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 مقدمه

 يـنا ىو خاسـتگاه بـوم سـو يكاز  يشرفتپ يرانىـ ا ىاسالم یبودن بحث الگو يدجد يلبه دل
علـم توسـعه  يشـمنداناند منظـرمبحـث از  يـنا در صدد شرح و توضيح، يگرد یاز سو يهنظر

َ  نبوده و  )ره(ينـىامـام خم از سـویكـه  ىانقالب اسالم يرانىو ا ىاسالم ىبر مبان تكيهبا  آنيمرب
از اركـان  برخـىكم  كه دسـت ارائه دهيم ای يهفرض ى،زن از گمانه گيری بهرهو با اند  شده يينتب

بـدون توجـه بـه دانـش  ىاما سخن گفتن در هر حوزه علم .كند يىگشا الگو را رمز ينا ىاصل
را محـدود  ىلمـبستر تفـاهم ع -هرچند كه آن دانش، مطلوب ما هم نباشد  - پيشينشده  يدتول
بـه  ،و در ادامـه اشـاره كـردهتوسـعه های  و نظريهمكاتب به گذرا  ، نخست،رو يناز ا. كند ىم

  .پرداخت يماصل بحث خواه
مقـام معظـم از سـوی بـار  يشـرفت، نخسـتينپ ىـ اسـالم يرانىا یالگو طرح و نگرهٴ هرچند 

 تواند ىم )ره(ينىامام خم يدگاهموضوع از د ينا ىمطرح شد، اما بررس ای خامنه اّهللاٰ  يتآ یرهبر
  :باشددر بر داشته  يامدو پ

از  يكـى ىو شرق ىغرب یاز الگوها ىانقالب يرانا پيشرفترشد و  یالگو پيرویعدم ) الف
 يـدبـر آن تأك يزن )ره(امام آغاز انقالب،است كه از  ىانقالب اسالم ی اصلىها ىمش خط
  .ندداشت

 ىمش زمانه، خط يطعنوان معمار انقالب با شناخت كامل اسالم و شرا به )ره(ينىامام خم )ب
  .كرده است يينتغييرات اجتماعى را تب یحركت انقالب، از جمله الگو ىعموم

 ىعلمـ يـاتادب بـازخوانى یبـرادر گـام نخسـت، از اسناد مكتوب  گيری بهره با يقتحق ينادر 
 یپـرداختن بـه الگـو یدر ادامـه بـرا يم وكن ىبر تحليل اسناد مكتوب حركت م ىتوسعه، متك

آن و با استفاده از  يلپرداخته و با تحل ينهزم ينامام در ا ياناتب یآورگردبه  نخست، يشرفت،پ
 ىاسـالم يشرفتهانداز جامعه پ تا با آن چشم يازيم يه دست مىفرض يك ارائهبه  ىزن عنصر گمانه

 صـرفاً جهـتنـه  - )ره(امـام يشـاتبه فرما يهفرض ينا یو با استناد اجزا كرده يمرا ترس يرانىا ـ�
  .يمهست» احتمال معقول« يكعنوان  به يهفرض ينكردن ا باروردر پى  –يه فرض يناثبات ا

 توسعههای  يهبر نظر نگاهى

و  شـدن ىو صنعت يت، خالقى، دموكراسيىچون رشد، نوگرا يمىكه با مفاه »توسعه«اصطالح 
توســط  نخسـتين بـار، اســتمربـوط بــه غـرب متـرادف  ينىو تكـو يخىتــار ييـراتتغ یا پـاره

و سـپس بـه  يافـت رواجآنـان  يـانشده و در م  مطرح يكايىامر رانگذا پژوهشگران و سياست
مفهـوم  بـه رغـماصطالح  ينشد، ا ىجهان معرف ~شد ىكمتر صنعت یويژه به كشورها اروپا و به
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9ـ�دارو، ( شـد يلالمللـى تبـد نيب یها آن، در سطح جهان بـه بحـث عمـده سـازمان ُمبهمنارسا و 

1٠:١٣1:(.  
شده است و سه جنبه  يفتعر» تمام مردم ىزندگ يفيتبه ك يدنبهبود بخش يندفرا«توسعه به 
  :شده است يانب گونه ينمهم توسعه ا

هـا، سـطح  آن يىسطح درآمد و مصرف مـواد غـذا يعنىمردم،  ىسطح زندگ یارتقا )الف
  .شود ىحاصل م یمناسب رشد اقتصاد يندهایفرا باكه  يرهو غ ى، آموزشىخدمات پزشك

 یهـا و نهادهـا اسـتقرار نظام با شود؛ ىرشد عزت نفس مردم م سببكه  يطىشرا يجادا )ب
  .دنكه پاسدار شأن و احترام انسان باش یو اقتصاد ياسىو س ىاجتماع

انتخـاب  يرهـایحـدود متغكردن  گسترده ، بامردم در انتخاب های یآزادميزان  يشافزا )ج
  .)ه*	ن( ىتنوع كاالها و خدمات مصرف يشافزا با برای مثالا؛ ه آن

 یبرا ىچهارچوب مفهوم عنوان يك از اصطالحات توسعه  به يعاستفاده وس
اصـطالح  ينكاربرد ا ينو همچن یو فرد ی، نهادالمللى ينب ييراتاطالق به تغ

دوم تعلق  ىاست كه به دوران پس از جنگ جهان ای يده، پديشرفتپ یجا به
بـا  1960و  1950ويژه در دو دهـه  و بـه 1940اصطالح توسعه، در دهـه . دارد
 یا و پـارهشدن  ى، صنعتيت، خالقىكراسو، دميىچون رشد، نوگرا يمىمفاه
  .)١١: ١٣٧١، ��Ju	(مربوط به غرب مترادف بود  ينىو تكو يخىتار ييراتاز تغ

مكتـب «. قـرار داشـت» یمكتـب نوسـاز«فـوذ ن يرز 1950 ۀده های پايانى سالرشته توسعه در 
 1970در اواخر دهـه . با سلطه آن به معارضه برخاست 1960، در اواخر دهه »ىوابستگ ىانقالب
 مطـرح شـد يدارپد ۀله توسعسئم ىبررس یبرا يگرید يدگاه، د»ىمكتب نظام جهان« يدايشبا پ
كـه هـر سـه مكتـب بـه سـمت  رسد ىبه نظر م يزن 1980دهه  های در نهايت، در واپسين سالو 
  .)٢١: ١٣٧٨ ،س�( روند ىم يشپ يىهمگرا ىنوع

  یمكتب نوساز. 1

 ىاز جنـگ جهـان پـسمهم در دوران  يدادسه رو يخىمحصول تار توان ىرا م یمكتب نوساز
 رويداد. ابر قدرت بود عنوان يك متحده  به ياالت، ظهور ايدادرو نخستين. شمار آورد  دوم به

 یاسـتعمار هـای یامپراطور ۀسوم، تجربـ يدادرو و بود يسمكمون ىهاندوم، گسترش جنبش ج
 ـ� از كشـور ياریظهـور شـمار بسـ سـاز زمينهبود كه  ينالت يكایو آمر يقا، آفريادر آس يىاروپا
 یبـرا يىالگـودنبـال  بـه يكهر پديدنو یكشورها ينا. يددر جهان سوم گرد يدجد یها ملت

 ينـهٴ زم يندر چنـ. و اسـتقالل خـود بودنـد ياسـىس یاعـتال ينو همچنـ یرشد و توسعه اقتصاد
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را به مطالعه  ىعلوم اجتماع يشمندان، انديكاآمر ياستمداربود كه نخبگان س يعى، طبای يخىتار
و ثبـات  یاقتصـاد ۀبـه توسـع بى يا ضـمن دسـت يقطر ينتا از ا وادارندجهان سوم  یكشورها

. كننـد يریجلـوگ يزن يستىبلوك كمون كشورها به داماناين  يدنمناطق، از غلت يندر ا ياسىس
 ،بـه گفتـه المونـد. گرفتن نمـود شـروع بـه شـكل ینوسـاز یا رشـته ينمكتـب بـ 1950در دهه 

  .)٣٠: ه*	ن( رفت ىشمار م  رشد به يع رو بهاز صنا 1960دهه  يمهتا ن یمطالعات نوساز
 ینوسـاز و یاقتصـاد ینوسـاز: كنـد ىم ىرا معرفـ یآبراهام، دو نـوع نوسـاز يسفرانس. ام

) Abraham, 1980: 5( .برشمرده استرا  ی و اجتماعىاقتصاد ینوساز یها شاخص یو. ىاجتماع

  :اند در جدول زير فهرست شدهكه 
 
  

  0�7-= *���ز  ه�7 ی	�Qو 
  اه/اف

  )ه/ف(
  �ا+-.�� 7*���ز ،  7اA-�2د 7*���ز 

  ها ياستس
  )يرمس(

  يتجمع ىانتظارات ـ ثبات نسب يشـ انقالب افزاشدن  ىـ صنعتشدن  ىغرب
  ىارتباط جمع يلـ گسترش وساشدن  یشهر
  ـ ظهور طبقه متوسطشدن  يايىدن

