
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  14/11/1388: تاريخ دريافت

  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   26/1/1389: تاريخ پذيرش

  

  گتوننبررسي تطبيقي الگوي توسعه سياسي هانتي
  با الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي

  *پور مسعود معيني

  چكيده

بـر مبنـاي الگـو، معيـار و         اي    جامعـه  هـر  در رشد توسعه و   دگرگوني، ،ترديد بي
بعد از جنـگ جهـاني دوم   . هد  ميمنبعي مطابق با مباني اعتقادي آن جامعه رخ       

 تا به امروز، انديشمندان غربي در پي آن بودند كه الگوي توسعه سياسي مطابق             
منـاطق  ن در   وذشـا تـرويج كننـد تـا راه نف        خود را در دنيا      هاي  يهنظر  مباني و  با

 ايـن   ، تحقق جامعه مهدوي طبق وعدة الهـي       با اين حال،  .  هموار شود  گوناگون
  .معادالت را بر هم خواهد زد و الگوي متمايزي از توسعه سياسي ظهور خواهد كرد

به عنـوان   ( هانتينگتون   اين نوشتار در پي تطبيق الگوي توسعه سياسي ساموئل        
برگرفتـه  ( گوي رشد سياسي جامعه مهدوي    با ال ) يكي از آخرين الگوهاي غربي    

. بيـان دارد  اي    يك را به طور مقايسه     ي هر ها  است تا ويژگي  ) از آيات و روايات   
ي ها  شناسي، مؤلفه   مباني انسان   شامل ،هر يك از اين الگوها، بر پايه سه محور        

يافتگي سياسي استوار است كه تمايزهـاي        توسعه سياسي و روش تحقق توسعه     
  . ذكر گرديده استوشتارنآنها در متن 

  واژگان كليدي

  . هانتينگتونتوسعه سياسي، رشد سياسي، جامعه مهدوي، الگوي

                                                            
  )moeini_masood@yahoo.com. ( حوزوي وكارشناس ارشد انقالب اسالمي3 سطح *
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  مقدمه

 چگونگي فرآيند توسعه سياسي بعد از جنـگ جهـاني دوم آغـاز شـد و تـا                   بارهپردازي در  نظريه
خرين آنهـا،   جمله آ   سه گروه عمده از نظريات ارائه شده است كه از          ،در اين ميان  . امروز ادامه دارد  

شناسـي    و انـسان  شناسي     بر پايه مباني جهان     هانتينگتون . است  هانتينگتون پردازي ساموئل  نظريه
جوامـع مختلـف     در    افكندن طرحي است كه توسعه سياسـي را         با نقد الگوهاي رقيب، در پيِ      ،خود

  .دربر گيردجهان 
 صـورت يافتگي به    م، توسعه  اسال ويژه   به از سوي ديگر و بر پايه اعتقادات اصيل اديان توحيدي         

گذاري كند تا رشـد و       را پايه   جامعه موعود  ،4نمايد كه ولي خدا     مي رخاي    كامل و تمام در جامعه    
ن است كه ميان الگـوي      آ پرسش اين مقاله     ،بنابراين. در آن محقق شود    ها  توسعه در تمام ساحت   

چـه نـسبتي وجـود       مهـدوي   با الگوي توسعه سياسي در جامعه موعود        هانتينگتون توسعه سياسي 
 بيـان دارد؟ در پاسخ به اين پرسش، اين نوشتار با رويكرد تطبيقي درصدد مطالعه ايـن دو الگـو و                    

شناسـي،   ي ميان آنها بـر پايـه سـه محـور مبـاني انـسان              ها  ي هر يك و شناخت تفاوت     ها  ويژگي
 رعايت بيـان    ايرو، بر    از اين  .يافتگي سياسي است   ي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه      ها  مؤلفه

  هـانتينگتون  بـه بيـان اجمـالي الگـوي       اي،    خانـه  ادبيات رايج علمي، با انتخاب روش تحليل كتاب       
  با مراجعه به قرآن و روايات، الگوي رشد سياسي جامعـه مهـدوي اسـتخراج               چنين هم. ايم  پرداخته

  .كنيم  مي و تمايزها اشارهها  به تفاوت،شود و پس از آن مي

   سياسيتوسعهشناسي  مفهوم

سـپس  .  سـخن گفتنـد    1سازان دربارة مفهوم توسعه سياسـي       مداران و سياست    سياست ،نخست
 در عرصـة    اين مفهوم .  آن پرداختند   بررسي گران سياسي به   شناسان و پژوهش    ، جامعه اقتصاددانان

هنوز ابهـام و عـدم صـراحت زيـادي در           «با اين حال،    . سياست و علم سياست جايگاه مهمي دارد      
 بجاسـت در ايـن مجـال و قبـل از            ، بنابراين )123: 1382عالم،   (».واژه وجود دارد   دانشمورد اين   

  .را بررسي كنيم» توسعه سياسي«ين تعاريف ارائه شده از تر  مهمورود به مباحث اصلي، برخي از
ي التـين، بـا      امريكـا  يقـا و  افرهاي ملي پس از دورة استعمار در آسيا،          پيدايش شمار زياد دولت   

ان سياسـت را  منـد  دانـش را نـشان داد و نـسل جديـد          هـا     يار سريع، دگرگوني وضـعيت    روندي بس 
شناسـان   نـسل جديـد سياسـت   . برانگيخت تا ابزارهاي بررسي اجتماعي ـ سياسي را بازبيني كنند 

هاي پيشين و مـؤثر   تشخيص دادند با وجود زمينه اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي بازمانده از سده 
توانند روندهاي سياسي غير غربي را حتي بـا وجـود تفـاوت بـا رونـدهاي                    مي  كار ايشان،  شيوهبر  

  )99: 1385پاي،  (.آميز مطالعه كنند سياسي غربي، به طور موفقيت
                                                            

1. political development. 
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هـاي    زمينـه   روندهاي سياسي غربـي كـه در پـيش         باخود اين واقعيت كه روندهاي غير غربي        
 مطالعـات   ]تـا  [آنها را واداشت   «،وت دارد اند، تفا    و از آن تغذيه كرده       داشته ريشه فرهنگي متفاوت 

   ».هـاي در حـال رشـد گـسترش بدهنـد           خود را به كل زمينه بنيادهاي فرهنگي و تاريخي دولـت          
(S. p. varma, 1975: 270)هاي علم سياسـت چنـان    يافت جديد در بررسي  نتيجه اين بود كه ره

ته وسـيعي از نيروهـاي   گسترده شد كـه افـزون بـر تحليـل نهادهـا و سـاختارهاي سياسـي، رشـ          
  )124: 1382عالم،  (.گيرد شناختي را دربر بوم

اي دربـارة     رشته واژه توسعه سياسي به دليل مطالعات فراواني كه از ديدگاه مطالعات ميان            دانش
، تعريـف دقيـق و       اسـت  هاي جديد در جهـان سـوم صـورت گرفتـه           رشد، نوسازي و توسعه دولت    

 گابريل آلموند، جيمز كولمن، لئونارد باينـدر، مـايرون وينـر،            هاي لوسين پاي،   نام. مشخصي ندارد 
 در اين زمينه مطرح     نظران   شماري ديگر از صاحب    ديويد آپتر، هارولد سول، ساموئل هانتينگتون و      

 از ويـژه   بـه است كه دربارة نهادهاي اجتماعي ـ سياسي و فرهنگـي كـشورهاي در حـال توسـعه     
 شناختي و سياسـي مطالعـات تجربـي زيـادي           شناختي، مردم  هاي اقتصادي، اجتماعي، روان    ديدگاه
گـر   لوسين پـاي را بايـد نخـستين پـژوهش         .  تا روند تغيير در اين كشورها را توضيح دهند         اند  كرده

ـ     اي  نگري ويژه   با ژرف را  » مفهوم توسعه سياسي  «اي دانست كه      برجسته هـايي را     ه تحليـل و نظري
 بـه  آغاز كرد و با توجه به گسترش فرهنگـي،           م1963سال  او كار خود را از      . درباره آن مطرح كرد   

 پـذيرش، تلفيـق و اصـالح الگوهـاي قـديمي زنـدگي بـا نيازهـاي جديـد                    نظرتوسعه سياسي از    
كرد كه نخستين گام در راه توسعه سياسي، تكامل يـافتن نظـام دولـت                ميپاي تأكيد   . انديشيد  مي

ـ   عه سياسي را مفهومي اساسي مـي      او توس . ملي است  هـا     در همـة جامعـه     ، كـه بـه تـدريج      ستدان
  )همان (. ياد كرد»فرهنگ جهاني« عنوان اتوان از آن ب يابد و مي گسترش مي
گونـه   ، توسعه سياسي را ايـن     »توسعه سياسي تدريجي  «اي با عنوان       كلمن در مقاله   .جيمز اس 

  :كند تعريف مي
شـناختي و     يخي، گونـه  روند معمول آن است كه به فرآيند توسعه سياسي از ديدگاه اصل تار            

  .تكاملي نگريسته شود
شود كـه در فرهنـگ و سـاختار            توسعه سياسي به كليه تغييراتي اطالق مي       :ديدگاه تاريخي 

سياسي به همراه عمده فرآيندهاي انتقالي نوسازي اجتمـاعي و اقتـصادي، ابتـدا در اروپـاي                 
گر نقاط جهـان روي     غربي در قرن شانزدهم و سپس به صورتي غير متوازي و ناقص، در دي             

  .داده است
 فرآيند توسعه سياسي را به عنوان حركتي از يك نظـام حقـوقي اوليـه                :شناختي ديدگاه گونه 

. پندارد مي) يا توسعه يافته(ماقبل مدرن ـ سنتي ـ به يك نظام حكومتي فراسنتي ـ مدرن ـ     
تاريخي (ومتي  هاي حك  هاي متضاد يا به وسيله فهرستي توصيفي از مختصات نظام           اين گونه 
هاي تحليلي مطلوب است، مشخص      شود ساخت   چه كه گفته مي    وسيلة آن ه  و يا ب  ) يا معاصر 

  .شوند مي
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 فرآيند توسعه سياسي به عنوان افزايش نامحدود ظرفيت بشر براي اختراع و             :ديدگاه تكاملي 
هـا،  ق آمدن بر مشكالت يا حـل آن       يها، فا  نهادينه نمودن ساختارهاي جديد و تقويت فرهنگ      

يابي  قرار گرفتن در مسير تغيير مداوم و سازگاري با آن و تالش هدفمند و خلّاق براي دست                
  )120 ـ 119 :1380، كلمن (. گرديد]معرفي [به اهداف جديد اجتماعي

برداشت ما از فرآينـد توسـعه سياسـي عبـارت از تعامـل دايمـي بـين فرآينـدهاي انفكـاك                      
 .گو و سازگارشوندة يك نظام سياسي است       گرا، پاسخ  ساختاري، الزامات برابري و ظرفيت هم     

  )121: همان(

  الگوهاي توسعه سياسي

بنـدي    هاي مفهومي و كلي است كه زمينه مناسبي را بـراي طبقـه              چارچوب ،»الگو«مقصود از   
رود يـا      به كار مـي    »مدل«گاهي اين اصطالح به جاي      . آورد  فراهم مي دهي آن    اطالعات و سامان  

اگر الگو را چارچوبي تلقـي كنـيم         .ماكس وبر به عنوان نمونه آرماني مطرح كرد        كه صورت    آن به
گيري از آن در بررسي        براي بهره  ،دهد، در اين صورت     كه به يك حوزه علمي جهت و سازمان مي        

  . ضروري است مختصات آن را بشناسيم،هاي گوناگون در توسعه يافت ره
  :د ويژگي است الگو داراي چن،ورزان  بيان برخي انديشهبه

   جنبه مفهوميبرخورداري از) الف

رود و مـستقيم يـا        هـاي نظـري بـه كـار مـي           الگو از مفاهيمي تشكيل شده است كه در گزاره        
به ديگر بيان، عنصر مفهـومي يـك   . ديآ هاي تجربي به شمار مي     كانوني براي بررسي   ،غيرمستقيم

كـه مفـاهيم     بـا آن  . شكيل شده اسـت   دهد كه واقعيت از چه متغيرهايي ت        الگو به محقق نشان مي    
 عملي مشخصي براي مشاهده مـستقيم واقعيـت         ة ولي شيو  ، باشند  داشته بايد جنبة تجربي    اساسي  

اي دارد و ايـن مفـاهيم بـر مبنـاي             در بيشتر موارد، توسعة مفاهيم اساسي جنبة سليقه       . وجود ندارد 
 .كننـد   مـي  قضاوت    درباره آنها   و شوند   مي سودمندي نظري و نه بر پاية صحت و سقم آنها ارزيابي          

  )15 ـ 10: 1373قوام، (

  )تئوريك( عنصر نظري برخورداري از) ب

 منظـور خـود را از   بايـد د، رو ميجا كه نظريه در علوم اجتماعي به اشكال گوناگون به كار       از آن 
كه از  اي از سازه، مفاهيم و قضاياي مرتبط با هم            مجموعه «:نظريه عبارت است از   . آن بيان كنيم  

