
 

 

 

 

 1مسعود معینی پور

 

بدون تردید برای مطالعه روشمند درباره میزان تحقق توسعه سیاسی یا ارائهه   چکيده:
هها و  هبایسه  ابعهاد ملت هن آن ام هم هه شا  ه     ای  برای دستیابی به آن  مهی نظریه
 ر قهرار ییهردپ سرسهص ا ه ی ایهه سهروهص بررسهی       های توسعه سیاسی مهد  نظه  مؤلفه

سهردامان رربهی   نظریه اس پ ینیام منظر امام  م یاسیتوسعه س هایها و مؤلفههشا  
ههای  به دنبال ایجاد توسعه سیاسی دنیایرا، با حذف سنّ ، مذهب وتحقق نهای  بهره

حوریه   هدا   ماد ی هستندپ اما امام  مینی به دنبال تحقق توسعه سیاسی متعالی، بها م 

در نظام سیاسی اس  و در  در اهداف توسعه سیاسی، تحقق مکتب الوهی  و ایهده  
ههای توسهعس سیاسهی را  یه  آن     هكند و تمهام اههداف و شا  ه   توحید را مطرح می

كالن )عقالنی  سهعاد  محهور، اهتههاد و     هنمایدپ ایشان تحقق سه شا  مطرح می
 رد برای توسهعس سیاسهی را    هدی شا  والی  فقیه و تحقق سیاس  ا القی( وتعدا

ههای توسهعس   هدانندپ در ایهه تحقیهق بها روح تح یه  درون متنهی بهه شا  ه       المم می
  سردامیمپسیاسی ام دیدیاه حضر  امام می

هها، رهر ، اليهوی    هها، مؤلفهه   مینهی، توسهعس سیاسهی، شا  هه     امهام  ا:هكليدواژه
 دنیایرا، اليوی متعالیهپ

 

شک اولیه یام تبییه مبانی نظری و اهداف )رایی و میهانی(  اليوی توسعس سیاسی بی در ممینس ارائه

های توسعه سیاسی قرار داردپ نيارنده در مقاله ها و مؤلفهتوسعه سیاسی و در یام بعد تبییه شا  ه

دیيری  به تف ی  به بحث ام مبانی و اهداف توسعس سیاسهی ام دیهدیاه حضهر  امهام  مینهی بهه       
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و در ایهه   (63ه  90: 1388 سورو معینی فومی)رپکپبه: سردام مکتب اسالم شیعی سردا ته اس  ریهعنوان نظ

« توسعه» های توسعس سیاسی ام دیدیاه ایشان اس پ مقوال ها و شا  همقال به دنبال بررسی مؤلفه

ی  به دردرس ا  ی كشهورهای هههان سهوم تبهد     1960ند كه ام دهه اام مباحث اساسی« نوسامی»و 

شدندپ چرا كه دستاوردهای تمدن هدید اروسایی و رنسانس رربی، ام حدود قرون هیجده و نهومده  

به طرق ملت ن به ایه كشورها راه یاف  و ایه كشورها با دستیابی به ایهه دسهتاوردها در مسهیر بهه     

 ،ا مقولهه نوسهامی در ادبیه   ، ام دیهدیاه بسهیاری ام دانشهمندان    پقهرار یرفتنهد  « 1نوسامی»ا طالح 

كهه  هه هدف ایه دیریونی در هوامع ههان سوم  پ(201: 1386)رپکپبه: روشه  اس « 2توسعه»مترادف 

ایه اس  كه در ایه كشورها امور  هه به كشورهای در حال توسعه معروفند و ایران یکی ام آنهاس 

تامه و ریزی ع می فرهنيی اداری نو، ارتص نو، حکوم  سیاسی نو، سیستم اقت ادی هدید، برنامه

  ایجاد شودپ سکوالر پپپ  ی  مبانی 

رخ نمهود،  )ام مشهروطه تها انقهال  اسهالمی(     آنچه در بسیاری ام ایه كشورها به ویره در ایران 

سهردامان  نظریهه  ای وابسهته و مطهابق اليوههای ریربهومی ام لحهان فرهنيهی و اعتقهادی بهودپ        توسعه

سهن    دیهه و  بهوی رنه  و  هر آنچه را كه  معتقد بودند كه در هریان نوسامی و توسعه« نوسامی»

 بها مبهانی سهکوالر    باید كنار یذاش  و به توسعه و نوسهامی هوامهع، مطهابق اليوههای رربهی      اردد

 سردا  پ

سهردامان بهومی   ای ام متفکران و نظریهبعد ام سیرومی انقال  اسالمی به رهبری امام  مینی عده

سردا تنهد و آن را در ابعهاد ملت هن سیاسهی،      در ایران بهه نقهد نظریها  و اليوههای توسهعه رربهی      

اهتماعی، اقت ادی و فرهنيی بررسهی كردنهد و مطهابق شهرایا و اقتضهائا  فرهنيهی و اعتقهادی        

 هامعه  ود، طرح هدید و اليوی مناسبی را ارائه دادندپ

در هامعه ایران یروههی ام اندیشهمندان دینهی نهویرا بهروم       1340در ایه میان و بعد ام سالهای 

برای توسعه كشور در ابعاد ملت ن، نظریها    افتند كه توانستند با درک هامعی ام  نظریا  رربی،ی

تریه فرد امهام  مینهی   در بیه ایه افراد برهسته مطرح كنندپرا  ی  مبانی نظری اسالم نا   هدیدی

ار  بیه ، ت فیهق تجه    اس  كه با دریاف  هامع ام دیه، استفاده ام معارف دس  اول قهرآن و اهه   

ههها، رفههع ههها و نیامهها و تحههوال  هامعههه و سههر كهردن شههکاف  یذشهتيان، درک تههاریلی ام الههزام 

                                                                                                                     
1. modernization 

2. development 
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و ایجاد سیوند بیه فرهن  و تفکر هامعه معا ر با فرهنه  و تفکهر یذشهته و احیهای      هایسستيی

دیان  اسالم در وهوه سیاسی و اهتمهاعی، فهردی و همعهی، دنیهوی و ا هروی، مهادی و معنهوی،        

 هامعه در ابعاد ملت ن ارائه كندپ ی عم ی را در ممینه نوسامی و توسعسیتوانس  اليو

اهتمهاعی و سیاسهی    حضر  امام  مینی در ابعاد ملت هن اقت هادی، فرهنيهی،    ساليوی توسع

اوالً بهه عنهوان یکهی ام     ،سؤال ا  ی ما ایهه اسه  كهه ام دیهدیاه امهام  مینهی       پقاب  بررسی اس 

 هود كهه بهه متهون دینهی و اسهالمی احاطهه دارد و ت همیما  و         شناسان ع هر  تریه اسالمبرهسته

 ،بیه   یعنهی قهرآن و اهه     ،های  ود را با الهام مستقیم ام منابع معتبر و دس  اول اسالمیاستراتری

كند، ثانیاً به عنوان شل ی كه درک عمیق و هامعی ام مفاهیم اسهالمی در ابعهاد فهردی و    ا ذ می

ریه من ب دینی یعنی مرهعی  و باالتریه سم  حکومتی یعنهی رهبهری   اهتماعی دارد و ثالثاً باالت

 توسعه سیاسی چیس ؟های ها و مؤلفهدرباره شا  هحکوم  اسالمی را در ا تیار داشته اس ، 

اسالمی شهیعی منجهر   ه ضرور  طرح اینيونه مسائ  كه به استلراج نظریا  یک رهبر سیاسی 

ههای  ه آن رهبهر در سهاح  عمه  و نظهر دارای ایهده     شود، بر كسی سوشیده نیس پ ضهمه اینکه  می

برآمده ام یک مکتب مانند مکتب تشیع اس پ چرا كه ام سویی انقال  اسهالمی ایهران، نوساسه  و    

در معرض نظریا  ملت ن رربی برای تأمیه مدل حکومتی و سیاسهی آن قهرار داردپ ضهمه اینکهه     

   آمادۀ هههان شهود كهه ایهه امهر مسهت زم آن       تواند تبدی  به اليویی برای سایر مانقال  ایران می

اس  كه در ساحا  ملت ن دارای نظریه مدون و معی ه باشهدپ رههوب بهه نظریها  امهام  مینهی و       

 تواند در ایه ممینه راهيشا باشدپ وارۀ فکری ایشان دربارۀ مسائ  ملت ن قطعاً میاستلراج نظام

های رایج تحقق توسعس سذیرح شا  هدر عیه  فرضیه نوشتار حاضر ایه اس  كه حضر  امام

هها  یه  ههدف رهایی     ییرند و آن تبییه شا  هه سیاسی به طور ك ی یک دردرس اساسی را سی می

ام ایهه رو   پ(72:1388 سهور و معینهی  )فومیایده توحید اس   توسعس سیاسی یعنی تحقق مکتب الوهی  و

تواند ای كه میری اس  كه هر مؤلفهها ام دیدیاه امام توهه به ایه نکته ضرودر استلراج شا  ه

نظام سیاسی و هامعه اسالمی را به سوی ایه هدف رهنمون باشد باید بریزید و چراغ راه  ود قرار 

های توسعس سیاسی رربی داشته باشد ایه ها شباه  ظاهری نیز با شا  هدادپ حال ایر ایه شا  ه

 كندپا ممتام میا تالف ماهوی )تفاو  در هدف رایی( و بنیادیه آن ر

سیص ام بیان روح تحقیق نکته مهمی قاب   كر اس  كه ادبیا  توسعه، دارای مفاهیم، تعارین 

اند و بالطبع در كهالم فقیهه،   های  ا ی اس  كه متفکران ایه بحث آنها را وضع كردهو چارچو 
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و برای استلراج یه رشودپ ام افی سوف و عارف اسالمی كه با ایه ادبیا  مأنوس نیس ، یاف  نمی

كارییری آن، ادبیا  رایهج بحهث رعایه     حضر  امام ام روشی بهره یرفتیم كه با بههای دیدیاه

یرانه و به دور ام ادبیا  ع می بحث شود و در  یان  ام تفکرا  امام كه در قالب الفاظی هدای 

 رودپ توسعه مطرح شده اس ، نهای  دق  به كار

ایهه   پ(104:1362)دوورژه اسه  « روح كالسهیک »یا « ح ی  متنیروح ت»روح تحقیق انتلابی ما 

شهود و  یک سند اس  كه طهی آن محتهوای یهک سهند شهنا ته مهی       1روح در ا   تح ی  درونی

دهد تها  های فرعی را به ایه  طوط ا  ی سیوند میكند و هنبه طوط اساسی مته را ام هم هدا می

ایه روح با تح ی ، تفسیر و تأوی  مهته   لص شودپارتباط منطقی آنها حول مسأله مورد بررسی مش