  ىانقالب فرهنگ

 راهبردها

  )يلهوس(

  ینوساز یراهبردها
  یاقتصاد

و سهم ) G.N.P( ىناخالص مل يدتولميزان باال بردن 
  يدتول يندر ا یهای اقتصاد بخش

  ىاستاندارد زندگ ياباال رفتن سطح مصرف 
  كار يروین یور باال رفتن بهره

  به كار يهباال رفتن نسبت سرما
  شاغل يتباال رفتن سهم جمع

 ینوساز یراهبردها
  ىاجتماع

  آموزش ينهدر زم ينسنگ ىعموم های ينههز
  گسترش ابزار ارتباطات يقاز طر ىانقالب علم

  با برنامه ىاجتماع ييرتغ
  در نگرش و رفتار ييرتغ
  یكاركردشدن   ىو تخصص ىساخت يزتما

 یبه منابع انرژ يوانىح يرغ یباال رفتن نسبت منابع انرژ
  يوانىح

 
برخـوردار بـود،  يـادیز ياردوم، از شـهرت بسـ ىدر دوره پس از جنگ جهان یمكتب نوساز

قـرار گرفـت  ينحمالت روزافزون منتقد در معرضمكتب  ينا 1960بعدها تا اواخر دهه  ىول
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  :)٧٢: ١٣٧٨ ،س�( اند يلمورد انتقاد موارد ذ های شاخصهكه از جمله 

 یكشـورها يرجهـان سـوم در مسـ یلـزوم حركـت كشـورها( ىخطـ توسعه تـك يمترس. 1
  .)ىغرب

  .)اند ینوساز يانمانع جر ىسنت یها ارزش( ىسنت یها ارزش نهادنضرورت كنار . 2
 تـوان ىم یكه بـه دشـوار ىصورت كل از انتز اع و به يىمباحث توسعه در سطح باال يانب .3

  .است يخىوچه دورهٴ تار یكه در مورد چه كشور يافتدر
 يسـتجنگ سرد ن يدئولوژیا يكاز  يشب يزیچ ینوساز يدگاه، ديسماز نظر نئوماركس .4

  .شده است ىمتحده در جهان سوم طراح ياالتهای ا دخالت يهتوج یكه برا
هـای  يشبـه پو چنـدان تـوجهى ی؛ پژوهشـگران نوسـازىطه خـارجلغفلت از مسـئله سـ .5

بـر اقتصـاد جهـان سـوم  يتىچنـدمل یها سـلطه شـركت و اسـتعمار يختار يرنظ ى،خارج
  .نداشتند

  ىمكتب وابستگ. 2

 يـدگاهدانست كه توسـعه را از د هايى يهرا مجموعه نظر یمكتب نوساز توان ىكه م گونه همان
 تـوان ىم يـزن ىمكتب وابسـتگ ، دربارهٴ كنند بررسى مى ىغرب یكشورها يگرمتحده و د ياالتا

بلـوم اسـتروم و هتنـه  يـربه تعب. نگرد ىجهان سوم، به توسعه م يدگاهاز داين مكتب، گفت كه 
و با  رسد ىبه گوش م» يرامونپ«است كه از » يىآواها ينطن« يانگرنما ىمكتب وابستگ) 1984(

  .)١٠٨: ١٣٧٨، س�( خيزد ىبه معارضه برم ینوساز يكايىمكتب آمر یسلطه فكر
شكسـت برنامـه  عنـوان واكنشـى در برابـر و  به ينالت يكایدر آمر نخست ىمكتب وابستگ

بـه ظهـور  1960دهـه  يـلدر اوا) اكـال( ينالتـ يكایآمر یسازمان ملل برا یاقتصاد يسيونكم
 يكـایارتـدوكس در آمر يسـمبود كـه ماركس ىبازتاب بحران ينهمچن ىمكتب وابستگ. يدرس
دهـه  های واپسين سالدر  ىمكتب وابستگ .شددچار آن  1960دههٴ  های سالآغازين در  ينالت

 يـدی؛ چراكه بازتاب احساسات نسل جدشدمتحده روبرو  ياالتدر ا ى، با استقبال گرم1960
 يـه، اعتراض عليىدانشجو یها جنبش ۀتجرب آمد كه شمار مى  ای به ىجوان و انقالب يناز محقق

نشـين را در آن زمـان پشـت سـر  يرمحـالت فق یها و شورشزنان  یآزاد یبرا يتجنگ، فعال
  .گذاشته بودند

به ضعف  ىپاسخعنوان  ،  به1960دهه  يخىتار ينهبا خروج از زم ىمكتب وابستگ ين،بنابرا
متحـده  ياالتدر ا یارتدوكس و افول مكتب نوساز يسمبرنامه اصالحات اكال، بحران ماركس

  .چنين شمرد توان ىم های آن را ويژگى و شد يدارپد
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  ��0-= وا<س-� ه�7 ی	�Qو 

  اهداف
  )هدف(

  ياليستىامپر یبه كشورها ىقطع وابستگ
  ینوساز يكايىمكتب آمر یمعارضه با سلطه فكر

  ياليسمكردن اصول سوس يادهپ

  ها ياستس
  )يرمس(

  )ىاز سد نخبگان سنت گذر یبرا ياليستىانقالب سوس( ىانقالب اجتماع
  )مركز( انتقال به خارج یجا در داخل به یاستفاده از مازاد اقتصاد

  داری يهدادن به نفوذ سرما پايان
  المللى ينبرابر ب نا كار يماستعمار و تقس يخىتار يراثبا م مبارزه و چالش

  راهبردها
  )يلهوس(

توسط  ىانسان يرویو ن يناز ميان بردن انحصار در تجارت، زم( یاستعمار ىرفع وابستگ
  )استعمار كننده یكشورها
  )مركز یبه صادرات و تقاضاها ىداخل يدتول ىوابستگ( ىـ صنعت ىمال ىرفع وابستگ
به  ىو وابستگ يدتول یدر فنّاور يتىچندمل یها به شركت ىوابستگ( يدجد ىرفع وابستگ

  )مركز یكشورها ىعلم يقاتتحق
  يرامونهمه مردم پ ىبهبود سطح زندگ

انحصار برنامه توسعه  یجا به يدستانو ته يكاران، بينانرفاه دهقانان، روستانش ينتأم
  ينانرفاه حال نخبگان و شهرنش يندر جهت تأم

  مردم يتاكثر يتمحروم ينهاز جامعه به هز ىمنافع تنها بخش كوچك يناز تأم يزپره
  مركز یبا كشورها يرامونپ یقطع ارتباط كشورها

و  ىبه كمك خارج يهتك یجا به یمنابع خود يهبر پا يىخوداتكا یالگو ينشگز
 ىخارج یفنّاور

  

  
 ىوابسـتگ يـدگاه، ددانسـت ىزا م را درون ىمانـدگ كه عوامل عقب ینوساز يدگاهبرخالف د
دانـد و اعتقـاد  مى ىو ارتباطات خارج يخىتار ينداز فرآ گرفته سرچشمهرا  ىماندگ علل عقب
غـرب و  داری يهطلبانه سـرما در ذات توسـعه يـدرا با ىمانـدگ عقب يـنا ىاصـل يشـهدارد كه ر

وجو  جسـت... و  يتىچنـدمل یها و شـركت ياليسـمآن در قالـب اسـتعمار، امپر ىذات یتضادها
  .كرد
  :عبارتد ازانتقادات  يناز ا برخى. آماج انتقادات واقع شد 1970از دهه  ىوابستگ يدگاهد
 ىبــه ســاخت داخلــ ىتــوجه و كــم ىخــارج يروهــایبــر نقــش ن انــدازهاز  يشبــ يــدتأك .1

  ؛جهان سوم یكشورها
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  ؛مانده و عقب يشرفتهجهان به دو منطقه پ يمو تقس يمو تعم يلدر تحل ینگر دوگانه .2
و  يشـرفتهپ یارتبـاط ميـان كشـورها ياسـىـ س یبـر جنبـه اقتصـاد انـدازهاز  يشبـ يدتأك .3

  ؛مانده عقب
  ى؛ماركس يممفاه يزآم نادرست و ابهام يریكارگ به .4
  ؛از درون ييراتتغ يجادهان سوم و اج ىاصالت ندادن به ساخت درون .5
  .)١٣1٨: زاده یس	%�( يىو اجرا ىعمل های سامانهعدم ارائه  .6

  ىمكتب نظام جهان. 3

 يـزن ینگشت، اما مكتب نوساز یموفق به انهدام و محو مكتب نوساز ىاگرچه مكتب وابستگ
. يـداز صـحنه خـارج نما -ّوجـه نام هايى يـهنظرعنـوان  به -خود را  يبرق های يدگاهد نتوانست

 مهمـىمسائل  بار~در یو لزوم تأمل و بازنگر سو يكاز  يدگاهدو د ينا يزآم تعارض يستىهمز
را  یو يـروانو پ ين، امانوئل والرشتارخ داد یدر مسائل اقتصاد 1960و  1950دو دهه  ىكه ط
 ىنظـام جهـان يـدگاه، دیبه گفتـه كـا. رهنمون ساخت »ىنظام جهان« با نام يدیجد يدگاهبه د

توسـعه و مكتـب  ينـهدر زم يسـتىنئوماركس يـاتادب يعنـىعمـده؛  یاز دو منبع فكر ينوالرشتا
  .)٢١٠:١٣٧٨، س�(گرفته است  يشهر »سالگشت« یفرانسو

نافرمانى است؛  نافرمانى يك، بلكه يستن يهنظر يك ىنظام جهان يدگاه، ديناز نظر والرشتا
 ميانـه سـد~در  ىعلـوم اجتمـاع يقـاتتحق يـدايشكه از همان آغاز پ هايى يوهش يهعل و عصيان