منـد    ها، يـك نظـر نظـام        بيني و تبيين پديده     طريق تشخيص روابط بين متغيرها و به منظور پيش        
  )همان(» .دهد ها ارائه مي دربارة اين پديده

   قواعد تفسيريبرخورداري از) ج

هنگامي كـه محقـق بـا       . ها بايد از يك سلسله قواعد تفسيري بهره گرفت          براي توصيف پديده  
 از ايـن    ي مفـاهيم يكـسان     داشـته باشـد    تواند انتظـار    ر و كار نداشته باشد، نمي     الگوهاي متفاوت س  
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توضـيح    ميـان متغيرهـاي مـشخص       را  زيرا هر يك از آنهـا روابـط خاصـي          استخراج كند؛ الگوها  
  .دهند مي

مانده يـا كـشورهاي در حـال          كه امروزه دربارة توسعه كشورهاي عقب      هايي  هين مشاجر تر  مهم
خطـي و    الگوهاي تـك  هوادار  (مدرنيست  اصطالح  ه  بين كساني است كه ب    شود،    توسعه مطرح مي  

 گـاه بـه آنـان     برنـد و      شوند و كـساني كـه مدرنيـسم را زيـر سـؤال مـي                 مي شناخته) انگار يكسان
  )286: 1374بشيريه،  (.شود  ميگفته) الگوهاي يكتاانگارهوادار  (مدرنيست پست
ان دوره روشـنفكري بـه بعـد در غـرب، رونـد             مند  دانش بسياري از فالسفه و      ، دو قرن اخير   در

 تمام تحوالت   ،بر خالف دوران پيشين كه قالب فكري سنّتي       . ندا  كردهبررسي   زندگي بشر را دقيق   
دانست تا زمينه را براي اعـتالي درونـي انـسان فـراهم               را به ماهيت و هويت انساني معطوف مي       

 دروغ محض است    ، اعتالي دروني انسان    يعني دوران بعد از نوزايي،     ،كند، در قالب فكري جديدي    
  .گرايي و ايجاد زمينه براي اعتالي مادي و رفاه اجتماعي انسان اصالت دارد و اشاعه عيني

ي  امريكـا  يقـا و  افرهاي استعماري اروپايي در آسيا،        وريتكشورهاي نوظهور بعد از تجزيه امپرا     
 در دوران   . اسـتقالل خـود بودنـد      التين، هر يك به دنبال الگويي براي رشد و اعتالي سياسـي و            

استعمارزدايي بعد از جنگ دوم جهاني، بسياري از علماي سياست تطبيقي در كـشورهاي مختلـف                
رو سير غـرب      كردند كشورهاي تازه به استقالل رسيده براي نوسازي سياسي خود، دنباله            تصور مي 

، اقتـصاددانان،   ن جـوان علـوم سياسـي      ا نـسل جديـدي از محققـ       بـه همـين دليـل،     . خواهند بود 
مندانـه   شناسي با حمايت سخاوت      جمعيت كارشناسانشناسان و     شناسان، مردم  شناسان، روان   جامعه
 دربارة كـشورهاي جهـان       را هايي  هنگاشت ادهاي خصوصي، انتشار مقاالت و تك      و بني   امريكا دولت
  )32: 1386سو،  (. كردند آغازسوم

ـ       ؛ديرس در ابتداي امر چنين تصوري موجه به نظر مي          گذشـته كـه     هـاي   ه زيرا عـالوه بـر تجرب
توانست منبع القاي تفكر توسعه در كشورهاي جهـان سـوم قـرار گيـرد، نفـوذ سـلطة غـرب،                       مي

گر را در اين جهـان تـازه بـه آزادي             هاي سلطه  م و برتري قدرت   پذيري و تصور تقد     فرهنگ تسليم 
  )69: 1383زاده،  سيف (.رسيده ايجاد كرده بود

» خطـي « نوعي الگوي فكري توسعه      هاي ياد شده پيدايش     هاز انتظارات و فرضي   نتيجه حاصل   
مكتـب  « زيـر نفـوذ      م1950بحـث از توسـعه در اواخـر دهـه           . در حوزة علم سياست تطبيقي بـود      

پيش از آن و    . داد  انگار غربي را اشاعه مي     و الگوي يكسان  » خطي« قرار داشت كه تفكر      »نوسازي
ي التـين   امريكـا  درويژه  بهالمللي را   براي مدتي جلوة تحوالت بين      استعمارزدايي، م1945در سال   

هـاي دگرگـوني      گاه منجـر بـه پيـدايش نظريـه          ، هيچ ها   سال تحت تأثير قرار داد، اما تحوالت اين      
 دموكراسي غربي طبق  ـ هاي ليبرال  ترويج نظريهم1960تا سال ها،  بعد از اين سال. سياسي نشد

 م1960در ابتـداي دهـه      . تـاز بـود     در حوزة علمي توسعه سياسي، يكه      انگار  يكسانالگوي خطي و    
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به شدت نقـد      را ياد شده  الگوي   ، راديكال و نئوماركسيستي   هاي  ه با بيان نظري   »مكتب وابستگي «
. جايي باز كنـد    هاي توسعه سياسي    هاي خود در حوزة نظريه       و توانست تا حدودي براي تبيين      كرد

ن نوسازي، عمومـاً در موضـع دفـاع از          ا محقق م1960 اواخر دهه    هاي نظري در   در گرماگرم جدال  
 پس از   ،با اين حال  . كردند  ن، توجه چنداني نمي   اهاي منتقد  هاي خود قرار داشتند و به بحث       ديدگاه

ي  را جـد   هـا  فرو نشست، آرام آرام، ايـن انتقاد       م1970 رد و ابرام در دهه        ناشي از  كه غبارهاي  اين
  تحوالت اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه بر        رخ ندادن بيشتر به واسطه     هااين انتقاد . گرفتند

 شـك و ترديـدهاي نظـري در ميـان           ،بـود و بـه تـدريج      ) انگـار   يكسان(اساس الگوي مدرنيستي    
 كساني پيدا شدند كه از تجديـدنظر        ،در اين ميان  . پردازان توسعه در غرب به وجود آمده بود         نظريه

ايـن تجديـدنظرها بـه      . كردنـد    صحبت مي  انگار  يكسانبر مبناي الگوي    يا رد و نفي پروژه توسعه       
انگارانـه مواجـه شـد و مطالعـات جديـد              با اصالح بخشي از محتواي اصلي انديشة يكسان        ،تدريج

هانتينگتون، ديويد اپتر، آيزنـشتاد و بنـديكس از جملـه           . را به وجود آورد   ) حد وسط (نئومدرنيستي  
  .ندپردازان اين مكتب هست نظريه

 اعتقاد دارنـد بـراي سـير نوسـازي و توسـعه سياسـي در كـشورهاي مختلـف،                    ها  نئومدرنيست
خطـي   كارهاي متفاوتي را در نظر گرفت و الگوهاي مختلفي را طرح كرد و مدل تك         بايست راه   مي

توانيم به سهولت از كنـار        اين است كه نمي   ها    حرف اساسي نئومدرن   .نوسازي قابل پذيرش نيست   
 به  سرانجام بايد توجه كنيم كه هر يك از اين كشورها،           .رهاي در حال توسعه بگذريم    مسائل كشو 

هاي خـود را    ولي چنين نيست كه حتماً بايد گذشته،رسند مدرنيسم و تجدد به معناي غربي آن مي    
 پيـدايش يـك جامعـه مـدرن         ،ها و مـذهب      تجديد و نوسازي سنت    با ،عكس، بلكه بر  كنار بگذارند 

 هرگونـه راه حـل تحميلـي و         بنـابراين، . شـود   وش در چنين جوامعي ممكـن مـي       ج مقبول و درون  
پيونـدي پيـدا     ملـي   با خاك و مرز بوم     ،ارتباطي نداشته باشد   هاي اين كشورها    خارجي كه با سنت   

  )291 ـ 290: 1374بشيريه،  (.يابد كند و دوام نمي نمي
ــوان ي هــانتينگتون الگــوي توســعه سياســي بحــث،در ادامــه ــه عن ــرين  كــي از اصــلي را ب ت

  .گذرانيم  ميي اين مكتب از نظرها يپرداز نظريه

  گذري بر الگوي توسعه سياسي هانتينگتون

گرايي كالسيك معتقد است در جريان فرآيند توسـعه سياسـي، نبايـد           هانتينگتون در نقد توسعه   
سعه سياسـي   يي، زنجيره تو   امريكا  كه در انديشه   گونه  ، آن آن را متوقف بر توسعه اقتصادي دانست      

 ،بـرد و رشـد اقتـصادي        شود كه ياري اقتصادي، رشد اقتـصادي را بـه پـيش مـي                تصور مي  چنين
هـاي خـارجي و از        در قوانين مربوط به كمـك      انگاري  اين جزم . كند  استواري سياسي را تقويت مي    

انـده   ريـشه دو    امريكا رساني  هاي كمك   ، در انديشه كارگزاران دولتي و غير دولتي برنامه        تر   مهم آن
  )13: 1375هانتينگتون،  (.است
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  مباني توسعه سياسي) الف

 چهـار   م1965در سال   » توسعه سياسي و زوال سياسي    « در نوشتار مهمي با عنوان       هانتينگتون
 مبـاني   ، ايـن داليـل    بـا هاي كالسيك توسعه سياسي مطـرح و           نفي اساسي نظريه   دراستدالل را   

  : عبارتند ازچهار دليل او. بيان كرداصلي نظريه خود را 

  ناپذيري توسعه سياسي  نفي برگشت.يك

 بـين دو دوره از انحطـاط سياسـي قـرار            ،ناپذير نيـست، امـا در حقيقـت          امري بازگشت  ،توسعه
هاي كالسيك     نظريه كه   اين  امري مداوم است، از    ،هانتينگتون با رد اين توهم كه توسعه      . گيرد  مي

 ابـراز   ،گيرند   ناديده مي  ،كنند  مي در تاريخ اشغال مي     كه جايگاه مه    را هاي واگشت   گرا، پديده   توسعه
 امپراتـوري روم، شـاهد واگردهـاي انحطـاط      و مصر زمان فراعنه، يونان   به نظر او،  . كند  تأسف مي 

اي   او معتقد است الگوي تحليل بايد دوباره به گونه        . به آنها توجه كند   اند كه علم سياست بايد        بوده
  .در نظر بگيردطرفي، مراحل توسعه و انحطاط را  يبازانديشي شود كه بتواند با ب

  گرايي  حوزه تحليل توسعهمكاني بودن زماني و همه  همه . دو

هاي كالسيك، امتياز خاصي براي جوامع معاصر قائلند و آنها را موضوع منحصر به فـرد                  نظريه
 زندگي بشر وجود    هاي  دوره در تمام     پديده توسعه  كه است    در حالي  اين. دهند  تحليل خود قرار مي   

گيري بودند كه    هاي سياسي چشم    شاهد جهش  ،بسياري از جوامع باستان   براي نمونه،   . داشته است 
 تـاريخ   هـاي   دورهگرايي را به تمـام         مناسب است حوزة تحليل توسعه     رو،  از اين . ارزش مطالعه دارد  

  .طه كنيمگسترش دهيم و با اين پندار كلي كه توسعه با صنعتي شدن يكي است، قطع راب

  توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نبودن  متوقف.سه

تنها يگانه   صنعتي شدن نه  . كرد نبايد با نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشتباه           را توسعه
. اندازد   بلكه گاهي مزاحم تحقق آن است يا حداقل آن را به تعويق مي             ،منبع توسعه سياسي نيست   

سـاختارهاي اقتـصادي و اجتمـاعي    بـه  لويـت را  وسوم به منظور جبران تأخير خود، اجوامع جهان   
الـشعاع الزامـات صـنعتي قـرار           تحـت  شود؛ چـون    تمام مي به ضرر سياست     كه اين روند     دهند  مي
 تـوازن در قالـب اشـكال كـم و بـيش پايـدار               نبود اين خطر وجود دارد كه اين        ،رو  از اين . گيرد  مي

  .يابدانحطاط سياسي تداوم 
 بـه ديگـر     .تفاوت قائل شـد     هانتينگتون معتقد است كه بايد بين نوسازي و توسعه         ،با اين بيان  

 نوسازي را نبايد چيزي جز آثار مستقيم صنعتي شدن بر ساختارهاي اقتصادي و سياسي به                سخن،
  .حساب آورد

  اجتماعي هاي اقتصادي و  پديدهديگرتعريف توسعه سياسي از جدا بودن  .چهار

تينگتون معتقـد اسـت توسـعه سياسـي را بايـد بـر مبنـاي معيارهـاي مـستقل سياسـي و                       هان
قابل تعميم باشد، بـه وجهـي كـه از           شمولي تعريف كرد كه به جوامع باستان و جوامع امروز          جهان
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 هـم    را هـاي انحطـاط     بتواند سازوكار  و    باشد  جدا ،هاي اقتصادي و اجتماعي      از پديده  ،نظر تحليلي 
  )Huntingtons, 1965: 386-430 (.تعيين كند

