطني و رواني ملت ،ملت است

ها و زيربناهاي اساسـي تغييـرات    عموم ملت، پايهمنزلة تواند به  ، ميداردآن ملت حكايت 
» يك فرد و دو فرد و چنـد فـرد آن ملـت   روحية هاي تاريخ باشد، نه  حركتهمة روبنايي 

و آن موتور محركي كه زيربنـاي اساسـي تغييـرات يعنـي روح مـردم را      ) 97: تا بي صدر،(
نبوغشان، رهبـر و بـه حركـت    واسطة ه نوابغ ب«. ي جامعه است)نخبه( كند، نابغه بيدار مي
  .)68/ 15 :1389 مطهري،(» ندملت ةنددرآور

 در مردمـى «هايي براي نخبگان از جمله ناظر دانستن مـردم   يژگيبا بيان و) ع(  عليامام 
، آمـدي (» نيست خيرى دارند نمى دوست را پنددهندگان و نيستند پنددهنده را يكديگر كه

 تبـاه  اخـتالف  و ناسـازگارى  را درسـت  و يافتـه  نظام كارهاى«گرايي  ، نظم)855/ 2: 1410
 است آن نيازمند قومى هر پيشواى«بودن ، متصف به علم و اخالق )40/ 1: همان(» كند مي
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» باشـد  داشـته  توانـا  و برنـده  يـورش  ،حق پايدارى براى جانى و گويا زبانى و دانا دلى كه
 بـه  رسيدن در ها آن ترين معتدل تو براى امور ترين محبوب«، پذيرش حق )873/ 2: همان(

بيشـتر   شا نيكـي  كـه  هـر « محبت به خلقو ) 33/ 17 :1337 ابن ابي الحديد،(» حق است
را موظـف بـه درك    هـا  آن) 668/ 2: 1410، آمدي(» بيشترند يارانش و كاران خدمت است

بـه  . دانـد  هاي رشد و كمال براي هدايت جامعـه مـي   ، مردم، و شناخت راهجامعهوضعيت 
در خطـاب بـه نخبگـان    ) ع(  همين داليل و با نگـاهي كلـي بـه بيانـات اميرمؤمنـان علـي      

كه اشاره شـد موضـوعي اساسـي در     چنان آن( موضوع عدالت و ظلم ويژه در هاجتماعي، ب
محور : كردبندي  توان اين بيانات را در سه محور دسته مي ،)بحث تحوالت اجتماعي است

؛ هاي ظـالم و مسـتبد اسـت    زاي حكومت انساني و آسيب اول مبتني بر تبيين وضعيت غير
از حاكميــت عــدالت و  محــور دوم مبتنــي بــر نگــاه ايشــان بــه فضــاي مطلــوب حاصــل

محور سوم مبتني بر نقش نخبگان در هدايت و مديريت ؛ محور است هاي عدالت حكومت
لـذا  . اسـت يابي به عدالت اجتماعي و مقاومت در برابر ظلم ظالمـان   مردم در مسير دست

اي كـه در   بـه گونـه  . گري را مبتني بر سه محـور دانسـت   توان نقش نخبگان در روشن مي
در اساسـي   يركنـ منزلـة  بـه  ، گـري و بيـداري مـردم    ن سه محور، روشنصورت تحقق اي

در واقع در اين نگاه، ايفاي نقش نخبگان در . يابد ميتحقق ، تحوالت و انقالبات اجتماعي
   :شود ميسه محور ترسيم 

  ؛و نفي آن كنونيتبيين وضع : 1محور 
  ؛مطلوبترسيم فضاي : 2 محور
از طريـق  ( ترسيم مسير حركت بـه سـوي انقـالب   فرماندهي جنبش مردمي و : 3 محور

بهينه از هيجانات مردمـي و   ةاستفاددر مردم و  ستيزي ظلم ةروحيو  شجاعتتحريك حس 
  .)مديريت صحيح اين هيجانات

نفـي  (كنـوني  با نفي وضـع   را دارند  بيدارياي از  در واقع نخبگان جامعه كه خود درجه
و  هـاي حاكمـان اسـت    هاي حاصـل از تبعـيض   ظلمها و  عدالتي كه ناشي از بي) عدالتي بي