هـم  يعنىرا از دو جهت؛  ىعلم يقاتتحق يجرا يوهش ينوالرشتا. شد يلنوزدهم به همه ما تحم
 ىآن در طـرح عقالنـ ىو هـم بـه لحـاظ نـاتوان يقـىمهـم تحق یها از پرسـش ياریبسـ يدتحد
 يقـاتخود را نسـبت بـه فـروض تحق یو ناخشنود گرفتهانتقاد  به باد، يختار ىواقع های ينهگز
، ابـراز افكنـده يهمـا سـا يقاتتحق يندسال گذشته بر فرا 150كه در طول  ىعلوم اجتماع ىسنت
  .)٢١٣ :ه*	ن( دارد ىم

و از  شـد ىم يـدهد يـزن ىوابسـتگ يـدگاهاز د يى، ردپاىنظام جهان يدگاهد نخستيندر طرح 
دو مكتب  ينتفاوت ا يجتدر اما به. بردند مىكار  دو را با هم به ينا اً ، غالبيسندگاننورو،  همين 

  .)٢٣1 :ه*	ن( پردازيم ىآن م ىبه بررس در ادامهآشكار شد كه 
كـه توجـه  ىوابسـتگ يـدگاهبـرخالف د. است ى، نظام جهانيدگاهد يندر ا يلواحد تحل .1

 يـكتنهـا  يسـتمب سـدهدر  يدگاهد يناز منظر ا. متمركز ساخته است ىمل یخود را به كشورها
، ياليسـتىسوس های انقالب يقبا وجود اعتراف به آثار عمرو،  همين از  .وجود دارد ىنظام جهان

 داری يهسـرما ىاقتصـاد جهـان یدر چـارچوب مرزهـا ياليستىسوس یها اعتقاد دارند كه دولت
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 يرحـت تـأثت ای انـدازهتـا  يزآنان ن ىو فرهنگ ياسى، سیاقتصاد های راه و روشنعمل نموده و 
  .است داری يهسرما ىاقتصاد جهان های يشپو

 عنوان يك را  به ىاجتماع يت، واقعیفرانسو يخىشناسى تار روش يرتحت تأث ينوالرشتا .2
كـه مـا در  كنـد ىاشـاره م یو. دانسـت ىمـداوم م يـانجردر و  تغييـردر حـال  پيوسـتهموضع 

 وسـيله ينو بد يمهست يالندر حال س يتواقع يكبه  يدنرسدر پى مجموعه اصطالحات خود، 
ِ  ينبر آن، ا يهاز جمله با تك خواهيم ىم قواعد  بر اساس يتكه واقع ييمدازُ نكته را از ذهن خود ب

  .كند ىم ييرساخته و پرداختهٴ ما تغ
فرد  منحصـربه یسـاخت نظـر يـكاز  -ى برخالف مكتب وابسـتگ -ى مكتب نظام جهان .3

ساده  یاز الگو يرویپ یجا ، بهينوالرشتا داری يهسرما ىد جهاناقتصاواقع،  در. برخوردار است
با  يزن يراخ يۀاست كه ال يافته يلتشك يرامونپ يمهو ن يرامونمركز، پ يه، از سه اليرامونمركز ـ پ

  .را داردها  آن یهر دو های ويژگى، يگرد يهٴ دوالميان  شدن واقع
مكتـب  يانهگرا يّنمواضع تع ير بارتوسعه ز يردر رابطه با مس ينوالرشتا ای يهسه ال یالگو .4

مركـز، همـواره  یاز سـو كشـى بهره يـلبـه دل» يرامـونپ«ها،  آن یكه بر مبنا رود ىنم ىوابستگ
بـه  يـازین يگـر، ديرامونپ يمهبا وجود مفهوم ن. وابسته است ۀتوسع يا يافتگىن محكوم به توسعه

جهان سـوم  يرامونىپ یكشورها يىخودكفابه نام راه توسعه مستقل و  یا مسئله يهو توج يلتأو
 يـتاز موقع ياشـرق آسـ یاز كشـورها شـمار انـدكى يـلبه چـه دل يدد يدوجود ندارد، بلكه با

  .اند فراتر رفته يرامونىپ
را كـانون توجـه خـود قـرار  يرامـونىپ یكشـورها ۀكه مطالعـ ىبرخالف مكتب وابستگ .5

تنها  نه ىنظام جهان يدگاهدر د. برخوردار است گسترده ياربس يقاتىگستره تحق يك، از دهد ىم
، داری يهســرما يشــرفتهمراكــز پ ىدر جهــان ســوم، بلكــه حتــ يرامــونىمانــده پ عقب یكشــورها

درازمــدت و  یرونــدها(مراحـل ظهــور توسـعه  طــور ينو هم ياليسـتىسوس يــدجد یهـا دولت
 ىمطالعه و بررسـ وردم يزن يندهدر آ داری يهسرما ىاقتصاد جهان ىو فروپاش) ىچرخش یها نظم

  .اند قرارگرفته

  و نقد مكاتب توسعه یبند جمع

، یمكاتـب نوسـاز يعنـى يقاتى،تحق بنامنفوذ سه مكتب  يردر چند دههٴ گذشته، رشته توسعه ز
متفاوت بـه  يخىتار يطدر شرا يزاز مكاتب ن يكهر . قرار داشته است ىو نظام جهان ىوابستگ

مطالعـات  ينهمچنـ. اند قـرار داشـته ىمختلفـ ینظر یها سنت يرو تحت تأث يدهمنصه ظهور رس
 یها پاسـخرو،  همـين از  .گرفته است شكل گوناگون یمفروضات نظر يۀبر پا يزها ن آن ىتجرب
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  .)٣١١: ١٣٧٨، س�( متفاوت است يزجهان سوم ن ۀها به مسائل مربوط به توسع از آن يكهر 
 های يـدگاهد يسـتىطور مشـخص شـاهد همز توسـعه بـه ~حوزميالدی  1970از اواسط دهه 

ايـن از  يـك يچه، حـال ينبا ا. بوده است يكديگردر كنار » ىو نظام جهان ى، وابستگینوساز«
نمونـه مسـلط بـدل  يـك، خـود را بـه يگـرد های يـدگاهبـردن د ياناند با از م نتوانسته ها يدگاهد

 يـاتدر ادب يـدگاهسـه د يـنا يـىرابـه سـمت همگ ی، رونـدرسد ىدر مجموع به نظر م. سازند
  .وجود دارد يادی، فاصله زيىروند همگرا ينا يلحال تا تكم يندر ع. آمده است يدتوسعه پد

رابطـه انسـان بـا چهـار  بايـد، داوری كنـيمتوسعه  های يهمكاتب و نظر دربار~ يماگر بخواه
ــد از كــه عبارت يمرا در نظــر داشــته باشــ اساســى و مهــمعنصــر  و  يعــتخــدا، انســان، طب: ان
 .)16: ١٣٧٩!+��8( جامعه

 

  
  
  
  
 
 
  

 ۀرابطـ) الـف: رابطـه متصـور اسـت گونـهعناصر، چهار  ينارتباط انسان با ا باب چگونگى در
  .انسان با جامعه ۀرابط) د ؛انسان با انسان ۀرابط) ج يعت؛انسان با طب ۀرابط) ب ؛انسان با خدا

كه  - بنام خداوندای  ياتىوجود عنصر ح يعنىتوسعه به رأس هرم؛ های  يهدر نظر اگر ،حال
 ينبر ا ىمبتن یها شود، مدل ىتوجه بى - است ىخالق كل هست ى،آسمان ياناد يمبر اساس تعال

توجـه  يعـتطب ایخـود بـه مـاور يـلكـه در تحل ؛ چراناميم ىم» یگرايى ماد ىنسب«را  ها يهنظر
بـودن انسـان، جامعـه و  یتبع مـاد و بـه انگارنـد ىم یمـادّ  یموجود يزانسان را ن ىنداشته و حت

  .كنند ىم يرتفس یماد يزرا ن يختار
انسـان در  يفـۀكه توجـه بـه خداونـد و وظ سازد مىروشن  ىخوب توسعه به ياتادب زخوانىبا
 ينطبعـاً چنـ. اسـته يهنظر يـنا ~سعادت حلقه مفقـود ياراه شقاوت  يمودنخالق خود و پ برابر
 ی، اما چنانچه در الگـوشوند ىجوامع اسالم ينىد ۀرشد و توسع موجب توانند ىنم هايى يهنظر

خواهـد شـد كـه در  يمترسـ يـدیجد ی، الگوشودتوسعه به رأس هرم و وجود خداوند توجه 
» گرايى اسـالمى تمدن«، يم و آن راآن يلتحلدر پى  )ره(ينىامام خم های ديدگاه ىادامه با بررس

كـه  ىو همه عوالم هست يخو تار يعتانسان، جامعه، طبگرايى اسالمى،  تمدن از منظر .ناميم ىم

  

�6��+ 

 M/ا

O6�:a ا*س�ن 
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مخلوق خداوند بوده و انسـان  - »واسطه ىب« يا» با واسطه« - از آن است ىتنها بخش یجهان ماد
بـه سـاحت مقـدس  ُجسـتن كه با تقرب گيرد ىقرار م يشرفتپ يردر مس ى، زمانىانسان ۀو جامع