تبـديل شـود و بـه توسـعه         هانتينگتون اعتقاد دارد اگر يك جامعه بخواهد به اجتمـاع سياسـي           
 او  ،بر اين اساس  . سياسي دست يابد، بايد قدرت هر گروهي از طريق نهادهاي سياسي اعمال شود            

يـدار، جاافتـاده، پيچيـده،      كند كه نهادهاي پا     يافته تلقي مي   هاي سياسي را توسعه     آن دسته از نظام   
  )Idem؛ 19: 1375هانتينگتون،  (. باشندداشتهمستقل و منسجمي 

، آن  دهنـد   كننـد و جهـت مـي         تعديل مي  گونه  نهادهايي كه قدرت را اين      كاركرد او اعتقاد دارد  
در يـك   .  كه چيرگي يك نيروي اجتماعي با اشتراك نيروهاي ديگر اجتماعي سـازگار شـود              است

تواند بر جامعه فرمـان برانـد و يـك             و پيچيده، هيچ نيروي اجتماعي واحدي نمي       جامعه ناهمگون 
ي سياسي را بيافريند كه مستقل از نيروهاي اجتماعي         ي نهادها كه   آن  مگر ،اجتماع سياسي برپا سازد   

  )22 ـ 19: 1375هانتينگتون،  (.به وجود آورندة آنها، بتوانند ادامه حيات دهند
ميراث سلف خود ماننـد رالـف دهرنـدرف و سـاموئل آيزنـشتاد را بـه                  هانتينگتون،   ،در حقيقت 

 نظـر آنـان كـه نهادينـه كـردن      او فراتـر از .  استتر مبناي نظر قرار داده تر و عميق   اي وسيع   گونه
شرط امر دموكراسي سياسي و توسعه سياسـي را مـستلزم دگرگـوني از               تدريجي برخوردها را پيش   

د، نهادينه كردن را معيـار منحـصر بـه فـرد توسـعه سياسـي                دانستن  طريق ساختارهاي نهادي مي   
 يـك   هرچـه  ، بـه نظـر او     )94: 1383بـديع،    (.دانست و تمامي نظريه خود را بر اين مبنا بنا كـرد           

 يـك سـازمان     هرچهتر باشد، سطح نهادمندي آن نيز باالتر است و            تر و منسجم    پارچه سازمان يك 
هـاي   كند كه سـازمان     نهادينگي زماني بروز مي   .  است تر باشد، نهادمندي آن كمتر      از هم گسيخته  

اي از پيوستگي و مورد ارجـاع و قبـول مـردم و طبقـات سياسـي                   سياسي يك جامعه داراي درجه    
هاي از ميان برداشتن     كم بايد در مورد مرزهاي كاركردي و روش        يك سازمان كارآمد دست   . باشند

 )40 ـ 38 :1375هانتينگتون،  (.ها توافق داشته باشد كشمكش

  هاي توسعه سياسي الزامات و شاخص) ب

: هاي نوسازي سياسي را بايد در سه مؤلفه بررسـي كـرد             ترين جنبه   كننده  از نظر هانتينگتون، تعيين   

  )139 و 56: همان(. عقالنيت اقتدار سياسي، تمايز كاركردي و ساختاري و رشد مشاركت سياسي
و گـسترش   ) نهادسـازي (اقتدار، تمايز سـاختارها      نوسازي سياسي به عقالني شدن       ،با اين بيان  

توضـيح اجمـالي دربـاره      اكنون به    )139: همان (.نيازمند است ) مشاركت سياسي (اشتراك سياسي   
  .پردازيم ميها   از اين مؤلفهيكهر 

  عقالنيت اقتدار سياسي. يك

ع اقتدار  اي از مراج    نوسازي سياسي مستلزم معقول شدن اقتدار سياسي است؛ يعني شمار عمده          
د دنيوي و ملـي     حسياسي سنتي، مذهبي، خانداني و قومي، جاي خود را به مرجع اقتدار سياسي وا             
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 نـه طبيعـت يـا خداونـد و يـك            ، زاييدة انسان است   ، بدان معناست كه حكومت     سخن اين .بدهند
ي بري از قوانين موضوعه ناشـ       بايد سرچشمه انساني داشته و فرمان      ، به خوبي سامان گرفته    ةجامع

  )56: همان (.هاي ديگر چيرگي داشته باشد  بايد بر الزام،از اين اقتدار
و  دهـد   هانتينگتون اين مقوله را در فصل ديگري از كتاب خود به طـور مبـسوط توضـيح مـي                  

  :نويسد مي
  ين تفاوت انسان نوين با انسان سنتي، ديدگاه او نسبت به انـسان در رابطـه                تر  ، مهم گمان  بي

  .  بـا محـيط اوسـت      ه جامعه سنتي، ديدگاه او نسبت به انـسان در رابطـ           در. با محيطش است  
 محيط طبيعي و اجتماعي خود را بـه عنـوان يـك واقعيـت طبيعـي                 ،در جامعه سنتي، انسان   

   زيـرا   ؛ خواهـد بـود و بايـد باشـد         ،چنان كـه بـوده اسـت       هر چيزي كه هست، هم    . پذيرد  مي
ناپـذير     سـازمان ازلـي و دگرگـوني       هر كوششي جهت دگرگوني   . خداوند چنين خواسته است   

   غايـب   ،دگرگوني در جامعـه سـنتي     . پذير است نا تنها كفرآميز، بلكه امكان    جهان و جامعه، نه   
نـوين شـدگي    . تواند تصور وجود آن را در سـر بپرورانـد            زيرا انسان نمي   ؛و تصورناپذير است  

انديـشه را در سـر      خودشان احـساس توانـايي كننـد و ايـن           ها    شود كه انسان    زماني آغاز مي  
توانند طبيعت و جامعه را درك كننـد و سـپس بـه ايـن نتيجـه برسـند كـه                       بپرورانند كه مي  

 از همـه  . يابي به مقاصدشان تحـت نظـارت بگيرنـد         توانند طبيعت و جامعه را براي دست        مي
، نوسازي به اعتقاد به استعداد انسان در زمينه بـه كـار بـستن كـنش عقالنـي بـراي                     تر  مهم

هـاي    نوسازي به معناي طرد نفوذ بازدارنـده      . اش نياز دارد    ي محيط مادي و اجتماعي    دگرگون
 .وار انسان از قيد نظارت خدايان، بخت و سرنوشت است           خارجي بر انسان و آزادسازي پرومته     

  )148 ـ 147: همان(

و دانـد      عقالنيت اقتدار را يكي از عناصر توسعه سياسـي مـي           ،يي امريكا  اين متفكر  ،در حقيقت 
اي از   يعني انسان بـه مرحلـه  ؛منظور او از عقالنيت، حاكم شدن عقل انسان بر مقدرات الهي است 

 انـسان   ، در اين مرحله   .نياز است    بي ،رسد كه ديگر از تقدير الهي و نظر خالق خود           رشد عقالني مي  
ـ             الهي مشروعيت مي   هاي  مانبا عقل خود به فر     ل  عقـ  ةدهد و مشروعيت حكومـت او نيـز از ناحي

  . نه از ناحية كسي كه او را آفريده است،اوست
 انـساني   ، در حقيقت   است، اي كه توسعه سياسي در آن تحقق نيافته         يك انسان سنتي در جامعه    

 يافتـه،   انسان مدرن در جامعه توسـعه      در مقابل، . منفعل در برابر قانون الهي و نظارت خدايي است        
  )148 و 56: نهما (.از خداوند است نياز انساني فعال و بي

  )نهادينه شدن(تمايز كاركردي و ساختاري . دو

 تمايز كاركردهاي سياسي نوين و رشد ساختارهاي مختص انجام دادن اين             به نوسازي سياسي 
هاي خاص حوزه فني، نظامي، اداري، علمي بايد از قلمـرو             هاي صالحيت   حوزه. كاركردها نياز دارد  

دار وظايف سياسي     مراتب خاص عهده   تخصصي با سلسله  هاي مستقل و     سياسي جدا شوند و ارگان    
بايد ها    و قدرت ها    سمت. تر شود   تر و منضبط    تر، پيچيده   كامل هرچهمراتب اداري بايد     سلسله. شوند
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   و  57: همـان  (.اسـاس انتـصاب واگـذار شـوند         بـر  ، كمتـر  هرچـه  بر پاية دستاورد و      ، بيشتر هرچه
  )180 ـ 162

  رشد مشاركت سياسي. سه

هاي اجتماعي سراسر جامعه در امور سياسي نياز         ي سياسي به اشتراك هرچه بيشتر گروه      نوساز
تواند ميزان نظارت حكومـت بـر         مي هاي توتاليتر  دولتدر  اشتراك گسترده مردم در سياست      . دارد

هاي دموكراتيك، درجه نظارت مردم را بر حكومت بـاال           مردم را افزايش دهد و برعكس، در دولت       
شوند    مي رو   روبه  حكومت با مستقيم    به طور  هاي نوين، شهروندان   ر روي، در همه دولت    به ه . ببرد

  )57: همان (.گيرند و تحت تأثير امور حكومتي قرار مي
 اقتدار معقول، ساختار سياسي تمايزيافتـه و اشـتراك سياسـي             شده،  پيش گفته  هاي  هبر نكت  بنا

كنـد و از نظـر        وامع سياسـي سـنتي متمـايز مـي        يافته را از ج    فراگير، جوامع سياسي نوين و توسعه     
  . اين سه شاخصه براي توسعه سياسي مطرح است،هانتينگتون

   نظريه هانتينگتونبندي و بررسي جمع) ج

 يـك هـدف واحـد       ،طرح اين الگو، اين نظريه را رد كرد كه براي تمام جوامع در طـول تـاريخ                
هواداران اين  طبق نظر    .دهد   را سازمان مي    عملكرد تمام جوامع   ، واحدي سازوكاروجود دارد و گويا     

 نگـرش    ضـمن رد   ايـن نظريـه   . اي متفاوت از عرصه طبيعت اسـت         عرصه ، جامعه و تاريخ   نظريه،
اعتقاد است كـه     دهد، بر اين    گرايانه كه انسان را در رده اشيا و امور فيزيكي و مادي قرار مي               اثبات
ـ  و دگرگـوني هـستند و         اموري همـواره در حـال تغييـر        ،هاي اجتماعي   پديده  تـأثير   ديگـر   يـك ر  ب

اي در جامعه و تاريخ در ايستايي مطلـق بـه             هيچ پديده . ندديگر  يكگذارند و در حال تركيب با         مي
در طـول   . يابـد   تحـول مـي   ها     و در پي اين ارتباط     داردهاي ديگر ارتباط       بلكه با پديده   ،برد  سر نمي 

بـه  . شـوند    تلفيق مي  ديگر  يكبا  ها     و تمدن   است هسر نبرد ه   هيچ تمدني در انزواي مطلق ب      ،تاريخ
يـا  » گسست مطلق تاريخي  «توان به      زمينه اصلي تكامل است و نمي      ،اين ترتيب، تركيب و تلفيق    

  .اعتقاد داشت» استمرار مطلق«
اي از گذشـته خـويش         زمان حال، عصاره و فشردة گذشته است و هـيچ جامعـه            ،طبق اين نظر  

بايست با توجه به گذشته فرهنگي تاريخي هر ملـت            لگوي توسعه مي   هر نوع ا   پس. خالصي ندارد 
 عنصر متعـارض    ،سنت ديگر   ،با اين بيان  ) 294: 1374بشيريه،   (.انداز آينده آن ترسيم شود      و چشم 

ساز تحقق تجدد است و تحقق جامعه مدرن بـا عبـور               زمينه ،ه سنت ك بل ،با تجدد و مدرنيته نيست    
هـا، مـذاهب،     اصـل در روابـط ملـت      ،  بر ايـن اسـاس     .شود  ذير مي پ   امكان ها صحيح از مسير سنت   

 پيـدا شـده،      جامعه مدرن غرب از خـأل      كه   اين است و تصور  » اصل تركيب «ها،   و فرهنگ ها    تمدن
  .ايي است و توجهي به گذشته نداردبينانه و اتوپي  غير واقعيتصور
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 مختلـف  هـاي  يـه و نظرو عناصر مشترك توسعه سياسي بين الگوهـا   ها     شاخص ،با اين تفاسير  
  :عبارتند از

هـا و     گيـري   ايجاد نهادهاي دموكراتيك كه بتوانند مشاركت حقيقـي مـردم را در تـصميم             ) الف
اين نهادهـا بايـد بـا سـاختارهاي      . كنندهاي قاطع در محيط سياسي اجتماعي تضمين         ايفاي نقش 

كننده عاليـق     و هدايت فرهنگي و اجتماعي هر جامعه همگوني داشته باشند و تبلور خواست مردم             
  )56: 1377ايوبي،  (.آنان باشند