آورنـد   بيداري را در افكار عمومي فراهم مي ةزمين) حاكميت عدالت( ترسيم فضاي مطلوب
 ةروحيـ تحريـك   كه البته ميزان موفقيت اين امـر بـه ميـزان توانـايي نخبـه يـا نخبگـان در       

  .دبستگي دارها  تودهدر مردم و مديريت ظرفيت ايجادشده در  ستيزي ظلم
اصـلي آن   أمنشـ ) ع(  اسـاس ديـدگاه امـام علـي     كـه بـر   در نهايت تكميل هر سه ظلع،

 كـه  كـن  پرهيـز  بيداد و ظلم از و كن رعايت را عدالت«عدالتي و تبعيض حاكمان است  بي
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 قصـار : 1389 ،البالغـه  نهـج ( »شود مى حاكم با مسلحانه برخورد و مردم آوارگى باعث ظلم
 غيرمتعـارف  هـاي  روش اجتماعي هاي كنش«. است اجتماعي هاي منجر به بروز كنش) 484

اقنـايي و   هاي روش اجتماعي، هاي جنبش حقيقت در. اند حكومت گيري تصميم در دخالت
سـنتي، تماشـايي و داراي    برنـد كـه در اغلـب مـوارد، بـديع، غيـر       قهرآميزي را به كار مـي 

هــاي اجتمــاعي در  ايــن كــنش. )240 :1384 دالپورتــا و ديــاني،(» ندكمشــروعيتي مشــكو
. يابـد  جمعـي بـروز مـي    از جمله تظاهرات، اعتصاب، مخالفت و اعتراض دسـته  ييها قالب

بنـدي   متعارف اعتراض بر روي پيوستار از حـداقل تـا حـداكثرِ شـدت درجـه      اَشكال غير«
گـذر از سياسـت متعـارف بـه غيـر       سطحاولين . دارد سطحاين پيوستار چندين  و شود مي

دومين آستانه حركت به  است؛ها و شركت در تظاهرات قانوني  امضاي دادنامه مانندمتعارف 
سومين سطح شامل اقدامات غير قـانوني   ؛هاست عمل مستقيم نظير تحريمهاي  روشسمت 

ـ  مسـالمت رسـمي و اشـغال    نظيـر اعتصـابات غيـر    استآميز  اما غير خشونت يـك   ةجويان
به اشخاص  زدن  آسيب مانندهاي خشن  در نهايت چهارمين سطح شامل فعاليت و ساختمان

وقوع مراحل فوق در صورت مقاومـت و اسـتمرار   . )248 :همان(» استو تخريب فيزيكي 
اساسـي   ةتكيـ دهي احساسات مردمي  كه در واقع به هنر نخبگان در جهت، مردم و نخبگان

  . شدمنجر به وقوع انقالب خواهد  ،دارد

  
اين نكته مشهود است كه ايشان بيشـترين خطـاب،    )ع(  امام علي ةانديشدر  اي مطالعهبا 

كننـدگان جامعـه و برگزيـدگان و     ادارهبـه   ،خالفتشـان  ةدوردر  ،توصيه يا مالمت خـود را 
 فقطست كه ايشان توجه به جايگاه نخبگان را ا اين امر حاكي از آن .نخبگان اجتماعي دارند

ايشـان رمـز پيـروزي يـا      ةانديشـ ، بلكه در دهكرنمحدود به قبل از انقالب و وقوع انقالب 
مـردم و نخبگـان    ةتـود كه در اين مرحلـه نيـز   (در تداوم انقالب است  يانقالب هرشكست 
از منظـر امـام    ،هاي اجتماعي به عبارت گوياتر، در تبيين ماهيت انقالب). ندا اصلي انبازيگر
بعد از وقوع انقالب نيز در خط سير موفقيت يا شكست انقالب مهم است  ةمرحل، )ع(  علي

در وقوعش نيست و حركت انقـالب در   فقط يانقالب هريعني موفقيت . دشوو بايد بررسي 
حال بايد ديد در نظـر   .هاي موفق خواهد بود شده نيز بخشي از تعريف انقالب مسير ترسيم

  ايشان رمز تداوم انقالب چيست؟
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  هاي تداوم انقالبمعيار .9
اول دسـتة  . رمز تداوم انقالب در گرو عملكرد دو دسـته اسـت  ) ع( عليامام انديشة در 