ههای عقالنهی اسهتوار    همراه اس  كه طی آن سروهشير با استفاده ام تح ی  درون متنی كهه بهر سایهه   

ههایی ام قبه  تعیهیه شهده بهه      رود و بها سرسهص  مانهده ام متفکهر مهی   اس ، به سراغ مته و اسناد باقی

ههه  رعایه  ا ت هار ام بیهان بر هی مطالهب       امد پسهرد واكاوی نظرا  او برای دریاف  ساسخ می

 كنیمپمقدماتی مث  تعرین توسعه سیاسی وپپپ  رف نظر می

 

طی دو قرن ا یر بسیاری ام فالسفه و دانشمندان دوره روشنفکری به بعد در رهر ، رونهد منهدیی    

دادندپ بر الف دوران سیشیه، كه قالب فکری سنّتی تمام تحوال  را بشر را مورد بررسی دقیق قرار 

دانس  تا ممینه را برای اعتالی درونی انسان فهراهم كنهد، در   به ماهی  و هوی  انسانی معطوف می

قالب فکری هدید یعنی دوران بعد ام نومایی، اعتالی درونهی انسهان دروغ محهس اسه  و اشهاعه      

 رای اعتالی مادی و رفاه اهتماعی انسان ا ال  داردپیرایی و ایجاد ممینه بعینی

های استعماری اروسایی در آسیا، آفریقا و آمریکای كشورهای نوظهور بعد ام تجزیه امپراطوری

التیه، هر یک به دنبال اليویی برای رشد و اعهتالی سیاسهی و اسهتقالل  هود بودنهد، و در دوران      

یاری ام ع مای سیاس  تطبیقهی در كشهورهای ملت هن    استعمارمدایی بعد ام هن  دوم ههانی، بس

رو سهیر  كردند كه كشورهای تامه به استقالل رسیده برای نوسهامی سیاسهی  هود، دنبالهه    ت ور می

رههر   واهنههد بههودپ چههرا كههه نسهه  هدیههدی ام محققههیه هههوان ع ههوم سیاسههی، اقت ههاددانان،      

شناسهی بها حمایه  سهلاوتمندانه     شناسان و متل  هیه همعیه   شناسان، مردمشناسان، روانهامعه

                                                                                                                     
1. analyis internal 
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هایی دربارۀ كشورهای دول  آمریکا و بنیادهای   و ی، شروب به انتشار مقاال  و تک نياش 

 پ(32:1386)سو ههان سوم كردند

رسهد، میهرا عهالوه بهر تجربیها  یذشهته كهه        در ابتدای امر چنیه ت هوری موه هه بهه نظهر مهی     

در كشورهای ههان سوم قرار ییرد، نفو  س طس رر ، توانس  به عنوان منبع القای تفکر توسعه می

یر را در ایهه هههان تهامه بهه آمادی     های س طهسذیری و ت ور تقدم و برتری قدر فرهن  تس یم

 پ(69: 1375ماده)سین رسیده، ایجاد كرده بود

در حهومۀ  «  طهی »نتیجه حا   ام انتظارا  و فرضیا  فوق، بروم نوعی مکتب فکری توسهعه  

میر نفو  مکتب نوسامی قرار داشه    1950س  تطبیقی بودپ بحث ام توسعه در اوا ر دهه ع م سیا

، 1945البتهه سهیص ام آن و در سهال     پدادو مکتب یکسان انيار رربی را اشاعه مهی «  طی»كه تفکر 

الم  ی را به ویره در آمریکای التیه تح  تهأثیر قهرار   استعمارمدایی، برای مدتی ه وۀ تحوال  بیه

های دیریونی سیاسی نشدپ بعد ام ایه یاه منجر به سیدایص نظریهها، هیچ، اما تحوال  ایه سالداد

های لیبرال دموكراسی رربی طبق مکتب  طی و یکسان انيار در ترویج نظریه 1960ها تا سال سال

یها   كه مکتب وابسهتيی بها بیهان نظر    1960تام بودپ تا ابتدای دهه حومۀ ع می توسعه سیاسی، یکه

رادیکال و نئوماركسیستی به شد  اليوی مزبور را مورد نقد قرار داد و توانس  تا حهدودی بهرای   

های نظهری در  های توسعه سیاسی بام كندپ در یرمایرم هدالهای  ود هایی در حومۀ نظریهتبییه

و بهه   ههای  هود قهرار داشهتند    ، محققیه نوسامی، عموماً در موضع دفاب ام دیدیاه1960اوا ر دهه 

كردندپ با ایه حال سس ام اینکه ربارهای رد  و ابهرام در دههه   های منتقدیه، توهه چندانی نمیبحث

ی یرفتندپ ایه انتقادا  بیشتر به واسطه عدم فرو نشس ، آنها آرام آرام، ایه انتقادا  را هد  1970

کسهان انيهار(   وقوب تحوال  اهتماعی در كشورهای در حال توسعه براساس اليهوی مدرنیسهتی )ی  

سردامان توسعه در رر  به وهود آمده بودپ بود و به تدریج شک و تردیدهای نظری در میان نظریه

در ایه میان كسانی سیدا شدند كه ام تجدیدنظر یا رد و نفی سروژه توسعه بر مبنای یکسهان انيهاری   

اندیشههس كردنههدپ ایههه تجدیههدنظرها بههه تههدریج بهها ا ههالح بلشههی ام محتههوای ا هه ی   ههحب  مههی

انيارانه مواهه شد و یک مطالعا  هدید نئومدرنیستی را به وهود آوردپ هانتینيتون، دیوید یکسان

نان اعتقاد دارند كه برای سهیر  ای سردامان ایه مکتب هستندپاستر، آیزنشتاد و بندیکس ام هم ه نظریه

ا در نظر یرف  و بایس  راهکارهای متفاوتی رنوسامی و توسعه سیاسی در كشورهای ملت ن، می

  اليوهای ملت فی را طرح كرد و مدل تک  طی نوسامی قاب  سذیرح نیس پ
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توانیم به سههول  ام كنهار مسهائ  كشهورهای در     ها ایه اس  كه ما نمیحرف اساسی نئومدرن

حال توسعه بيذریم و باید توهه كنیم كه هر یک ام ایه كشورها، یرچه نهایتاً به مدرنیسم و تجدد 

ب کهه   ،های  ود را كنار بيذارندرسند ولی چنیه نیس  كه حتماً باید یذشتهی رربی آن میبه معنا

ها و مذهب اس  كه سیدایص یک هامعه مدرن مقبول و بر عکس ام طریق تجدید و نوسامی سن 

شهودپ ویرنهه هریونهه راه حه  تحمی هی و  هارهی كهه        درون هوح در چنیه هوامعی ممکه مهی 

كنهد و  ی سیهدا نمهی  ایه كشورها نداشته باشد سیوندی با  اک و مرم و بهوم م ّه   های ارتباطی با سنّ

 پ(290ه291: 1374)بشیریه یابددوام نمی

سردامان  ی  آنها را كنهار  سیاسی، ایر ا تالفا  بیه اليوها و نظریه سدر بررسی اليوهای توسع

ایه دنیایی به معنای بیشتریه  بینیم كه هدف نهایی در تمام ایه اليوها سعاد  اهتماعیبيذاریم می

یرایی مادی را در رأس تمهام  رضایتمندی و لذّ  حسی برای بیشتریه افراد هامعه اس پ آنان فایده

ز و شهوا  انسان را در ابعهاد  یدانند و ایه بدان معناس  كه هر چیزی كه بیشتر ررااهداف  ود می

ط بهی و پپپ( تهأمیه كنهد، بهه      بهی، ههاه  طملت ن مادی )اقت ادی، هسمانی و پپپ( و معنوی )قهدر  

یذاری ایه اليوها اعم ام اههداف رهایی و   تر اس پ نکته دیير آنکه در رأس هدفتوسعه نزدیک

ها، تقوی  و ثبا  نظام سیاسی و پپپ( انسان و عق  فعال او قهرار داردپ  اهداف میانی )كارآمدی نظام

قالنیه  او تهام و كامه  اسه  و در دنیهای      آنان معتقدند كه انسان موهودی فعال مط هق اسه  و ع  

معا ر ام بند قضا و قدر الهی و بنده  دا بودن  ارج شده و  الح و سداد  ود را بهه طهور مط هق    

های  هود  هبنابرایه تمام اهداف رایی و میانی و شا   پ(147-148: 1375)هانتینيتون  دهدتشلیص می

كنندپ در ایهه اليوهها حتهی    ن محورانه، اعتبار میسیاسی  ی  بنیادهای نظری انسا سرا در با  توسع

شود نیز  ی  تحقق لذّا  دنیوی بیشهتر  ایر یامی به سوی دموكراسی و مشارك  مردم برداشته می

نظریها  ملت هن اليهوی     سیاسهی در  سها و عنا ر مشترک توسعهو رفاه ماد ی بیشتر اس پ  شا  

 دنیا یرا عبارتند ام:

هادهههای دموكراتیههک كههه بتواننههد مشههارك  حقیقههی مههردم را در الههن( نهادسههامی و ایجههاد ن

 پ(56: 1377)ایوبی اهتماعی تضمیه نماینده های قاطع در محیا سیاسی ها و ایفای نقصییریت میم

های بومی به های دموكراسی واحد و یکسهان یها یکتها و تمهایز      ( تأكید بر ایجاد دموكراسی

ا هه  دموكراسههی را بهها  یپ بههر ایههه اسههاس، متفکههران،ههها در توسههعه سیاسهههبههیه اهههداف و شا  هه

كننهد و تکهرار   راهکارهای اروسایی یعنی نظام دموكراسی لیبرال كه امری واحد اسه ، ت قهی نمهی   
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های سیاسهی  ییری نظامتق ید ام نهادهای سیاسی اروسایی را در كشورهای ههان سوم موهب شک 

ممکه اس  ایه اليهو وههوه مشهتركی نیهز بها اليهوی        دانندپ البتهبنیان میظاهراً دموكراتیک اما بی

 پ(564: 1377ماده)نقیبرربی داشته باشد، مادامی كه با مبانی آن نظام در تعارض نباشد 

ج( تمسک به عقالنی  انسان بنیاد و یذر ام عقالنی   دا بنیاد، توهه به برتری آن بر بر ی ام 

ههای وارداتهی و   ههای بهومی یذشهته و ارمح    امور هاری در هامعهپ ام ایهه رهيهذر نقهادی سهنّ    

های مدرن در مسیر توسعه هامعه مورد توهه تی و سدیدههای سنّبر ورد یزینشی و عقالنی با سدیده

های بومی و وارداتی و نقادی آنها با توههه بهه نیامهها، شهرایا و     اس پ در ایه میان بر تعام  ارمح

