
 
 
 
 
 
 

 )عج(توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدویالگوی 

 1رضا بهروزلک غالم

                                              
 ).ع(عضو هیأت علمی دانشگاه باقراالعلوم. 1
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 :محورهای مقاله
 مفهوم شناسی توسعه سیاسی

 اهمیت پرداختن به توسعه سیاسی در عصر مهدوی
 مبانی نظری توسعه سیاسی غرب

 های توسعه و نوسازی در غربلفهؤاصول و م
 نقد اصول توسعه سیاسی غربی

 اسی در جامعه مهدویالگوی توسعه سی
 مبانی نظری جامعه اسالمی

 الگوی توسعه سیاسی 
 

 شناسی توسعه سیاسیمفهوم
های پس از جنـگ جهـانی دوم، بـا             مفهومی است که در پی دگرگونی      »توسعه سیاسی «

هـای سوسیالیسـتی بلـوک        استقالل کشورهای تحت استعمار از یک سو و تهدیـدهای نظـام           
این . غربی در طول جنگ سرد از سوی دیگر پدید آمده است          داری    شرق برای جهان سرمایه   

ردازان آمریکایی، برای ارائۀ    پویژه نظریه   پردازان غربی، به    شناسان و نظریه  مفهوم توسط جامعه  
حلی برای کشورهای تازه استقالل یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطـرح                راه

 ).30: 1378سو، (گردید 
پردازان آمریکایی در مطالعه و تجویز الگوهای توسعه و نوسـازی           ظریههدف ن نخستین  

 جلـوگیری از نفـوذ      )1340همانند اصالحات ارضـی، سیاسـی و فرهنگـی در ایـران دهـه               (
های  قالل یافته جهان سوم بر اساس سیاست      تهای کمونیستی به کشورهای تازه اس      ژیوایدئول

نگ و هنجارهای غربی در جهان سوم پـس    ترویج و گسترش فره    ،سد نفوذ آمریکا و در کل     
 .از جنگ جهانی دوم بوده است

 ایـن مفهـوم     ،گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسـعه سیاسـی            با وجود   
نظـران پنهـان    و در پس مناقشات و اختالف نظرهای صـاحب        پیچیده شده   تر   روز بیش  هروزب

هماننـد دیگـر   ره ـ  ام شـده در ایـن بـا   امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجـ . مانده است
باره این مفهوم به دسـت نیامـده   نظران درصاحبمیان اجماع مشترکی ـ مفاهیم علوم انسانی  

 تعریـف و معیارهـای خـاص خـود را از ایـن اصـطالح مطـرح                  ،هر کدام از مکاتـب    . است
 یهـا را تالشـ    یـه این نظر همۀ  توان اهتمام    نظر، می  تکثر و اختالف  با وجود این     اما   ،اند هکرد

توان به صورت تعریف بدوی و       از این رو، می    .برای ترسیم وضعیت سیاسی مطلوب دانست     
دستیابی به وضعیتی مطلوب در عرصه سیاسی       را تالشی برای    توسعه سیاسی   « ،شرح االسمی 

نهادینـه کـردن و     به دنبـال    های خود    ها و دیدگاه   ای به فراخور  نگرش    دانست که هر جامعه   
هـای    زمینـه تـوان    مـی  ،با چنین تعریف شرح االسمی از توسعه سیاسـی         .»بدان است رسیدن  
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 .مورد بررسی و ارزیابی قرار دادره  را در این بایمختلف
. باشـند  تجربی دوران مدرنیته می   -مطالعات جدید توسعه سیاسی، بر پایۀ مکاتب علمی       

تأثیر  تحت 1960 تا   1940ی  هااز این رو، نخستین امواج مطالعات توسعه سیاسی نیز در دهه          
ها و مبانی نگرش تجدد غربی شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازی تعبیر                  فرض  پیش
تـدریج    هـا، بـه   با انتقادهـای صـورت گرفتـه از ایـن نظریـه           ). 37 -29: 1378سو،  (شود  می

ر د. انـد  ها شدند که به مکتب جدید نوسازی معروف شـده           گزین آن  جدیدی جای  یها نظریه
پردازان آمریکایی و غربی      حالی که مکاتب نوسازی در توسعه سیاسی محصول ذهنیت نظریه         

، با ارائـۀ    های غربی   ویژه در آمریکای التین با نقد نگرش        نظران جهان سوم نیز به    بود، صاحب 
نیـافتگی  ، بر نقش غرب استعمارگر در توسعه      نیافتگی در جهان سوم   های جدید توسعه  نظریه

هـای  ظهور مکاتب وابستگی و نظریه نظام جهانی، در نقـد نظریـه           . تأکید کردند این کشورها   
 .مکتب نوسازی در همین راستا بوده است

هـای آن،   شناسی تجـددگرای غربـی و کشـف نابسـندگی         نقدهای مطرح شده بر جامعه    
های جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی را در پی داشته است که نمونه آن را                 ظهور رهیافت 

برتران بدیع با نقد    . ه کرد پرداز فرانسوی مباحث توسعه سیاسی مشاهد     توان در آثار نظریه   می
شناسی کالسیک غربی، به ارائۀ رهیافت جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی پرداختـه             جامعه

؛ 13-7: 1380بـدیع،   . (نامـد شناسی تاریخی توسـعه مـی      آن را بازگشت به تاریخ یا جامعه       و
هرچند بدیع هنوز با پافشاری بر اصـول مدرنیسـم، بـر تمایزهـای              ). 149-147: 1379همو،  

اوت تحـوالت  جهان سوم از غرب مدرن  توجه دارد و تالش کرده است صـرفاً تـاریخ متفـ                 
شـکنی مدرنیسـم غربـی، خصـلت        پردازان پسامدرن با شـالوده    نظریه ،ها را برجسته سازد     آن

ا، صـرفاً نتیجـه     نوسازی، همانند دیگر ادعاه   هژمونیک ادعاهای کالن آن را در بارۀ توسعه و          
نتیجه چنـین   ). 290-253: 1383قوام،  : نک ( دانندسازی دنیای مدرن می   فراروایت و غیریت  

تـوان بـا   چنـد مـی  هر. ه و معیارهای مربوط بدان اسـت    مباحثی ابهام در تعریف مفهوم توسع     
سـاس آن بحـث را پـی        وجود چنین اختالفی به معنای شرح االسمی مراجعه نمـوده و بـر ا             

 .گرفت
با چنین نگرشی به توسعه سیاسی، فراخنـای تـاریخی مباحـث توسـعه سیاسـی بسـیار             

گرایانۀ نظریه پردازان غربی مکتب نوسـازی سیاسـی ـ کـه     گسترش یافته و از ادعاهای جزم
ر پردازی در این باره دانسته و در صدد تحمیل الگوی غربی بر دیگخود را تنها متولیان نظریه

شود و از این منظر، توسعه سیاسی امری جدید تلقی نمی.  گیریماند ـ  فاصله میجوامع بوده
نظـران و اندیشـمندان     هـای صـاحب     هـای گونـاگون در آرا و دیـدگاه        توان آن را به شیوه    می
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 .مختلف در طول تاریخ یافت
پیش از شکل گیری مطالعات توسعه سیاسی بر اسـاس دانـش جدیـد تجربـی غربـی،                  

. پرداختندهای خود می   به طرح و ارائه دیدگاه    گوناگونی  های  ها در طول تاریخ به شیوه      انسان
هـا و اسـاطیر      ها بـه ترسـیم آرمـانی جامعـه مطلـوب خـویش در اشـعار، داسـتان                  گاه انسان 

و ردنـد   کجو می و  بینانه وضع مطلوب را در آینده جست       برخی با نگاهی خوش    ،پرداختند می
گفتند که اینک از دست آدمی رفته و تنها انـدوه و             طالیی سخن می   ای  تهبرخی دیگر از گذش   

بینـان امکـان بازگشـت آن را نیـز بـا نگـرش              خـوش . رت آن بـر او بـاقی مانـده اسـت          حس
 کردند تا تسـالی زنـدگی نـامطلوب کنـونی آنـان باشـد       ادواری به تاریخ مطرح می     چرخشی

 ).137الیاده، (
شدند کـه طبـق      پیدا می  گانهیش از عصر فالسفه هفت    ستان پ گاه برخی چون یونانیان با    

گزارش نیچه، به تلخی زندگی این جهانی پی برده بودند و برای تسالی خویش ـ بـه جـای    
سازی و توهم حقیقت، حقیقـت تلـخ زنـدگی را بـا     پنهان کردن این واقعیت تلخ ـ با فلسفه 

بـر  ). 939: 1373لـوم،   ب(کشـیدند   خصلتی دیونوسوسی خویش با سرودن تراژدی بر سر می        
شود، بلکـه   ای در گذشته یا آینده تصور نمی      اساس چنین قرائتی، دیگر آرمان یا مدینه فاضله       