 ها در توسعه سياسي   كار  راه بين اصول و     تاها به جاي دموكراسي       تأكيد بر ايجاد دموكراسي   ) ب
هاي اروپـايي يعنـي نظـام       كار  راهبر اين اساس، متفكران اصل دموكراسي را با         .  گذاشته شود  تمايز

كنند و تكرار تقليد از نهادهـاي سياسـي            تلقي نمي  يكسان دموكراسي ليبرال كه امري واحد است،     
 امـا   ،هاي سياسي ظاهراً دموكراتيـك     گيري نظام   اروپايي را در كشورهاي جهان سوم موجب شكل       

اساس شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود        معتقدند هر كشور بر   بنابراين،   .دانند  بنيان مي   بي
ياسي خود براي ايجاد يك جمهوري در معناي اصلي آن،          بايد از ابزارهاي خاص و الگوي خاص س       

البته ممكن است اين الگو وجوه مشتركي نيز با الگوي غربي            .بهره بگيرد يعني ادارة امور همگاني     
  )564: 1377زاده،  نقيب (. كه با مباني آن نظام در تعارض نباشدتا زمانيداشته باشد، 

 ، با  از اين رهگذر    تا ر برخي امور جاري در جامعه      برتري آن ب    به تمسك به عقالنيت و توجه    ) ج
هاي   هاي وارداتي و برخورد گزينشي و عقالني با پديده         ارزشنيز  هاي بومي گذشته و      نقادي سنت 

هـاي غربـي     ارزشمطلـق    جـايگزيني    ، از هاي مدرن در مسير رشد و تعالي جامعـه          سنتي و پديده  
كيد بـر   أ ت در كنار .  پرهيز شود  هاي بومي   سنت وها    و حذف بدون گزينش ارزش    ) تقليد كوركورانه (

نيـز   وارداتـي و     بـا هاي بـومي      تعامل ارزش  ، بايد به  هاي غربي  مطلق مدرنيته و ارزش   نكردن  نفي  
  .باور داشتنقادي آنها با توجه به نيازها، شرايط و مصالح ملي 

هـاي   رزششـوند و تلفيـق و تركيـب ا           تركيـب مـي    ديگـر   يكبا  ها     اصوالً تمدن  ،بر اين اساس  
تر آنهايي هـستند كـه       هاي بزرگ  تمدن. عامل اصلي تكامل و پيچيدگي آنهاست     ها    عقاليي تمدن 

دهنـد و حاصـل       هاي پيشين را در خود جـاي مـي         تر و بيشتري از تمدن      و عناصر پيچيده  ها    ارزش
  )19: 1377بشيريه،  (.هاي بيشتري هستند سنتز تمدن

 به مباني و اصول موضـوعه هـانتينگتون در طـرح         توجه ،قابل طرح در بررسي اين بخش       نكته
  :ين آنها عبارتند ازتر  مهمتوسعه سياسي است كه

 و سرنوشـت و     رسـد   مـي طبق اين الگو، عقل انسان بعد از گذر از دورة انفعال به فعاليـت               ) الف
 فعال است، صالح و سـداد خـود را   ، بلكه عقل انسان،قضا و قدر و حكم الهي ديگر كارساز نيست     

تواند جامعه مطلوبي را براي آسايش بيشتر با توجه به الگوي مناسب برپـا                دهد و مي    خيص مي تش
  . يك عقالنيت خودبنياد است، برداشت آنان از بالندگي عقالنيت،بنابراين. سازد
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 بلكـه اگـر داراي      ،تنها راهنمـا و منـشور مبنـايي نيـست          دين در مسير توسعه و نوسازي نه      ) ب
 انساني باشد و بخواهد نقش      هاي  خواسته و در برخي مواقع، مانع رسيدن به         كاركرد مناسبي نباشد  

 بايد در مـسير توسـعه حـذف شـود و جـاي آن را قـوانين                  ،بازدارنده تقنيني يا تشريعي را ايفا كند      
يافته يا در حال توسعه      بخش جامعه توسعه   تنها مشروعيت   دين نه  ، به بيان ديگر   .گيردبدموكراتيك  

  . بايد حذف شود،ر مانع نيز ايجاد كند بلكه اگ،نيست
.  رشد سياسي انسان به معناي ايجاد آسايش اين دنيـايي بـراي اوسـت              ،هدف نهايي توسعه  ) ج
 الگوي توسعه سياسي هانتينگتون به دنبال ايجاد توسعه پايدار با هدف آسايش مادي انـسان                پس

دن به آرامش ابدي نداردمي و پيشيني به اين دنيا براي رسيدر اين دنياست و نگاه مقد.  

  الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي

آميـز   زيـستي مـسالمت    است كه در هـم    اي    يافته مدينه فاضله مهدوي، جامعه مطلوب و توسعه      
 .ابدي  تحقق مي  1طبق وعده الهي  ،  ي سياسي موجود  ها  دور از مفاسد و مشكالت نظام       هو ب ها    انسان

تنها آرماني ابدي و جاودان براي تمامي        نه تشيع است و     ي مذهب ها  تحقق اين امر يكي از ويژگي     
توانـد    مـي  بازخواني مدام ايـن آمـوزه     . نقش الگويي نيز براي جوامع امروز دارد      بلكه  هاست،   انسان

يكـي از مـسائل پـيش روي جوامـع          . گشاي بسياري از نيازهاي امـروز جامعـه اسـالمي باشـد            راه
نيازهاي   متناسب با،اي توسعه سياسي هر جامعهالگوي  لزوماً.  مقوله توسعه سياسي است،اسالمي

 شناخت مـدل توسـعه سياسـي در جامعـه و دولـت              رو،  از اين . استاجتماعي و محيطي آن جامعه      
 و  از تنگناهـا  دور بهگشاي الگوي اسالمي و  تواند راه  ميگيري آن يند شكلآمهدوي و عناصر و فر    

 بـا نگـرش    الگوي رشد سياسي در جامعـه مهـدوي،        ،به طور كلي  . مشكالت الگوهاي غربي باشد   
 مبـاني   : را در سه قـسمت     ها  اين تفاوت . هاي مهم و زيربنايي دارد      به اين مقوله تفاوت    هانتينگتون

 و روش ايجاد توسعه سياسي در جامعـه مهـدوي از نظـر             ي توسعه سياسي  ها   مؤلفه ،شناسي انسان
  .گذرانيم مي

  ي در جامعه مهدورشد سياسيمفهوم ) الف

. شـود   مي  استفاده »رشد« از واژه    »توسعه«به جاي واژه     بهتر است  در فرهنگ معارف اسالمي،   
اي كـه      آيـة مباركـه    .بار در قرآن مجيد آمده است       لفظ رشد و تركيبات مختلف آن مجموعاً نوزده       

  در  »رشـد «در آن،    سورة بقـره اسـت كـه         256 آيه   در اين زمينه كاربرد دارد،    بيشتر از ديگر آيات     
��� ����� G :قرار داده شده است» غي«مقابل  �	 
���  � � �� ��� ����  �� ��
�� �� �� �� 
� �	�� � ����F .)256: بقره(  

  : نويسد  ميالميزانعالمه طباطبايي در 
                                                            

1. Gَلنَّ عأَن نَّم نُرِيديوةً ومأَئ ملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعينَ اسينَ الَّذارِثالْو ملَهعنَج.F) 5: قصص( 
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اي است كه خالف آن يعني به خطا رفـتن        به معناي رسيدن به واقع هر نظريه      » رشد« كلمه
ايت قرآن به سوي رشد، همان دعوت اوست به سوي عقايد           گويند و هد    مي» غي«از واقع را    

  )59: 2ج: 1377طباطبايي، ( .رساند حق و اعمالي كه عاملش را به سعادت واقعي مي

 به كار رفتـه، راهـي       افرغ سورة   38 و   29 در آيات    »الرشاد  سبيل« كه با تعبير قرآني      »راه رشد «
 آفرينش بشر، مقصود پروردگـار متعـال        است كه انسان را به سوي علت غايي وجود خويش كه از           

  )6: 1377آويني،  (.اند ترجمه كرده» راه صالح«كند و آن را   هدايت مي،بوده است
 در قـرآن    »تعـالي « و   »رشـد «را با معناي    ) Development (»توسعه«برخي نويسندگان، لفظ    

 در  »تعـالي « و   »شدر«در حالي كه اين دو لفظ داراي يك معنا نيستند و معناي             . گيرند  مرادف مي 
به » ترقي«يا  » توسعه«گاه به معناي      هيچ» رشد«كلمه  .  در غرب متفاوت است    »توسعه«قرآن با   

 اما از لحاظ مباني و      ، شباهت دارد  »توسعه« در برخي از وجوه به       »رشد«. معناي غربي خود نيست   
 »رشـد « بـا    »هتوسـع « از لحاظ لغـوي نيـز        كه   اين ضمن. هايي هستند   اهداف با هم داراي تفاوت    

  .متفاوت است
 مـصدر   ،»توسـعه «. به معناي به راه راست هدايت شدن، نمـو كـردن و باليـدن اسـت               » رشد«

آن،  ة در ترجمـ   كـه    ايـن  ضـمن .  و به معناي ايجاد وسع و فراخي است         »و س ع  «ثالثي از ريشه    
  .به كار رفته است» Development«كلمه انگليسي 

  جامعه مهدويشناسي  مباني انسان) ب

شناسـي    و انـسان  شناسـي     اصوالً هر الگو و مدل توسعه سياسي مبتني بر مباني فلسفي هـستي            
كنـد؛     معنـا مـي    يافتگي را  اساس نگرش خود به جهان و انسان، توسعه        برپردازي     نظريه  هر است و 

 توسعه انسان و جامعه انساني در بعد سياسي بـراي زنـدگي سياسـي               ، توسعه سياسي در واقع    چون
   نگرشـي تـاريخي اسـت    ، بـه انـسان و جامعـه    هـانتينگتون  نگـرش  ، گذشـت  كه  چنان .بهتر است 

   رو،  از ايـن   .شـود  آورده مـي  در پرتو رفع نيازهاي مادي بـر      و   در همين دنيا     آدميكه سعادت اصلي    
ـ    مـي  نياز از خدا و شريعت الهي تصور       انسان را موجودي خودبنياد و بي        : 1375هـانتينگتون،    (.دكن

147 - 148(  
اهللا اسـت و آن   بقيـة ي حـضرت  هـا   كه محور اصـلي برنامـه   ـ ي قرآن كريمها اساس آموزه بر

ـ  به شمار مي مجري تام و كمال اين برنامه زندگي ،حضرت  حقيقت انسان مبتني بر سه اصل رود 
 مبتني بر اين سه پايـه  آدميي زندگي ها همه ابعاد وجودي و برنامه. اختيار، فطرت و سعادت است 

ي زندگي اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي به ايـن اصـول             ها  توجهي الگوها و برنامه    است و بي  
  .شود ها مي  و مدلها ي پر ناشدني در تئوريها موجب ايجاد رخنهشناسي  در انساناي  پايه

  :فرمايد ميقرآن كريم  از در آيات مختلفيخداوند 
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  .گزار گزار خواهد بود و يا ناسپاس ما راه را بدو نموديم؛ يا سپاس

� G �� �, �- 
. �� 
/���0 ���1� �2 �	
3�� ��)"�$ �4 ��� ��5 
" �5 �6 �7��$�� �	�3 �� 8�9���  �� � �- �: �!� ��
� � ���1� �<
5 ��� ���� �,�� �= 
 �	�> 
��? ���@�� �� �/�" �A
�� �� �7��$�� �B( �C�5 
D �� F ;*30: روم+ 

پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشـتى كـه خـدا                      
اين است همـان ديـن پايـدار،        . آفرينش خداى تغييرپذير نيست   . مردم را بر آن سرشته است     

  .دانند ولى بيشتر مردم نمى

� G 
E�0 ���� �%� �( 
A � �� � �% �'( �F�� � �- �C�* �� �%� �� �H 
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�� �� �� F ;* شـمس :  

8 - 10+ 
كه هـر كـس آن را پـاك گردانيـد،            * اش را به آن الهام كرد      سپس پليدكارى و پرهيزگارى   

  .اش ساخت، قطعاً درباخت و هر كه آلوده * قطعاً رستگار شد

 مـسير  تـا  مختـار و آزاد اسـت   ،ي حيـات ها دوره انسان ذاتاً در همه      ،اساس اين آيات شريفه    بر
ماهيـت   اين اختيار و آزادي به معناي رها بودن، سرگردان بودن و بـي            . كند  زندگي خود را انتخاب   

ايـن  .  گـرايش دارد   هـا    و زيبايي  ها   بلكه در اعماق دروني خويش به سمت خوبي        ،بودن وي نيست  
 ستك اصلي و سرآغاز رشد و پيشرفت او        محرّ ،گرايش دروني و فطرت ناب نهفته در وجود آدمي        

اسـتاد مرتـضي مطهـري     . خوانـد  مـي و انسان را بـه سـوي سـعادت حقيقـي و مقـصد نهـايي فرا                
  :كند  ميگونه تبيين مهدوي را اينشناسي  انسان