  .بپردازد ىو اجتماع یبه پرستش خداوند در تمام شئون فرد ىربوب

  )ره(ينىامام خم يدگاهگرايى اسالمى از د تمدن

 ىروح كلـ و با نيم نگـاهى بـه اهـداف و )ره(ينىامام خم های ها و بيانات و پيام نوشته ىبا بررس
ا تمـدن غـرب و شـرق كـه آن را در تقابل بـ يشانكه ا دريافت توان ىم ايشان ىحركت انقالب

  .اند بوده كنونىعصر ر د ىتمدن اسالم يایاحدر صدد ، يديمنام» یگرايى ماد ىنسب«
اسـت  ىافـزار اجتمـاع و نرم سـامانه يك -ی گرايى ماد همانند نسبى - گرايى اسالمى تمدن
نظـام ، ياسـىنظام س(ها  نظام یدارا يناست و همچن ينىحاكم در جامعه د ىاجتماع یكه الگو
و  ی، اعتقـادىاخالق(و احكام ....) ها و نهادها، سازمان(و ساختارها ) یو نظام اقتصاد ىفرهنگ

 يـكطور كامـل محقـق شـود،  اسـالمى، هرگـاه بـه يىگرا تمـدن. خاص به خود است) ىفقه
   .داشتخواهد  یاعتبار يرو غ يقىحق يتىخواهد بود كه در عالم خارج هو ياموجود زنده و پو

 پـيش از انقـالب و يـا در جريـان پيـروزی ىانقالب و حت يروزیپس از پ - )ره(ىخمين امام
 يتاهم رب يشهجامعه بود و هم یو نظام فكر يمنظام مفاه ييرمشغول تغ پيوسته -ى انقالب اسالم
 يعنـى يگـر،دو انقـالب د ىو حت ورزيد ىم يدتمدن اسالمى تأك كردن زندهو  ىانقالب فرهنگ
 نظريـۀ نظـامعنوان  بـه ادامـهه در چ آن. نهاده استبنيان را  یو انقالب اقتصاد ىانقالب فرهنگ

 در بـاب )ره(خمينى امام نظريۀهمان  - نگارنده یبه ادعا -شود  ىممطرح گرايى اسالمى  تمدن
 ينو همچنـ يشـرفتپ يرانىا ـ ىاسالم یالگو بردارند~است كه در يدیتوح ۀجامع ۀاقام یالگو

، ياسـىنظـام س یتر هماننـد الگـو كوچك یالگوها ىبا تمام يشرفتپ یرابطه الگو چگونگى
يافـت كـه درتـوان  مى )ره(خمينـىفرمايشـات امـام  يـلبـا تحل. سـتنيـز ه ی، اقتصـادىفرهنگ
» ىاصل يلۀو وس ىاصل ير، مسىهدف اصل« يكموجود زنده،  يكاسالمى همانند  يىگرا تمدن
را بـا  ای ويـژه يرخاص، مسـ ىر اساس هدف، بياتح یموجود دارا يكهمانند  ينكهگو ا .دارد
  .تا به مقصد خود برسد پيمايد مى يهنقل يلهوس يك
» ىاصـل يرمسـ«و  يشـرفتپ یالگـو» اهـداف« يندر تدو يزانر برنامه یراهنما» ىهدف اصل«

 يشـرفتپ یالگـو» یراهبردهـا« ينتـدو یراهنمـا ىاصـل يلهو وس» ها ياستس« ينتدو یراهنما
  .خواهد بود

گانـه  ؛ در هـر ركـن از اركـان سـهشـود ىكه ذكـر م هايى يلبودن استنباط تحل ىمنطق یبرا
 امـام های ديـدگاهتـا بـا اسـتناد بـه  نـدا ذكـر شـده» ها نشانه«و » ها علت«) يلهو وس يرهدف، مس(
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  .دنمستدل باش ،تا حد امكان ها يل، تحل)ره(خمينى

  )هدف اصلى(انسان با خدا،  ۀدر رابط» توسعه تقرب«. 1 

ها،  انسـان«از  يشـترب یور بهـره ی، بـرای، توسـعه فنّـاوریگرايى مـاد نسـبى م و نظريۀنظادر 
تكامـل انسـان، جامعـه و  ی، بـراىاسـالم ۀاسـت، امـا در جامعـ ىهدف اصل» يعتجامعه و طب

 ،متعـال ، تقّرب و بلكه توسعه تقـّرب بـه خداونـدِ يگرانتكامل رابطه انسان با د ىو حت يعتطب
 .است ىهدف اصل

 
  
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 يلـىدال ى،جامعه اسالم يشرفتدر پ ىعنوان هدف اصل بودن توسعه تقّرب به ىاثبات اصل یبرا
  .شود ىها اشاره م به آن ادامهمتصّور است كه در 

  ها علت. 1.1

  خداپرستى هدف اصلى خلقت )الف

ماننـد كتـاب و  ينـىو بر اسـاس منـابع د كنيممطالعه  ىاله ينىب جهان یاگر جهان را بر مبنا
 ىاصل اساسـ ينبه ا ترديد ى، بيمجهان بدان يفرا محور توص پيامبران يمو تعال يمسنت نظر ده

 بـاره ينا در آنقـر گونه كه كه هدف از خلقت جهان، پرستش خداوند است، همان بريم ىم  ىپ
ّ ّال الجّن واالنس اِ  وما خلقُت «: فرمايد ىم   .)61 :ی	تذار( »يعبُدون ل

  :كنند ىم يينتب گونه ينرا ا ىهدف جامعه اسالم يزن )ره(خمينىامام 
 ىدر جهـان فقـر و گرسـنگ ىاسـالم الملل ينكردن اهداف ب يادهما هدفمان پ

��Dه/ف ا 

O�� ها نشانه 

6�  5رب اc#�' UD در  6ریـ) . ١�� 
Oر���
 ١ .O5�M ��Dر�-� ه/ف ا
 M/ا

6�  5رب اc#�' UD در ا;�ـ�7 . ٢�� 

��ر�O ا+-.��� �� ���ریM O/ا
ر�-� . ٢  ��6دCت <ر*��> �Q/*ز 

 ��ــ6�  5ــرب، "�2Mــ� #�ر�Bــ/7 . ٣
 �6��  � ا+-.���<ر*��

٣ . �6�  5رب و���� ا��D ر��/ن <�� 
e-ر�
 ��5م 

� ا*س�ن <� M/ادر  ��6�  5رب N>را 
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تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا مبـارزه هسـت،  گوييم ىاست، ما م
 يـمدار يم، مـا تصـميمدعـوا نـدار ىما بر سر شهر و مملكت با كسـ يمما هست
ــرچم  ــه اال اّهللاٰ «پ ــر قُ » ال ال ــل رفرا ب ــعل ــوار ي ــت و بزرگ ــزاز  یكرام ــه اهت ب
  .)٢٠، ج١٣1٩ ،?�ا�	م b*( يمدرآور

  زندگى به محوريت خداپرستى )ب

بـر ش را ا ىتمـام شـئون زنـدگ يدبرسد، با ىو خداپرست يتمقام عبود بخواهد به ىاگر كس
 ىتمـام ىو حتـ» رفتـار«تمام  بايدانسان موحد . دبخش خداوند سامان يتپرستش و عبود محور

 يچو در ه ىموضوع يچخدا شكل دهد و در ه ىبندگ بر مدار يزخود را ن» يالتتما«و » افكار«
امـام . او را نپرسـتد يـرحـاالت خـود بـه خـدا شـرك نـورزد و غ يـااز اعمـال، افكـار  ىسطح

  :فرمايند ىم زمينه يندر ا )ره(خمينى
نظر انداخت به  ياخدا، انسان وارد شد در جامعه،  يتاگر چنانچه از راه عبود

خـدا را فقـط،  يـتانسان اگر عبود. شود ىم ىهمه اله يشكارها... ينامور، ا
اشخاص احتـراز  يرسا يا يزهاچ يرسا يتعبودو از  يردخدا را تنها بپذ ىبندگ

وارد بشـود، از  يعـتوارد بشـود، در طب يـاخـدا در دن يتكند، از كانال عبود
خدا مدرسه برود، در وزارتخانـه وارد شـود، در جامعـه وارد  يتكانال عبود

، (  كه انجام بدهد عبادت است یشود، هر كار�?*b م	٣٨و  :١، ج١٣1٩ا�.(  

  به مقام پرستش يدنرس ىاصل يلهتوسعه تقّرب وس )ج

همه افعـال انسـان  يد، بايردبگ يىانسان رنگ خدا يالتتمام اعمال، افكار و تما ينكها یبرا
وجود قصد قربـت . يرداّهللاٰ صورت گ ىال تقرب به خداوند متعال باشد و همه افعال قربة يتبه ن

 وسـيله بدينو  دهـد ىخدا انجـام م یرا تنها براكار  ينا اومعناست كه  به اين، ىدر افعال انسان
، يـاشـائبه ر يچكـار هـ يـناسـت و در ا ىالهـ ىاز نواه يزو پره ىاله فرامينصدد اطاعت از  در

 ىآمـده اسـت كـه حتـ يـاتدر روا ،رو  يـناز ا. يسـتن يطاناز ش پيروی، شرك و ىخودپرست
  .آيد ىمشمار  به آب، چنانچه به قصد قربت باشد، عبادت  يدنافعال مباح مانند آشام

  ها  هنشان. 1.2

 ينـىآن را از منـابع د ىفقهـ پـژوهش يـكبا  توان ىها كه م ها و نشانه شاخصه برخىبر اساس 
از  پـيش .اسـت ى، توسعه تقـّرب هـدف اصـلىگفت در جامعه اسالم توان ىم كرد،استخراج 
   :فرمايند كنيم كه مى اشاره مى )ره(نگاه امام خمينى ، به هدف اصلى درها نشانه برشمردن
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باشد، كشـور مـا در تحـت  ىكشور اسالم يكاست كه كشور ما  ينمقصد ا
. عظام اداره شود ياءاول يرو سا) ص(اكرم  يغمبرپ یقرآن، تحت رهبر یرهبر

. از مقاصـد اسـالم اسـت يكى ينمقدمه است، رفاه مستضعف ينرفتن مستكبر
تمـام  یماد یها ، مكتبيستن یماد یها مكتب های يممثل رژ ىاسالم يمرژ

 یمكتـب معنـو يـكاست كه مرتع درست بشود، مكتب اسالم  ينهمتشان ا
 يب، اخالق، تهذياتمعنو. اسالم قبول دارد يترا در پناه معنو يتاست، ماد

( نفس�?*b م	١1 و ١6 ،٧ج ، ١٣1٩ ،ا�(.  