شهوند و ت فیهق و   ها با یکدیير تركیب میا والً تمدنبر ایه اساس  شودپكید میأی نیز تم الح م ّ

تهر  های بزرگها عام  ا  ی تکام  و سیچیدیی آنها اس پ تمدنهای عقالیی تمدنتركیب ارمح

ههای سیشهیه را در  هود ههای     تهر و بیشهتری ام تمهدن   ها و عنا هر سیچیهده  آنهایی هستند كه ارمح

 پ(19: 1377)بشیریه های بیشتری هستنددهند و حا   سنتز تمدنمی

 سشود اینکه تمام ایه اليوهای توسهع سیاسی دریاف  می سنکته دیيری كه با مطالعه منابع توسع

شهوند دارای ا هول موضهوعس    سیاسی كه در كشورهای اروسایی، آمریکایی یا آسهیایی مطهرح مهی   

 مشتركی هستند كه عبارتند ام:

عاليت رسيده و سرنوشت و قضا و قدر و حكم   الف( عقل انسان بعد از گذر از دورة انفعال به ف

دهمد و  الهي ديگر كارساز نيست بلكه عقل انسان فعال است، صالح و سداد خمود را شخمصيم  مي   

شواند جا عه  طلوبي را براي آسايش بيختر با شوجه به الگوي  ناسب برپا سازد. بنابراين برداشت  ي

 د است.يك عقالنيت خود بنيا آنان از بالندگي عقالنيت،

در مسیر توسعه و نوسامی نه تنهها راهنمها و منشهور مبنهایی نیسه ،      « دیه» ( نکته دیير اینکه 

ب که ایر دارای كاركرد مناسبی نباشد و در بر ی مواقهع، مهانع رسهیدن بهه مطهامع انسهانی باشهد و        

های آن را  بلواهد نقص بامدارنده تقنینی یا تشریعی را ایفا كند، باید در مسیر توسعه حذف شود و

دیه نه تنها مشروعی  بلص هامعه توسعه یافته یا در حال  ،يیردپ به بیان دیيربقوانیه دموكراتیک 

ههای  ههها و شا  ه  واژهام ایهه رو ك یهد   توسعه نیس  ب که ایر ایجاد مانع كند، باید حهذف شهودپ  

ی ا ه ی تمهام   شهوندپ در حقیقه  مبهان   سیاسی هر كدام  ی  ایه مبانی تعریهن و تبیهیه مهی    ستوسع

 اندپاليوهای مطرح شده یکی اس  و فقا بناها و واژیان در ظاهر تغییر كرده
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یف  كه چههار  توان سیاسی دنیایرا می سدر نهای  با بررسی مکاتب ملت ن  ی  اليوی توسع

  ؛عقالنيمت اقتمدار   های توسعه سیاسی وهود دارد:ها  ی در نظر اكثر آنان به عنوان شا   هشا  

 .د وكراسي  ؛نهادسازي  ؛سياسي  خاركت

 

توان به سوی اهداف تعییه شده حرك  كهرد و  ای اس  كه ام طریق آن مییذاری وسی هشا ص

 سهای توسهع هشا   تعییه  پ یکی ام مشکال  مهم دردر مسیر حرك  میزان سیشرف  را محک مد

كیفهی   سهتند ب کهه  نی های توسهعس اقت هادی، كم هی   هبر الف شا   آنها سیاسی ایه اس  كه اكثر

سیاسی ام دیدیاه  سبرای نی  به اهداف رایی و مبانی توسع ههستندپ در ایه یفتار ام دو دسته شا  

های كهالن كهه بهه عنهوان ممینهه و یها سایهه هسهتند و دوم،         هاول، شا   شود:امام  مینی بحث می

سیاسی اس  كه تحقهق   سهای كالن توسعه ، در  ور  تحقق شا  در حقیق های  ردپهشا  

شههودپ ام دیهدیاه حضههر  امهام، ایرچههه ممکهه اسهه ، بر ههی    هههای  هرد، اثههربلص مهی  هشا  ه 

های اليوی دنیایرا مانند مشارك  مردم و یها تحقهق دموكراسهی بهومی در هامعهه وههود       هشا  

  ا القی یا عقالنیه  سهعاد  محهور در آنهها     های كالن مانند سیاسهداشته باشد، اما چون شا  

 رهنمون سامدپمورد نظر امام  تواند نظام را به سوی اهدافهای  رد نمیهتحقق نیافته، آن شا  

 

ایه سه كندپ كالن را برای تحقق اهداف توسعه سیاسی در نظام اسالمی مطرح می هامام، سه شا  

ههایی هسهتند كهه بهه نظهر      هسیاسهی هسهتند، ب کهه شا  ه     سهای كالن توسعهنه تنها شا   هشا  

حضر  امام، ایر در هامعه تحقق سیدا نکنند، هامعه ظرفی  ههیچ نهوب توسهعه و سیشهرفتی را سیهدا      

و سیاسهی   سهای توسهع اسالمی در حکم سایه سدر هامع هنلواهد كردپ بنابرایه، تحقق ایه سه شا  

ههای  هرد تعبیهر كهردیم،     ههایی كهه ام آن بهه شا  ه   هرسیدن به اهداف آن اس  و مابقی شا  

ایهه سهه    كننهدپ سیاسهی كمهک مهی    سی كالن، به تحقق توسعهاشا  هآنهایی هستند كه  ی  ایه 

تحقق عقالنی  سعاد  محور؛ تحقق اهتهاد ام منابع دینی و والی  فقیه عادل؛    عبارتند ام:شا  ه

 قق سیاس  ا القیپتح
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توان رابطس ایه سه را یک رابطه طولی دانس  كه هر نوب تحهولی در هامعهه بهر    در حقیق  می

كند، احکام فقهی، فرآیند تحول را سهامان  آنها استوار اس پ عقالنی  ممینس تحول را آماده می سسای

 كندپدهد و ا الق و معنوی ، نتایج تحوال  را مدیری  میمی
 

سهردامان اسه پ ایهه    سیاسی نزد نظریهه  سی توسعهاشا  هتریه تریه و ا  یعقالنی ، یکی ام مهم

اهمی  برای عق  و عقالنی  در نزد اسالم و متفکریه اسالمی نیز وهود داردپ اما مفههوم عقالنیه    

سیاسهی نهزد    ستوسهع  هعقالنیتهی كهه بهه عنهوان شا  ه     پ دنیایرا و عقالنی  متعالیهه، متفهاو  اسه    

شود، تک بُعدی اس ، اما عقالنی  در نظهر حضهر  امهام كهه نماینهدۀ      اندیشمندان رربی طرح می

تری ام عقالنیه  دنیهایرا   اسالم و تفکر اسالمی در ایه نوشتار اس ، دارای ابعاد ملت ن و یسترده

معهارف الههی و    هایياه عق  در اندیشه حضر  امام تا به آن حد اسه  كهه حتهی ایمهان بهه      اس پ

نیز در ابتدای مسیر عبودی ، در درهس اول منوط به فع ی  یهافته عقه  اسه  و     سالما ول عقاید ا

حال، ایه عق ی كه حتی بر ایمان و كشن حقایق الههی مقهدم   باشدپ ریاض  ق بیه در درهس بعد می

رۀ ماهیه   دربها  شرح حديث جنود عقل و جهلل هایی دارد؟ حضر  امام در كتا  اس ، چه ویریی

 نویسد:عق  می

ام آن اسم بهرده شهده    السالم[]ع یهعق ی كه در لسان شرین حضر   ادق 
ل   هق ام  به مناسب    ای ی كهه بهرای او  كهر شهده ام قبیه  اینکهه او        هه

ه عق  ك ی عالم كبیر اس  كه باطه و سرّ و حقیق  عقهول  هروحانییه اس  
نظر آنان بوده نیز مع وم شهود و  هزئیه اس  و به فهم آن حقیق ، آنچه مورد 

ل مل ههوق ام و او  ،آن هههوهری اسهه  نههورانی، مجههرد ام عالیههق هسههمانی   
ه ه اول فیس مقدس و مشی  مط قه اس پ كینون  عذبی روحانییه اس  و تعیُّ

و انکار آن موهب و  پ تمی در عالم تل یق و ابداب اس  اس  و نور نبیِّ ءما
: 1377)امهام  مینهی    عقه  و دیهه اسه     مست زم انکهار بسهیاری ام ضهروریا    

 پ(21ه22

حضهر  امههام در عهیه سههذیرح اهمهالی عقالنیهه  ابهزاری مههدرن، حهومۀ محههدودی ام حیههث      

رو عقالنی  هدید در نظر ایشان بر الف آنچهه در تمهدن     هستندپ ام ایهئاثربلشی را برای آن قا

رر ، ا الق، دیان ، سیاس  ای وسیع و بی حد و مرم نیس ؛ چرا كه در مدرن رایج اس ، حومه
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ییهری ام  یابنهد و حهد و مهرم بههره    شوند و معنا میبنیاد تعرین می و اقت اد در  ی  عقالنی  انسان

عقالنی  را، تدبیر امور عمومی مانند  نع ، ح  مشکال  روممره مانند نظام اداری، به كارییری 

قالنی  ابزاری نه تنها هوی  مستق  نهدارد،  عالوه بر ایه، ع پ(135: 1378)حسنیدانند تکنیک و پپپ می

 ییری ام عقالنی  نیز بر آمده ام وحی اس پب که سفارشا  بهره

تریه نقد حضر  امام بر عقالنی  مدرن، نق ان معنوی  در ایهه نهوب ام عقالنیه  اسه پ     مهم

 امام معتقد اس  كه مالک برتری عقالنی  اسهالمی بهر عقالنیه  رربهی حتهی در سهطح عقالنیه        

نيهاه، بریرفتهه ام مبهانی     سابزاری نیهز توههه بهه ابعهاد فرامهادی و معنهوی انسهان اسه  و ایهه ماویه          

مکتهب  ایشان اعتقاد دارنهد   شناسی ایشان اس  كه در ابتدای بحث مطرح شدپشناسی و انسانهستی

نجا  بلص اسالم كه كفی  سعاد  همه هانبه بشر و هادى سُبُ   یهر در دنیها و آ هر  و حهاف      

هاى نفسانى و روحانى و راهنمهاى منهدیى   ها و مربى نفوس و مکم  نقی هتقالل و آمادى م  اس

 پ(207: 3ج  1385)امام  مینی اسالم قبول دارد مادی  را در سناه معنوی  ، انسانى اس 

شهود كهه عقالنیه  در    با دق  در مبانی نظری، ك ما  و نوشتارهای حضر  امام، دریاف  می

 :ی حداق  سه سطح اس نظر ایشان دارا

حیها  و   سبایسه  بهه دنبهال شهنا   ف سهف     در ایه سطح ام عقالنیه ، مهی  ( عقالنیت معرفتی: 1