ط اقتـصادى و منـافع      يسير تكاملى بشريت به سوى آزادى از اسارت طبيعـت مـادى و شـرا              
دن و مسلكى بودن و حكومت و اصالت بيشتر ايمـان و            فردى و گروهى و به سوى هدفى بو       

ى بيـشتر تحـت تـأثير محـيط طبيعـى و محـيط              يابتـدا  اراده بـشر  . ايدئولوژى بوده و هست   
اجتماعى و طبيعت حيوانى خودش شكل گرفته و متأثر شده اسـت، ولـى اراده بـشر در اثـر                    

ـ    هـا   تكامل و فرهنگ و توسعه بينش و گرايش به ايـدئولوژى            از اسـارت    دريجاًى مترقـى، ت
 .ز حيوانى آزادتر شده و آنها را تحت تـأثير قـرار داده اسـت              يمحيط طبيعى و اجتماعى و غرا     

  )44: 1382مطهري، (

  :كند  ميگونه معرفي  مقصد نهايي و فطرت ذاتي بشر را اين، قرآن كريمرو، خداوند در از اين

G �,�N �' �O�� PQ�K� �� �,�&�� �B� �#& �R� � � �S�? � �� �T"��U �C �� ��4 
� ��F;* 6: انشقاق+ 
سختى در تالشـى، و او را مالقـات خـواهى    ه  اى انسان، حقّاً كه تو به سوى پروردگار خود ب         

  .كرد

 تأكيد بر اين سرمايه و سعادت حقيقي        ،4عصر  اصلي در موفقيت حضرت ولي     نصر ع ،بنابراين
ي انسان به سعادت حقيقـي از     رساندن اختيار  ، بيش از هر امري    ، رسالت دولت مهدوي   ؛ چون است
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 مفهوم توسعه و نوسـازي معنـايي        ،بر اين اساس  . ستوپسند ا  جو و زيبا   طريق بيداري فطرت كمال   
 به فطرت و روح الهي و سعادت حقيقـي او           ، به جسم انسان بپردازد    كه   آن يابد و پيش از     مي فطري

  :نويسد  در همين باره مياستاد مطهري .نظر دارد
 موجودى است داراى سرشت الهـى، مجهـز بـه فطـرت             ،ى از انسان، انسان   بر تلقى فطر   بنا

 خويشتن و آزاد از جبر طبيعت و جبر محـيط و جبـر سرشـت و                طلب، حاكم بر   جو و حق   حق
 يعنـى   ؛هـاى انـسانى در انـسان اصـالت دارد          اين تلقى از انسان، ارزش     بر بنا. جبر سرنوشت 

 انـسان بـه موجـب       .و نهـاده شـده اسـت      بالقوه به صورت يك سلسله تقاضاها در سرشـت ا         
 خواهـان   ،هاى متعالى انسانى است و به تعبير ديگـر          خواهان ارزش  ،ى انسانى خود  ها  سرشت

توانـد   هاى اخالقى است و به موجب نيروى عقل خود مى          حق و حقيقت و عدالت و مكرمت      
 نيـروى   كورانه محـيط نباشـد و بـه موجـب اراده و            طراح جامعه خود باشد و تسليم سير كور       

وحى به عنوان هادى و     . آورد مى هاى فكرى خود را به مرحله اجرا در         طرح ،گرى خود  انتخاب
  )47: همان( .نمايد ى مييدهد و راهنما  او را يارى مي،هاى انسانى حامى ارزش

 معنـا و    ،شناسانه، سياسـت و توسـعه سياسـي در دولـت مهـدوي             با توجه به اين نگرش انسان     
  . كند  مي پيدا هانتينگتونچون الگوي لگوهاي غربي همرسالتي متمايز از ا

 الگوي عملي سياست اسـالمي را       ، مدرسه مهدويت كه در اين عصر      انشاگرداز   ;امام خميني 
  :فرمايد  مي، در تعريف سياستعرضه كرد

سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيـرد و                    
د انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كنـد بـه طـرف آن چيـزي كـه                       تمام ابعا 

 ديگران  . صالح ملت هست، صالح افراد هست و اين مختص به انبياست           هست؛صالحشان  
اين مختص به انبيا و اولياست و به تبع آنها به علمـاي             . توانند اداره كنند    اين سياست را نمي   

  )432: 13 ج:1371خميني، ( .بيدار اسالم

 همه ابعاد شخصيتي فرد اعـم از روحـي، ذهنـي و             به ،تعريف از سياست  در اين    ;امام خميني 
 و هدايت به    داردشود نظر     كه شامل فرهنگ، سياست و اقتصاد مي      را  عملي و نيز همة ابعاد جامعه       

ـ     . شمرد ميسمت مصالح فردي و اجتماع را برآيند نهايي سياست           اي الهـي و  در اين مبنا، انبيا، اولي
 هـا  انـسان  با علم به مصالح فرد و جامعه،    ،مندند  عالمان ديني كه همه آنها از منبع علوم الهي بهره         

  .كنند را به سوي خير و سعادت دنيوي و اخروي هدايت مي
 در تبيين بيشتر سياست، آن را به سه نوع سياست شيطاني، حيواني و الهي               ;البته حضرت امام  

كنـد كـه در       دانـد و بيـان مـي         مـي  ياد شـده   صحيح از سياست را تعريف       كند و تعريف    تقسيم مي 
سياست شيطاني و حيواني، حاكمان به دنبال تأمين منافع مادي و حيواني انسان و جامعه هـستند                 

 ايشان در سـخنان خـود بـر ايـن نكتـه           )432: همان (.و اين سياست جزء ناقصي از سياست است       
 )463: 11ج: همـان  ( دين سياست است   ،و اسالم ) همان(ت  تأكيد دارد كه سياست عين ديانت اس      

  )26: 1384بهروزلك، . (و فعل سياسي به سعادت معطوف است
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   ناميـد،  »مكتـب هـدايت   « را   تـوان آن     مفهوم سياست در جامعه مهدوي كه مـي        ،بدين ترتيب 
ـ        ، تعبيـر كـرد    »مكتـب قـدرت   «توان از آن به       در برابر سياست غربي كه مي        ل  بـه شـكل زيـر قاب

  :تعريف است
در جهت تحقق قانون الهي در روي زمين، به رهبـري انبيـا، اوصـيا و اوليـا                  ها    تالش انسان 

  )21: 1385زايي،  لك( .جهت نيل به سعادت قصوا

   و رهبـر مـردم      حـاكم   ، قانون   مرتبط   هم   عنصر به    از سه   مهدوي  سياسي  ساختار نظام  بنابراين،
  :اند دهكرگونه تعريف  الگوي توسعه مهدوي را ايننظران،  صاحب  برخيرو، از اين. شود  مي تشكيل

سـت از همكـاري و مـشاركت سياسـي           ا  عبارت 4الگوي توسعه سياسي در عصر مهدوي     
 بر اساس شريعت و هدايت الهي جهت        7فعال و متعهدانه مردم تحت رهبري امام معصوم       

  )105: 1384 بهروزلك،( .سازي سعادت و فضليت اخالقي در عرصه جهاني زمينه

  ي رشد سياسي در جامعه مهدويها  مؤلفه)ج

 مدينـه فاضـله مهـدوي،       مربـوط بـه   با توجه به مباني ذكر شده و مجموعـه آيـات و روايـات               
  :چنين برشمردتوان  ميي رشد سياسي در جامعه مهدوي را ها مؤلفه

  محور عقالنيت سعادت. يك

نيـازي از مقـدرات الهـي و فروكاسـتن            خودبنيادي عقالني و بي     هانتينگتون،  گذشت، كه چنان
اسـاس آمـوزه مهـدويت، جامعـه         بـر . دانـست   مي يافته عقل به عقل جزئي را نشانه جامعه توسعه       

است كه دولت و جامعه در مسير سعادت حقيقي و فضيلت الهي در حركـت               اي     جامعه ،يافته توسعه
 ن زنـدگي بـه سـعادت رهنمـون        بشر در تمام شئو   اي،    يافته در چنين جامعه متمدن و توسعه     . باشد
 بلكـه   ،شود  نمي يافته مهدوي، عقل و عقالنيت به عقل جزئي فروكاسته         در جامعه توسعه  . گردد مي

 مختلف حيات آدمي جهت رسيدن به سعادت حقيقـي          هاي  به جنبه محور،   با رشد عقالنيت سعادت   
  :اند  فرموده4 در توصيف حركت حضرت مهدي موعود:معصومان. شود ميتوجه 

� V�� �=�$CW��' X6 ��� YZ� [/�-�UM? TN !C�? � /E(A6 TN YCF� K��D�� 7�مجلـسي،  *; 

 +336: 52ج: 1403
 قيام كند، دست شريفش را بر سر بندگان گذارد و خردهاي آنها را گـرد                 ما هنگامي كه قائم  

  .آورد و اخالق آنها را كامل گرداند

  :كند  مييافته را چنين توصيف اني و توسعه اين جامعه آرم، قرآن كريمرو، خداوند در از اين
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كه حتمـاً    اند، وعده داده است    خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده           
گونه كه كسانى را كه پـيش از آنـان           قرار دهد؛ همان   ]خود[رزمين جانشين   آنان را در اين س    

قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشـان مـستقر               ] خود [بودند جانشين 
مرا عبادت كننـد و چيـزى را بـا مـن شـريك              ] تا [كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند،       

  . كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانندنگردانند، و هر كس پس از آن به

  : فرمايد  مي7حضرت علي .در اين زمينه روايات بسياري نيز آمده است
هايـشان زدوده     از دل  ديگـر   يـك هاي بندگان نسبت به      ، كينه ...هنگامي كه قائم ما قيام كند     

  )1051 و 254: 2ج: تا بابويه قمي، بي ابن( .دشو مي

  :ل شده استنق 7قدر حديث ديگري از امام صاد
 خداونـد در شـما      ،در آن هنگـام   .  قائم مـا ظهـور كنـد       كه   آن د مگر شو  ايمانتان كامل نمي  .. .

: 67ج: 1403مجلـسي،   ( .من كامل خواهيـد شـد     ؤگاه م  آورد و آن   بردباري و شكيبايي پديد مي    

350(  

  انسجام دروني ابعاد زندگي. دو

 كه به تمام ابعاد فردي انـسان و        شود  مي توسعه سياسي بر اساس معارف اسالمي زماني محقق       
منـسجم بـه سـمت مقـصد        و   دروني جامعه توجه شود و همه ابعاد و اجزا در سير اعتـدالي               ياجزا

 توسعه سياسي از توسـعه اخالقـي، فرهنگـي و    رو، از اين. نهايي و سعادت حقيقي در حركت باشند     
  :نويسد  مي مطهرياستاد. جدا نيست اقتصادي

 زيرا در اسالم    ؛ اخالقي و رشد اجتماعي و رشد سياسي هم هست         رشد اسالمي متضمن رشد   
هم اخالق است و هم مسئوليت اجتماعي و هم مسئوليت سياسي و هم مـسئوليت رهبـري                 

  )473: 1386مطهري، ( .حزبي و رهبري معنوي

داند كه به همه      مي االطراف  را يك نظام سياسي جامع     4 قيام و انقالب مهدى    ،استاد مطهرى 
  : مى نويسدوي . صيت فرد توجه داردابعاد شخ

اين آرمان بزرگ،   .  يك فلسفه بزرگ اجتماعى اسالمى است      4آرمان قيام و انقالب مهدى    
گشاى به سوى آينده است، آينه بسيار مناسـبى اسـت            بخش ايده و راه     الهام كه   اين گذشته از 

كه برخى، فلـسفى    اين نويد، اركان و عناصر مختلفى دارد        . ى اسالمى ها  براى شناخت آرمان  
 ، فرهنگى و تربيتى است و برخـى     ،بينى اسالمى است، برخى    و جهانى است و جزئى از جهان      

 انـسانى يـا انـسانى       ، اجتماعى است و برخـى     ، اقتصادى است و برخى    ،سياسى است و برخى   
  )7 ـ 5: 1382مطهري، (. طبيعى است

و  ل اخالقي و كماالت انـساني     آل و آرمان زندگي بهتر مادي در پرتو فضاي         جامعه مهدوي ايده  
 در تمام ابعاد حياتي و انسجام       ها   موجب رشد و حركت انسان     يافته توسعه و   اي مطلوب  طرح جامعه 
 جمـع   ، ميان دنيا و آخـرت، اقتـصاد و فرهنـگ و جـسم و روح               ،در اين جامعه  . شود  مي دروني آنها 
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ـ            ،يك  و هيچ  شود  مي ي ابعـاد فـردي انـسان و         جدا از ديگري متحول نخواهد شـد و انـسجام درون
 توجه به فضايل اخالقـي همـراه بـا حكومـت سياسـي،      . دروني جامعه به هم نخواهد خورد     ياجزا

: 1386طبـسي،   : نـك  (. اسـت  4اهللا بقيةي حكومت   ها  اقتصاد پويا و بهداشت و درمان از ويژگي       
  )272 ـ 211