. شود لحظه لحظۀ این زنـدگی تلـخ تحمـل شـود        چنین آرمانی کنار گذاشته شده و سعی می       
 .دشوکردند تنها راه پیش رو، پذیرش همین واقعیت تلخ زندگی قلمداد می ها گمان می آن

گیـری مباحـث توسـعه سیاسـی در گذشـته،           های غالب طرح و پـی     یکی دیگر از زمینه   
شـهر    فالسفه سیاسی این بحث را عمدتاً با عنوان مدینۀ فاضله یـا آرمـان             . فلسفه سیاسی بود  

 بـر اسـاس روش       تجربی توسعۀ سیاسی، مدینـۀ فاضـله       های  برخالف روش . کردنددنبال می 
ندگی این جهانی بشـر و غایـات و اهـداف بشـری مـورد      فلسفی ـ عقلی و تحلیل ماهیت ز 

در دورۀ اسالمی نیز مدینۀ فاضله توسط اندیشمندانی چون فـارابی و            . گرفتبررسی قرار می  
آراء اهل المدینـۀ الفاضـله و       «رساله  . خواجه نصیرالدین طوسی مطرح و گسترش یافته است       

 .ی در جهان اسالم استنمونه بارزی از چنین رهیافت) 1995( فارابی ی»مضاداتها
در نهایت، شیوۀ دیگر و فراگیرتر، ترسیم جامعۀ مطلوب و مدینۀ فاضله آرمانی در پیـام         

هـای بشـری، در       فراتـر از نگـرش    . ادیان آسمانی و در میان متون مقدس دینـی بـوده اسـت            
رحمت الهی در طول تاریخ همواره بر روی بشر گشوده بوده است و نوید جامعه آرمانی در                 

دهنـدۀ فرجـامی    ادیان آسمانی همگی بشـارت    . ته است ام همۀ پیامبران راستین انعکاس یاف     پی
نیک برای این جهان و نویدبخش زندگی مینویی در جهان آخـرت بـرای پیـروان و مؤمنـان                   
خویش بوده و سرانجامی نافرجام و تلخ را بـه کـافران و ملحـدان در ایـن جهـان و جهـان                       
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 . دادندآخرت وعید می
 توسعه سیاسی در عصر مهدوی  و نقش الگوی معاصر اسالمیزندگی 
چـه    آن ،های مختلف در طول تاریخ     آرمانی یا توسعه یافته به شیوه      ۀطرح مدین با وجود   

برای ما در جامعه اسالمی امروز اهمیـت دارد، شـناخت راه درسـت نـو شـدن، نوسـازی و                     
ث مهدویت را با زنـدگی امـروز       توان ارتباط مستقیم مباح   تردید نمی  بی.  سیاسی است  ۀتوسع

بایست از منظر زندگی     خود می  ،شناسی مهدویت  مباحث آینده . جامعه اسالمی نادیده گرفت   
مهـدویت و منجـی موعـود بـرای         ئلۀ  اهمیت ذاتی مس  با وجود   . شودامروز بررسی و مطالعه     

ـ گیری انتزاعیادیان آسمانی، پیهمۀ   ، حال آرمانی مباحث مهدویت بدون توجه به وضعیت 
که  نآ  بی .ای آرمانی خواهد نمود   جوی آینده و  گرایی و جست  جامعه اسالمی ما را دچار آرمان     

با محک زدن زندگی امروز با سیمای آینده، ما را در اصالح امروز و آماده شدن بـرای فـردا                    
غرق شدن در آینده و فراموشی نشستن و سیمای منتظر واقعی چنین عصری نه    . یاری رساند 

انتظار به زندگی اکنون و حال خویش است تا با آمـاده            گسترش  حال خویش، بلکه    وضعیت  
 زمینـه   ،با ساختن جامعه امروز و اصـالح آن       کند  ها بدان آرمان، تالش      شدن و دعوت انسان   

زنـده  سترش امر به معروف و      وسیله گ   بهای دینی   چنین تکلیفی وظیفه  . نمایدظهور را فراهم    
بـه وسـیله    سان ضرورت دارد تا همواره با نقد حال         بدین.  است شعائر الهی در جوامع   کردن  

جو نموده و راه درخشان آینده را       و  ها و مشکالت را جست     الگوی آرمانی آینده، ریشه بحران    
امـروز  هـای     چـالش هـا و      اسالمی و بحـران    ۀنگاهی اجمالی به گذشت   . به راحتی هموار نمود   

 .سازدتر میجهان اسالم این نکته را برجسته
 از نخسـتین    ،از جامعه معیـار نبـوی     گسستن  های استبدادی در طول تاریخ و        غلبه نظام 

مصـلحان و   .  ناکارآمـدی و بحـران در جوامـع اسـالمی را فـراهم آورد              ۀ زمینـ  ، اسالمی ۀسد
تـالش کـرده و     رویـارویی بـا ایـن بحـران         برای  در طول تاریخ اسالمی همواره      اندیشمندان  

 ).31: 1373دکمجیان، : نک(ند اهی خود را سامان دادهای اصالح ها و حرکتنظریه
و نقش  ) چهار خلیفه نخست  (به رغم امکان نظارت بر قدرت سیاسی در خالفت مدینه           

تـدریج در     کنندۀ برخی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر گرامـی اسـالم در آن دوره، بـه                تعیین
 نقـش اهـل حـل و عقـد بـه            جهان سنی، الگوی گزینش حاکمان و خلفا از شیوۀ شورایی و          

تغییـر یافـت،      ) 32-22: 1378قـادری،   (الگوهای انتصـابی و اسـتیالیی در خالفـت امـوی            
استبداد حاکمان در جهان سنی نهادینه شد و پیرو ساختار استبدادی و بسـتۀ نظـام سیاسـی،                  
نظریۀ سیاسی اهل سنت نیز بر اساس قاعده ضرورت، به توجیـه آن پرداخـت و بـه دسـت                    

 در جهان تسـنن تـا        نظریۀ سیاسی غالب   ،)تغلب(غزالی و ابن تیمیه، سرکوب      ی چون   فقیهان
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بدون تردید در جهان تسنن نیز شـرایط زیـادی          : ). 1380فیرحی،  : نک (عصر حاضر گردید  
هـا کـه بازتـاب وضـع          برای گزینش و عملکرد حاکمان وجود داشته است، اما عمالً همۀ آن           

از هرج و مرج فدا شده و از        ورت نظم سیاسی و پرهیز      مطلوب و آرمانی بودند، در پای ضر      
سرانجام چنین داستانی، تبدیل حاکمیت اسالمی به       . پردازی سیاسی کنار گذاشته شدند    نظریه

  ). 1405: مودودی (باشدملوکیت در دورۀ میانه می
در جهان تشیع، برخالف همتای سنی آن، استبداد نتوانست به دالیـل مختلفـی نهادینـه                

هـای   این امر به معنای انکـار وجـود برخـی نظـام           .  سیاسی شود  ۀوارد نظری کم    دستو  شده  
 ،در جهان تشیع نیـز در دوران صـفوی و قاجـار           . جهان تشیع نیست  گسترۀ  مستبد شیعی در    

بنـا  سرکوب ریزی و   قاجار با خونۀسالطین مستبدی به قدرت رسیدند و حتی اساس سلسل  
وارد چیره  هرگز به صورت رسمی و      سرکوب   ،نجهان تسنّ با این حال در مقایسه با       . گردید
 .و نهادینه نگردیدشده  سیاسی شیعی نۀنظری

توان موضع اعتراضی یا اپوزیسیونی شـیعیان در تـاریخ اسـالم            ترین دلیل آن را می     مهم
بـه نصـب الهـی      باور   از نخستین روزهای تاریخ خالفت و        ،شیعیان با خالفت سنی   . دانست

هـای حـاکم را بـه      هرگـز نظـام  ، بعدها مخالفت با خلفای امـوی و عباسـی  جانشین پیامبر و  
  در دوران غیبت امـام معصـوم  . شمردند  میو غاصب   ستمگر  ها را    رسمیت نشناخته و آن   

بحـث  بـا وجـود      تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نماینـد،             ،نیز
اس روایـات و مبـانی فقهـی شـیعی، در عمـل           مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اسـ        

از دیدگاه . گیری شدو چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پی ستمگر   سلطان   ۀ نظری عمدتاً
 ،دیـ شـیخ مف  .  یا جانشینان وی حق تشکیل حکومـت را دارنـد           تنها امام معصوم   ،شیعیان

لح ه حکومت ناصـا   گونانتظار شیعی سبب نفی هر    آموزه  . له تأکیدکرده است  ئخود بر این مس   
 . سیاسی شیعی با نفی استبداد حاکم همراه بودۀسان نظریگردید و بدیندر عرصه غیبت می