انسهان بها هههان و     سدر تنظیم رابطه « عق »موقعی  حساس و استثنایی انسان در آن و شأن و هالل  

را تشهریح   الق هستی بودپ حضر  امام، بها تمسهک بهه روایها  و آیها ، ایهه نهوب ام عقالنیه          

ای و سهؤاال     ریشهه ئدر ایهه سهطح ام عقالنیه ، مسها     (پ21-24: 1377 امهام  مینهی   پبه:)رپک كنندمی

كجها آمهده؟    بهه ام كجا آمهده؟ چهرا آمهده؟    او اینکه  پییرداساسی بشر مورد تعق  و دق  قرار می

رود؟ كجا مهی چيونه باید مشی كند تا به اهداف ترسیم شده برای  ود دس  یابد؟ و در نهای  به 

 ،ام هم هه عمه  سیاسهی    ،در سهاحا  ملت هن  را انسان براساس ایه نوب ام عقالنیه ، عمه   هود    

 پ(122-127 :1383)رپکپبه:امام  مینی كند ریزی میبرنامه

بامیشه   او انسهان و ا القیها     سشأن عق  در ایه مورد، به رابط( عقالنیت اخالقی و ارزشی: 2

نی ، انسان در سی آن اس  كهه عمه   هود را در مسهیر رسهیدن بهه       كندپ در ایه ساح  ام عقالمی

رای  ق وای الهی، مطابق ا الق حسنه و م کا  فاض ه كندپ ایه نوب ام عقالنی ، سایه مجاهده بها  

اینچنیه عقالنیتی سایه و مبنهای عمه     (6: 1383)رپکپبه: امام  مینی  نفس و كسب   قیا  حسنه اس 

نسان فارغ ام چيونيی وسای  نی  به هدف در ابعاد اقت ادی و سیاسهی  انسان اس پ در ایه سطح، ا
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 سردامد و به دنبال تمییز سره ام ناسره اسه  به بررسی ابعاد ا القی و تطابق آن با دستورا  الهی می

 پ(135: 1378)حسنی

ر بینی و نقص عق  دمندی، سیصییری و نظامدر ایه سطح، مهندسی، اندامه ( عقالنیت ابزاري:3

نظر اسه  كهه دربهارۀ آن    محاسبا  مادی هه  نی  به شکوفا كردن مادیا  و آباد كردن دنیها مهد   

داند نه در رأس آنها حضر  امام، عقالنی  هدید را  ی  دو سطح دیير ام عقالنی  می بحث شدپ

ییری اس  كه بها سهطوح   یا حتی در عرض آنهاپ یعنی عقالنی  هدید مادامی ارمشمند و قاب  بهره

یير عقالنی  هملوانی داشته باشد و سیوند بلوردپ در حقیق ، نياه حضهر  امهام بهه عقالنیه ،     د

بریرفته ام مبانی ایشان در با  بر ورد با تمدن رر  اسه پ نقهد حضهر  امهام نسهب  بهه مفههوم        

و  ،: مبانی اسالم و معنوی ، استقالل و عدم وابستيیاس  عقالنی  در نياه مدرن مبتنی بر سه معیار

دنیایی در نيرح  ود به عقالنی  مادی و  حضر  امام، با بینشی فرا رعای  م الح مردم و كشورپ

بیند و منهدیی ایهه هههانی را واقعیتهی     دنیایی )ابزاری(، آن را به عنوان مقدمه   ود در آ ر  می

ههد ی  رو، نیامههای مهادی انسهان را    نيرد كه بایستی ام آن با سرب ندی یذر كهردپ ام ایهه  عینی می

)امهام  كنهد    مادی را  ی  و در طول معنویا  رای  ق وای الهی تعرین مهی ئانيارد و البته مسامی

در نهای  در با  نظر و دیدیاه حضر  امام در میزان توهه به عقالنی  ابزاری  پ(8: 4ج  1385 مینی 

  توان ایه یفته ایشان را مطرح كرد كه:می

آنهایى كه با اسم ترقهى آوردنهد    یم، االّوافقما با همه ع وم و با همه ترقیا  م
اینجا، به اسم آمادى آوردند اینجا، براى تباه كردن مها، مها آنهص را ملهالن     

 پ(46: 10ج 1385)امام  مینی   پپپهستیم 

با ایه بیان، امام  مینی به عنوان یک فی سوف، عهارف و فقیهه اسهالمی در سهی عقالنهی كهردن       

النی  سیاسی معرفتی، ا القی و ابزاری اس  تا انسان بها توههه   سیاس  و حکوم  در سه سطح عق

و معاد و تأم  در وسای  نی  به مقا د و نحوۀ ورود و  روج در اعمال سیاسی و اهتمهاعی   أبه مبد

حضهر      مطرح شده در نظرو نحوه به كارییری ابزار، به سعاد  برسدپ سس در حقیق ، عقالنی

سیاسهی دنیهایرا مطهرح شهد، عقالنیه  سهعاد         سه در اليوی توسعامام، به های عقالنی  اقتدار ك

دهد، نه به تقاب  اس  كه انسان را به سوی رای  ق وای الهی و سعاد  دنیوی و ا روی سوق می

 با  دای  الق م ک و مو پ
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عقالنی  باید  یه  یهک    وقتی عقالنی  و توهه به م  ح  مدنی معیار عم  سیاسی شد، طبعاً ایه

چارچو  و قانونی حرك  كند تا حجی  اعمال به آن مستند شودپ وقتهی عقالنیه  در سهه سهطح     

سیص یفته ام منظر حضر  امام در هامعه تحقق یابد، ایه انسان و هامعه بهه طهور فطهری بهه دنبهال      

چهارچو   یک برنامه و چارچو  عم ی اس  و آن ام نظر امهام، چهارچو  و قهانونی نیسه  ههز      

 سفقهی اسالمپ حضر  امام به دنبال آن اس  تا ا ول محکم فقهی به مثابس چارچو  قانونی و برنام

انسان و هامعه ام یهواره تا یور در ساحا  و ابعاد ملت هن ههاری شهود و یکهی ام ثمهرا  مههم       

 فرمایند:ای اس پایشان میسامی ممینس تحقق چنیه برنامهسیاسی نیز آماده ستوسع

 هواهیم ا هول محکهم فقهه را در     دف اساسی ایه اس  كه ما چيونه مهی ه
عم  فرد و هامعه سیاده كنیم و بتوانیم برای معضال  هوا  داشهته باشهیم و   

هنبس عینهی و عم هی   همس ترس استکبار ام همیه مسئ ه اس  كه فقه و اهتهاد 
 پ(289:21ج1385)امام  مینی  سیدا كند

توسعه یافته اس  كه چارچو  فقاهتی در آن هاری شهود و هنبهس    بنابرایه نظام سیاسی، ممانی

الشهرایطی باشهد كهه ه هوی تلطهی ام      عینی و عم ی یابد و حاكم و رهبر آن نظام، فقیه عادل هامع

 يیردپبرا با اهتهاد و تس ا  ود بر مبانی فقهی  در ساحا  و شئون ملت ن اهتماعی احکام اسالم

ههدایی ایهه دو ام یکهدیير      هحیح ام دیهه و سیاسه  امآفه     امام  مینی با شنا   هامع و 

دینی شدن سیاس  و سیاسی بهودن  »یا « یيانيی دیه و سیاس »دار نهض  ه وییری كرد و سرچم

و  ،های سایانی قرن حاضر شدپ امام، فقه را تئوری واقعی و كام  ادارۀ انسان و اهتمهاب در دهه« دیه

)امهام   كنهد امی موایای منهدیی فهردی و اهتمهاعی معرفهی مهی     فقه در تم« ف سفه عم ی»حکوم  را 

در نظر ایشان، حکوم  هنبس عم ی فقه در بر ورد با تمامی معضال   هرد   پ(289: 21ج  1385 مینی 

با توهه به چنیه ت قی ام فقه و اهتهاد بود كه وی با  پ(289: 21ج  1385)امام  مینی و كالن هامعه اس  

ههای  وم ، آشنایی با م الح نظام و هامعهه را ام شهرایا و  هالحی    شنا   درس  هامعه و حک

های ط بيی فقههی  كردپ حضر  امام، اعتقاد داش  كه بحثیک فقیه برای ادارۀ حکوم  معرفی 

ام نظر  پ(289: 21ج  1385)امام  مینی مباحث تئوریک اكتفا كرد بایستی به عر ه عم  بیاید و نباید به 

 یی كه باید برای مجتههد واقعهی وههود داشهته باشهد عبارتنهد ام:      هاشا  هریه تحضر  امام، مهم

شنا   ممان و مکان و بهه عبهار  دیيهر آشهنایی بها روابها سیچیهدۀ اقت هادی، سیاسهی، نظهامی،           
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آشهنایی بها الفبهای     ؛كنهد اهتماعی و فرهنيی كه الزاماً به شهنا   موضهوعا  هدیهد كمهک مهی     

آشهنایی بها    ؛دای  و تدبیر اداره یک هامعه بهزرگ اسهالمی  حکوم ، میركی، هوح و فراس ، ه

 ؛ها و تزویرهای فرهن  حاكم بهر هههان  آشنایی با چيونيی بر ورد با حی ه ؛م الح نظام و هامعه

   پ(273-293: 21ج  1385امام  مینی رپکپبه: ) ها و هریانا  سیاسیشنا   بامی ؛داشته ب یر  سیاسی

قیه عادل و عالم به عنوان رهبر دوله  اسهالمی در ع هر ریبه ،     فام دیدیاه حضر  امام، ولی

را دارد مسئول سیاده كردن نظام اهتماعی اسالم در همس ابعاد آن اس  و همان ا تیهارا  و والیتهی   

 پ(51: 1381)امام  مینیاند كه مع ومیه داشته

را  )ب(اهه  بیه    و )ص(ای ام والی  رسهول اكهرم  شعبه ،ام نظر حضر  امام، فقیه هامع الشرایا

 یذاری، اهرا و نظار  بر اههرای قهوانیه اسهالمی بهر عههده دارد     داراس  و وظاین او را در قانون

ولی فقیه و من ب والی  فقیه در حقیق ، مجری قانون وضع شدۀ اسهالم   پ(72ه 73: 1381)امام  مینی 

ل  اسالمی و سوق دادن اس  و البته ناظر بر حسه اهرای قوانیه در هه  تحقق نظام عادالنه و دو

 باشدپهامعه به سوی رای  ق وای سعاد  و توحید می

والی  فقیه، طرح و مدل هدیهدی ام شهیوۀ حکومه  را در مقابه       سحضر  امام با طرح نظری

دربهارۀ والیه     البیل  كندپ ایشان در كتا  های استبدادی، مشروطه و همهوری مطرح میحکوم 