  و تكامل الهى رفتيشتوسعه تقرب، اصل حاكم در تعريف پ )الف

عـدالت برقـراری ، يـدتمام موضـوعات از جملـه حكومـت، بـه توح ىدر اسالم هدف اصل
 يـاانسـان   كمـال یكه برا يىها و تمام برنامه گردد ىبرمّهللاٰ ا ىبه تقرب النهايت،  و در ىاجتماع

بر  يدیعنوان اصل كل ، تقرب به خدا را بهشود ىم ارائه ىعرفان اسالم ياجوامع در علم اخالق 
انسان به خدا  و تقّرب به اين معناست كه، شود ىاساساً خود كمال، به تقّرب معنا م. شمارند مى
  .شوددور  يطانو ش ها يدیشود و از گناهان، پل يكنزد

  اجتماعى يشرفتتقرب، اصل حاكم در الگو و معادالت برنامه پ ۀتوسع )ب

اصـل  يـكعنوان  تقـرب بـه توسـعه، ىدر الگو و معادالت حاكم بر برنامه توسـعه اجتمـاع
حاكم بر آن  یموضوع توسعه و الگوها دربار~ )ره(خمينىامام  يشاتدر فرما اگر. است ىاساس

 ىاسـالم ىاجتمـاع يشـرفتاصل بودن توسعه تقرب را در برنامه پ توان ىم آشكارادقت شود، 
سـاختارها،  ينانسـان، جامعـه و همچنـشدن  ىو اله يببه تهذ يدبا ىاجتماع يشرفتپ .دريافت

  .بيانجامد ىعلوم و عملكرد اجتماع

  اجتماعى يشرفتتوسعه تقرب، شاخصه كارآمدی برنامه پ )ج

بُعد مردم و جامعـه  ياآن برنامه در قرب  ير، تأثجامعه يكبرنامه  يابىدر ارز ىشاخصه اصل
خوبى  بـه، كنـد ىم كهن روايتاز اقوام  کریم قرآنكه  يىها نااز خداوند متعال است و در داست

. كـردمشاهده  پيشينهالكت اقوام  يا يتقرآن نسبت به موفق يابىمالك را در ارز ينا توان ىم
دقت بنگـريم  ها، بـه سـازمان يگـردولـت د یها برنامـه در بـاب )ره(خمينـىامام  اگر به ارزيابى

  .آشكارا هويداست –و مالك  يارمع يكعنوان  به -يشان ا يابىبودن توسعه تقرب در ارز اصل

  )ىاصل يرمس(» يتو وال ىتول« يانتكامل جر. 2

 ىمعرفـ ىاصـل يرعنوان مسـ به یماد یو ارضا يازن يان، توسعه جریگرايى ماد در نسبى چه بسا
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در ادامـه بـه . اسـت» ىالهـ يـتو وال ىتول« ىجامعه اسالم يشرفتروند پ ىاصل يرشود؛ اما مس
كـه  گردد ىمسئله بازم ينبه ا يلاساس آن دال ى، ولكنيم ىاشاره م يرمس ينبودن ا ىاصل يلدال

تقرب به خداوند متعال است نه توسـعه  يۀ، پرورش انسان در ساىهدف اصل ىاسالم ۀدر جامع
 ىاصـل يرمسـ يـلدل ين، به همـ)یو مقدورات اقتصاد يعىمنابع طب(و امكانات ) یفنّاور(ابزارها 

ه بـ ىانسـان های ها و ويژگى خصهشااست كه از ) ىو تول يتوال( یامر ىحركت جامعه اسالم
  .رود ىشمار م

 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ها علت. 1.2

 ىسـادگ اسـالم به يـند ويژه بـهو  يـنمـذهب و د قلمـرواز مسـائل در  ياریبسـ يـىچرا ىبررس
از مسائل،  ياریراز و رمز بس به اين معنا كهسطوح مختلف است؛  یو دارا يستن يصتشخ قابل

بـه آن امـور  يشخـو» ينىتكـو يـتوال«نهفته است و خداوند متعال بر اساس  خلقتدر اصل 
 يـناز مسائل ا برخىسّر . رسد ىبه آن اسرار نم یدست بشر عاد ،كم سامان داده است و دست

 اش ويـژه يـتوال يـنو خداوند متعال بر اسـاس ا شود ىممنتهى » يعىتشر يتوال«به  يزجهان ن
 ،اسـت كـردهواگـذار  يـزن) السـالم يهمعل( يـاءو اول يـاءانب برخـىمصالح به  ىكه بر اساس برخ

 يـتوال«بـه  يـزاز مسـائل ن برخـىالبتـه سـّر . جهان را سامان داده است ينا های تو سن ينقوان
 يهمعلـ... صـلوات ا(و ائمـه اطهـار  يـامبرانخـدا و پ نيز ويـژ~  كه آن شود ىمرتبط م» ىاجتماع
ديگـر  متكـى بـر و یهم به روش اجتهاد آن -ينى بشر تنها با تمسك به منابع د. است) يناجمع

 ا��D �س�ر

O�� ها نشانه 

ــر مــدار . 1 تنظــيم الگوهــای اجتمــاعى ب
 توسعه تولى و واليت

 اصل بودن پيشرفت نيروی انسانى. 1

اهميت داشتن اقامه حكومت به عنوان . 2
  مسير توسعه واليت و تولى 

نيـــروی انســـانى درگـــرو پيشـــرفت . 2
  تهذيب نفس

ايثار و ازخود گذشتگى برای توسـعه . 3
 تولى و واليت

 تولى و واليت وسيله اصلى تهذيب. 3

ی�ن وCیO و  �;�  .... U��0 +ر
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 و يابـددسـت  ىاجتمـاع يـتبه اسـرار وال تواند ىم - منابع شناخت همانند عقل، شهود، تجربه
در . شـود آگـاه ينتكو يا يعبه اسرار تشر ينىمنابع د يىهنمابا را اندك ياربس یحتى در موارد

  .شود ىم يحتشر گونه ينا يتوال يانجر يقتحق ،رفاناع نظر

 يت، باعتبار مقام احدشود ىم يتبه وال يركه از آن تعب يهخالفت اله يقتحق
مراتـب ظهـور و   نسـبت بـه »ىادنـ او«در مرتبـه  ىوجود و استهالك مقام ول

، مالئـم يقتآن حق يّنندارد و عدم تع يّنتع یخود در مراتب وجود ياتتجل
 يلاسماء و صفات و مراتب خلـق و تفصـ ىآن مقام در مرائ ىبا ظهور و تجل

 یاحـد ىنقـ ىكـه مقـام قلـب تقـ يـتوال ىجمعـ یمقام احـد ىتجل .است
 يـاءادوار و ظهـورات انب. دهد ىم يلتشك یمتعدد يرباشد، دوا) ص( یمحمد

 اسـت يـهاصـل خالفـت محمد ىاز تجلـ ى، از آدم تا خاتم ناشـمالسال يهمعل

)"�SJ	? ،١٣٧6 :لحـاظ : دو اعتبـار اسـت يتاز نبوت و وال يكهر  یاز برا. )٧٣٨
 يـرو نبـوت عـام و خـاص تعب يـتكـه از آن بـه وال ييـداطالق و مالحظـه تق

 يـهمحمد يقتحق یاست كه از ازل برا ىنبوت عامه و مطلقه، نبوت. اند نموده
بـا اسـم اعظـم حاصـل بـوده  يقـتو مقام اتحاد آن حق يتدر حضرت واحد

و اسـماء در مقـام  يـانمقـام، چـون مبـدأ ظهـور اع يـنبه اعتبار ا ىنب... است
اسـت  يانموجودات و ذوات و اع يعاست، مطلع از استعدادات جم يتواحد
بـه درجـات و كمـاالت  يلرا كه بلسان ذات، طالب وجود و ن ىحق یو هر ذ
 يتو وال يتانباء و هدا ينا. رساند ىخود م يقهاست، به كماالت ال یوجود

هـر دو ثابـت اسـت و بـر طبـق اسـتعداد  يعو تشـر ينحسب تكـو از اعصار به
... . نمايـد ىو سـنن و احكـام م يعاز اعصار جعـل شـرا یدر هر عصر يقخال