 امور را به عهده دارند وادارة دوم نخبگان كه اينك و بعد از وقوع انقالب دستة مردم و 
 شـده از سـوي ايـن رهبـران     تعيـين دوم نيز شامل رهبران اصلي و كارگزارانِ دستة البته 
در صـورت تعامـل بـا هـم     فقـط   اين دو قشر وظايفي برعهده دارند كـه  بنابراين. است
توان  اين وظايف ميجملة از . جرا كنندارا در مسير تحقق اهداف انقالب ها  آنتوانند  مي

  :موارد ذيل را برشمرد
  

  مردم و نخبگان توأمان هاي مسئوليت 1,9
تـداوم انقـالب را اجتنـاب از     بـارة كلي دراصل و قانون ) ع(  امام علي: دوري از اختالف. 1

  .داند اختالف و مالزمت اتحاد و هماهنگي ملت مي
 ناشايسـته  رفتارهاى و ديدند كه كيفرهايى از شد وارد پيشين هاى امت بر آنچه از بترسيد و
 شـما  كه اين از يدكن پرهيز و كنيد يادآورى را ها آن بد و خوب كارهاى پس. دادند انجام كه
 بـه  كـه  را كارى هر پس كرديد مطالعه را ها آن متفاوت حاالت هرگاه و شويد آنان مثل هم

 از دنكـر  اجتنـاب  از بودنـد  عبـارت  عوامـل  آن و...  يـد كن انتخـاب  يافتنـد  تزع آن سبب
 و آن بـه  مـردم  تشـويق  و يكديگر به نسبت انس و الفت با همراهى و جدايى و پراكندگى
 ).238 خطبة: 1389 ،البالغه نهج( آن رعايت در ديگرمه سفارش

هــا و  ورزي گــروه هــا را اخــتالف و كينــه ايشــان در ادامــه، عامــل شكســت انقــالب
 و شكسـت  را هـا  آن فقـرات  سـتون  كـه  چـه  هـر  از بپرهيزيـد  و«داند  مي نكردن ياري هم

 بـه  افـراد  كردن پشت و ها سينه در دشمنى و توزى كينه قبيل از. كرد ضعيف را شان نيروي
جامعـه را از تفرقـه برحـذر و     امام .)238 خطبة :همان( »همديگر نكردن يارى و يكديگر
جهان، هيچ ملتي با تفرقـه و  آيندة عمومي در گذشته و  ياساس قانون دارد كه بر اعالم مي

 خداونـد  همانـا « .)214/ 12 :1376 شوشـتري، ( اختالف به سعادت و رفاه نخواهد رسيد
 نفرموده عطا خيرى ماندگان باقى و گذشتگان از كس هيچ به جدايى و تفرقه اثر بر سبحان
 عام چنان آن مذكور قانون كه كند يم يحامام تصر). 177 خطبة: 1389 ،البالغه نهج( »است

 پيـروزي  بـه  اتحـاد  بـا  باطـل  و خورد يحق با اختالف شكست م يكه حت است قطعي و
 باشـند  برخـوردار ) ع(  علـي  امام چون قاطعي رهبري از حق داران طرف هرچند. رسد مي
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 زيـرا  داد، خواهنـد تشـكيل   دولت و شد خواهند مسلط شما بر زودى به مردم اين بينم مى«
 خطبـة  :همـان ( »پريشـانيد  و پراكنـده  حق حفظ در شما و دارند اتحاد خود باطل در ها آن
 تفرقه پرهيـز  و نفاق از و است جماعت با خدا دست كه. ديدش سو هم اكثريت با و« .)25
 اسـت  شيطان تير هدف مورد بريده، جماعت از و رو تك انسان .است آفت باعث كه كنيد
 خطبـة  :همـان ( »شـد  خواهد گرگ نصيب شود، دور گله از گوسفندى وقتى كه طور همان
 قـدرت  نقـش  خواهد نمي ايشان گرچه است مشهود) ع(  علي امام بيانات از آنچه از). 127

سياسي و فرهنگي را در پيروزي و تداوم انقالب يا در شكست آن نفـي   ،، نظامياقتصادي
بودن قائل به نقش بنيادي و اصيل اتحاد و اختالف در تداوم و شكست انقالب و  اما ،دكن