له أمسه  دربهاره  سس ام آوردن بحث مف  ی دربارۀ هامعیه  اسهالم   فقیه به عنوان یک نظام سیاسی،

، چنهیه مهی  هامعه وعم  او بر مبنای اسالم و م الح هامعه  یه  دسهتورا  اسهالم    والی  فقیه در

 نویسد:

بنههابرایه، اسههالم حکههومتی را تأسههیس كههرده، امهها نههه بههه شههیوۀ اسههتبدادی كههه در آن رأی و    

های نفسانی یک شلص بر هامعه تحمی  شود و نه به شیوۀ حکوم  مشروطه یا حکومه    واسته

همهوری كه بر سایس قوانیه بشری تأسیس شده اس  و تحمی  آرای یروهی ام مهردم را بهر هامعهه    

كند كه در هر ممینه، ام شرب و قانون الهی الهام داند؛ ب که حکومتی را تأسیس میواهب و المم می

ییرد و ]در ایه نوب حکوم [ هیچ یک ام والیان، حق ندارنهد بهه شهیوۀ اسهتبدادی بهر      و كمک می

شود، حتی اطاع  كردن مردم رأی شل ی  ود تکیه كنند؛ ب که هر آنچه به حکوم  مربوط می

تواند در موضهوعا ،  دار میداران، نایزیر باید منطبق بر قانون الهی باشد، البته مماممام حکّام و مما

ییری كنهد  كنند، ت میمبه مقتضای م  ح  هامعه مس مانان، با همس كسانی كه در آن مندیی می
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میم ییری، استبداد به رأی نیس ، ب که م  ح  اندیشی اس پ بنابرایه رأی و ت و اینيونه ت میم

  (پ618ه619: 2ج  1379امام  مینی رپک: ) وی همانند كارح تابع م الح هامعه  واهد بود

شود كه والی  فقیه بر حکومه  اسهالمی در ممهرۀ ههیچ     ام سلنان مذكور به  وبی روشه می

های استبدادی، مشروطه و همهوری نیس ؛ به ایهه معنها كهه والیه  فقیهه ا هوالً       یک ام حکوم 

 قانون بشری نیس ، ب که حکوم  اراده و قانون الهی اس پحکوم  اراده و 

 

تبعی  ا الق ام  ،هدایی ا الق ام سیاس  چهار آمومه در با  رابطه ا الق با سیاس  وهود دارد:

 پ(99: 1370)سونتارایيانيی ا الق و سیاس   ،ا الق و سیاس بودن دو سطحی  ،سیاس 

هها، آدا ،  ی توسعه سیاسی دنیایرا طرح شد، ابتنای آنها بر ارمحام هم ه نکاتی كه  ی  اليو

سیاسهی،   سسهردامان توسهع  رسوم و فرهن   اص هامعه اس پ اما چهارچو  ارمح در نيهاه نظریهه   

بنیاد و در برابر اوامر الهی اسه پ حتهی ایهر     شناسی  ودمحدود به امور مادی اس  و بر سایس انسان

هها  ها تا آنجایی با اوامر الهی هملوانی دارد كه با مطامع مهادی انسهان  بینانه نياه كنیم، ارمح وح

امام نیز، رسهیدن بهه    شود و در نظردر تضاد نباشدپ ارمح در نظر امام، به ا الق و معنوی  تعبیر می

 سای اس  كه سیاس  ما تبدی  به یک سیاس  ا القی و معنوی شود و در مسیر رشد و توسعمرح ه

ه سوی رای  ا  ی، یعنی سعاد  انسان در مسیر نی  به سوی مکتب الوهی  و ایدۀ انسانی ب سهامع

 توحید قرار ییردپ

هها بهر محهور آن    ا الق در درون نظام فکری امام  مینی های دارد و در حقیق ، همس دانهص 

ها و رای  بعث  سیامبران دانس  تریه دانصتوان ایه دانص را شرینچر دپ ام اینجاس  كه میمی

ا الق با ایه هایياه ویره، همواره مورد توهه امهام بهوده اسه  و ایشهان ام همهان      پ (3: 1385)اسهالمی 

های ع میه بودند تا هنيامی كه در مته سیاسه  قهرار یرفتنهد و    آرام كه مدر سی رسمی، در حومه

مهس  دار شدند، همهواره بهه ا هالق تهوههی  هاص داشهتند و تقریبهًا بهه ه        رهبری قیام مردم را عهده

 پ(4: 1385)اسالمی نيریستند مقوال  اهتماعی ه سیاسی ام منظر ا القی می

هایی وههود دارد كهه بررسهی دو مقولهس ا هالق و      حضر  امام، مبانی و سیص فرض سدر اندیش

ایشان مشترک هستندپ مانند هامعیه  احکهام اسهالم، سهعاد  و  یهر انسهانی ،        سسیاس  در اندیش

شیعه، اهتماعی و سیاسی دانسته احکام و قواعد اسالم كه ایهه دو   عدال ، یستردیی و شمول فقه
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اسهالم، دیهه سیاسه      ،ام دیدیاه حضهر  امهام   پ(183: 1386)كیلا  مندمقوله را به یکدیير سیوند می

ایشهان  اس  و در احکام آن بیص ام امور عبادی به امور سیاسهی و اهتمهاعی سردا تهه شهده اسه پ      

 فرمایند:می
سالم بیشتر ام احکام عبادیص اس پ كتابههایى كهه اسهالم در    احکام سیاسى ا

سیاس  دارد بیشتر ام كتابههایى اسه  كهه در عبهاد  داردپ ایهه ر ها را در       
 هه ما هاییر كردندپ حتى حاال باورشان آمده اس  آقایان به اینکه اسالم با 

 پ(227: 3ج  1385)امام  مینی  سیاس  هداس 

تواند و باید ا القی ه امام  مینی بر ایه نظر اس  كه سیاس ، میتوان یف  كبا ایه مقدمه می

تهر هامعهه و تحقهق    ههای یسهترده  باشد؛ چرا كه سیاس  چیزی نیس  هز امتداد ا هالق در عر هه  

حضر  امام بر آن اس  كه انسان ایر به  ودح وایذاشته شود، در بنهد   ها و اهداف دینیپآرمان

ام  هحتی  حیح ه هو هریونه نظام تربیتی و سیاسی ه ماند واهد  و نفسانی شهوا  و نیامهای مادی

سرورح ابعاد معنوی او ناتوان  واهد بودپ حال آنکه اساس همه چیز، معنوی  اس  و بها ا هالح و   

سرورح ایه بُعد در انسان همه مشکال  دیير ح   واهد شدپ ام نظر ایشان معضه  هههان امهروم،    

 :، ههان در سراشیبی سقوط سیص  واهد رف معض  ا القی اس  و ایر ح  نشود

دههد،  آن چیزى كهه دارد ایهه سهیاره مها را در سراشهیبى انحطهاط قهرار مهى        
انحراف ا القى اس پ ایر انحراف ا القى نباشد، ههیچ یهک ام ایهه سهالح    

ها را و ایهه  هاى هنيى به حال بشر ضرر نداردپ آن چیزى كه دارد ایه انسان
هایى اسه   كشاند، ایه انحطاطرو به انحطاط مى كشورها را رو به هالك  و

هها، ام انحطهاط   كه در سران كشورها و در دس  به كارههاى ایهه حکومه    
دهههد بههه كنههد و همههه بشههر را دارد سههوق مههىا القههى، دارد تحقههق سیههدا مههى

)امهام   دانیم كه عاقب  امر ایهه بشهر چهه  واههد شهد     سراشیب انحطاط و نمى

 پ(161: 16ج 1385 مینی 

معنهوی اسه پپپ مق هد     هیک مکتب مادی   ؛مکتب اسالم یک مکتب مادی نیس »نظر امام  ام

بنهابرایه،   پ(531: 7ج  1385)امهام  مینهی   « دنه هها را تربیه  كن  انبیا ایه اس  كه آدم ساسالم و مق د هم

ون ناسهذیر اسه ، چه    استياه هر رویکرد سیاسی، باید ا هالق باشهد و توههه بهه معنویه  اهتنها       

 پ(531-533:  7ج  1385)امام  مینی « معنویا  اس اساس، »
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حضر  امام دربارۀ یيانيی ا الق با سیاس  تا آنجا تأكیهد دارد كهه بهه  هراح ، ا هالق و      

 :كندشمارد و بر نظریه یيانيی ایه دو تأكید میسیاس  را یکی می

اح هم سیاسی اس پ همیه حکمی كه در قرآن هس  اسالم، احکام ا القی
حکم ا القی اس ، یک حکهم اهتمهاعی   یک ه برادر هستند، ایه كه مؤمنی

ای كه در اسهالم  اس ، یک حکم سیاسی اس پ ایر مؤمنیه، طواین ملت فه
هستند و همه هم مؤمه به  دا و سیغمبر اسالم هستند، اینها با هم برادر باشند، 

  همان طوری كه برادر با برادر نظر محب  دارد، همس قشرها با هم نظر محبه 
عالوه بر اینکه یک ا هالق بهزرگ اسهالمی اسه  و نتهایج      ایه داشته باشند، 

بزرگ ا القی دارد، یک حکم بزرگ اهتمهاعی و نتهایج بهزرگ اهتمهاعی     
 پ(130ه131: 13ج    1385)امام  مینی  دارد

ی منح ر به فرد حضهر  امهام در میهدان توسهعه و رشهد      هاشا  هتریه بنابرایه، یکی ام مهم

ههای  اسی، میزان هریان یافته ا الق و معنوی  مبتنی بر مبانی الهی و اسالمی در هنبهه یک نظام سی

ییری و بررسهی اسه  كهه  هود، بحثهی      فردی و اهتماعی اس  كه البته سنجص آن نیز قاب  اندامه

 تل  ی و مف   اس  و ام موضوب بحث ایه نوشتار  ارج اس پ

 

سیاسی ام دیدیاه حضر  امام، در ایه قسم  به بیهان بر هی    سی كالن توسعهاشا  هبعد ام بیان 

تواند ی كالن میهاشا  هسردامیم كه  ی  ی  رد توسعه سیاسی ام دیدیاه ایشان میهاشا  هام 

 در فرآیند توسعه سیاسی و میزان توفیق آن مؤثر باشدپ

ی كالن تحقق سیهدا كننهد و بعهد ام آن    هاشا  ه مینی، ابتدا باید  در حقیق ، ام دیدیاه امام

ی هها شا  هه ییرد و ایهر در ههایی انحرافهی در    ی  رد،  ی  آن شک  میهاشا  ههر كدام ام 

ی كالن هستجو كردپ هاشا  هانحراف و یا عدم اثربلشی را در  سبایس  ریش رد سیص بیاید، می

 سردامیم عبارتند ام:نها مییی كه در ایه بلص به آهاشا  ه

 