از معرفـت ذات حـق و  ىناش ىو اله يبىاز اخبار غ است عبارت يدهنبوت مق
اعتبـار،  ينبا ا ىنب يقتحق. ثابته ياناع يقو حقا يهو علم به اسماء اله يىشناسا

و  يقحقـا يمو تعل یمعارف و اصالح جامعه بشر ياناحكام و ب يغبه لحاظ تبل
و دعوت مردم به مقام جمع وجود، مشّرع و صـاحب رسـالت  ياستبه س يامق

چون صفت  يتو وال شود ىمنقطع ماست  ىنبوت چون صفت خلق ... .است
 يـر~و اتمـام دا يعبعـد از انقطـاع نبـوت تشـر. پـذيرد ىاست، انقطـاع نم ىاله

، يـتاز مقام باطن وجـود بـه مقـام ظـاهر قطب يترسالت و نبوت و ظهور وال
در ) عج(موعود  ی، مهدياء، تا آنكه به ظهور خاتم اولشود ىم ياءمنتقل به اول

�S"( شود ىآخر زمان ختم مJ	? ،١٣٧6 :٨٨٩(.  
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  نيروی انسانى يشرفتاصل بودن پ )الف

 يشـرفت، اصل قرار گرفتن پىعنوان هدف جامعه اسالم لوازم اصل بودن توسعه تقرب به از
توسـعه آن،  ىچـون تقـّرب و حتـ ؛در كنار توسعه امكانات و توسعه ابزارهاست ىانسان يروین

هرچنـد بـه عوامـل . برسـد ىبـه مقـام قـرب الهـ يـدانسان اسـت كـه با يناست و ا ىفعل انسان
، انسـان نقـش »امكان و ابزار، انسان«در ميان سه عامل  يمو جامعه كه بنگر يشرفتپ ىده شكل

 یها انسـانواقـع،  ، دريمتوسعه بنگـر آغازو نقطه  يدايشپ يۀاز زاو اگردرجه دوم را دارد، اما 
عامـل  يـكعنوان  هسـتند و بـه) هـا روش(ابزارهـا  سازنده و مبتكـرهستند كه  ىنخبه و مخترع

  .گذارند ىم يرتأث» ابزار، انسان و امكان«عوامل همه  ، برىاصل
    

  
  
  
 
  
  :كنند ىاشاره م گونه ينا ىانسان يروین يشرفتبه مسئله اصل بودن پ )ره(خمينىامام 

نـازل شـده اسـت و همــه  ىوتعـال  تبــارك یكـه از جانـب خـدا يـانهمـه اد
 یانـد و بـرا بشـر آمده يشآسـا یكه مأمور ابالغ بودند، برا ىگرام يغمبرانپ
 اند خواسـته ىبزرگ م يایبه انب ىخداوند متعال با وح. اند آمده» یساز انسان«

كـه  یكنند و آدم بسازند، آدم با همـه ابعـاد يتكه مردم را، همه بشر را هدا
هـم  يـناست، ا ىهم كه كتاب زنده اله قرآن. ... )١1٣: 1ج  ،١٣1٩ ،?�ا�	م b*( دارد
 يزهـایكنـد مـردم را، دنبـال چ يببوده است كه تهذ ينكه دنبال ا یقدر آن
مقصـد آمـده  ينهمـ یگفت كـه قـرآن بـرا شود ىاصًال م. نبوده است يگرد

، (یساز انسان یاست برا ىقرآن كتاب. است�?*b م	٩: ١1ج  ،١٣1٩ا�.(  

  نيروی انسانى درگرو تهذيب  يشرفتپ )ب

و  يمپـرورش، تعلـ يـنا. و پرورش اوسـت يبتهذ ىانسان يروین يشرفتپ یبرنامه اسالم برا
پرورش هماهنگ  يندفرا »يبتهذ«و  شود ىدنبال م یو رفتار ی، فكرىدر سه بُعد اخالق يتترب

 يالتتمـا سـيرمابتـدا از  ىتحـول انسـان گونـهازآنجاكه هـر . است گفته پيشانسان در سه بُعد 
بتوان گفت سـهم  يد؛ شاگذارد ىبر رفتار انسان اثر م ها يشهاند مسيرو پس از گذر از  گذرد ىم

 ا*س�ن

̀ار  ا��0ن ا<
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  .است ىتبع یو رفتار یپرورش فكر يرو سهم تأث ی، محورىپرورش اخالق يرتأث
  :فرمايد ىم يبتهذ بار~ تربيت ودر رابطه با برنامه اسالم در )ره(خمينىامام 

ضـرر زده  يـزچ  از همـه يشـتركه بـه اسـالم ب يزیكه آن چ كنم ىمن گمان م
 ىو اخالق اسالم يبنكردن تهذ يدااست، تحقق پ يحصح يتاست، عدم ترب

مهذب، اسالم صـدمه  يركه از طرف عالِم غ یقدر كه آن يستمعلوم ن. است
 - اسـت يـادعددشـان ز ينكـهبـا ا - مهـذب يـراز طرف جاهـل غ. است يدهد

 يجـادرا اشخاص دانشمند و ُمّال ا ىانحراف یها مكتب تمام. باشد يدهصدمه د
همـه ماهـا،  یكه در رأس همه امور اسـت، بـرا يزیآن چ ين،بنابرا.... كردند

لحـن قـرآن در ... مـردم اسـت يبنفس است و در خالل او تهذ يباول تهذ
 يندر آن دارد، چنـد يـدتأك يشـترو ب يادتر، لحنش زيگر، از همه ابواب دينا
او بـه مـا » يهاخاب مـن دّسـ و قد يهاافلح من زك قد«هست و بعدش م سَ قَ  يهآ
 يب، آن تهـذشود ىبه آن درست م يزكه همه چ ىكه اساس مسائل فهماند ىم

  .)٩: ه*	ن( است يبعدم تهذ يناست، ا ىكه انحراف ىاست و اساس همه مسائل

  وسيله اصلى تهذيب» تولى و واليت« )ج

داشته  ىتول يهاله يتبه وال يد، بادست يابد يقىحق يتانسان مهّذب شود و به عبود ينكها یبرا
 يبانسـان، تهـذ يبدر تهذ ىچون عامل اصل يد؛بجو یتبرّ  يطانطاغوت و ش يتوال ازباشد و 

پرسـتش  يریگ جهت يعنى؛ ياراخت ترين یانسان به محور ياراتاخت يباوست و تهذ ياراتاخت
  .گردد ىبازم ـ شود  مى خالصه يادن ياكه در پرستش خدا  -او 

و  شــود ىاو مهـذب م يـاتو روح يالتكـرد، تمــا يـاراگـر انسـان پرسـتش خداونــد را اخت
قلـب مهـذب  ىوقت. خواهد شد يدیبه گناه و پل يلاز تما پاك و پالودهقلب انسان  وسيله ينبد

 يـاتروح يرتسـخ انسان تحـت يشهچون فكر و اند شود؛ ىمتوجه خدا م يزن يشهشد، فكر و اند
خـود  يالتتمـا يـىكردن راهكـار اجرا يـدارا صرف پ تمام تالش و همت خوداوست و انسان 

افكـار او شـكل  بـر مـدار يـز، رفتار و اعمال انسـان نيشهفكر و اند يریگ پس از شكل. كند ىم
  .گيرند ىم

. اسـت يطانش يتبه وال ىالهيه و باطن تمام گناهان تول يتبه وال ىباطن تمام عبادات، تول
، بلكـه تمـام افعـال شـود ىموضـوع خـاص نم يـك محدود بهشكل نبوده و تنها  يكبه  ىتول

متصـف  یتبـرّ  يـا ىبه وصف تول تواند مى –ى و اجتماع یموضوعات فرد ىدر تمام -ى انسان
بـر اسـاس دو  تـوان ىافكار انسان را م ىحركات، سكنات و حاالت و حت همهرو  يناز ا. شود
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سكه است كـه چنانچـه  يگرد یهم رو يتمسئله وال .نمود يمتقس یالحاد يا ىاله يریگ جهت
 يـتنـار او را وال يـایاول يـانـور و  يایبورزد، اول ىتول يطانش يتوال يا ىاله يتبه وال ىانسان

بوده و ) ىو اجتماع يعى، تشرينىتكو يتوال(موضوعات مختلف  یدارا يهاله يتوال. كنند ىم
 يعنى ،)عج(و تا نّواب عام امام عصر ) السالم يهمعل(و امامان  ياءانب تيخداوند تا وال يتاز وال

  .گسترده است فقيه ىول
و از جملـه بشـر  ىبـر كـل هسـت يـتوال يرتأث در بابسحر،  یدعا يردر تفس )ره(خمينىامام 

  :فرمايد مى
است كه جـامع  ى، آن اسميتو واحد يتحسب مقام الوه و اما اسم اعظم به

 ۀمنزلـ ها باشـد و به و اصل آن ياءكه مبدأ اش يتىاست، جامع ىاله یهمه اسما
هـا همـه از هسـته  ها و برگ هـا كـه تنـه و شـاخه درخت یباشد بـرا یا هسته
و  ينـداسم بر همه اسماء حكومت دارد و همـه اسـماء مظهـر او ينو ا... است

است كـه  يهانسان يقتحق ينمقدم است و ا يهحسب ذات بر همه مراتب اله به
 يـنكـه ا ىو در تمام نوع انسـان كسـ گيرد ىاسم قرار م ينا يتحت تربدر ت

 يقـتجز حق بـه يستن ىكرده باشد كس ىاو تجل یاسم آن چنانكه هست برا
ا�ـ	م ( متحدنـد يـتخـدا كـه بـا آن حضـرت در روحان ياءو اول) ص( يهمحمد

�?*b، ١٣6١: ٩:1( ... .و  يـهمحمد يـتنبـوت و وال يقـتدر حق يـقبحث و تحق
 يـایاول يعنـى، مرتبـت ىاحوال وارثان مقـام و علـوم و اصـول حضـرت ختم

) يـلدل ينبـه همـ(وجو نمـود،  در آثار ارباب عرفان جست يد، را بايينمحمد
 يرالمومنـانام يعياناز اكابر ارباب عرفان به خلّـص شـ يریمرحوم امام، از كث

( اند كرده يرتعب) ع(�?*b م	١1: ١٣٧٢ ،ا�:(.  