زنـده   زمینه بـرای      عمالً ، با به قدرت رسیدن و استقالل جامعه شیعی در دوران صفوی          
 وضعیت سیاسی جامعه شیعی در عصر غیبـت نیـز فـراهم             رۀباپردازی شیعی در   نظریهکردن  
را بـه نیابـت از   هـا    جانشینی فقیهان و سرپرسـتی آن    ۀ نظری ه شیع نهای فق ،تر ته پیش الب. گردید

عصر ولی ویژگی چشمگیر     ،در دوران غیبت بر جامعه شیعی مطرح کرده بودند        امام معصوم   
 با تمسک به آمـوزه      ،از این رو  .  امکان مشارکت فقیهان در عرصه قدرت سیاسی بود        ،صفوی

والیت عامه فقیهان توسط محقـق کرکـی و دیگـران در ایـن               ،والیت فقیهان در عصر غیبت    
له اذن فقیه به سلطان شیعی به دلیل عدم امکان مباشرت آنان به             ئ مس دوره بسط یافته و عمالً    

همکاری با وجود ). 33: 1370جعفریان، (تأسیس و اداره حکومت در آن زمان مطرح گردید          
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 شـاهد اسـتبداد برخـی از حاکمـان           در عرصه عمل سیاسی    ،و نظارت علما بر دولت صفوی     
 مشروعیت دینی   ۀگونه مبنای برجست  کمان قاجار برخالف صفویان از هیچ     حا. ایمصفوی بوده 

و بـه تبـع آن،      دارتر بـود     ها ریشه  بحران مشروعیت در آن   به همین دلیل،    برخوردار نبودند و    
-سالمی به دسـت مـی    چه از مروری بر گذشته ا      آن. کامگی در آنان بارزتر بود    استبداد و خود  

 . باشدو دور شدن از وضعیت آرمانی اسالمی در تاریخ اسالم میخفقان، سرکوب آید، 
له انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم       ئ یعنی مس  ،دو بحران بنیادی جهان معاصر اسالمی     

گیـری برخـی    ، سـبب شـکل    )93: 1373مـوثقی،   (هـای اسـالمی     مدرنیسم غربی بـه آمـوزه     
 کنترل قـدرت سیاسـی و جلـوگیری از اسـتبداد حاکمـان              ره  ظری دربا های عملی و ن    تالش

جـا دیگـر     ایـن .  الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسالمی را مطرح نمود         اًو مجدد شد  موجود  
-تالش می در جهان تشیع     ،از این رو  . نبودفتنی  مبتنی بر آن پذیر   سرکوب  نظریه ضرورت و    

 و در جهان سنی در سـیره        ت معصومان های جامعه اسالمی در سن    جوی ریشه و  شد با جست  
 سیاسـی بـرای درمـان       گییافتی برای وضع آرمانی یا همان توسعه      سلف صالح، الگوی مناسب   

 جهـان   ، اخیـر  ۀچه در طـول دو سـد       در عمل، آن  . معضالت فعلی جامعه اسالمی ارائه گردد     
تقلیـد  ،  وسعه راه ت  ۀاسالم با آن مواجه بوده است، ادعاهای گزاف و پوچ غرب مدرن در ارائ             

 غربـی  ۀشـد  شـعارهای فریبنـده و بـزک       هـر چنـد   .  ناکام آنان بوده اسـت     ۀو پیروی از تجرب   
بودند که راه اصالحگرانی اندیشان را در جهان اسالم شیفته غرب سازد،        توانست برخی ساده  

 موشـکافانه   مجدد و اندیشۀ   بلکه بازگشت به سنت اسالمی و        ،از غرب پیروی  چاره را نه در     
 برخـی  :اینان نیز دو دسته بودنـد . دانستندحل معضالت عصر جدید میبرای یافتن راه  در آن   

 سـلف بودنـد و      ۀ خواهان بازگشت به گذشته و سـیر        صرفاً ،گرایی  عقل ۀگونه آموز با نفی هر  
بازگشت به سنت گذشته و الهام      با  کردند  گروه دیگر سعی می   . کردنددنیای جدید را نفی می    

. نماینـد را رد گذشته  تقلید صرف از ، با نگرشی انتقادی به تاریخ اسالمهای اسالمی  از آموزه 
های قرآنی در لزوم تدبر و تعمق، با تأمل در           در صدد بودند تا بر اساس عمل به توصیه         ها  آن

 اما  ،چنین تالشی سخت  . را کشف نمایند  پیشرفت   راه توسعه و     ،اصول اسالمی و منابع دینی    
آن در طول دو سـده تـالش و مجاهـدت ایـن             یکی از ثمرات     مبارک و میمون بوده است و     

مصلحان، ارائه الگوی نظام اسالمی بوده است که ما اینک در کشور خود در حال تجربـه آن                  
 .هستیم
اندیشـیدن   مسـتلزم   ،تر الگوی توسعه سیاسـی اسـالمی      تر و شفاف   تردید تبیین عمیق   بی

یکـی از   . طلبـد را مـی  دو چنـدانی    ی نظری   ها تر در مبانی و منابع اسالمی بوده و تالش         بیش
 آرمـانی اسـالمی     ۀ فاضل ۀ الگوگیری از مدین   ، امروز ۀ ساختن جامع  ۀهای مبارک و مدبران   شیوه
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گذشته و آینده برای    میان   تالشی است برای پیوند زدن       ، آرمانی ۀ فاضل ۀترسیم مدین . باشدمی
ننده وضعیت مطلـوب آینـده      ک خود ترسیم  ،نابع ناب اسالمی گذشته   راث و م  می. ساختن حال 

گذشـته و آینـده     میـان   بایست وضع حال خویش را بـا حرکـت           ما می  ،  بر این اساس    .است
 بـه مـا     ، سیاسـی در غـرب     ۀتوسـع رۀ  پردازی دربـا   نیم قرن نظریه   ۀمطالعات و تجرب  . بسازیم

 بلکـه نگرشـی انتقـادی بـدان و          ،کورکورانه از غرب  پیروی  آموخته است که راه سعادت نه       
جامعـه  ، از ایـن رو .  اسـالمی اسـت   ـ   سیاسـی بـومی  ۀ برای رسیدن به الگوی توسعتالش

و سنت  ) قرآن(الهی  ریسمان محکم   بایست با الهام از تاریخ خویش و تمسک به          اسالمی می 
 . خویش را بیابدۀمعصومان راه توسع

بایسـت بـه     نخست می  :م چند امر است    سیاسی اسالمی مستلز   هرسیدن به الگوی توسع   
سپس وضعیت آرمـانی    . پرداختموجود  ها و نقدهای الگوی نوسازی سیاسی        سی ضعف برر

محـور   در جامعـه موعـود و عـدالت        ،اسالمدیدگاه  را بر اساس اصول و منابع اسالمی که از          
 ، زندگی سیاسـی اسـالمی     ۀدر نهایت با نقد گذشت    . مهدوی تجلی خواهد یافت، کشف نمود     

 در تاریخ جامعـه اسـالمی پرداختـه و تـالش             ر مهدوی به شناسایی انحرافات از جامعه معیا     
بـه اصـالح جامعـه امـروز          نمود با تمسک به الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدوی          

 .پرداخت
 نخسـت بـه بررسـی       ،از ایـن رو   . بـدین مقصـود   رسـیدن   است برای   راهی  این نوشتار   

الگـوی  ازیم، سـپس    پـرد   مـی  وارد بر الگوهای موجود توسعه سیاسـی         یاهها و انتقاد   ضعف
 در فرصـتی    ،بـدیهی اسـت   .  کـرد  یم عدل مهدوی را بررسی خـواه      ۀتوسعه سیاسی در جامع   

 سیاسی مهدوی بر جامعه امروز پرداخته و با نقـد           ۀبایست به تطبیق الگوی توسع    مناسب می 
حل مشکالت امروزی جامعـه اسـالمی را         راه ،زندگی سیاسی گذشته و حال جوامع اسالمی      

 . الگوی مناسبی از توسعه سیاسی اسالمی را برای جهانیان به ارمغان آوردچنین هم. یافت
 

 مبانی نظری توسعه سیاسی در غرب
ایـن  . انـد های توسعه سیاسی در مکتب نوسازی، مطرح و بررسی شـده          ترین نظریه مهم

های نوسـازی سیاسـی بـه       نظریه. باشدمکتب، خود، دارای دو گرایش کالسیک و جدید می        
های پایانی قرن بیستم، دو مکتب وابسـتگی و         در دهه . گرداند  یانۀ قرن بیستم بر می    های م دهه

پردازان جهان سـوم و     نوسازی، توسط اندیشمندان و نظریه    نظریه نظام جهانی در نقد مکتب       
با وجود انتقـادات اساسـی      . پردازان نئومارکسیست آمریکای التین مطرح شدند     ویژه نظریه   به