ای اس  كه متناسب با مباحث توسهعه و نوسهامی در قهرن    مشارك  سیاسی ام هم ه مفاهیم سیچیده

سهردامان توسهعه   معا ر رواج سیدا كرده اس پ ایه مقوله ام مفاهیم اساسی اس  كهه ام منظهر نظریهه   
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قاب  توهه اس  كه ایهه رابطهه    های سیاسی داردپتوسعه یافتيی نظام سیاسی، رابطه مستقیم با میزان

 سیاسی و مشارك  سیاسی، در عیه فقدان اهمهاب دربهارۀ تعریهن توسهعه اسه       سمستقیم بیه توسع
 (پ37: 1375نيتونیهانت)

عنهوان میربنهای سیاسه  و    نامه حضر  امهام، بهه  تریه مبانی و ا ولی كه در و ی ام یسترده

ریهزی نظهام     به آن سهفارح شهده، مشهارك  مردمهی اسه پ حضهر  امهام، سایهه        حکوم  مط و

دهنهدۀ نقهص و اهمیه     انهد كهه ایهه نشهان    همهوری اسالم را به دس  توانای م ه  متعههد دانسهته   

ام  پ(165: 7ج  1385)رکپبه: امهام  مینهی   م  و سیاس  مط و  اس  مشارك  مردمی در تأسیس حکو

الههی و حقهوق مهردم، منهافی یکهدیير نیسهتند و بها ههم قابه            نظر حضر  امام، مشروعی  احکام

تهوان اینيونهه تعریهن    مهی را در نظام سیاسی ام نظر ایشان همعند؛ چرا كه مفهوم مشارك  سیاسی 

های فعالی  عموم مردم به منظور تأثیریذاری و نفو  در ت میما  سیاسی كه به همراه انيیزهكرد: 

انهد كهه   ههایی سهله بهه میهان آورده    ام در كالم  ود ام ممینهحضر  امبوده اس پ  دینی و مذهبی

ها دالی ی اس  كه نیام بایس  در آنها مشارك   ود را به من س ظهور برسانند و ایه ممینهمردم می

 كند و عبارتند ام:به مشارك  مردم در هریان نظام اسالمی را معیه می

 ؛(481ه  482: 6ج  1385 )امام  مینی ه انتلابا  و تعییه رهبران و حاكمان

 ؛(525: 5ج1385)امام  مینی  ه نظار  بر مسئولیه

 ؛(305:19ج 1385امام  مینی ) ه ن یح  و بیان حقایق ت خ

 ؛(152:10ج 1385امام  مینی )ساسداری ام ا   نظام اسالمی  ه حفاظ  و

 ؛(77-78: 7ج 1385)امام  مینی  ه كمک به ح  مشکال  دول  اسالمی

 (پ281-285: 8ج 1385)امام  مینی  یر تحقق محتوای حکوم  اسالمه حرك  در مس

در نظر امام و تفاو  ویرۀ آن با اليوی دیير توسعه « مشارك  سیاسی»تریه نکته در بحث مهم

بسیار مهم در توسعه سیاسی اس پ دیدیاه رایج در اليوی  هسیاسی، تک ین محوری در ایه شا  

مردم، حق آنهاسه  كهه در اسهتیفا یها عهدم اسهتیفای آن حهق         دنیایرا بر ایه مبناس  كه مشارك 

آمادند؛ اما در نظر امام، مردم عالوه بر دارا بودن حق مشارك ، طبق مبانی دینی، تک یفی را نیهز در  

ج  1385)امام  مینی کالین شرعی و واهبا  اس  ایه ممینه به یردن دارند كه حتی در عداد دیير ت

 پ(56ه 58: 20
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 ر تشریح ایه موضوب ام عباراتی چون وظیفه شرعی، مک ّن، المم اسه  و بایهد  حضر  امام د

اند كه با توهه به شأن فقاهتی و مرهعیتی حضر  امام، ههر  استفاده كرده (486: 19ج 1385)امام  مینی 

حضر  امام با تأكید  اندپآوری آنها، انتلا  شدهكدام ام ایه ك ما  با دق  در بار معنایی و الزام

ر رابطه تنياتن  دیه و سیاس  و لزوم تهأثیر مسه مانان در عر هس سیاسه  و مشهارك  آنهان در       ب

داند و به كرّا  با اشاره به دور شهدن بیشهتر مهردم ام    های تأثیریذار، حضور آنان را مهم میعر ه

 :داندهای سیاسی، آن را برای كشور فاهعه بار می حنه

توحیهدی   م که  مس ما، حف  محف  اسالم یک تک ین شرعی اس  برای ه
مردم هم  ودشان مک فند به  (102: 17ج  1385)امام  مینی  یک تک یفی اس 

حف  اسالم  ،تک ین اس  ،نروند كنار پشرك  كنند در انتلابا  هم ایه كه
 الف م الح اسالم اسه پپپ مهردم    ،رفته كنار،  الف تک ین اس  ،اس 

وارد بشهود،  ای بهه اسهالم   لطمهه ایر حضور نداشته باشند و  دای نلواسهته،  
 پ(286: 18ج  1385)امام  مینی  مسئول هستند

 

سیاسی رربی، رسیدن به دموكراسی اس پ ایهر دموكراسهی را    ساشاره شد كه رای  اليوهای توسع

ها ها در انتلا  حاكمان  ود و یا بركناری آنروشی تعرین كنیم كه براساس آن، ارادۀ آماد انسان

و تعییه سرنوش   ود د ی  باشد و در واقع، شیوۀ حکوم  بر مبنای رأی اكثری  باشد، با مبنهای  

 فرماید:امام در تضاد نیس پ امام می
كندپ اینجا م   اس  كه حکوم  را در دس  م   حکوم  می ءاینجا، آرا

اریانها را م   تعییه كرده اسه  و تل ّهن ام حکهم م ه  بهرای        پ ایهدارد
 پ(165: 14ج  1385)امام  مینی  چیک ام ما هایز نیس  و امکان نداردهی

به نظر امام شهک  حکومه  بایهد بها مراهعهه بهه آرای م ه  مشهلص شهود و در انتلها  آن،           

ج  1385)امام  مینی كند   باشد چرا كه ایه آرای م   اس  كه حکوم  میمشارك  هميانی د ی

مشارك  هميانی برای تعیهیه سرنوشه  و انتلها  مسهئوالن      در دیدیاه ایشان، اعتقاد به پ(165: 14

هامعه كامالً مشهود اس پ در حقیق ، ایه اعتقادی بر آمده ام مبانی حضر  امام اسه پ ایشهان در   

 یویند:ایه باره می
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و اسالم بهه مها اههامه     پبر ایه نداریم كه یک تحمی ی به م تمان بکنیم یما بنا
هر طهور  ما مپ ما تابع آرای م   هستیمپ م   کنیبنداده اس  كه دیکتاتوری 

 (پ34:11ج 1385)امام  مینی  كنیمپپپرأی داد ما هم ام آنها تبعی  می

دهند كه عم  به دموكراسی، هزو مبانی عم  سیاسهی  حضر  امام با بیان ایه مطالب نشان می

بهانی اسهالمی موههود    و اهتماعی ایشان اس ؛ چرا كه در نظر ایشان، اساساً دموكراسهی در درون م 

 :اس « مندرج»اس  و به قول ایشان، 
مهردم آمادنهد در اسهالم، ههم در بیهان       و در اسالم، دموكراسی مندرج اسه  

 1385)امهام  مینهی    در كهار نباشهد   وطئهه می كهه ت امهاد  ،عقاید و هم در اعمال

 پ(468:5ج

در نظهر ایشهان    وهه تفاو  دموكراسی در نظر امام با دموكراسی رربی، مبانی دینهی حکومه   

  اسه پ وقتهی حضهر  امهام ام     اس  و وهه تشابه ایه دو نظر در اتکا به رأی و نظهر اكثریه  م ّه   

یوید و تأكید بر حذف قیهد دموكراتیهک   حکومتی با شک  همهوری و محتوای اسالمی سله می

ر  دهد، به معنای سذیرح ایه وهوه اشتراک و افتهراق اسه پ حضه   را در دستور كار  ود قرار می

امام اعتقاد دارند كه آنچه در رهر  وههود دارد، اساسهًا دموكراسهی نیسه ، ب کهه نهوعی اسهتبداد         

 :كشهد سیشرفته اس  كه عنوان دموكراسی بر آن بار شده اس  و تنها اسم دموكراسی را یهدک مهی  

دموكراسهی اسهالمی ام    مننهد و در رر   بری ام دموكراسی نیس ، هر چند كه میاد ام آن دم می

   پ(314: 4ج 1385امام  مینی رپک: )كام تر اس   آن

)امهام   های فع ی، مسهتبد اسه   ها لفظاً دموكراسی اس ، محتوا ندارد و دموكراسیایه حکوم 

 پ(327: 4ج 1385 مینی 

 اساس اشکاال  امام بر دموكراسی رایج عبار  اس  ام:

 ؛(333: 3ج 1385)امام  مینی و چپاول در قالب دموكراسی  ه استعمار

 ؛(136: 12؛ ج 327: 4ج  1385)امام  مینی ی در  قالب دموكراسی أیه استبداد و  ودر

 ؛(15: 12ج 1385)امام  مینی ه حکوم  اق ی  بر اكثری  ام طریق استفاده ام ابزار قدر  وثرو  

 ؛(294: 6ج1385)امام  مینی های مدعی دموكراسی ه عدم توهه به مستضعفیه در حکوم 

 (پ530: 17ج 1385)امام  مینی   بر اساس سرمایه داری ه توسعه حکوم

حضر  امام، دموكراسی مط و  و دموكراسی نامط و  )به تعبیر امام ریر حقیقی و  سدر اندیش

هع ی كهه در مغهر  ممهیه نههاده شهده( وههود دارد كهه اساسهًا دموكراسهی نیسه پ ایشهان بهرای             
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تواند بهه شهک  یهرفته    اند كه طرح آن میهها و مشل اتی را بیان كرددموكراسی مط و  ویریی

 :ت ویر روشنی ام دموكراسی مط و  در نظر ایشان منجر شود

 ؛(353، 432: 5ج  1385)امام  مینی ه تکیه بر اسالم در قالب دموكراسی 

 ؛(327: 4ج1385)امام  مینی دیکتاتوری  ه نافی

 ؛(234: 8ج1385)امام  مینی كننده و حاف  آمادی تأمیهه 

 ؛(244: 4ج 1385)امام  مینی ها توهه به حقوق اق ی  ه

 (؛226:3ج 1385)ا ام خميني  خواهيعدالتم 

  ؛(314: 4ج1385)ا ام خميني   بر سر كار آ دن رژي  عادالنه  نتصب  لّت م

 ؛(70: 5ج1385)ا ام خميني  م  ساوات در ا ور بين شصم اول و آخر  ملكت

 .(513: 3ج1385)ا ام خميني  يم پيخوايي  ستضعفين طبق وعده اله

باید توهه داش  كه حضر  امام در ساریس و بعد ام انقال  در هریان تهدویه قهانون اساسهی    