 ىمانند ساختارها، علوم و عملكرد اجتمـاع» جامعه«امور  ىفرد و حت يبتهذ ىمدر جامعه اسال
فـرد، جامعـه و سـاختارها،  يبهرچه برنامه تهذ يعنىاست؛  يهاله يتبه وال ىتول يزانبسته به م

 )ا%سـ�م ?����( و امامـان يـاءو انب يـانىو دسـتورات وح يمبر اساس تعـال ىعلوم و عملكرد اجتماع
شـده  تر يـكنزد ىآرمانى اسـالم يتتر باشد، آن جامعه به وضع هماهنگ ينشود و با د يمتنظ

باشـد،  يشـترطـاغوت ب يـتاز وال يـزباشد و پره يشترب يهاله يتبه وال يمتسل يزانهرچه م. است
  .شود ىم تر يكنزد ىاله يشرفتبه تكامل و پ ىها و تمام امورات اجتماع جامعه و انسان

ــه ــه  يریكارگ ب ــانجر«كلم ــتدر موضــوع وال» ي ــول ي ــد ىو ت ــه  ينب ــت كــه چنانچ معناس
» يـتوال«مالحظه شـود و بـا موضـوعات، سـطوح و انـواع » ىتول«موضوعات، سطوح و انواع 

 یمجموعــه بــه معنــا يــنكــه اقامــه ا دهـد ىرا شــكل م يــانو جر يســتمس يــكشــود،  يـبترك
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 ىالهـ ىو تـول يـتوال يـانرو هرچـه جر يـنتمام شئون فرد و جامعه اسـت، از اش�دن  ىاسالم
  .خواهد شد تر ىو اسالم تر يشرفته، جامعه پيابدارتقاء 

  ها هنشان .2.2

و  ىتوسـعه تـول يربـودن مسـ ىاصـل يـانگركه نما يافت يىها نشانه توان ى، ميدیدر جامعه توح
  .شود ىها اشاره م نظام به توسعه تقرب است كه در زير به آن ينا يابى و نيل دستى یبرا يتوال

  »تولى و واليت«تنظيم الگوهای اجتماعى بر مدار توسعه  )الف

كـه  يافـتدر تـوان ى، م)السـالم يهمعل( ينو سنت ائمه طـاهر یو علو یمطالعه جامعه نبو با
منظـور از . يابنـد ىشـكل م يتو وال ىبر مدار توسعه تول ىدر جامعه اسالم ىاجتماع یالگوها
هـر امـر » و تكامـل ييـرات، تغيـدايشپ«است كـه  ای يوستهپ بهم یها ، روشىاجتماع یالگوها
 يزیر الگوها ابزار برنامه ينا. كند ىم يفواحد و منسجم توص یمبنا يكرا بر اساس  ىاجتماع

موجود پرداخته  يتوضع شناسى يبو آس يىبر اساس آن به شناسا يزانر كه برنامه اند در جامعه
به نوشـتن برنامـه انتقـال نهايت،  و در كنند ىم ىاساس طراح ينبر هم يزمطلوب را ن يتو وضع

  .پردازند ىم
بـه  .عوامـل تكيـه كنـيم ينتـر گرايانـه بـه مهم برای ساختن يك الگو ناچاريم با نگاه تقليل

 يـك يـزهـر بُعـد جامعـه ن در .انـد ابعاد اصـلى جامعه، فرهنگ و اقتصاد ياستس اعتقاد برخى،
قدرت و در فرهنگ مسئله اطالعـات  ، مسئلهياستدر س ای كه گونه است، به یموضوع محور

گونه  صورت همان يندر ا. آيند شمار مى به  یو علوم و در اقتصاد مسئله ثروت موضوع محور
، دربـاره ياسـت، در فرهنـگ و سيـدآ مى يـانثروت سـخن بـه م و مصرفِ  يع، توزيدكه از تول

١٣٧1، ?�حس( توان سخن گفت اطالعات و قدرت مى یور و بهره يع، توزيدتول(.  
شـود و   مى يمتقس» یور و بهره يع، توزيدتول« یبه الگو ىاجتماع یفرض الگوها پيش ينبا ا

 يـن، از ضرب اشود ىخالصه م» ثروت، اطالع و قدرت«در سه مسئله  يزن ىموضوعات اجتماع
  .قسم الگو متصور است نُهدو دسته، 

 
  

  ا;��ه�            
  �����Kت

 
  7ور  <8ره 7ا;��  ی3 �ز  7ا;��  �/ �; 7ا;��

  قدرت یور بهره یالگو  قدرت يعتوز یالگو  قدرت يدتول یالگو  قدرت

  اطالع یور بهره یالگو  اطالع يعتوز یالگو  اطالع يدتول یالگو  اطالع

  ثروت یور بهره یالگو  ثروت يعتوز یالگو  ثروت يدتول یالگو  ثروت
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 يـا یلغـو یاگـر خـود را گرفتـار معنـا. اسـت يـناصل، حفظ د ينتر ، مهميدیدر جامعه توح
اسـت و  يهاله يتتناسبات وال يت، رعايند يقتو حق يند يىجه نهاي، نتيمنكن يند ىاصطالح

 يـتو رعا) السـالم يهمعل(و ائمـه اطهـار ) ص(اكرم  يامبراّهللاٰ و پ يتبه وال ىدر اصل تول يمانا
دانسـتن » بـه تصـرف ىاولـ«و  خداونـدی بـه سرسـپارديگر،  بيان به. قوانين شارع مقدس است

 داری يـنو د يمـانا ی، به معنـازندگىشئون  يع، در جم)السالم يهمعل(و امامان  ياءخداوند و انب
  .است
در كـه  شـود ىروشـن م اند، وارد شـده بـاره  ينا متعدد كه در ياتمسئله با رجوع به روا ينا
  .كنيم ىبه دو مورد اشاره م جا اين

اسـتفاده  يـاتروابرخـى تـر اسـت، از  مهم يزاز نماز ن يتوال يمگفت ينكهاما ا
: كه فرمـود) ع(است از امام باقر  ىمحاسن برق يتو از آن جمله روا شود ىم

، حـج، روزه و اتنمـاز، زكـ: شده است گذاری يهپا يزاسالم بر اساس پنج چ
برتـر  يتفرمود وال ؟برتر است ها يناز ا يك راره عرض كرد كدام، زُ يتوال

هـا تنهـا صـاحب  بـر آن یاست و راهنمـا يتها وال همه آن يدكل يراز ؛است
( است ىو وال يتوال�?*b م	١٠:١٣11، ا�(.  

 يـناسـت، از ا يـهاله يتو وال ىتول يانو توسعه جر ين، حفظ دىمسئله اصل ىدر جامعه اسالم
فرع ) یداقتصاچه و  ىفرهنگ ياسى و چهمسائل س چه(رو تمام مسائل مربوط به افراد و جامعه 

 شـود ىخارج م يدتوح يردار شود، جامعه از مس خدشه ىو تول يتوال ياناگر جر .اند مسئله ينا
  :كه فرمودند داشتندمسئله اشاره  ينبه هم )ره(خمينى امام يدشا. شود ىم يدهو به انحطاط كش

سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت بـه ذات حـق و  یمسلمانان، فضا يدبا
كنند و به وسوسه خناسان و  يزنسبت به دشمنان خدا لبر ىنفرت و بغض عمل

از  یا گوش فرا ندهند و لحظـه ينو منحرف ينو متحجر ينانآفريدشبهات ترد
اسالم غفلـت نكننـد كـه مسـلماً  ىشمول و جهان يدیآهنگ مقدس توح ينا

، آرام و قــرار نخواهنـــد يـــنهـــا بعــد از ا منان ملتخـــواران و دشــ جهــان
١٠٩: ١٣1٩ ،?�b*  ا�	م( داشت.(  

و  ىبـر مـدار توسـعه تـول ىاجتمـاع یالگوها يمبه تنظهايى،  و با ذكر نمونهگذرا  يماگر بخواه
  :كه ييمبگو يد، بايمكن اشارهواليت 

هماهنگ  ىاجتماع ، مسئله ثروتیور و بهره يع، توزيدتول یسه الگو ىدر جامعه اسالم )1
ثروت فرصت كسب  يداسالم در تولمثال،  برای. عدالت است یو بر مبنا يهاله يتوال يانبا جر