بايـد ديـد عامـل     حـال  .اسـت  كلي و سنت آفرينش در رابطه با تحوالت تـاريخي  ياصل
  .اختالف چيست

 هـا  فتنـه  آغـاز « داند مي نفس هواي و تكبر و خودپرستي رااختالف و تفرقه ريشة امام 
و  يتينارضـا  ينـة كـه زم  يهمان عـامل  .)50 خطبة :همان( »است نفسانى هواهاى از پيروى
كـه در ابتـداي   (اجتمـاعي   تحـوالت  بروز هاي ينهرا در بحث زم يتمردم از حاكم ييجدا

كنار خودمحوري، مكر شـيطان   در) ع(  امام علي. فراهم آورد) همين مقاله به آن اشاره شد
 شـما  بـراى  را گمراهى به رسيدن هاى راه شيطان آرى«داند  را عامل شكاف و اختالف مي

 و بگسـلد  هـم  از را شما دينى پيوندهاى و شما عقايد يكى يكى خواهد مى و كند مى آسان
» برگردانيـد  روى او ةوسوسـ  از بنـابراين . شـويد  گرفتـار  پراكنـدگى  به هماهنگى جاى به
 شـوند،  پيـروز  خودپرسـتي  بـا  مبـارزه  و پيكـار  در هـا  كه اگـر ملـت  ) 120 خطبة :همان(

  .)76: نساء(ها تأثيري ندارد  در آن مطلقاً شيطان هاي وسوسه
عوامـل  انقالبـي از   ةايشـان پاكسـازي جامعـ   : لزوم امر به معروف و نهـي از منكـر  . 2

 پروردگـار  بـه  قسـم «. دانـد  زا و ميكروب گناه را براي تداوم انقالب ضـروري مـي   بيماري
 كـه  گناهـانى  دليـل  بـه  مگر ندادند دست از را خود پرنعمت و شاد زندگانى ملتى گاه هيچ
 ،البالغـه  نهـج ( »دارد نمـى  روا ظلم بندگانش بر تعالى و تبارك خداوند چراكه دادند؛ انجام
از  يامر به معروف و نهـ  يضةتداوم انقالب تداوم فر ،يگربه عبارت د). 179 خطبة: 1389

 و باشـند  دور بـه  هـا  انحراف از) حاكمان ومردم ( جامعه شود يچراكه باعث م ؛منكر است
 منكـر  از نهى و معروف به امر گاه هيچ« ننهد افول به رو انقالب و نشود گم انقالب هدف

 هر بعد و شد دنخواه حاكم شما بر اشرار كه است آن دو آن ترك ةنتيج كه نكنيد ترك را
  ).47 نامة :همان( »دشو نمى مستجاب كنيد مى دعا چه
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  نخبگان و رهبران هاي مسئوليت 2,9
كه با گفتار مردم را رهبـري   يعني قبل از آن: رهبران بايد خود نمونه و الگوي اصيل باشند. 1

 از قبل بايد دكر مردم پيشواى را خود كس هر« .ها براي جامعه آموزنده باشد كنند، كردار آن
 كـردن     باد بـه  زبـانش  تأديـب  از قبـل  و بپردازد خويش نفس تعليم به ديگران به آموختن
 كنم نمى تشويق طاعتى به را شما من خدا به مردماى «). 71 قصار :همان(» دكن اقدام باطنش
 مگـر  كـنم  نمـى  نهـى  را شما گناهى از و باشم كرده عمل بدان شما از قبل خودم كه آن مگر
لـذا الزم  ). 176 خطبـة  :همـان ( »باشم كرده خوددارى آن انجام از شما از پيش خودم كه آن

ايـن   در و باشند مردم عملي الگويجلب اعتماد مردم و تداوم انقالب،  براي رهبران،است 
يـابي بـه عـدالت اجتمـاعي      ترينِ آن تالش براي دست كه مهم ،راه عالوه بر عمل به اصول

 تحقيـق  به«د ناند منطبق ساز عدالتي ضربه خورده بعد بياست، زندگي خود را با آنان كه در 
 مثـل  بـه  را خـود  زنـدگى  كـه  فرموده مقدر گونه اين حق امامان و رهبران بر متعال خداوند
و در  )202 خطبة: همان( »اندازد طغيان به را فقيران فقر رنج مبادا تا درآورند جامعه ضعيفان