هـا عمـدتاً    های وابستگی و نظام جهانی نسبت به توسعۀ غربی، ذهن آن   نظریه پردازان مکتب  
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داری جهـانی در عقـب      سرگرم نقش استعمار و روابط وابسـتگی و وضـعیت نظـام سـرمایه             
پـردازی مسـتقیمی    به همین دلیل، نظر بـه صـورت ایجـابی، نظریـه           . ماندگی جهان سوم بود   

ها   چنین ذهن آن  هم. اند مطرح نکرده  های جهان سوم  دربارۀ چگونگی فرایند توسعه درکشور    
از ایـن رو،    . عمدتاً مشغول توسعه اقتصادی بوده و نگاه مستقلی به توسعۀ سیاسـی نداشـتند             

های ایجابی در بارۀ توسـعه سیاسـی، مطالعـات صـورت گرفتـه در دو مکتـب         تر نظریه   بیش
ست تکیـه بـر     بایوجه اشتراک دو مکتب باال را می      . کالسیک و جدید نوسازی سیاسی است     

 .مبانی مدرنیسم غربی دانست
که در دوران مدرن علیه قرون وسـطای مسـیحی          مدرنیسم غربی برخالف نگرش منفی      

د، ریشه در خود قـرون      اینمخبری تلقی می  عصر تاریکی و بی   گیری یافته و آن را        رواج همه 
تکیـه  ین امر بـا     ا). 37 -17: 1380بدیع،  (. نقد آن خود را بنا نهاد     رد و با    وسطای مسیحی دا  

. گرفـت  نهفتـه در مسـیحیت صـورت         های جـداانگاری امـور کلیسـا و امپراتـوریِ         بر آموزه 
توان اصول چهارگانه اومانیسم، سکوالریسم، عقالنیت خـود        ترین اصول مدرنیسم را می     مهم

 .دانستبنیاد روشنگری و قرائت کالن پیشرفت و توسعه بر اساس اصول دنیای مدرن 
باشد که بعـدها بـا تحـوالتی کـه          های جهان غرب مدرن می    خستین پدیده اومانیسم از ن  

سـیموندز در قـرن نـوزدهم بـا       . سـازد غرب و زمینه مدرنیسم را فراهم می      یابد، رنسانس   می
جوهر اومانیسم دریافت تـازه     «: نیسم، آن را چنین تعریف می کند      اشاره به معنای جدید اوما    

ی معقول و جدا از مقدرات الهیاتی است و دریافـت           و مهمی از شأن انسان به عنوان موجود       
تر این مطلب، که تنها ادبیات کالسیک ماهیت بشر را در آزادی کامل فکری و اخالقی                  عمیق

توان واکنشی در برابر استبداد کلیسایی و تالشی برای یافتن            اومانیسم را می  . نشان داده است  
ی از قوه   ارچوبی ذهنی دانست که به آگاه     کردار انسان در چ    نقطه وحدت برای کلیه افکار و     

اومانیسـم در غـرب بـا کنـار         ). 31: 1378دیـویس،   : به نقـل از    (»کرد  برتری خود رجوع می   
. سـازد گزین خدا می  نی بشر، انسان را جای    گذاشتن مرحله به مرحلۀ خدا از زندگی این جها        

 . (Durkheim, 1964) استدورکیم بر این مطلب تصریح نموده
تر و تأثیرگذارتر بر تحوالت غرب مدرن را می بایست در عصـر روشـنگری                 عامل مهم 

در واقع، اومانیسم و اصالح دینی، خـود زمینـه سـاز تحـول              . وجو کرد   قرن هیجدهم جست  
 مبانی نظـری    ،هم تر ظهور عقالنیت مدرن غرب در عصر روشنگری بودند که در کنار             عظیم

خـروج  ...« عصر روشـنگری بـه تعبیـر کانـت          ترین شعار مهم. بی را شکل دادند   مدرنیسم غر 
ن فهـم   ست از نابالغی به تقصیر خویشتن خود و نابـالغی، نـاتوانی در بـه کـار گـرفت                  اآدمی  

برای این روشنگری   «:   و درجای دیگر تصریح می کند       .»خویش است بدون هدایت دیگری    
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آن؛ یعنـی آزادی    به هیچ چیز نیازی نیست مگر آزادی؛ تازه آن هم به کم زیان بارترین نـوع                 
... « و کالم آخر کانت آن اسـت کـه           »...ر امور همگانی به تمام و کمال      کاربرد عقل خویش د   

گری بیش از هر جای دیگر بر خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خـود خـویش          من در روشن  
 ).26-15: 1376کانت و دیگران،  (».ام در قلمرو مسائل مذهبی پای فشرده

پـردازان پسـامدرن چـون لیوتـار آن را     کـه بعـدها نظریـه     ـ چنان نتایج سه اصل پیشین
. برجسته ساختند ـ حکم به الگوی کالن پیشرفت و توسعه بشری بر اساس روش مدرن بود 

در . شـد تنها شیوۀ سعادتمندی در این جهان، تمسک به اصول مدرنیسم غربی محسوب مـی             
و فعـال شـدن بـورژوازی       گیـری   ریخی یادشـده در غـرب و شـکل        پی تحوالت فکری و تا    

مندی از امتیاز انحصاری خود، یعنـی تقـدم در تغییـر و             ماجراجو در آن، غرب مدرن با بهره      
تر نقاط جهـان گسـترش        ، توانست حوزه نفوذ خود  را  به بیش         )51: 1380بدیع،  (دگرگونی

اینک . دهد و در طی چند سده دورۀ استعماری، شرق را در سیطره و کنترل خویش در آورد                
-نقد شرقکه ادوارد سعید در  با نگاهی باالدست به شرق و جهان تحت استعمار، نیز ـ چنان 

ن هویـت  نیافته بـه عنـوا  ـ  با قرار دادن جهان توسعه  : ) سعید، (سازدشناسی خاطر نشان می   
نتایج چنـین الگـویی     . آمیز در پی تحمیل الگوی خویش است      سلبی خویش، با نگاهی تحکم    

ریزی برای توسعه و پیشرفت به تقلید از غـرب مـدرن و تجدیـد نظـر در                    برنامه: روشن بود 
شـده،  چالش کشیده   جا بود که هویت اسالمی در جهان اسالم نیز به             این. هویت پیشین خود  
کوس غربی ) در ایران(زاده باختگانی چون تقی   ماندگی تلقی گشت و غرب    اسالم عامل عقب  

 .دادندیشرفت سر شدن مطلق را برای رسیدن به توسعه و پ
 

 های توسعه سیاسی غربلفهؤاصول و م
های توسعه سیاسی در غـرب      به بررسی موردی نظریه   فرصت  که بخواهیم در این      آن یب

ـ اند  های مختلف بازتاب یافتهکه در نظریهـ ترین اصول آن   بپردازیم، شایسته است تا بر مهم
 در مکتـب نوسـازی       در غرب عمـدتاً     سیاسی ۀ الگوی توسع  ،که گذشت  چنان. تمرکز نماییم 

اهیم ترین اصول مشترک ایـن مکتـب اشـاره خـو            به مهم   صرفاً ،از این رو  . مطرح شده است  
: 1378سو،   (،گرایی اجتماعی و کارکردگرایی الهام گرفته است      این مکتب که از تکامل    . نمود

: 1380انی،  فوزی تویسرک (اصول زیر را برای رسیدن به توسعه سیاسی مطرح کرده           ) 31-37
35-45:( 

 ایـن   :سیر تکاملی تحول جوامع و نگرش خطی به توسعه با محوریت تجربۀ غـرب             
 معتقـد بـود، همـه جوامـع، فراینـد           (Progress)مکتب بر اساس آموزه مدرن پیشرفت یـا         
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 غرب نقطـه اوج و الگـوی آشـکار          ۀکنند و تجرب   دگرگونی را سپری می    مشترکی از تحول و   
سان های بسیاری با هم دارد و بدین        هتین دیدگاه، تاریخ جوامع، شبا    از ا . چنین تحولی است  

توان با مطالعات تجربی و تمسک به تجربۀ غرب، به علمی دسـت یافـت کـه احکـامش                   می
 .ای عمومی در توسعه و تحول جوامع دست یافتقابل تعمیم باشد و به نظریه

تکاملی، جوامـع بـه دو    بر اساس سیر تحول     :تقسیم جوامع به دو دسته سنتی و مدرن       
نیافتـه  سنتی مظهر و تجلی یـک جامعـه تکامـل         جامعه  . شونددستۀ سنتی و مدرن تقسیم می     

هـای    از نگاه مکتب نوسازی، صفات و ویژگـی       . یافتهاست و جامعه مدرن یک جامعه تکامل      
هــای  مانــده، اســتبدادی، دارای ارزش جامعـۀ ســنتی، تبلــور یــک جامعــه نافرهیختـه، عقــب  