به دق  مرم بیه دموكراسی رربی و مردم ساالری دینی را تبییه كردند و بنابر شرایا ممان و مکان 

وكراتیک یا هر مدل دیير با محوری  اسالم نا  مدل همهوری اسالمی را به های همهوری دم و

 ارائه كردندپ

 

سیاسی و در هه  نی  به سوی حف  و تقویه    سی بسیار مهم و اساسی در مسیر توسعهاشا  هام 

اندیشی در سطوح ملت ن حکومتی و تهأثیر آن بهر   نظام سیاسی و همچنیه كارآمدی آن، م  ح 

یری اس پ ایه شا ص، بایستی براساس عقالنی ، فقهه  یعم  حاكمان و رهبران در فرآیند ت میم

 نظر قرار ییردپ و ا الق بنا شود و به فرمودۀ حضر  امام م الح اسالم و مس میه،  ی  آن مد 

م  ح ، در حقیق  روشی  اص اس  كه هامعه را برای نی  به اهداف كالن و مهم كمهک  

دیدیاه امام، دربارۀ آن دسهته ام مقولهس فقهه    ایه شک  ام م  ح  ام  پ(20: 7ج 1378)افتلهاری  كندمی

یعنهی در   ؛هها و بر هی احکهام اسه     رود كه ناظر به وضهعی  تهزاحم بهیه ارمح   سیاسی به كار می

ها و بر ی احکهام اولیهه، ایهه شهک  ام م ه ح  بهه حه  تهزاحم،          ور  تقاب  واقعیا  با ارمح

بهه یهروه قواعهد رافهع تهزاحم ماننهد       كندپ م  ح  با ایه تعرین ام حیث ماهوی متع ق كمک می
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یهذاری و اههرای   ام نظر حضر  امام، قانونپ (1367)رپکپ به: عمید منجانی وپپپ اس « تقیه»، «اضطرار»

 مندانس قانون در هامعه، سیوند آشکاری با مفهوم م  ح  داردپ رضای 

قدم اس  و همه  ی اس  كه بر همه چیز مئام نظر حضر  امام، م  ح  نظام در اسالم، ام مسا

ایشهان براسهاس مبهانی نظهری      (پ335،179،156،92: 21ج1385)امام  مینی افراد هامعه باید تابع آن باشند 

تهریه   ود و تأكید بر م  ح  به عنوان مبنای وضع احکام شرعی، ام م  ح  نظام، به عنوان مهم

ی اس  كهه نهوعی   واحد م ّ كند و ایه به معنای حف  نظام سیاسی و بنایم  ح  در اسالم یاد می

توانهد  ی مهی ام نظر ایشان، به رسمی  شنا ته م  ح  م ّه پ (292: 1382)فومی م  ح  عمومی اس 

ههای حقهوقی عمهومی عرفهی باشهد كهه در چهارچو  آن        سامی و تأمیه دسهتياه مبنایی برای م ّ 

)رپکپبهه: امهام    توان بسیاری ام حقوق   و ی و فردی را فدای م هالح عمهومی كهرد   دستياه، می

  پ(92، 156، 179، 335: 21ج1385 مینی 

تکیه و تأكید حضر  امام نشان ام آن دارد كه رعای  م  ح  در شئون ملت ن حکومتی به 

قدری اهمی  دارد كه ایشان در كنار نهادی مانند شورای نيهبان ، نههادی ماننهد مجمهع تشهلیص     

مام به نظر عقال و متل  هیه متهدیه در كنهار    كنندپ نکتس دیير توهه ویرۀ ام  ح  را تأسیس می

متل  یه دینی اس  تا م الح نظام را در وق  تزاحم تشلیص دهند تا بر طبق م هالح و مفاسهد   

 حقیقی )البته در حد ایجاد مُعذری ( عم  شودپ

داری اس  كه ام مته مبانی  كر ایه نکته المم اس  كه م  ح  اندیشی، عن ر ا ی  و ریشه

ههای آن بهر م ه ح  و    فقه شیعی به ع ه  اسهتواری سایهه    ول شیعه استلراج شده اس پدینی و ا 

مفسده )به عنوان مالكا  احکام( و تأكید بر نقص عق  )به عنوان یکی ام منابع اسهتنباط احکهام( و   

های بهدیعی  بنای عقال و عرف به عنوان عوام  تعییه كننده موضوعا  و م ادیق فقهی، ام توانایی

ایه نوآوری حضر   ،تواند با شرایا ملت ن،  ود را تطبیق دهدپ ام ایه روار اس  كه میبر ورد

ییری ام م  ح ، نه تنها بدع  در شریع  نیس ، ب که راه ح هی اسه  كهه شهریع      امام در بهره

 بینی كرده اس  و نشانس سویایی فقه شیعه اس پسیص
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ادسهامی بهرای ایجهاد، اههرا و     اسالمی و كارآمدی نظام سیاسی، نه ف دول قطعاً برای تحقق اهدا

سیاسهی اسه پ حضهر  امهام نیهز بهه ایهه نکتهه در بر هی ام           سنظار  بر قوانیه ام لوامم مهم توسع

 اند:مکتوبا  و فرمایشا   ود اشاره كرده

كهه همهه هریانها  و     ،بدون تشکی  حکوم  و بدون دسهتياه اههرا و اداره  
ی افراد را ام طریق اهرای احکام تح  نظام عادالنه درآورد، ههرج و  فعالیتها

آیهدپ  آید و فساد اهتماعی و اعتقادی و ا القهی سدیهد مهی   مرج به وهود می
كه هرج و مرج و عنان یسیلتيی سیص نیایهد و هامعهه دچهار    برای ایه ،سس

ای نیس  هز تشکی  حکومه  و انتظهام بلشهیدن بهه همهس      فساد نشود، چاره
 پ(27: 1381)امام  مینی  یابدمیاموری كه در كشور هریان 

در ایه قسهم  دربهارۀ سهه مسهأله مههم ام دیهدیاه حضهر  امهام، مطالهب كوتهاهی را مطهرح            

 كنیم:می

ها و عم کرد احزا  بایستی با مبانی انقال  و اسالم ام منظر امام، ایدئولوژی، ویریی الف( تحزب:

)رپکپبه: یاه ایشان، حز  باید در  دم  منافع و م الح هامعه باشند هملوانی داشته باشدپ ام دید

یرایی رربی اليهو بيیرنهد، راه   در نظر ایشان، مادامی كه احزا  ام حز  ؛(413: 3 ج 1385امام  مینی 

یرایی، یاهی اوقها   امام اعتقاد دارد كه حز ای نداردپ ایی ثمرهیربرند و ایه حز به هایی نمی

ییهرد تها ام طریهق آن، دشهمه بهه كشهور نفهو  كنهد و بهه          استعمار و استکبار قهرار مهی   آل  دس 

ی باشند و وحد   ود را حف  و ا تالفا  دامه بزندپ بنابرایه، احزا  باید مراقب ایه آسیب هد 

بیننهد كهه حهز     بینهیم كهه حضهر  امهام وقتهی مهی      پ مثالً می(25: 12ج1385)امام  مینی  تقوی  كنند

سالمی كه در ابتدا با موافق  ایشان تشکی  شد در یک مسیر انحرافی افتهاده ومؤسسهیه   همهوری ا

بینند چرا كه باعث  دشه به وحد  و انسهجام م ه  شهده بهود، بها      آن  الح را در انحالل آن می

ام دیدیاه حضر  امام، چنهد عن هر بهرای    پ  (276: 20ج1385)امام  مینی كنند انحالل آن موافق  می

 تحز  در نظام اسالمی مطرح اس : ه تحقق شا 

 ؛(406: 11ج1385)امام  مینی  ا ال   دم  به های ا ال  حز ه 

 (؛175: 5 ج1385)امام  مینی ه تقید به مبانی اسالم 

 ؛(179: 16ج 1385)امام  مینی وییری ام انحرافا   و ورود افراد منحرف ه  ه

 ؛(519: 11ج 1385)امام  مینی نسجام در عیه اتحاد وا احزا  در  دم  م الح نظامه تمام 
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 پ(519: 11ج  1385امام  مینی ) ه سیوند احزا  با مردم

بینیم كه امام با ا   تحز  موافقند كما اینکهه مهادامی كهه حهز  همههوری طبهق       بنابرایه می

كردنهد؛ بهه شهرط    كرد و در  دم  مردم بود آن را تأییهد و تهرویج مهی   ا ول انقال  حرك  می

های مطرح شده در آن رعای  شوند و در مسیر  دم  به اسالم و مسه میه حركه     آنکه شا  ه

كنند، نه منافع حزبیپ به عبار  دیير، حز  برای آنان وسی ه  دم  باشد نه سیيیهری منهافع یهک    

 یروه  اصپ

قانون اساسی ام دل احکام اسهالمی بیهرون آمهده و هریهان یهافته       ب( شوراي نگهبان قانون اساسی:

سیاسی ام دیدیاه امهام  مینهی اسه پ     سی توسعهاشا  هتریه قهی در هامعه یکی ام مهماحکام ف

در یام نلسه  بهه منظهور    والی  و معام  در آن،  سس ام تأسیس حکوم  اسالمی و ت دی امر

ساسداری ام شرب و قانون اساسی مبتنی بر آن، نهاد شورای نيهبان قانون اساسهی را كهه متشهک  ام    

نظهار  بهر هریهان     ستها وظیفه   بینی شدر قانون اساسی سیصو شص حقوقدان بود د شص مجتهد فقیه

 احکام اسالم در قوانیه را به عنوان یک نهاد رسمی نظارتی بر عهده بيیردپ

 شود:تفکیک قوا در مفهوم رایج  ود در چند عن ر  ال ه می گانه:ج( تفكیك قواي سه

 ؛ی قانون و نظار  بر حسه اهرای قانونیذاری، اهرایانس قانونوهود وظاین سهه 

 ؛یانه به قوای مقننه، مجریه و قضاییهسپردن ایه وظاین سهه 

 سپردن استقالل به ایه قوا در برابر یکدیيرپ ه

تفکیک قوا به معنای تومیع و تقسیم وظاین بر مبنای ه وییری ام استبداد و تمركز قدر  در 

ساسی توسا  بریان كه در آن بحث تفکیک قوا مطرح بعد ام ت ویب قانون ادس  اق ی  اس پ 

بعد ام مقام والی  فقیه كه در رأس نظهام اسه ، قهوای     كنند كهنیز تأكید می حضر  امامشود می