  . دكرصورتي كه رهبر چنين كند قلوب مردم را به خود جلب خواهد 
 پسـنديده  و پذير دل عدل كه است ظاهر است، برنده بيرون راه از ستم و است پذير دل عدل
 از مـردم  رنفت سبب چون ستم و ظلم و باشد رغبت و الفت آن صاحبه ب را مردم و است

 را خود صاحب يعنى است برنده بيرون راه از پس شود مى او از گزيدن دورى و آن صاحب
 .)11 /1 :1360خوانساري، (است  مردم سلوك ةدجا كه راهى از خارج برد مى راهىه ب

پس از پيروزي مقـدماتي، بخواهـد در امتـي تـداوم      ،انقالباگر : مبارزه با استضعاف. 2
اي فسـاد و   يعني سران انقالب بايد به پاكسازي ريشـه . يابد، بايد به پاكسازي جامعه بپردازد

مـن از رسـول   «. بپردازنـد  جامعـه هـاي   ارگان ةهمروبي رسوبات حاكميت طاغوت در  اليه
 لكنـت  و تـرس  بـدون  نتواند شان ضعيف كه مردمى“: فرمود مى كه شنيدم بارها) ص(  خدا
 »”ديــد نخواهنــد خــود بــه را پــاكيزگى و ســعادت روى بگيــرد قــوى از را حقــش زبــان

 را پيشـين  هاي سقوط فلسفةامر،  ينتوجه به ا با) ع(  يامام عل .)53 نامة: 1389 ،البالغه نهج(
توانسـتند بـه حـق     مردم به آساني و بدون پرداخت رشوه نمي كه كنند مي بيان پديده اين در

  . خود برسند
 مانع حق پيروى از را مردم كه شدند نابود علت بدين بودند شما از پيش كه آنان تحقيق به

 را باطـل  هـم  ايشان و دندكر اجبار باطل قبول سوى به را مردم و فروختند را حق و شدند
  ).79 نامة :همان( كردند پيروى
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اول : دهـد  سهل باشد دو راه پيشنهاد مـي  ايشان براي تحقق نظامي كه در آن گرفتن حق
 دوم ؛)53 نامـة : همـان ( »پس در امر قضـاوت نيكـو بينـديش   «دستگاه قضايي سالم  داشتن

» بـاش  بر كارهاي كارمنـدان دولـت مراقبتـي دقيـق داشـته     «نظارت بر كار كارمندان دولت 
  ).همان(

را بـر   يكسـان  يدبارهبران انقالب : گزينش افراد صالح و شايسته براي امور حكومت. 3
و اگـر ايـن امـر تحقـق نيابـد،       امور حكومت بگمارند كه بتوانند بهتر به مردم خدمت كنند

انقالبي نارضايتي عمومي را  ةجامعهاي انقالب و  نظام اداري مملكت با خواسته نبودن طبقمن
  .افزايش خواهد داد

 ميـل  بـه  و كن منصوب كارهايى به را ها آن آزمايش از پس و بينديش كارگزارانت رفتار به
 و رفـتن  نفس هواى به دنبال زيرا مگمار؛ كارى به را ها آن ديگران با مشورت بدون و خود
 ).همان( شود مى محسوب خيانت و ظلم موارد از نكردن توجه ديگران رأى به

  :ريزي به ناحق جلوگيري از خون. 4
 ريخـتن  زيرا مخواه، ناحقه ب و حرام خون ريختن با را حكومتت برقرارى و قوت بنابراين
 دشـو  مى تو غير به انتقال و نابودى سبب بلكه و حكومت تضعيف باعث گناه بى افراد خون

 الزمة زيرا بود، نخواهد عذرى عمد روى از افراد كشتن در من نزد و پروردگار نزد راو ت و
 ).همان( است كشتن و قصاص ناحق به و عمد روى از كسى خون ريختن

گيري نظام انقالبـي در برابـر    در رابطه با موضع )ع(  امام علي: ندادن به دشمن فرصت. 5
اسـاس آن جامعـه    كـه بـر   اسـت   كـرده  بيانكلي را  ياصل) داخلي و خارجي( انقالب ضد