  : مي فرمايد6اكرم پيامبر

 B(@��� ?9���-l�  mno oo mD$9� /?9�� e  �b"D& T&��H9� p $ mD mq� T5>� �(C  mr��	.�)�� �  , !�J	�
 m#��b[ ��'��� /-"56 ,  m� � �d� 	M ��i"� c'�t��& ��  ;* ،78 :51ج: 1403مجلسي+ 

يابنـد كـه     هايي دست مي    مردم به رفاه و نعمت     ،و در زمان او   .. . مهدي قيام كند   ، امت من  از
آسمان باران رحمتش را بـر   .ه نيكوكار و چه بدكار چ،همه، در هيچ زماني دست نيافته باشند     

  .هاي خود را پنهان ندارد آنان ببارد و زمين چيزي از روييدني

  :فرمايد  مي6رسول خدا

 بـه   ،نهـد   مـي  نيـازي را در دل بنـدگانش        قيام كند، خداوند، بي    4زماني كه حضرت مهدي   
 ولي كسي بـراي     ،رد، بيايد كند هر كس به مال و ثروت نياز دا          مي كه حضرت اعالم  اي    گونه

  )71: تا طاوس، بي ابن( .شود  نميقدم آن پيش

   جامعهابعادحاكميت عدالت در تمام . سه

 و تـسلط بـر      گري خوي اسـتعمار    هانتينگتون، در الگوهاي توسعه سياسي غربي از جمله نظريه       
دموكراسـي  همواره درصددند تا نظام ليبـرال       غربيان  چنان وجود دارد و      كشورهاي جهان سوم هم   

همه مـردم جهـان توجـه       براي  عدالت عمومي   تحقق   به   پس. غربي را بر كل جهان تحميل كنند      
  ةرابطـ    اجتمـاعي   دالتميـان توسـعه سياسـي و تحقـق عـ             است كـه    اين در حالي  . چنداني ندارند 

   حيـات    و عنـصر ضـروري       اسـت    حكومـت    مـشروعيت   بنايزير  ،عدالت چون   ؛ دارد  وجود آشكاري
  باورهـاي   و  اگـر در مفروضـات  .آيـد   شمار مي فرهنگ و اقتصاد به  سياست، هاي  در عرصه معقول

   باشـد، بـه    مـردم   و تحسين باور مورد احترام   شود و اين ها معرفي  بنيان ترين  قوي ،عدل فرهنگي،
  مـصنوعات   در خواهي   و عدالت طلبي  حق  به  باطني  ميل ها و تجلي  ارزش  تحقق ةزمين   كه اي گونه

ـ   و مشاركت  توسعه سياسي، گردد  فراهم  مردم فيزيكي، شفاهي و رفتاري   در امـور   مـردم  ة آگاهان

بر مبنـاي قـدرت يـا سـودگرايي شـكل           اي كه      جامعه به اين ترتيب، مسير   . شود  مي  محقق جامعه
و برقـراري   عـدالت   .  متفاوت اسـت   ،كه بر پايه عدالت شكل گرفته     اي     با مسير جامعه   ه است، گرفت

مساوات و تقسيم عادالنه ثروت و امكانات جامعه و قرار گرفتن هـر چيـز و هـر كـس در جايگـاه          
هاي فرهنگي، اجتماعي و      مشاركت در عرصه   .گيري توسعه سياسي دارد    خود، آثار فراواني در شكل    

ود خـواهي در جامعـه وجـ       گاه مشاركتي سازنده و اثربخش خواهد بود كه روحيه عدالت          سياسي آن 
 ،واسـطه ايـن روحيـه     ه  داشته باشد تا افراد جامعه به طور زنده و پويا حضور فعال داشته باشند و ب               
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  ضـعيفان خود و      از حقوق    و دفاع    اجتماعي   ايجاد عدالت  .شود  در جامعه ايجاد و مستحكم    ها    ارزش
 هـا   حكومـت   و گـران  ن توا . رود به شمار مي   مردم  از حقوق  ـ بخشي   است عدالت   از مصاديق ـ كه

ده است كه هرگاه ظلمي     كر سفارش   ،قرآنخداوند در    .دكنن د مي وحدمتهديد و    را     حق  اينپيوسته  
  : بايد به مؤمنان پناه ببرد،بر كسي وارد شد

G �B� � �u�9
$ �� 
/ �% �8
���
�� 
/� �v� �w�? � �=�� ��� �_��� ��F ;*39: يشور+ 
  .طلبند  ميبرند و از آنها ياري  مي به مؤمنان پناه،دشو  ميو كساني كه زماني بر آنها ظلم

ي هـا  گرايي و اصـالت عـدل در روابـط انـساني و پايـه      عدالت موعود،   عدل ة جامعدررو،   اين از
گاه كه روابط سياسي و اجتماعي بر پايه عدالت و امنيت شـكل              آن.  محوري است  ة مؤلف ،اجتماعي

  هـا    نخواهد مانـد و صـلح و صـفا و همكـاري ميـان انـسان                از ناامني و ظلم و تجاوز اثري         ،پذيرد
  جـوادي آملـي،    (.م خـود خواهنـد رسـيد   به حقـوق مـسلّ    ها    رواج خواهد يافت و همه ملل و انسان       

1387: 258(  
  : فرمود6پيامبر اكرم

xC�d� 1�  ��3#� TN c' ���6 �  �b�5y z�i5� b�  ��'(�. �؛ 392: 1412العروسـي الحـويزي،     (;  

  )1244ح: 187: 1ج: 1377شهري،  محمدي ري

  . و ستم پر شده استجوركه از   چنان،سازد  مياو زمين را از عدل و داد آكنده

   :فرمايد در اين مورد مينيز  7 علياميرمؤمنان

 ooo m#�� {�6 `"� /@�|�|2 m"� 8"} �  m#�� � L�9@�� z$ ;~*138خ: شريف رضي+ 
انـداز جهانيـان     روش پيامبر در عدالت را در چشم      عدالت اسالمي و دادگري و       او هنگام قيام،  

   .زنده خواهد ساخت ،اند  مرده اوقرار خواهد داد و كتاب و سنت را كه پيش از

  : هم نقل شده است 7از امام باقر

� /W�� V�� �=? m#�� z"��� !% m#���N / m�(~�� {��6 � � m	�� �m"6~ooo ;*   ،351: 52ج: 1403مجلـسي :

 +103ح
المـال و     تبعيض در تقسيم بيت    نبودبه معناي   ( قسط و عدل     ،بيت  اهل كننده در حكومت قيام  

  .به طور كامل اجرا خواهد شد )رعايت حقوق مردم

  مدار مشاركت تكليف. چهار

 تعيـين    در هـا   يافتگي در جامعه مهدوي، مشاركت همـه انـسان         ي توسعه ها  يكي ديگر از مؤلفه   
  هـانتينگتون،  در الگـوي  . و سياسـي اسـت    آفريني آنان در امور اجتماعي       سرنوشت خويش و نقش   

 كه اگر مـردم زمـاني       اي  گونه به   ،گيرد  مي مشاركت مردمي در راستاي سود و منفعت مادي شكل        
در . زننـد   مـي  بـاز   از مشاركت سـر    ،كند  نمي منافع مادي آنان توجه   به   ،احساس كنند نظام سياسي   



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 98 

 فقط به عنوان يك حق، بلكـه        سرنوشت خويش نه   تعيين    در ها   به مشاركت انسان   ،جامعه مهدوي 
  .نگرند  ميبه عنوان يك ارزش و تكليف

 ويـژه   به مشاركت همه مردم     نفيترين مشكالت جوامع استبدادي را        يكي از بزرگ   ،قرآن كريم 
 را بـه مـشاركت در       ويژه مؤمنان و مستضعفان     ها به   انسان رو،  از اين . داند  مي مؤمنان و مستضعفان  

  :دهد  ميي مختلف مديريتي و اجرايي جامعه بشارتها  در عرصهآفريني سرنوشت و نقشتعيين 

G ���� �'� �(�
�� 
/� �- �5 �D 
F�& �� �~� �C�W�? 
/� �- �5 �D 
F�& �� �c 
'�d� �e �( �)�D 
���9 
J� ��� �_���� �X �6 �� �C�& 
B�? ��� �	 �& ��*  
 �E �� �@ �C�& ����� � �� �K(�$ �. �� �B� ��� �% �� �B 
( �6 
	�� h �	�& �� �c 
'�d� �e 
/ �B� �' �_�
 �} �(�&� �� � �� 
/ �-
$ �� F ;* قـصص :  

 +6 و 5
 و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيـشوايان                 

بـه  ] از طرفـى   [و در زمين قدرتشان دهيم و     . كنيم] زمين [گردانيم، و ايشان را وارث    ] مردم[
 .جانب آنان بيمناك بودند، بنمايانيم را كه از چه آنفرعون و هامان و لشكريانشان 

G �\� �]�� h�K��� �6 � �- �� �	 �� �c 
'�d� �B�? �	 
� �_�� �� 
D �N 
� �� �'(�N ���� �e ��$
��9 �� 
� �A�� ���� �B(F ;*105: ءانبيا+ 
  . ما به ارث خواهند بردهو در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايست

G� �J( �� �{� ���1��N �(�$" �D�9 
J� �T �� 
( �A��  �d� �B�� �� � �r 
w� �� ��1 �c 
' �~������ �D
�� �� ���K��� �6 
� �� �[� ���� 
� �� � �- �� �'( ��  
 ���A�9 �C 
5��F ;*128: اعراف+ 

 آن  . كه زمـين از آنِ خداسـت       ؛از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد      : موسى به قوم خود گفت    
  .براى پرهيزگاران است] نيك[دهد و فرجام   مى، بخواهدرا به هر كس از بندگانش كه

  در امـور حكـومتي و اجرايـي تأكيـد          مـردم    بر مـشاركت      نيز بيت يات اهل ادر برخي ادعيه و رو    
  :شده است

 m5�� /-� ��	& �&� m�D ~C�	� ~��K � ,"�R� �v  � VUJ? m{_ � T5% m$�� �v  � ��)? �$5D� � T5%
 m��� �� �-"� 2�6�� O 2K�A�� � ,96��,5"�J O ;*دعاي افتتاح: قمي+ 

جا  خواهيم كه در آن     زندگى در پرتو دولت بزرگوارى را مى       نيم و از تو   ك  ما آرزو مى   ،پروردگارا
 را از بـين خـواهى   ها رويى ها و دو اسالم حقيقى را با اهل اسالم عزت خواهى بخشيد و نفاق 

كننده ديگـران    دهى كه ما در آن دوره دعوت        مى  اين افتخار را به ما     .برد و ذليل خواهى كرد    
  . روى ديگران در راه تو باشيم  راهنما و پيشوبه طاعت تو باشيم 

  آميز جهاني زيستي مسالمت هم. پنج

با اين  . عرضه كنند ان توسعه اين است كه الگويي جهاني        پرداز   نظريه بيشترهاي    يكي از دغدغه  
آميـز   زيستي مسالمت  و هم كند  تواند جهان را متحد       مي ي تنها الگوي توسعه در جامعه مهدو      حال،

  :نويسد  ميشهيد سيد محمدباقر صدر. را بر پايه فطرت و عدالت استوار سازد
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 فصل  ،مهدويت. يند يك عقيده اسالمى كه فقط رنگ دين داشته باشد، نيست          آمهدويت، فر 
سـوى   هب مختلـف، رو   با داشتن اديان و مذا    ها    ى بشرى است كه انسان    ها  مهمى از خواسته  

رغـم ديـدهاى     تبلور يك الهام فطرى است كه مردم از دريچه آن، علـى           ،مهدويت. آن دارند 
هـاى    روزى كـه رسـالت     ؛هاى متفاوت عقيدتى، روز موعـود را مـى بيننـد           مختلف و نگرش  

يابد و راه ناهموارى كـه در طـول تـاريخ بـراى              آسمانى با همه اهدافش در زمين تحقق مى       
  )53: 1382صدر، ( .شود ر بود، پس از رنج بسيار هموار مىانسان دشوا

   در ايجاد توسعه سياسي4روش حضرت مهدي) د

 بحثـي جنجـالي و      ،بحث از محرّك تغيير و تحول در تـاريخ و اجتمـاع در ميـان انديـشمندان                
ي  چگونگ رهفيلسوفان تاريخ و سياست و برخي انديشمندان علوم اجتماعي دربا         . دار بوده است   دامنه

ي بـا توجـه بـه       پـرداز    هر نظريه  .اند ي مختلفي عرضه داشته   ها  و عوامل تغييرات اجتماعي، فرضيه    
بيني خود، به تبيين ماهيت تغيرات اجتماعي و علل و عوامل ايجـاد              اصول و مباني فلسفي و جهان     

ت ي مربـوط بـه تغييـرا      هـا   درباره نظريات و تئـوري     (.ستتغيير و تحول در فرد و جامعه پرداخته ا        
 در يـك    )1377پـور،     رفيـع  ؛1 ج :1384؛ مطهـري،    1384؛ ملكوتيان،   1383روشه،  : كناجتماعي  