در مقابل، جامعه نوگرا دارای     . های غیر عقالنی است     ی و آلوده به خرافات و ارزش      غیرعقالن
سـاالر و جـدایی دیـن از        گرا، شایسـته   دموکراتیک، خردگرا، فردگرا، علم    های جامعۀ   ویژگی

 .سیاست است
ای اسـت کـه در       جامعـه سـنتی، جامعـه      :از میان رفتن جامعه سنتی در فرآیند توسعه       

چنـین  . های مـدرن جـای آن را خواهـد گرفـت          ان خواهد رفت و آموزه    فرایند توسعه از می   
در نتیجه، رسیدن   . رسندها قابل جمع به نظر نمی       تقابلی میان سنت و مدرن جدی است و آن        

هـای دنیـاگرایی،      در فرآیند توسعه، ویژگـی    . به توسعه و نوسازی مستلزم حذف سنت است       
گرایـی،  گرایـی، مابعدالطبیعـه     گـزین آخـرت   ساالری دنیای مدرن جای   گرایی و شایسته  فیعر

پرستی، ادغام دین و سیاست و روابط مبتنی بر خویشاوندی و اصـل و نسـب خواهـد       خرافه
 . شد

 از نگـرش مکتـب نوسـازی،        :ناسازگاری مذهب و توسعه در نگرش مکتب نوسازی       
از از ایـن رو، بـا حـذف مـذهب           . مذهب با تعلق به دنیای سنتی با توسعه ناسـازگار اسـت           

شود دنیای نو بر اسـاس بنیـادی غیـر          زندگی جمعی و جداسازی دین از سیاست، تالش می        
ترین عامـل     ها با غیرعقالنی و خرافی دانستن پندارهای مذهبی آن را مهم            آن. مذهبی بنا شود  

در نتیجـه، مبـارزه بـا پنـدارها و          . کنندمؤثر بر نظام ارزشی و فرهنگی جوامع سنتی تلقی می         
 .گیرد هبی به عنوان مقدمۀ استحاله جوامع سنتی در اولویت قرار میهای مذ ارزش

سعه و  از منظر مکتب نوسازی، تو:شرط توسعۀ سیاسیتوسعه و تحول اقتصادی پیش
از ایـن رو، نظریـه      . شرط رسیدن به توسـعه سیاسـی اسـت        تحول در عرصه اقتصادی، پیش    

بر ابعاد اقتصـادی توسـعه، پـیش        کردند با تمرکز      پردازان مکتب نوسازی کالسیک تالش می     
هایی چون اقتصاد صـنعتی، شهرنشـینی و        پدیده. های اقتصادی توسعه را مطالعه نمایند       شرط

ساختار اقتصادی مناسب توسعه، از محورهای عمـده مطالعـات توسـعۀ سیاسـی در مکتـب                 
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الـت روسـتو،    گانـه و    تـوان در مراحـل پـنج        اوج چنـین نگرشـی را مـی       . نوسازی بوده است  
آمادگی برای جهش؛ جهش؛ حرکت بـه سـوی بلـوغ؛ مصـرف انبـوه؛               (اقتصاددان آمریکایی   
تحت تأثیر چنین نگرشی اسـت کـه       ). 45-43: سو، همان (مشاهده کرد   ) دوران فوق مصرف  

پردازانی چون رابـرت دال، کـارل دویـچ، لرنـر و شـیلز در مباحـث توسـعۀ سیاسـی،                      نظریه
 ).بخش اول: 1379بدیع، : نک (دهند ادی میاولویت را به مسائل اقتص

با نقـدهایی کـه از درون خـود     . های نوسازی کالسیک بود   مبنای نظریه یاد شده،   اصول  
 زمینه تجدید نظرهایی را در این مکتب فراهم کرده و موجـب             ،غرب بر این مکتب وارد شد     

دیـد را   ترین تجدیـد نظرهـای مکتـب نوسـازی ج          مهم. ظهور مکتب نوسازی جدید گردید    
 :توان در چند عرصه زیر دانست می

یکی از تجدید نظرهای مکتب نوسازی      : جدا کردن توسعه سیاسی از نوسازی اقتصادی      
هـا بـا نفـی        از این رو، آن   . ستجدید، جدا کردن مفهوم توسعه سیاسی از مباحث اقتصادی ا         

اسـی  هـای توسـعه سی      شرط اقتصادی توسعۀ سیاسی، صرفاً بر خود مفهـوم و شـاخص           پیش
پـردازان ایـن نحلـه، در مـواردی          تعبیر هـانتینگتون، یکـی از نظریـه        تمرکز نموده و حتی به    

: 1379بـدیع،   : نـک . (آورد  روی توسعه سیاسی پدیـد مـی        نوسازی اقتصادی، موانعی را پیش    
93.( 

چند در نهایت، دنیای مدرن برتـر        هر :رد نگرش تکاملی الزامی در سیر تحول جوامع       
هـای گـروه نخسـت، اینـان امکـان           بر خـالف نگـرش     شود،تی تلقی می  سناز دنیای گذشتۀ    

کنند و تکامل را لزوماً امری خطی و قهری در سـیر جوامـع              انحطاط در جوامع را مطرح می     
هـای    حتی ممکن اسـت جامعـه     . بر این اساس، همواره امکان انحطاط وجود دارد       . دانندنمی

 .از برخی از جوامع امروزی باشندتر پیشین از نظر گسترۀ توسعۀ سیاسی، پیشرفته
انـد    ها تالش کرده   این نظریه  :های کالن و تمرکز بر مطالعات موردی        پرهیز از نگرش  

از . سـیک دور شـوند    های کالن مکتب نوسـازی کال       با تمرکز بر مطالعات موردی، از نگرش      
ش کردنـد   پردازانی چون هانتینگتون، اپتر و آیزنشـتاد، بنـدیکس و رکـان تـال             این رو، نظریه  

 .الگوهایی را با مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه ارائه دهند
 از این منظر نیـز، ایـن نظریـه پـردازان تـالش              :نفی ناسازگاری جامعه سنتی و مدرن     

تواند در راستای توسـعه  های جوامع سنتی ـ که می  سازی برخی از ویژگی نمودند با برجسته
-در بسیاری از موارد آموزه. ین سازگاری را نشان دهند ـ ا  و تحول در جهان سوم قرار گیرد

 .توانند مستقیماً در خدمت توسعۀ سیاسی باشندهای سنتی می
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  توسعه سیاسی در غرب بر اساس مبانی اسالمیۀنقد نظری

ـ        می ، سیاسی اسالمی  ۀبرای رسیدن به الگوی توسع      توسـعه   ۀبایست ابتدا بـه نقـد نظری
هـای   ضرورت دارد تـا ناسـازگاری      بنابراین. پرداختراگیر،  است ف سیاسی غربی که نگرشی     

این نظریه با مبانی اسالمی مورد توجه قرار گرفته و سـپس تـالش شـود بـر اسـاس مبـانی                      
 ۀتوان نقدهای زیـر را بـر نظریـ   در کل می.  الگوی توسعه سیاسی اسالمی ارائه شود     ،اسالمی

 .توسعه سیاسی غربی مطرح نمود
قـد نظریـۀ سیاسـی    تـرین ن  مهم:ناقص به جهان هستی و انسان   انسان محوری و نگاه     

که گذشت،    غرب مدرن چنان  . باشدمحورانه افراطی به توسعه سیاسی می     غربی، نگرش انسان  
تردیـد،   بی. بر مبنای اومانیسم خود را بنا نهاد و سعی کرد انسان را محور همۀ امور قرار دهد    

توجهی به این امر موجب ناکامی در رسـیدن           انسان خود بخشی از جهان آفرینش است و بی        
در دیدگاه اسالمی، انسان به عنـوان آفریـدۀ         . گرددبه نظریۀ سیاسی مناسب دربارۀ توسعه می      

چند عقل به عنـوان رسـول بـاطنی در او بـه             هر. واره نیازمند هدایت الهی است    خداوند، هم 
الهی و سازگار با ساختار آفرینش      ودیعه نهادینه شده است، اما چنین عقلی کامالً مطیع ارادۀ           

عقـل خـود بـه      . های انسانی نیسـت   جانبۀ  خواسته  محوری به معنای پذیرش همه    عقل. تاس
های خود آگاهی دارد و همواره در همگامی و           ها و تحلیل    هایی در دریافت    وجود محدودیت 
ظـاهری  از این منظر، با دین و شریعت بـه عنـوان رسـول              . های الهی است    همراهی با سنت  

 خداوند به عنوان آفریدگار هستی، انسـان و         ،بر این اساس، در تفکر اسالمی     . هماهنگ است 
خداوندی . عقل وی، محوریت دارد و انسان محوریت مستقلی در برابر حاکمیت الهی ندارد            

که عقل را در وجود بشر به ودیعه گذارده است، برای سعادت او شریعت خویش را نیز فرو                
از این نظر، عقل وشرع به عنوان دو راهکار خداوندی برای سعادت انسان در              . فرستاده است 