 و بيدار او دشمن بخوابد آسوده كه هر« .گاه ابتكار عمل را از دست ندهد موظف است هيچ
  .)62 نامة :همان( »است هشيار

 چنـان  را او گوشـت  دشـمن  كنـد،  چيـره  خويشتن بر را دشمن كه هر پروردگار به قسم
 تـنش  از را پوستش و شكند هم در را استخوانش و نماند باقى استخوانش جز كه بخورد
 اگـر  هـم  تـو . دارد سـينه  در كه ضعيف دلى با زبون و ناتوان است انسانى آرى .سازد جدا
 مهلـت  دشـمن  بـه  كـه  سـوگند  خـدا  به. نيستم چنين اين من اما باش، گونه اين خواهى مى
 ).34 خطبة :همان( »دهم نمى

سـت كـه اهـداف    ا ترين وظايف رهبر ايـن  از حساس: حق را فداي مصلحت نكردن. 6
هـاي موقـت    فـداي پيـروزي   ،عدالت فراگيرِ اجتمـاعي اسـت   برقراريكه همان ، انقالب را

  . سياسي يا نظامي نكند
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 و نصـرت  ام گرفته عهده به را كارهايشان كه هايى آن به ظلم با كه دهيد مى دستور من به آيا
 اى ستاره پى در آسمان در اى ستاره تا و برپاست جهان تا قسم خدا به .كنم طلب را پيروزى
 ).126 خطبة: همان( كرد منخواه را كار اين است ديگر

از نگـاه  : ردخـ سپردن امور كالن به افـراد  نواگذاري كارهاي كالن به افراد شايسته و . 7
نوپا را به افراد شايسته بسپرد و در صورتي كه فرومايگـان و   ةجامعرهبر بايد امور ) ع(  علي

. گيـرد  مـي نااليقان تصدي امـور را بـه عهـده گيرنـد، حكومـت در مسـير شكسـت قـرار         
موجـب  ت بافضـيل  مردمـان  انداختن پس و )در امور حكومت( فرومايه افراد انداختن پيش«

 .)450/ 6: 1360 خوانساري،( »هاست دولتزوال 
اي بـه نحـوي كـه در امـر حكومـت،       حاشيهپرداختن به مسائل : اصول نكردن تضييع. 8

تــر از مــتن شــود، عــاملي اساســي در زوال  و حاشــيه پررنــگ اصــول و اركــان تبــاه شــود
زوال  )سـاختن آن  تبـاه  و( تضـييع اصـول  « .هاست كه رهبران بايد از آن برحذر باشند دولت

  .)همان( »پي دارد ها را در دولت 
 

  مردم خاص مسئوليت 3,9
ها و عملكرد حاكمـان   همراهي و حمايت از برنامه از وظايف اصلي مردم: همراهي حاكمان

  .كند اين همراهي را حق حاكم و تكليف مردم بيان مي) ع(  علي كه امام چنان .است
حقي كه من بر شما دارم اين است كه در بيعت خود وفادار باشـيد و در بـود و نبـود مـن     

به دعوت من پاسخ گوييد و موقعي كه فرمان ، طلبم ميخيرخواه باشيد و هنگامي كه شما را 
  ).53 نامة: 1389 ،البالغه نهج(يد كن دهم اطاعت مي

، دهنـد صـحيح انجـام    نحوكه مردم و نخبگان وظايف و تكاليف خود را به  ي در صورت
يابي به اهداف انقالب اميدوار باشـد و   مسير در جهت دست ةادامتواند به  انقالبي مي ةجامع

ـ   روي به حركت خود ادامه دهد و چنين انقالبي را مـي  مشكالت پيش بودن با  يتـوان انقالب
  .دكرپيروز قلمداد 

  
  گيري نتيجه .10

 را بايد در دو عامل مد نظر قـرار ) ع(  اجتماعي در نگاه اميرمؤمنان عليهاي  ماهيت انقالب
الهي است كه حركت و هـدايت جهـان و انسـان در دسـت     ارادة عامل اصلي و اوليه . داد
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اين اسباب، انسان عاقل جملة اسباب الهي است و از ه وسيلة الهي بارادة اما تحقق . اوست
الهـي مسـير حركـت خـود را بـه سـوي        هاي اساس سنت انسان مختار بر .و مختار است