  : توان تقسيم كرد ميي تحوالت سياسي و اجتماعي را به دو دسته ها ، نظريه كليبندي تقسيم
 هايي كه معتقدند تغيير و تحوالت سياسي و اجتماعي به داليـل سـاختاري اتفـاق                 ديدگاه .يكم

  . ين نظر از اكثريت برخوردار استا. افتد مي
ان علوم اجتماعي كه تغييـر و تحـوالت را ارادي و مربـوط بـه                مند  دانش ديدگاه بعضي از     .دوم
  )227: 1382زايي،  لك (.دانند  ميانسان

سـازي   كساني است كه ايجاد تغيير و دگرگوني در جامعه را به نهاد و نهـاد       جمله   از   هانتينگتون
را نتيجـه   هـا     گيري از تعاليم آلكسي دوتوكويل كه ظهور انجمـن          گتون با بهره  هانتين. كاهد  مي فرو

 كارآمـد   زماني معتقد است يك نظام سياسي       )94: 1383بديع،   (ديد،  ضروري توسعه و مساوات مي    
 هاي زيربنايي آن    ها و آيين     يعني سازمان  ؛و معتبر است كه از درجه باالي نهادينگي برخوردار باشد         

گويـد نهادهـا، تجلـي رفتـاري      او مي. مند باشد  ارزش، ثابت و از نظر مردم،دازه كافيمتعدد و به ان   
تـر    منتـزع  ، نيروهـاي اجتمـاعي    هرچـه  ،در جوامـع  . توافقي اخالقي و بر مبناي مصلحت متقابلنـد       

 تحـول در بـسياري از       ايـن . تـر و مقتـدرتر شـوند        شوند، نهادهاي سياسي نيز بايستي پيچيـده        مي
 نيرومنـد   ، نيروهاي اجتماعي  ،در اين كشورها  . شد سدة بيستم تحقق نيافته است     كشورهاي رو به ر   

 قواي مقننـه و اجراييـه، مراجـع         ،در اين كشورها  .  ولي نهادهاي سياسي سستي وجود دارد      ،هستند
 18: 1375هانتينگتون،   (.اند  سازمان بر جاي مانده     چنان شكننده و بي    عمومي و احزاب سياسي هم    

يابد و الزامات توسعه سياسـي را پاسـخ            توسعه سياسي با تقويت نهادها تحقق مي       ، بنابراين )22 -
تـر شـدن جامعـه در ارتبـاط            با پيچيده  ،هانتينگتون اين ضرورت و الزام را به طور طبيعي        . دهد  مي
شود، نهادهـاي سياسـي آن        تر مي    پيچيده ،هاي سياسي   جوامع و نظام   هرچهبيند و معتقد است       مي



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 100 

 از رهگذر كنش متقابل     ، نهادهاي سياسي از جهت تاريخي     ،اوبه باور   .  مقتدرتر شوند  تر و   بايد قوي 
هـا و    تـر شـدن روش      پيچيـده ها يا همان      و عدم توافق نيروهاي اجتماعي و تحول تدريجي روش        

  )21: همان (.اند ها پديد آمده تدابير سازماني براي حل اين عدم توافق
 سـاختارها و    كه   آن  پيش از  ها  اصلي تغيير و دگرگوني    نگرش متفكران اسالمي، عامل      ساسا بر

محمدباقر صـدر    سيد.  است خواست و اراده خود انسان     عوامل فرهنگي و     ،نهادهاي حكومتي باشد  
���G �5�� �B :هاستفاده از آي  با   ، كريم هاى الهى در قرآن    سنت  در بحث ���9 �4 �V 
(� �A�N �� �� � �|� �� �� �� �T  �� �� �� � �|� �� �� 

&�0�N 
/ �- �#� �)F    كه خود آن قوم، حالـشان را    ؛ همانا خداوند حال هيچ قومي را تغيير نخواهد داد تا زماني

العلـل تمـامى تغييـر و تحـوالت،      كرده است كه علت اين نظريه را مطرح )11: رعد (».تغيير دهند
 قـرار  خواست و اراده هنگامى كه در كنار يك انديشه جديـد  اين. خواست و اراده خود انسان است

فكـر  ، شهيد صدر» محتواى باطنى انسان«اساس نظريه   بر.كند مى  تغييريشگرفت، سمت و سو
 .يابـد   مـي  ي انسان تحقـق   ها   هدف ، كه با آميزش اين دو      است دهنده ضمير انسان   تشكيل،  و اراده 

ايـن  بـه   .كه انديشه و باور انسان تغيير كرد، كردار او نيـز تغييـر خواهـد كـرد     آن پس از ،بنابراين
  :نويسد  مي وي.آيد ساز به شمار مى ها عاملى سرنوشت  تغيير در محتواى باطنى انسانترتيب،

سـاختمان جامعـه در     . سازنده حركت تاريخ، محتواي باطني انسان يعني فكر و اراده اوسـت           
 و خـصوصياتش روي زيربنـاي محتـواي         هـا   ، انديـشه  ها  سطح روبنا با همه پيوندها، سازمان     

رار دارد و هرگونه تغيير و تكاملي نسبت به رو بناي آن، تابع تغييـر و تكامـل                  باطني انسان ق  
ـ   .كند  مي اين زير بناست و با تغيير آن، روبناي جامعه تغيير          هـم آميخـتن فكـر و اراده،        ه  با ب

 .يابـد   مـي  آفريني فعاليت تاريخي بر صحنه اجتماعي تحقق       قدرت سازندگي و نيروي حركت    
 )146: 1381صدر، (

 تغيير اوضاع و احوال يك قوم و ملت از تغيير دروني خود آن قوم و ملت                 ،دگاه شهيد صدر  از دي 
 عمل تغيير در ظاهر و باطن بايد دوش به دوش هم پـيش رود تـا انـسان      رو،  از اين . كند  مي تغذيه

 هرگاه اين دو عمل يعني تغيير بـاطن       . بتواند باطن خود يعني انديشه و اراده و اميال خود را بسازد           
  بقره 204صدر با استفاده از آيه      . دهد  مي و تغيير ظاهر از ديگري جدا شد، حقيقت خود را از دست           

  :نويسد مي
وقتي انسان كار تغيير و دگرگوني بر دلش ننشست و در اعماق روحش اثر نگذاشـت و خـود                   

تـي   تـا وق ،كار بندد و در نتيجه ه  گاه نخواهد توانست سخن حق را ب       را از درون نساخت، هيچ    
 برنيايـد،   ،ي انسان كـه محتـواي سـخن حـق اسـت           ها  كلمات حق از قلبي شاداب از ارزش      

 سخن حق،   ،در غير اين صورت   . گاه تحولي در بناي جامعه صالح صورت نخواهد گرفت         هيچ
  )149: همان( . خواهد بودامحتو معنا و بي الفاظي توخالي و بي

دانـد كـه      مي  و مضمون باطني انسان    امحتودهنده   آل بزرگ انسان را تشكيل     وي در ادامه، ايده   
هـاي انـسان قـرار دارد و         آل بزرگ در مركز همـه هـدف        ايده. ي تاريخ است  ها  آفرين چرخ  حركت
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 به هر انـدازه كـه جامعـه بـشري داراي وسـعت،              رو،  از اين .  به سوي اوست   ها  بازگشت همه هدف  
صالحيت و وسعت بيـشتري     يش واجد   ها   هدف ،صالحيت و عظمت بيشتري باشد، به همان اندازه       

و هـا     آرمـان . ي ديگر محدود و پست خواهـد بـود        ها   هدف ،است و هر اندازه محدود و پست باشد       
آل و آرمان    ند و نيروي روحي جامعه نيز متناسب با ايده        نك  مي  را مشخص  ها   مسير جامعه  ها  آل ايده

  .آيد مي بزرگ مردم آن جامعه به حركت در
اش  را از خالل وجود ذهني انسان، آميختـه بـا اراده و انديـشه        آل است كه حركت تاريخ       ايده

آل   وسيله ايده  ، به ي تاريخ است  ها  آورنده چرخ  ي كه به حركت   يها كند و اين هدف     مي هدايت
  )150همان، ( .گردد  ميتنظيم

   ك تاريخ را در ابزار مادي و ساختارهاي اجتمـاعي           كه عامل محرّ   هايي  ه نظري شهيد صدر در رد
  :نويسد  ميكنند،  ميجوو جست

 به چـه    ،اند اند و از درون پوسيده     اين ابزار و آالت مادى براى كسانى كه روحيه خود را باخته           
 .بسا در طول تاريخ كه كاخ يك تمدن بزرگ با اولين تلنگر فرو ريخته اسـت                چه آيد؟ كار مى 

گونـه پـشتوانه و       چنين بنايى در واقع از قبل فرو ريخته بوده است و هـيچ             كه   اين چرا؟ براى 
  )109: 1382صدر،  (.گاهى نداشته است تكيه

) 162ص: 2ج: 1379مطهـري،    (با توجه به نقش اصلي عامل انـساني در تغييـرات اجتمـاعي،            
سازي و تغيير جامعه به سمت آمادگي بـراي نوسـازي، توجـه بـه عوامـل                  ين ركن در زمينه   تر  مهم

و پرورش كماالت انساني است كه      ها    ت انسان فرهنگي و اهتمام به رشد، توسعه و ارتقاي شخصي        
براي تغيير و نوسـازي     . شود  ميپذير   آل برتر از راه تغيير محتواي باطني امكان        در پرتو گزينش ايده   

 سـاختارها،  )53: 1370بـرو،   (. آموزش ديده و مهياي پذيرش تحول و نوسازي باشند     ها  بايد انسان 
جامعه بدون برخورداري از عناصر فرهنگـي و تربيـت          ، نهادهاي اجتماعي و فرهنگي يك       ها  لفهؤم

  .دپاشي خواهند متناسب، فرو
 جنـگ،   ؛ براي حل مشكالت موجود جهاني سه راه حل وجود دارد          ندمعتقدنظران    صاحب برخي

 ، روش بيمناكانه  ،ناپذير است و انقالب     تصوير ي كابوس ، جنگ اين گروه، به اعتقاد   . انقالب و تربيت  
 .كنـد  برد و او را متوجه امكانات خالقانه خـود مـي           ا به آرامي رو به تكامل مي       انسان ر  ،ولي تربيت 

 رشد، توسعه و ارتقاي انسان و       سببهاي انسان     توجه به شخصيت و آرمان     ،بنابراين )1374ماير،  (
  .شود ميها  حركت جامعه به سوي آرمانتغيير و تحوالت اجتماعي و سياسي و 

 از نظر پيام، بـه عوامـل خـارجى       ،اعى كه سرچشمه الهى دارد    تغييرات اجتم از نظر شهيد صدر،     
ربطى ندارد؛ زيرا پيامى كه زيربناى اين تغييرات است، الهى و آسمانى است و شـرايط خـارجى در                   

 بـه   شبيرونى متكى است و موفقيت و زمان انجام       به عوامل    از جنبه اجرايى     البته. آن مؤثر نيست  
 ،غييرناپذير الهى بر اين است كه اجرا و ايجاد تغييرات اصـالحى           سنت ت  رو،  از اين  .آن بستگى دارد  

 )106: 1382صـدر،    (. عمـومى بـستگى داشـته باشـد        افكـار به عوامل خارجى، فضاى مناسـب و        
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 و  كه سرچـشمه الهـى دارد     است تغييرات اجتماعى از ديدگاه شيعه، ظهور منجي از جمله         ،بنابراين
ى عينى و خارجى بـستگى      ها  به زمينه ها    ند همه انقالب  از نظر اجرا همان    4مهدي موعود انقالب  

 توانـايى دارد همـه مـشكالت و         ونـد خدا. موجـود باشـد   بـراي آن    دارد و بايستى فضاى مناسـب       
ايـن روش را انتخـاب نكـرده        ولي  وسيله اعجاز فضاى مناسب ايجاد كند،       ه  را هموار و ب   ها    سختي

يابـد كـه      در صورتى تحقق مـى     ،شود  انسان مى  است؛ زيرا امتحان و ابتال و رنجى كه مايه تكامل         
  :فرمايد  مي7 امام باقر.دنتحوالت، طبيعى و مطابق با شرايط خارجى باش

 m�6 V���� YC9.� �=�2!%? Wb�U� '�N  m9�� � V��"A�� T"56 �.� k6 ~�U� � ~|�"�o*   ،مجلـسي

  )914ح: 128: 1ج: 1377شهري،  ؛ محمدي ري18ح: 49: 97ج: 1403

سازي ظهور و تغيير جامعه به دسـت حجـت خـدا، توجـه بـه                 ين ركن در زمينه   تر  ، مهم نبنابراي
و پرورش كمـاالت انـساني      ها    عوامل فرهنگي و اهتمام به رشد، توسعه و ارتقاي شخصيت انسان          

  :نويسد  ميشهيد صدر. پذير است آل برتر از راه تعليم و تربيت امكان است كه در پرتو گزينش ايده
ست ني كارش محدود به يك منطقه و يك بخش از جهان            ،د كه حضرت مهدى   دانن همه مى 