جهان مدرن تالش کرد با جداسازی انسان عقلگـرا         . کنندکنار هم و هماهنگ با هم عمل می       
و خداوند و محور قرار دادن انسان، خواست او را ناسازگار و در برابر خواسـت دیـن قـرار                    

 .رسدامری نادرست به نظر میدهد که در اندیشۀ اسالمی چنین 
هـای کالسـیک   ویـژه نظریـه    غرب مدرن، بـه :ابهام در تعاریف جامعه سنتی ـ  مدرن 

توسعۀ سیاسی، با تقسیم دوگانه سنتی ـ مدرن، تالش نمودند میان خود با دنیای غیـر خـود    
،  برای نشان دادن و مرزگـذاری      ها مجبور بودند     بر این اساس، آن    .مرزی مشخص ایجاد کنند   

جامعۀ . یافتۀ خویش فرض نموده و به نفی آن بپردازند        عه سنتی را در برابر جامعه توسعه      جام
هـا حکـم بـه     دانستند و حتی در برخـی دیـدگاه   سنتی را دارای هیچ مزیت قابل توجهی نمی      
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 بلکـه   ؛ جامعۀ سنتی همواره نامطلوب نیست     در حالی که  . دادندحذف آن در دنیای مدرن می     
کـه    چنـان . گیرنـد ها قرار مـی     ساز توسعه وتحول انسان   ی سنتی همواره زمینه    دنیا عناصری از 

انـد کـه حتـی خـود        چون ماکس وبر و دیگران نشان داده        پردازان غربی، هم  بسیاری از نظریه  
از ایـن رو، چنـین تقـابلی       . غرب مدرن تحوالت خویش را مدیون جامعۀ سنتی اروپا هستند         

خداوند در قرآن کریم بنـدگان صـالح خـویش را           . یستنیز در تفکر اسالمی مورد پذیرش ن      
های مختلف را شنیده و از آن میان، سخن نیکوتر و دیـدگاه               کند که دیدگاه  کسانی معرفی می  

 .گزینند تر را برمی درست
 :ناکارآمدی آموزه تفکیک دین از سیاست و نقش دین در توسعه و تحول سیاسـی              

برداشتن مذهب مسیحیت از زنـدگی سیاسـی، بـه          هر چند دنیای مدرن سعی کرد با از میان          
بـرخالف جهـان    . دانـد توسعه و تحول برسد، ولی اسـالم چنـین نگرشـی را نادرسـت مـی               

اند و نخستین جامعه اسالمی مسیحیت، در اندیشه اسالمی دین و سیاست با هم کامالً آمیخته    
ی بـدان در    در نتیجه، حـذف دیـن یـا نگـرش منفـ           . با تأسیس حکومت اسالمی آغاز گردید     
نگرش منفی به دین، مبتنـی بـر تحـوالت مسـیحیت            . فرآیند توسعه سیاسی پذیرفتنی نیست    

انـد،  که اندیشمندانی چون روسو در کتاب قرارداد اجتمـاعی اشـاره کـرده              چنان. غربی است 
جـه، در   یتدر ن . ه رابطه دین و سیاست دارند     اسالم و پیامبرگرامی اسالم نگرش بسیار مثبتی ب       

 زمینـه سـاز آن نیـز        کننده و   تنها مانع توسعه سیاسی نیست، بلکه آسان       دین نه  ،میجهان اسال 
توان در کالم نبوی یافت کـه حتـی برابـری دو روز انسـان را                ترین بیان را می   ساده. باشدمی

 .داند موجب خسران می
 بـرخالف  :نابسندگی الگوی توسعه سیاسی در جوامع جهان سـوم و جهـان اسـالم     

 ؛مع اسالمی رو به تکامل نبوده اسـت       گرایانۀ مکتب نوسازی، سیر تحول جوا       ملبینی تکا پیش
های اسـتبدادی     بلکه در عمل تحوالت نوسازی در جهان سوم موجب روی کار آمدن دولت            

پردازانی چون لوسین پـای و دیگـران نیـز    که نظریه  و این جوامع را ـ چنان و ناکارآمد گشته
این تجربه نشان داد که پیـروی از  . های جدی نموده است اناند ـ دچار بحر بدان اشاره کرده

تجربه و الگوی غرب در جهان اسالم، ناکارآمد بوده و جهان اسالم نیازمند آن اسـت تـا بـر                    
 .اساس الگوها و مبانی خود دست به تغییر و دگرگونی بزند

سـی  هـای توسـعه سیا     نظریـه  :مدار در برابر جامعۀ آزادی محور     تقابل جامعۀ فضیلت  
های آزادی انسان بوده و فضیلت اخالقی را امری فرعی و درجـه             غربی مبتنی بر ایجاد زمینه    

 .یابـد در زندگی سیاسـی نمـود نمـی        داند که به حوزه زندگی فردی بستگی داشته و          دوم می 
هـا و حقـوق       تضـمین آزادی    سیاست و دولت نیـز تـأمین و        غایت). 2اول ج   : 1373بلوم،  (
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 ،ترین دغدغۀ زنـدگی سیاسـی       در حالی که در نگرش اسالمی، مهم      . ودششهروندان تلقی می  
و  اصـالح خلـق      ،در نتیجه، غایـت سیاسـت     . هاست  سازی سعادت اخالقی برای انسان    آماده

ـ تقویت فضیلت دولـت اسـالمی نیـز    ویژۀ تـرین کـار   مهم. هاست  معنوی انسانهای اخالقی 
 .دسازی این سعادت اخالقی خواهد بوتالش برای زمینه

 
 الگوی توسعه سیاسی در جامعه مهدوی

 فاضله مهدوی آمـده  ۀ مدینرۀکه دربا با توجه به مبانی اسالمی و اخبار مالحم و روایاتی   
ترین توسعه سیاسی را در جامعه مهدوی بر اساس الگـوی زیـر تعریـف                توان مهم   می ،است

 :کردهای اصلی آن اقدام لفهؤنمود و به تبیین اصول و م
همکـاری و مشـارکت سیاسـی       : گونه است اینه سیاسی در عصر مهدوی      الگوی توسع 

سـازی   شریعت و هدایت الهـی، بـرای زمینـه   فعال متعهدانه با رهبری امام معصوم، بر اساس      
 .سعادت و فضلیت اخالقی در عرصۀ جهانی

 : مبتنی بر اصول زیر استباال تعریف 
 :این جهانی دنیـای جدیـد     محوری  اری جامعۀ اسالمی در برابر آزادی     مدفضلیت. 1

. سازی سعادت اخالقی است که گذشت، اصالح جامعه و زمینه       اناساس سیاست اسالمی، چن   
سیاست، مدیریت جامعـۀ اسـالمی      . از این رو، سیاست ابزاری در خدمت اهداف دینی است         

طبیعـی اسـت کـه در جامعـۀ عـدل مهـدوی نیـز چنـین         . برای رسیدن به این هـدف اسـت       
دهـد،  گونه که سیرۀ نبوی و علـوی نشـان مـی            همان. اوج خود خواهد بود   گرایی در     فضیلت

هـای تکامـل      نخستین هدف آنان تغییر جامعه جاهلی به جامعـه اسـالمی و گسـترش زمینـه               
هـای تکامـل اخالقـی جامعـه        روایات اسالمی نیز بر کـارویژه     . اخالقی در جامعه بوده است    

 . اندردهگیری دولت کریمۀ مهدوی تأکید ک اسالمی و جهت
 دیدگاه اسالمی مبتنـی بـر   :نقش و جایگاه رهبری دینی ـ الهی در توسعه سیاسی . 2

بـرخالف فرآینـدهای   . نقش هدایتگر الهی برای رسـیدن بـه سـعادت در ایـن جهـان اسـت                
سـتیز معاصـر کـه انسـان را         های دیـن    مه در گذشته و نیز جریان     عقلگرای افراطی چون براه   

هدایتگران الهی قادر به تأمین سعادت و تنظیم زنـدگی ایـن جهـانی              بدون نیاز به پیامبران و      
نگاهی کوتـاه بـه ادلـه اقامـه         . دانستند، در اندیشه اسالمی نقش هادی الهی برجسته است        می

دهنـدۀ راه   در تفکر شیعی نیز امـام ادامـه       . ستشده برای اثبات نبوت عامه، گواه این مطلب ا        
حتـی فراتـر از   . یدن به سعادت با دشواری مواجه اسـت       انسان بدون امام در رس    . پیامبر است 

 استدالل نموده اسـت ـ حتـی بـرای     االلفینکه عالمه حلی در کتاب  زندگی اجتماعی ـ چنان
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در بعـد اجتمـاعی نیـز، چنـین نیـازی شـدیدتر             . مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است       
در . آیـد  ها به شمار مـی  اعی انسانکنندۀ امور اجتمود و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم     خواهد ب 