اراده و اختيار خود در مسير انتخـابي خـود   ه واسطة كند و ب هدايت يا ضاللت انتخاب مي
در واقـع حاكميـت   كنـد،  در صورتي كه انسان مسير ضـاللت را انتخـاب    .كند حركت مي

وط در مـنجالب تكبـر و   اسـت و حاكميـت شـيطان غـايتي جـز سـق       شيطان را پذيرفتـه 
  .نداردهي اخودخو
گيرند، اين تكبر و خودخواهي كه  صورتي كه حاكمان جوامع در مسير ضاللت قرار در

عدالتي از سوي ايـن حاكمـان    حاصل پذيرش حاكميت شيطان است، به گسترش ظلم و بي
گـام در  نخسـتين  اين نارضـايتي  . شود منجر مي ها عدالتي و به تبع نارضايتي مردم از اين بي

هاست و در صورتي كه نخبگان اجتمـاعي كـه بـه دنبـال تحقـق حـاكميتي        زوال حكومت
ند، بتوانند از اين بستر نارضايتي اسـتفاده  ا ابعاد براي خود و مردمانشانهمة محور در  عدالت
ـ . و نيرو و احساسات مردم را در جهت صحيحي هـدايت كننـد  كنند  انقـالب و  ه واسـطة  ب

دهنـد،   را تشـكيل مـي   اصـلي آن پيكـرة  ي كه نخبگان موتور محرك و مردم تحولي اجتماع
در ايـن   .شـود  حكومت عدالت فراهم مي تشكيلهاي  و زمينهرود  ميحكومت ظلم از ميان 

) ابعاد آن ةحال در يك بعد يا در هم( يابي به عدالت ها دست انقالبهمة نگاه هدف اصلي 
توان قطعي قلمداد كـرد   اين پايان كار نيست و پيروزي انقالب را در صورتي مي البته .است
و در كنـار مـردم، بعـد از وقـوع     باشـند  نخبگان به اهداف انقالب ايمان واقعـي داشـته   كه 

به معروف و نهـي از   از قبيل دوري از اختالف، همراهي، امر(انقالب، وظايف متقابل خود 
ندادن بـه دشـمن،    فرصتحكومت، ادارة زينش افراد صالح در منكر، مبارزه با استضعاف، گ

سپردن كارهـاي كـالن   و  ريزي به ناحق، و حق را فداي مصلحت نكردن جلوگيري از خون
مـردم و  ميـان  پيونـدي عـاطفي   برقراري  بادر اين صورت . را انجام دهند) به افراد شايسته

و مشكالت فرارو، به حركـت خـود   ها  رهبران اجتماعي، انقالب با مقاومت در برابر چالش
يعني در صورتي كه اين دو قشـر  (صورت  در غير اين. دهد در مسير اصلي انقالب ادامه مي

از ) انـد  كه اكنون حاكمان جامعه شده( جدايي نخبگان دليله ب) به وظايف خود عمل نكنند
جـدايي و   .گرفـت  انجامد و يا در مسير انحراف قـرار خواهـد   به شكست مي انقالبمردم 

نهايي جدايي انسـان از خـدا و اسـارت در دام شـيطان     نتيجة اساس اين ديدگاه  اختالف بر
تواند از خطر اختالف و جدايي مردم از حاكمانش رهـايي يابـد    انقالبي ميفقط است؛ پس 

  .باشد و انقالبي الهي باشد الهي داشته كه مسير
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  نوشت پي

  .1372 ملكوتيان، ←ها  به آن ها و نقدهاي وارد نظريه ةمطالعبراي . 1
  
  منابع
  .كريم قرآن

دار الكتاب : ، ترجمة محمدعلي انصاري قمي، قمدررالكلم و غررالحكم). 1410(آمدي، عبدالواحد بن محمد 
 .االسالمي

 عمومي خانة كتاب: قم يم،ابوالفضل ابراه يحتصح ،البالغه نهج شرح). 1337( ابوحامد عزالدين الحديد، ابي ابن
  .نجفي مرعشي اهللا آيت

 دامغـاني،  مهدوي محمود ترجمة ،البالغه نهج شرح در تاريخ جلوة). 1368( ابوحامد عزالدين الحديد، ابي ابن
 .ني نشر: تهران