كنهد كهه بهه    تو یه می نند و به آنانكحکوم  اسالمی را به سه قوۀ مقننه، اهراییه و قضاییه تقسیم 

یف  كهه حضهر  امهام تفکیهک قهوا و       توان، در حقیق  میبا ایه سله پمردم توهه داشته باشند

ا هول راهبهردی   بر هی   ادسامی به شک  امرومی را بر سایس مبانی و قواعد اسالمی سذیرفته اس پنه

كه ام فرمایشا  ومکتوبا  ایشهان   و هاً بعهد ام سیهرومی انقهال       حضر  امام در تفکیک قوا 

 عبارتند ام:آید اسالمی  بر می

 ؛یذاری، اهرا و قضاو  ح  اسالم و مردم در قانونرعای  م ه 

 ؛كمک قوا به یکدیير برای  دم  به مردمه 
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 ؛استقالل نسبی هر یک ام قوا نسب  به یکدیير ه 

 پ دم  به   ق  دا و  دمتيزار مردم بودنه 

 

كهه بهر یرفتهه ام    های توسعس سیاسی در نظر امام  مینی  ی  مبانی نظری ایشهان  ها و مؤلفهشا  ه

ای با اهداف متعالی،  ی  مکتهب توحیهد   ییرد و نظام سیاسی را به توسعهاسالم نا  اس  شک  می

كهالن عقالنیه  سهعاد ، اهتههاد والیه  فقیهه عهادل وتحقهق          هكندپ ایشان سه شا  ه هدای  می

ی مشهارك  سیاسهی حهق محهور و تک یهن مهدار، تحقهق        هاشا  هسیاس  ا القی را در رأس و 

دهد و بر وكراسی دینی، م  ح  اندیشی طبق مبانی اسالم و تأسیس نهادها را  ی  آنها قرار میدم

ههای كهالن  یه  مبهانی نظهری اسهالم شهک  نيیهرد، وههود          ایه باورند كه ایر در نظامی، شا  ه

 ی  رد مؤثر نیس ؛ هرچند امر دنیای هامعه را تأمیه كندپ هاشا  ه

ه داد و در توضیح ئ ود، تعرین هدیدی ام عق  را ارا ساندیش حضر  امام بر سایه مبانی نظری

و بیان آن به های یک سطح ام عق  به تبییه سه سطح ام عقالنی  سردا ته و معتقد اسه  كهه ایهه    

 ستواند به توسهع هایی میسه سطح ام عق  در طول یکدیير قرار دارندپ در نظر ایشان، هامعه و نظام

طح ام عقالنی  در آن تب ور یافته اس  و عقالنی  ابزاری رربی كهه  سیاسی دس  یابد كه هر سه س

ها در عقالنی  اس ، در نظر امام، تنهها یهک ابهزار بهرای سهوق دادن هامعهه بهه سهوی         رای  رربی

سعاد  بر سایه دو سطح دیير ام عقالنی  اس پ امام  مینی معتقد اسه  كهه عقالنیه  حکهم مهی     

رو، اشد كه برآمده ام مبانی اعتقادی مردم آن هامعه اس پ ام ایهه كند، هامعه دارای قانون مدو نی ب

یهذاری و نظهار  و حکومه  را    هریان یافته اهتهاد و فقاه  و والیه  فقیهه عهادل بهرای قهانون     

 كالن دوم قرار دادپ هشا  

ه تعرین هدیدی ام سیاس  و نفهی معنها و عمه  سیاسهی ریهر اسهالمی بهه        ئحضر  امام، با ارا

قاب یه  دارد تها بهه توسهعه      ایا ا الق تأكید و ت ریح كردندپ ام نظهر ایشهان، هامعهه   یيانيی آن ب

سیاسی دس  یابد كه سیاسه  و ا هالق و معنویه  در آن ممهزوج باشهندپ عمه  سیاسهی در یهک         

یاه به توسعه یافتيی و رشد رسیده اس  كه منطبق با معنوی  و ا الق اسالمی باشد نهه  هامعه، آن

 ق را به نفع  ود توهیه كندپاینکه سیاس ، ا ال
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وقتی هامعه به عقالنی  كام  دس  یاف ، احکام فقهی برآمده ام منابع دینی، بها رهبهری ولهی    

ای وظیفه شود، حال هر فرد در چنیه هامعهفقیه در هامعه اهرا و ا الق و سیاس  در هم تنیده می

تبع آن رشد  ودشهان و رسهیدن    دارد و مک ن اس  كه برای حف  نظام و رشد و تعالی نظام و به

  ایه نظام مشارك  كنندپ مشارك  سیاسی مردم در نظهام توسهعه   ئبه سعاد  الهی، در امور و مسا

یافته سیاسی، دیير  رفاً برای به دس  آوردن مطامع مادی و دنیوی نیس ، ب که شرك  در امور و 

 سه عنوان افراد یک نظام دارنهدپ نکته    ایه نظام، وظیفه و تک یفی فراتر ام حقی اس  كه آنان بئمسا

یذاران نظام نیز بایستی با تشکی  نهادهای قانونی، نظهام اسهالمی را   دیير اینکه مسؤوالن و سیاس 

ییری م الح هامعه، نظام یذاری و ت میمدر كارآمدی هر چه بیشتر كمک كنند و البته در قانون

 و مردم را در نظر بيیرندپ

مهردم بها مشهارك   هود،      پشهود دینی می )مردم ساالری(دموكراسیایه مشارك ، سبب بروم 

یزینند كه به دنبال سعاد  افراد و هامعه دینی هستند نه به دنبال مطامع شل هی  حاكمانی را بر می

را  ن هرفاً امهور مهادی آنها    اینکه دهند كه به نفع دیه و دنیای آنها باشد نه  ودپ به اموری رأی می

تحقق دموكراسی دینی در نظر حضهر  امهام، مبتنهی بهر عقالنیه ، احکهام       تأمیه كندپ در حقیق  

فقهی، سیاس  ا القی، مشارك  تک ین محور و رعای  م  ح ،  ی  نهادهای قانونی اس پ در 

، حکوم  اكثری ، حکومه  حاكمهان  هالح و دیيهر     ، برابریقالب ایه دموكراسی، طبعاً آمادی

 آیدپثمرا  دموكراسی نیز به دس  می

 

 ي توسعه سیاسی از ديدگاه حضرت امامهاشاخصه

 خُرد كالن

 ه عقالنی  سعاد  محور

 ه هریان اهتهاد و والی  فقیه عادل

 ه تحقق سیاس  ا القی

 ه مشارك  سیاسی تک ین محور

 ه دموكراسی دینی

 اندیشیه م  ح 

 ه تأسیس نهادهای قانونی

 

 .دوم چاپ ،ينيخم ا ام آثار نخر و  يشنظ  ؤسسه :شهران ،استيس اخالق، امام، ( 1385. )حسن ديس ،ياسال  -
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 :، شهمران مجموعه مقاالت امام خميني و حکومت اسالالمي ، « صلحت به  ثابه روش» (1378. )افتصاري، اصغر -

  ؤسسه شنظي  و نخر آثار ا ام خميني.

 ،ينم يخم ا ام آثار نخر و  يشنظ  ؤسسه :شهران ،عقل و جنود ثيحد شرح (1377اهلل. )ا ام خميني، سيد روح -

 .دوم چاپ

 چاپ اول. ،، شهران:  ؤسسه شنظي  و نخر آثار ا ام خمينيكتاب البيع( 1379مممممممممممممم . ) -

)چماپ و   ينم يخم ا ام آثار نخر و  يشنظ  ؤسسه :شهران ،)حکومت اسالمي( واليت فقيه ( 1381مممممممممممممم . ) -

 .نخر عروج(، چاپ يازده 

 .شخ  چاپ ،ينيخم ا ام آثار نخر و  يشنظ سسهؤ  :شهران ،ثيحد چهل شرح  (1383م . )ممممممممممممم -

 چاپ چهارم.  ،ينيخم ا ام آثار نخر و  يشنظشهران:  ؤسسه  ،جلدي 22  صحيفه امام( 1385. )مممممممممممممم  -

 ،يراهبالرد  تمطالعالا  فصاللنامه   ،«ياسم يس شوسمعه  در  حمور  غربي هاهينظر نقد» (1377. )اهللحجت ،يوبيا -

 .اول شماره

 .نينو علوم نخر :شهران ،عقل دولت (1374. )نيحس ه،يريبخ -

 .3، شماره فصلنامه گفتمان ، شهران:«از ديالكتيك شمدنها شا ديالوگ شمدنها( »1377مممممممممممممم . ) -

 دوم، سمال  ،فرهنال   فصاللنامه  ،يغفمار  ديم حم شرجممه  ،«انقالب است،يس اخالق،» (1370. )انويجول پونتارا، -

 .دوم شماره

 .عروج نخر ؤسسه چاپ و  :شهران ،ينيخم امام دگاهيد از جامعهي نوساز (1378. ) حمد ،يحسن -

 .ريركبيا  انتخارات :شهران ،ياسد خسرو شرجمه ،ياجتماع علوم يروشها (1362. )سي ور دوورژه، -

 نوزده . ، شرجمه  نصور واثقي، شهران: نخر ني، چاپتغييرات اجتماعي (1386روشه، گي. ) -

 پژوهخمكده  انتخمارات  :شهمران  ،ي ظاهري بيحب  حمود شرجمه ،توسعه و ياجتماع رييتغ ( 1386. )نيآلو سو، -

 .يراهبرد  طالعات

 .قو س نخر :شهران ،ياسيس يدگرگون وي نوساز ( 1375. )نيحس ديس زاده،فيس -

 ، شهران: انتخارات ا يركبير.فقه سياسي ( 1367عميد زنجاني، عباسعلي. ) -

 نخر  عارف. :، ق مجموعه مقاالت اسالم و توسعه، « ذهب و نوسازي در ايران» (1382. )وزي، يحييف -

 ،« باني و اهداف شوسعه سياسي از ديدگاه ا ام خمينمي » (1388ز ستان  ) . عيني پور سعود يحيي و  فوزي، -

  عارف اسال ي. دانخگاه: ق  ،19شماره  ،سال شخ  ،فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي

 .ياسال  فرهنگ و علوم پژوهخگاه :ق  ،ياسالم شهياند در استيس و اخالق مناسبات (1386. )نجمه صا،يك -

 ،ياسمال   انقمالب  و تيم جمهور  قماالت   جموعمه  :شهمران  ،اسالالم  و تيال جمهور (1377. )احمد زاده،بينق -

 .ارشاد وزارت فرهنگ  دارک ساز ان

 .عل  نخر :شهران،يثالث حسن ،يدگرگون دستخوش جوامع وياسيس نساما(1375.)سا وئل نگتون،يهانت -