هـای غیـر دینـی بـه          بـرخالف نگـرش   . همۀ ادیان، چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است        
هـای سیاسـی ـ     سرانجام تاریخ، در ادیان آسمانی همواره بر یک منجـی آسـمانی کـه نقـش    

تفکـران  گرایانۀ برخی از م   های آرمان   برخالف نگرش .  شده است  کند، تأکید اجتماعی ایفا می  
ها مستقیماً بر اسـاس عقالنیـت بشـری، جامعـه      مدرنی چون کانت که معتقد بود خود انسان      

های دینی منجی، فردی آسمانی و فرستاده شده از           آرمانی را خواهند ساخت، در همه نگرش      
از این رو، در جامعۀ مهدوی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی           . آید  سوی خداوند به شمار می    

کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسـی خواهـد      عمالً هدایت   و ایفا نموده 
اندیشـمندان شـیعی   .  چنین دیدگاهی مبتنی بـر جایگـاه امامـت اسـت           ،در مکتب شیعی  . بود

همواره بر ضرورت جانشینی الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از      
انـد  سازد ـ  تأکیـد کـرده   ای مردم عادی  نامیسر میها  را بر شریعت ـ که امکان تشخیص آن

در روایات اسالمی نیز نقش امام مهدی در زنده کردن عدالت            ). 1ج  : ق1410سیدمرتضی،  (
ترین روایتی کـه فـریقین بـر آن اتفـاق           در مهم . و نظام مطلوب مورد تأکید قرار گرفته است       

 :انداند، پیامبر گرامی اسالم فرمودهنموده
که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، اگر از عمـر ایـن جهـان                 ند به آن  سوگ... 

 قدر طوالنی خواهـد     تر نمانده باشد، خداوند آن روز را آن         حتی یک روز بیش   
 زمـین بـه نـور او روشـن گـردد و             ۀ پهنـ  ،کرد که فرزندم مهدی ظهور نموده     

  2.حکومت او شرق و غرب گیتی را فراگیرد
 فاضله را کسـی     ۀه فارابی فیلسوف شیعی، ریاست مدین     بر اساس چنین نگرشی است ک     

آورد تا با سنت الهی     داند که با عالم عقول در ارتباط است و پیام آسمانی را برای بشر می              می
در غیـاب   . از این رو، رئـیس اول همـان پیـامبر اسـت           . خویش جامعه را به فضیلت برساند     

  و همانند رئـیس اول اسـت، ریاسـت        ها مشابه   رئیس اول، رئیس مماثل که در عمده ویژگی       
 کسانی که بـا سـنت رئـیس اول          ،در نهایت، در غیاب آنان    . گیردمدینه فاضله را بر عهده می     

شـوند، ریاسـت و رهبـری جامعـه را برعهـده            آشنا هستند و به رؤسای افاضل شـناخته مـی         
 .)1379بی، فارا (باشندشناسان یا فقها می رؤسای افاضل در واقع همان شریعت.گیرند می

 مشـارکت   :مشارکت سیاسی فعال و متعهد بر اساس بیعت با امـام معصـوم              . 3
 یکـی از    )عـج (سیاسی و حضـور گسـترده مردمـی در حکومـت جهـانی حضـرت مهـدی                  

                                              
 .280، ص 1النعمه، ج  الدین و تمام کمال.  2
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یاسی در مباحث توسعه مشارکت س. باشدهای آشکار حکومت جهانی آن حضرت می   ویژگی
کـه در آن افـراد صـرفاً در گسـترۀ            نوعی مشارکت اسـت      ، مشارکت محدود  :سه گونه است  

کننـد و توانـایی مشـارکت در عرصـه           خود در عرصه عمومی مشارکت مـی        ایمحدود قبیله 
مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افـراد بـا            . تر اجتماعی را ندارند     گسترده

. دتنگیرنـده نیسـ    تابع هستند و خود مسـتقالً تصـمیم        وجود حضور در عرصه سیاسی، صرفاً     
پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیلـۀ بـزرگ عمـل               چنین مشارکتی در جوامع حامی    

جا فرد، منفعل است      در این . های رؤسای قبیله و سران خود هستند        نموده،  افراد تابع تصمیم    
گونۀ سوم، مشارکت سیاسی فعـال      . دهدو  هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمی          

 زندگی سیاسـی بـا    ۀ، فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرص           است که در آن   
تـرین   مهـم . کنـد گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت می   رأی

ای دانسـته   ویژگی این نوع مشارکت که در دنیای مدرن فرض شده و ویژگی چنـین جامعـه               
 .  منافع فردی ـ گروهی استشود، رفتار عقالنی، حسابگرانه و بر اساسمی

که دنیای مدرن در پی گسترش مشارکت سیاسی فعال بـوده اسـت، امـا در عمـل                    با آن 
 فشـار  هـای  حتی در دنیای لیبرال دموکراسی امروز نیز، فرد عمالً تحت تأثیر تبلیغات و گروه 

ـ های مختلف تالش داردار جامعه قرار دارد که به شیوهو نیز طبقه مسلّط و سرمایه     د، رفتـار  ن
سازی و تبلیغات خویش به نفع خود جهت داده و مشارکت او را در خـدمت                او را با ذهنیت   

هـا و تأثیرگـذاری       از این رو، در عمل بـه خـاطر چنـین محـدودیت            . منافع خویش درآورند  
 .صاحبان زر و زور و تزویر بر افکار عمومی، مشارکت سیاسی چندان آگاهانه نیست

فـراد بـا آگـاهی و مسـئولیت اجتمـاعی در فراینـد سیاسـی                در حکومت عدل مهدوی ا    
در دیدگاه اسالمی، تضمین مشـارکت سیاسـی فعـال از راه بیعـت و               . مشارکت خواهند کرد  

همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادلی خواهد بـود کـه بـا رهبـری خـود، زمینـه بهتـرین                       
مـام معصـوم نـه از سـر روابـط           بیعت با ا  . انتخاب را برای افراد در جامعه پدید خواهد آورد        

ناآگاهانه و تبعیت کور، بلکه به عنوان یک وظیفه و مسئولیت الهی و کامالً آگاهانه و انتخاب    
ـ          « : فرمایدحدیث شریف نبوی که می    . شده خواهد بود    ۀمن مات و لم یعرف امـام مـات میت

از . ش اسـت  دهنده مسئولیت فرد در قبال عرصۀ سیاسی و شناخت امام خـوی             ، نشان »ۀجاهلی
بـر  . این رو، مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسالمی مشارکت فعال متعهدانـه خواهـد بـود              

شـود، چنـین    های لیبرال دموکراسی که صـرفاً منـافع فـرد لحـاظ مـی               خالف مشارکت نظام  
ای دینی دارد تا ضمن تـالش بـرای تـرویج           کسی وظیفه مشارکتی مسئوالنه خواهد بود و هر     

 با بیعت با امام عادل و معصـوم، در زنـدگی سیاسـی نیـز         ،ی از مفاسد  شعائر الهی و جلوگیر   
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 . مشارکت نماید
های توسعه سیاسی      یکی دیگر از ویژگی    :گسترش زندگی سیاسی به عرصه جهانی     . 4

عوت ادیان، همواره فراگیـر     د. مهدوی گسترش گسترۀ عرصه سیاسی به عرصه جهانی است        
گرایانـه  های ناسیونالیستی و ملی     که جریان اخیر  برخالف دو سدۀ    . شمول بوده است  و جهان 

در دنیای غرب، جهان را تحت تأثیر قرار داده و مردم جهان را همانند موزاییکی به دولـت ـ    
نخسـتین دولـت   . ر استیگد، نظام اسالمی ذاتاً نظامی جهانهای مختلف تقسیم کرده بو   ملت

و دولت اسالمی عقیدتی و مرز آن بـر         اسالمی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمر       
از این رو، تنها یک دولت فراگیر اسالمی در نظریه سیاسی اسالم قابل             . پایۀ ایمان و کفر بود    

اما به مرور زمان با اختالف میان فرق و مذاهب مختلف، عمالً دولـت اسـالمی                . تصور است 
دنیای . ن اسالم پدید آمد   های سیاسی متعدد در جها      های متکثر و نظام     تجزیه شده و حاکمیت   

استعماری، با زوال خالفت عثمـانی، جهـان اسـالم را بـا شـعارهای پـوچ و ضـد اسـالمی                      
تـر از     با این کار،  عمالً جهان اسالم وحـدت سیاسـی خـود را بـیش               . گرایی تجزیه کرد    ملی

 .های متعددی را تجربه نمود دست داده و بحران
ادیـان آمـده اسـت، دولـت آخرالزمـان دولتـی            گرایانۀ  های منجی   که در نگرش    اما چنان 