بـراى اجـراى    . و بايستى همه بشريت را از تاريكى ستم به روشنايى عـدل، رهنمـون گـردد               
 ايـن   ، وگرنه در همان زمان پيـامبر      ، تنها وجود رهبر صالح كافى نيست      ،چنين تحول بزرگى  
ى ها  طلبد كه همه زمينه    اسب جهانى مى  پس اين تحول بزرگ، فضاى من     . شرط وجود داشت  

  )108: 1382صدر، ( .خارجى الزم براى انقالب عمومى در آن وجود داشته باشد

 رو،  از ايـن  . ي فرهنگـي و تربيتـي اسـتوار اسـت         هـا   برنامه حضرت در توسعه سياسي بـر روش       
نـه  زمي آن توجه ويژه دارد و        شكوفايى  و  عقل و عقالنيت اصيل و مستحكم      به 4مهديحضرت  

  :كند  مي عقالنيت را در جامعه فراهمگسترش فرهنگ
هنگامي كه قائم قيام كند، دست شريفش را بر سر بندگان گـذارد و خردهـاي آنهـا را گـرد                     

  )336، 52ج: 1403مجلسي،  (.آورد و اخالق آنها را كامل گرداند

 و با   )266: 1387؛ جوادي آملي،    227: 1386طبسي،  : كن (دهد  مي  دانش را گسترش   همچنين
گيـرد و     مـي   مسير هدايت مـردم را در پـيش        ،6احياي دوباره معارف قرآن و سنت رسول اكرم       

 ضـمن حـديث   7امـام صـادق   .كنـد   مـي مردم را به رعايت احكام الهي و قوانين زندگي دعـوت   
  :فرمايد  ميمفصلي

 ديـن   هايگوي ما به سخن آيد، تعليم قرآن و دستور         هنگامي كه قائم ما ظهور كند و سخن       
مجلسي، ( . نازل شده است   6 به همان شكلي كه بر محمد      ،و احكام را از نو به شما بياموزد       

  )246: 2ج: 1403

 6رسـول خـدا   . سـازد   مـي  ها، روحيه وفاداري را در مردمان زنـده        همچنين با حكومت بر دل    
  :فرمود
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:  نقـل از   ، به 431: 1394قندوزي،  ( .روايي او خشنودند   ساكنان آسمان و زمين از خالفت و فرمان       

طبـسي،  : ، بـه نقـل از     663: 19ج: تا  شريف شوشتري، بي  ( .دارند  مي او را دوست   )251: 1386طبسي،  

1386 :251(  

  : مي فرمايدي ياران آن حضرت ها درباره ويژگي 7 علياميرمؤمنان

هـاي    با جان  ،جنگي كه باشد    هر ،ها  گيرند و در جنگ     او را در ميان مي     4ياران امام مهدي  
 .دهنـد   از جـان و دل انجـام مـي         ،كنند و هرچـه بخواهـد       حمايت و حفاظت مي    خويش از او  

  )52: تا طاوس، بي ابن(

  :در روايت ديگري آمده است
هاشان را به ايمان آزمودم و آنـان را            بندگاني را برگزيدم كه دل     ،)ظهور(و براي اين زمان     ... 

و وقار، پرهيز و زهد، سرشار      از ورع، اخالص، يقين، پارسايي، خشوع، راستي، صبر، شكيبايي          
  )384: 52ج: 1403مجلسي، ( .كردم

  : شمارد  برمىگونه  اينمنتظران ظهور راي ها ويژگي ، در روايتى7حضرت امام صادق
 ، منتظر ظهور او هستند و هنگام ظهورش       ،خوشا به حال شيعيان قائم ما كه در زمان غيبتش         

دهنـد و نـه      كه نـه تـرس بـه دل راه مـى          ها    همان ؛آنان دوستان خدا هستند   . بردار او  فرمان
 ) 645: 2ج: 1395صدوق، ( .شوند اندوهگين مى

  نتيجه

، بر پايـه سـه محـور    ي توسعه سياسيبا توجه به مجموع مباحث اين نوشتار، هر يك از الگوها          
يافتگي سياسي اسـتوار اسـت       ي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه      ها  شناسي، مؤلفه  مباني انسان 

  .ي زيادي ميان آنها وجود دارداه كه تفاوت
 موجـودي   ، اسـت كـه انـسان       اسـتوار  الگوي توسعه سياسي هانتينگتون بر اين مبنـاي نظـري         

در پرتو رفـع نيازهـاي مـادي        و   در همين دنيا     ش سعادت ونياز از خداوند است       بنياد، فعال و بي    خود
و ساختاري و رشـد مـشاركت        تمايز كاركردي    ،سه مؤلفه عقالنيت اقتدار سياسي    . شود آورده مي بر

هاي توسعه سياسي است كه از طريـق سـاختاري نهـاد و              محور، الزامات و شاخص    سياسي منفعت 
  .شود  مينهادسازي محقق

سير تكاملى بشريت به سوى آزادى از       الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي با زيربناي نظري          
و نـور فطـرت بـراي رسـيدن بـه            ط اقتصادى در اثر تكامل فرهنـگ      ياسارت طبيعت مادى و شرا    

 اطـالق رشـد     رو،  از ايـن  .  شكل گرفته اسـت    ،سرمايه و سعادت حقيقي كه همان قرب الهي است        
 هدايت شدن، نمـو     ، زيرا در مفهوم رشد    د؛ معنا و مفهوم برتري دار     ،سياسي به جاي توسعه سياسي    

سياسـي در جامعـه     ي رشـد    هـا    مؤلفه ،به اين ترتيب  . كردن و باليدن در مسير سعادت نهفته است       
حاكميـت عـدالت در      ،انسجام دروني ابعاد زنـدگي     ،محور عقالنيت سعادت : مهدوي عبارت است از   



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 104 

آميز جهاني كه از طريق توجه       زيستي مسالمت  مدار و هم    مشاركت ارزشي تكليف   ، جامعه ابعادتمام  
  .سازي محقق خواهد شد به عوامل فرهنگي و انسان

  فهرست منابع

  .ش1377، تهران، نشر ساقي، توسعه و مباني تمدن غرب، آويني، سيد مرتضي .1

  .تا ، قم، انتشارات اسالمي، بيالخصالبابويه قمي، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين،  ابن .2

  .تا نا، بي ، نجف، بيالمالحم و الفتنطاوس، علي بن موسي،  ابن .3

  .ق1412ان، ، قم، مؤسسه اسماعيلينور الثقلين، جمعةالعروسي الحويزي، عبدعلي بن  .4

مطالعـات  نامـه     ، فـصل  »محـور در توسـعه سياسـي        هاي غـرب    نقد نظريه «اهللا،    ايوبي، حجت  .5

  .1، ش1377، پاييز بردي راه

زاده، تهـران، نـشر قـومس، چـاپ سـوم،             احمـد نقيـب   : ، ترجمه توسعه سياسي بديع، برتران،    .6
  .ش1383

مـصطفي ازكيـا،    : جمـه ، تر شناسـي توسـعه     هاي توسعه نيافتگي، جامعه     نظريهبرو، يان راكس،     .7
  .ش1370تهران، نشر توسعه، 

، تهـران،   گفتمـان نامـه     ، فـصل  »هـا   ها تا ديالوگ تمـدن      از ديالكتيك تمدن  «بشيريه، حسين،    .8
  .3، ش1377زمستان

  .ش1374، تهران، نشر علوم نوين، دولت عقل، ـــــــــــــ  .9
  .ش1384ن، ، قم، انتشارات مؤسسه آينده روشسياست و مهدويترضا،  بهروزلك، غالم .10
اهللا فوالدونـد، تهـران،       عزت: ، ترجمه هاي رشد سياسي؛ مفهوم رشد سياسي       جنبهپاي، لوسين،    .11

  .ش1385نشر ماهي، 
  .ش1387، قم، انتشارات اسراء،  موجود موعود4امام مهديجوادي آملي، عبداهللا،  .12
  .ش1377، تهران، شركت سهامي انتشار، توسعه و تضادپور، فرامرز،  رفيع .13
  .ش1383منصور وثوقي، تهران، نشر ني، : ، ترجمهتغييرات اجتماعيروشه، گي،  .14
محمـود حبيبـي مظـاهري، تهـران، انتـشارات          : ، ترجمـه  تغيير اجتماعي و توسعه   سو، آلوين،    .15

  .ش1386بردي،  پژوهشكده مطالعات راه
  .ش1383، تهران، نشر قومس، نوسازي و دگرگوني سياسيزاده، سيدحسين،  سيف .16
  .تا نا، بي جا، بي ، بيغهالبال نهجشريف رضي،  .17
اهللا سـيد    يـة  آ :، تعليـق  و ازهـاق الباطـل    احقـاق الحـق     شريف شوشتري، نـوراهللا بـن سـيد،          .18

  .تا اهللا مرعشي، بي ةي آمكتبةالدين مرعشي نجفي، قم،  شهاب



 

 

انتي
ي ه

اس
سي

عه 
وس

ي ت
گو

ي ال
بيق

تط
ي 

رس
بر

ن
ون

گت
 

ي
دو

 مه
عه

جام
در 

ي 
اس

سي
د 

رش
ي 

گو
ا ال

ب

  105 

وگـو دربـاره امـام     گفـت (ها، رهبري بر فراز قـرون         رهبري بر فراز قرن    صدر، سيد محمدباقر،   .19

مصطفي شـفيعي، تهـران، انتـشارات موعـود،         : الجبار شراراه، ترجمه  عبد: ، تحقيق )4مهدي
  .ش1382

الـدين    سـيد جمـال   : ، ترجمه )تفسير موضوعي  (هاي تاريخ در قرآن     سنت،  ـــــــــــــــــ   .20
  .ش1381موسوي اصفهاني، تهران، انتشارات تفاهم، 

ت دارالكتـب   ، تهـران، انتـشارا    كمال الـدين و تمـام النعمـة       صدوق، محمد بن علي الحسين،       .21
  .ق1395، االسالمية

سيد محمدباقر موسوي همداني، قم، انتـشارات       : ، ترجمه الميزانطباطبايي، سيد محمدحسين،     .22
  .ش1377جامعه مدرسين، 

  .ش1386، قم، انتشارات بوستان كتاب، هايي از دولت موعود  نشانهالدين، طبسي، نجم .23
  .ش1382، ، تهران، نشر نيبنيادهاي علم سياستعالم، عبدالرحمن،  .24
  .تا نا، بي جا، بي ، بيمفاتيح الجنانقمي، عباس،  .25
  .ق1394، قم، منشورات رضي، ينابيع المودةقندوزي، سليمان بن ابراهيم،  .26
  .ش1373، تهران، انتشارات سمت، سياست تطبيقيقوام، عبدالعلي،  .27
ات سروي، تهران، انتـشار    غالمرضا خواجه : ، ترجمه توسعه سياسي تدريجي  اس،  . كلمن، جيمز  .28

  .ش1380بردي،  پژوهشكده مطالعات راه
  .ش1382، قم انتشارات بوستان كتاب، اللّه مطهري انديشه سياسي آيةزايي، نجف،  لك .29
، قم، انتشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و        ;سير تطور تفكر سياسي امام خميني     ،  ــــــــــــــ   .30

  .ش1385انديشه اسالمي، 
  .ش1374فياض، تهران، انتشارات سمت، . ع: ، ترجمههاي تربيتي تاريخ انديشهماير، ف،  .31
  .ق1403 الوفاء، مؤسسة، بيروت، بحاراالنوارمجلسي، محمدباقر،  .32
  .ش1377، تهران، انتشارات دارالحديث، ميزان الحكمةشهري، محمد،  محمدي ري .33
  .ش1384، تهران، انتشارات صدرا، فلسفه تاريخمطهري، مرتضي،  .34
، تهران، انتشارات صـدرا،      از ديدگاه فلسفه تاريخ    4يقيام و انقالب مهد   ،  ــــــــــــــــ   .35

  .ش1382
  .ش1386، تهران، انتشارات صدرا، ها يادداشت، ــــــــــــــــ  .36
  .ش1384، تهران، نشر قومس، هاي انقالب سيري در نظريهملكوتيان، مصطفي،  .37
، ;خمينـي ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام         صحيفه امام اهللا،    موسوي خميني، سيد روح    .38

  .ش1371



 

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
12

ن 
ستا

 زم
،

13
88

 106 

، مجموعـه مقـاالت جمهوريـت و انقـالب اسـالمي          ،  »جمهوريت و اسالم  «زاده، احمد،     نقيب .39
  .ش1377تهران، انتشارات سازمان مدارك فرهنگ وزارت ارشاد، 

محـسن ثالثـي،    : ، ترجمه سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني     هانتينگتون، ساموئل،    .40
  .ش1375تهران، نشر علم، 

41. Huntingtons, Political Develop and Political Decay, world political, xvii, 3 

avrill 1965. 

42. Varma, S.p, Modem Political Theory, Delni: vikos, 1975. 

  