 و ترجمـه  بنگـاه : تهـران  گنابادي، پروين محمد ترجمة ،خلدون ابن مقدمة). 1359( عبدالرحمن خلدون، ابن
 .كتاب نشر
 .سروش: تهران تن، روئين سيدمجيد ترجمة ،اجتماعي هاي انقالب و ها دولت). 1376( تدا پل، اسكاچ
 نـوايى  اصغر على و مقدم  محمدى  على قربان ترجمة ،البالغه نهج شرح). 1375( ميثم بن على بن ميثم بحراني،

 .رضوى  قدس  آستان  اسالمى هاى بنيادپژوهش: مشهد زاده، يحيى 
 .اميركبير: تهران الياسي، حميد ترجمة ،انقالب پديدة نظرية يبررس: يانقالب تحول). 1363( چالمرز جانسون،
 .اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران ،البالغه نهج تفسير و ترجمه). 1359( محمدتقي تبريزي، جعفري

 تعليــق و تصــحيح و مقدمــه ،دررالكلــم و الحكــم غــرر شــرح). 1360( محمــد الــدين جمــال خوانســاري،
  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ابرموي، حسيني الدين ميرجالل

 فـروز،  دل محمـدتقي  ترجمة ،اجتماعي هاي جنبش بر اي مقدمه). 1384( دياني ماريودوناتال و  دالپورتا،
 .كوير: تهران

 ،)اشـتر  مالـك  عهدنامـة در  يريتو مـد  حكومـت  نامـة  آيين( دولت داللت). 1388( مصطفي تهراني، دلشاد
 .دريا: تهران
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  .دريا: تهران ،)البالغه عدالت در نهج يساختارشناس( حيات تراز). 1390( مصطفي تهراني، دلشاد
 .سازمان چاپ مهر: قم ،البالغه نهج در ؛انقالب تداوم رمز). 1359( محمدعلي شهري، ري

 .بوستان كتاب :قم محمد دشتي، ةترجم ،البالغه نهج). 1389( شريف رضي، محمدبن حسين
 .اميركبير: تهران ،البالغه نهج  شرح  في الصباغه بهج). 1376( محمدتقي شوشتري،

 .روزبه: تهران ي،موسو سيدجمال ترجمة ،قرآن در تاريخ هاي سنت). تا يب( سيدمحمدباقر صدر،
 دفتـر : قـم  همـداني،  موسـوي  سـيدمحمدباقر  ترجمـة  ،الميـزان  تفسير). 1386( سيدمحمدحسين طباطبائي،

 .اسالمي انتشارات
 .البالغه نهج المللي بين بنياد: قم ،البالغه نهج در خدا). 1386( يمحمدعل گرامي،
 .گستره: تهران ي،فغفور محمدحسن ترجمة ،كودتا با مبارزه و شناخت). 1359( ادوارد لوتواك،
 .معارف نشر: قم ،پيامدها و ها زمينه اسالمي؛ انقالب). 1380( منوچهر محمدي،
در نكوهش متكبـران و   البالغه نهج خطبة ترين بزرگشرح ( تكبر از زينهار). 1386( محمدتقي يزدي، مصباح

 ).ره( ينيامام خم يو پژوهش يآموزش مؤسسة: قم ي،محسن سبزوار ين، تدو)فخرفروشان
 .صدرا: تهران ،اسالمي انقالب پيرامون). الف 1368( مرتضي مطهري،
 .صدرا: قم ،زمان مقتضيات و اسالم). ب 1368( مرتضي مطهري،
 .صدرا: قم ،15 ج آثار، مجموعه ،تاريخ فلسفة). 1389( مرتضي مطهري،
 .قومس: تهران ،انقالب هاي نظريه در سيري). 1372( مصطفي ملكوتيان،

 .نا بي: جا بي ،البالغه نهج الشرح في السعاده مفتاح). تا يب( سيدمحمدتقي خراساني، قايني نقوي
 ميـانجى،   سـيدابراهيم  كوشـش  به ،البالغه نهج  شرح  في البراعه منهاج). 1358( اهللا حبيبميرزا  خوئى، هاشمى

 .االسالميه مكتبة: تهران
: تهـران  ثالثـي،  محسـن  ترجمة ،دگرگوني دستخوش جوامع در سياسي سازمان). 1375( ساموئل هانتينگتون،
  .علم نشر