با پذیرش اسالم از سوی همۀ مردم جهان، دیگر هیچ مرزی میـان مـردم               . جهانی خواهد بود  
از این رو، گسترۀ توسعه سیاسی نیـز محـدود بـه مرزهـای ملـی نبـوده، بلکـه                    . نخواهد بود 

ر کنار هم خواهند    ها و نامالیمات د     های مشترکی خواهند داشت و در سختی      ها دغدغه   انسان
 دیگر نه معطوف به کسب منافع جمعـی ـ گروهـی، بلکـه در راسـتای      ،زندگی سیاسی. بود

روایـات متعـددی بـر قلمـرو جهـانی          . ها خواهـد بـود      سعادت بشریت و صالح همۀ انسان     
 .حکومت مهدوی داللت دارند

اسی اس قانونمندی جامعه، یکی از اصول       :توسعه سیاسی بر اساس قانونمندی الهی     . 5
شـود   هنگامی توسعه سیاسی مطلوب در جامعه حاصل می    بدیهی است . زندگی جمعی است  

کنندۀ هنجارهای قانونی   قوانین در عرصه اجتماعی تعیین    . دکه قوانین مناسبی پشتوانۀ آن باش     
ها،  رعایت مصالح و مفاسـد،        سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسان     . رفتار سیاسی هستند  

در حکومـت   . پـذیر اسـت   همگی از طریق قوانین مناسـب امکـان       ...  رشد افراد و   سازیزمینه
 چنـین قـوانینی در      هرچنـد .  احکام الهی آسمانی هسـتند      مبنای قوانین،  )عج(فاضلۀ مهدوی   

 است، اما به دلیل موانع و مشکالتی کـه افـراد ناصـالح              عصر نبوی و علوی نیز وجود داشته      
از ایـن رو حکومـت      .  قوانین اسالمی در جامعه میسر نبود      کردند، امکان تحقق همه     ایجاد می 

عدل مهدوی همه قوانین تعطیل شده را دوباره اجرا و حتی برخی از قوانین اجرا نشده را که 
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 )184-175: 1381حکیمی، : نک. (کنند، زنده خواهد کرد جدید جلوه می
-دالت عـ  ای توسعه سیاسی در عصر مهدوی توسـعه       :توسعه سیاسی عدالت محور   . 6

 برخالف فرایند توسعه سیاسی در جهان امروز کـه بـا وجـود شـعارهای                ؛محور خواهد بود  
. مختلفی چون حقوق بشر، آزادی و توسعه سیاسی، عدالت مسئله اصلی جهان امروز نیست             

 .خود تأمین شـود      خودبه دبای ،شود که از طریق اقتصاد آزاد     عدالت صرفاً مکانیسمی تلقی می    
عـدل و داد شـعار      . ظام مهدوی، توسعه سیاسی همراه با تأمین عـدالت اسـت          اما در الگوی ن   

. جهان است   برقراری عدل و داد در     هدف قیام آن حضرت نیز    . است) عج(اصلی امام مهدی  
، )260: 1کمال الـدین، ج     :نک(» ت ظلماً و جوراً   ئ االرض عدالً و قسطاً بعد ما مل       یمأل«تعبیر  

چنین در روایات دیگر آمده است که         هم.  حضرت است  ترین ویژگی حکومت آن     بیانگر مهم 
ای خواهد بود که نیاز همۀ نیازمندان برطرف شـده و           عدالت و مساوات آن حضرت به گونه      

- در روایتـی مـی     امـام صـادق   . افراد مستحقی برای پرداخت صدقات یافت نخواهد شد       
  3:فرماید

شما به جست وجوی    و  ... هنگام ظهور قائم ما، زمین با نور خدایی بدرخشد          
یابیـد کـه از شـما       آیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمی         اشخاصی برمی 

 .گردندنیاز می قبول کند و مردمان همه به فضل الهی بی
سعه سیاسی در عصـر مهـدوی بـا          تو :توسعه سیاسی و رشد علوم و تکامل عقول       . 7
.  ایـن امـر تأکیـد شـده اسـت          در روایات مختلفی بر   . سازی گسترش علوم همراه است    زمینه

هـا را     مدینه فاضله مهدوی عمالً با گسترش دانش و آگاهی میان مردم زمینه حضور فعال آن              
با تکامل عقول مردم، طبعاً کنش های سیاسی ـ اجتماعی نیز  . کند در عرصه عمومی آماده می
مکـاری و  شد، جای خـود را بـه ه   های ناسالم به تعارض تبدیل        که بر اساس جهل و رقابت     

ریشـۀ منازعـات اجتمـاعی،    . دهـد تعاون و عقالنیـت در عرصـه سیاسـی ـ  اجتمـاعی مـی      
طبعاً با تربیـت افـراد صـالح،     . های درست و عقالنی در جامعه است        سودجویی و عدم کنش   

ای مبتنی بر توسعه و تکامـل نیـروی         بدیهی است چنین توسعه   . جامعه نیز صالح خواهد شد    
امام . ها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد       یر آن در همۀ زمینه    انسانی خواهد بود و تأث    

 : فرماید  میمحمد باقر
قائم ما هنگام قیام خویش نیروهای عقالنی مردم را تمرکز دهـد و خردهـا و                

 4.های خلق را به کمال رساند دریافت
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توسعه  الگوی   :ها  توسعۀ سیاسی با تربیت اسالمی و تغییر محتوای درونی انسان         .   8
بـرخالف  . سیاسی در اسالم مبتنی بر باطن افراد و تغییر و دگرگونی روحی ـ اخالقی اسـت  

شـمارد،    دنیای جدید که نسبت به تربیت اخالقی افراد دغدغه ندارد و آن را امری فردی مـی      
ویژه معصومانی که فرصت تشکیل حکومت        ، به )ع(الگوی توسعه اسالمی در سیره معصومان     

چنین میثاقی در مفاد    . ها بوده است    سازی آن ش برای نیروسازی و تربیت و آماده      اند، تال یافته
 در توصیف مفـاد بیعـت بـا آن        حضرت علی . بیعت مردم با آن حضرت کامالً پیدا است       

 5:فرمایدحضرت می
مسـلمانی را   ... گیـرد کـه     بندد و از آنان بیعت مـی      قائم ما با یارانش پیمان می     

ای هجـوم نبرنـد، کسـی را بـه          می را هتک نکنند، به خانه     حری... دشنام ندهند 
و در راه خدا    ... مال یتیمان را نخورند   ... ناحق نزنند، طال و نقره ذخیره نکنند،      

 .به جهادی شایسته دست یازند
چنین عبارتی یادآور جهاد اکبر مورد سفارش پیامبر گرامی اسـالم اسـت کـه یـاران آن                  

 .بر را مورد اهتمام خویش قرار خواهند داد جهاد اک، ضمن جهاد اصغر،حضرت
 
 مه سخناتخ

هاست، بلکه نقـش      تنها آرمانی ابدی و جاودان برای همه انسان        مدینۀ فاضلۀ اسالمی نه   
برد،  در عصر حاضر که جامعۀ اسالمی در انتطار فرج به سر می . الگویی نیز برای جوامع دارد    

وز خویش را نیز اصـالح کـرده و بـر اسـاس              با تمسک به آن الگوی آرمانی، جامعه امر        باید
در طول سدۀ گذشته با تهاجم فکـری ـ  فرهنگـی غـرب بـه      . الگوی صحیح اسالمی بسازد

هـای غربـی در جهـان اسـالم           ها به جهان اسالم، الگوها و ارزش        همراه تهاجم استعماری آن   
جملـه  غرب به دنبال تحمیل الگوی خویش به جوامـع جهـان سـوم و از                . ترویج شده است  

. جهان اسالم برآمده و خواهان تغییرهایی به سبک و الگـوی غربـی در جهـان اسـالم اسـت           
هـای مهاجمـان آمریکـایی و انگلیسـی در اسـتقرار              کشـی   توان در عربده  نمونه بارز آن را می    

 . ای چون افغانستان و عراق مشاهده کردحکومت غربی در کشورهای اشغال شده
انـد، راه   الم در طول دو سده مبـارزۀ خـویش نشـان داده           که مصلحان جهان اس     اما چنان 

رستگاری جامعۀ اسالمی نه پیروی از دنیای غرب، بلکه بازگشت به سنت اسـالمی و زنـده                 
از این رو، در عرصه سیاسی نیز تغییر و دگرگونی و توسـعه             . های اسالمی است    کردن ارزش 
لگوی اسالمی باشد که عمالً در      بایست نه بر اساس الگوی غرب، بلکه بر اساس ا         سیاسی می 
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توانـد راهنمـای    از این رو، عصر موعود، خود مـی       . مدینۀ فاضله مهدوی تجلی خواهد یافت     
عمل امروز ما باشد و از حالتی صرفاً آرمانی ـ انتزاعـی بیـرون آمـده و وارد عرصـۀ عملـی       

 .زندگی امروز ما باشد و ما را در رسیدن به حیات طیبه سالم یاری رساند
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