ثـروت  يـعو در مسئله توز دهد ىقرار م يكايك افراد جامعه ياردر اخت برابرصورت  ثروت را به
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 شود مىطبقات  يگرطبقه خاص بر د يكو تسلط  يهانباشت سرما مانعخود،  یاقتصاد ينبا قوان
 يـاو  يرمانند حرمت اسراف و تبذ -ى و اخالق ىحقوق يناز ثروت، با قوان یور و در مسئله بهره

. كنـد ىرا سـد م گری ىو اشـراف جامعـه شدن ىطبقاتباب  – زكات و خمسپرداخت وجوب 
نامشـروع  یهـا با ثروت هموارهاسالم و آشكاراست،  نيز هويدا یو علو یدر سنت نبو چنانكه

  :فرمايند ىاسالم م یِ اقتصاد یالگو در باب )ره(خمينىامام . مبارزه كرده است
تحـت  یها كننده توده  و مجروح حساب ىظالمانه و ب داری يهاسالم نه با سرما

در كتــاب و ســنت  یطور جــد ســتم و مظلــوم موافــق اســت؛ بلكــه آن را بــه
ماننـد  يمـىو نـه رژ... دانـد مى ىو مخـالف عـدالت اجتمـاع كند ىمحكوم م

مخالفت و قائل به  یفرد يتاست كه با مالك ينيسملنيا  يسمماركس يسم،كمون
 يـتمعتدل است كه با شناخت مالك يمرژ يكبلكه اسالم ... اشتراك هستند

و مصرف، اگـر بحـق  يتمالك شدن يداو احترام به آن به نحو محدود و در پ
كـه  ىو عدالت اجتمـاع افتد ىاقتصاد سالم راه م یها به آن عمل شود، چرخ

( يابد ىسالم است، تحقق م يمرژ يكالزمه �?*b م	٢٠٠ : ٢١، ج ١٣1٩، ا�(.  
 يـزن ى، مسـئله قـدرت اجتمـاع»یور و بهـره يـع، توزيـدتول« یسـه الگـو ىدر جامعه اسـالم. 2

 يـامبرقدرت در اسالم بر اساس انتصـاب بـوده و پ يدتول. است يهاله يتوال يانهماهنگ با جر
فقيـه  و واليـت) ص( يـامبرپ جانشينعنوان  به) السالم يهمعل(خدا و امامان  يفهعنوان خل به) ص(
قـدرت بـر اسـاس مالحظـات  يـعتوز. انـد صاحب قدرت) ع(امام معصوم  ينعنوان جانش به يزن

تعهـد بـه  ی و، دلسـوزيمانشرط اه افراد پابرهنه ب ىدر اسالم حت. نبوده است ای يلهقب يا يلىفام
قدرت  یالگو ىبه مسئله لزوم هماهنگ )ره(خمينى امام. شدند ىگمارده م ىحكومت های منصب
  :اند كردهاشاره  گونه ينا يهاله يتوال يانبا جر

 یالحمـداّهللاٰ الـذ« ييموارد شده است كـه بگـو ]يرغد يدع[ يدروز سع يندر ا
 يـتتمسـك بـه وال» يتـهواهـل ب يرالمـومنينام يـةبوال ينالمتمسـك  جعلنا مـن

تمسـك بـه  يرالمـؤمنين؛هسـت؟ نـه تمسـك بـه محبـت ام ىچ يرالمؤمنينام
 -اسـت كـه  يـنا يشمعنا يتتمسك به مقام وال. محبت اصًال معنا هم ندارد

 يـتمقـام وال. يمباش يتما ظِل آن مقام وال -است كه  ينا اش ىاز معان يكى
اسـت  يـناست، ا ينو مقام حكومت بر مسلم ينامور بر مسلم يتكه مقام تول

 يرالمـؤمنينام يتشد، حكومت تمسكش به وال يلكه چنانچه حكومت تشك
، كـرد ىاجـرا م يرالمومنينكه ام ىاست كه آن عدالت ينا] باشد و تمسك به[
( هم به اندازه قدرت خودش اجرا كند ينا�?*b م	١٢٧ : ١٨، ج ١٣1٩، ا�(.  
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 ىتـول يـانبر مدار جر يزالعات ناط» یور و بهره يع، توزيدتول« یسه الگو ىدر جامعه اسالم. 3
دنبـال  هماننـد جامعـه سـكوالر بـه يـدیعلـم در جامعـه توح يـدتول. گيـرد ىشكل م يتو وال
 يـانپرستش و توسـعه جر یاعتال ساز زمينه؛ بلكه يستن يازهای مادی و دنيویبه ن يىگو پاسخ
طور كـه  همـان، جوشـد ىم يـاءانبسرچشـمۀ علـم نظـام، علـوم از  يـناست در ا يتو وال ىتول

امـام  .»مـن بابهـا يـدخلفال ينـةبابها فمن اراد المد ىالعلم وعل ينةانا مد«: فرمودند )ص( اّهللاٰ  رسول
  :فرمايند ىرابطه م يندر ا )ره(ينىخم

علمـاً جّمـاً، ان  يهنـابـود و ه) السـالم يهعل ىعل( يشانا ينهكه در س ىآن علوم
كه َحَمله آن علم باشند و بال اشـكال آن  ىنكرد اشخاص يداعلماً جّماً پ يهناه

، اسـرار يـتنكردنـد، آن علـم اسـرار وال يـدااش را پ لـهمَ حَ  يشـانكه ا ىعلم
 يشـانا یمجال بـرا ينا ينكهرفا تأسف بخورند بر اهمه عُ  يداست و با يدتوح

 يـن، مجـال نشـده و ايدافشا كند، افشا بفرما يدنشد كه آن اسرار را كه با يداپ
ــه يــداســت كــه با يىهــا هــم جــزء تاســف ويژه عرفــا، فيلســوفان و علمــا و  ب
( روزگار بگذرانند ،سفأت يندانشمندان، در ا�?*b م	١٢1 : ١٨، ج ١٣1٩، ا�(  

پرسـتش  یبـرا یو اقتصاد ى، فرهنگياسىس موضوعاتِ  ىعلوم در تمام يشرفتپ افزون بر اين،
بـه و مصرف علم و اطالعات  يعتوز. شئون فرد و جامعه است يعتر خداوند متعال در جم كامل

طبقـۀ باشـد و تنهـا  ىمسـئله طبقـات ينكه همانند غرب ا يستن گونه ينعادالنه است و اشكلى 
  .باشند دسترسى داشتهعلوم و اطالعات  بهجامعه  برخوردار و ُمرفّه

  عنوان مسير توسعه واليت و تولى حكومت به برپايى و استقرار بودن مهم )ب

بر پا مسئله  -) ص(اكرم  يامبرپ يماز جمله تعال -يدی توح يانادهای  موزهآو  ياءانب يمدر تعال
و ) ص( يـامبرپ يرهبـا مطالعـه سـ. مسائل شـمرده شـده اسـت مهمتريناز  ينىحكومت د داشتن
مهـم  اندازهكه در اسالم حكومت تا چه  دريافت توان ىعاشورا م يامويژه ق به )السالم يهمعل( ائمه
 ىاقـدام عملـ ينـهو چنانچـه زم توجه ويژه داشتندمسئله  ينبه ا) السالم يهمعل(ائمه اطهار . است

يـر كـه ز يعهفقـه شـو تـدريس  ينبـه تـدو -) السالم يهمعل( ينقَ صادِ  ~همانند دور - فراهم نبود
آيـد،  شمار مى به  ىحكومت اسالم ىو نظام حقوق ى، نظام ارزشياسىفلسفه سو مبانى  ساخت

  .پرداختند مى
اسـت و تـا حكومـت  يـتو وال ىتـول يانجر یمجرا بودن آن برا يلبه دل حكومت يتاهم

 يتوال يانتنها ضامن جر حكومت نه. خواهد بوددر انزوا  يهاله يتوال يان، جربر پا نشود ينىد
فقيـه  در مبحث واليـت )ره(خمينى امام. شود مى يزآن ن گسترشرشد و  سبباست؛ بلكه  يهاله
  :فرمايند مىپرداخته و مسئله  ينبه ا
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بـدان نداشـتند،  يتىعنا يعهاست كه امامان ش ی، امریصور یحكومت ظاهر
كه  چنان ى،به احكام اله يدنو تحقق بخش ىتعال اوامر حق یمگر  برای  اجرا

بـه  یشده است كـه روز يتحكا السالم يهعل طالب ىاب بن ىمؤمنان عل يراز ام
مـن  ىاحـب الـ ىواّهللاٰ لَِهـ«: خورده خـود اشـاره كـرد و فرمـود كفش وصـله

) كفش لنگـه( يـن؛ به خدا سوگند كـه احقاً او ادفع باطالً  يمكم، اّال ان اُقرتَ امِ 
بر شـما؛ مگـر آنكـه  يىاست از حكومت و فرمانروا تر ىداشتن نزد من دوست

 يـانرا دور كـرده از م ىطلبـا يارا اقامه كنم و  ى، حقّ یزمامدار ينواسطه ا به
٣ : ١٣16، ?�ا�	م b*(  بردارم:(.  

توسـعه  بـا هـدفحكومـت  بر پـا داشـتن يتبر اهم پيوسته يزن هايشان  ىدر سخنران ينىامام خم
  .كردند ىم يدتأك ىو تول يتوال يانجر

وآلـه وسـلم  يـهعل اّهللاٰ  ىمطلقه رسـول اّهللاٰ صـل يتاز وال یا حكومت كه شعبه
 ىحتـ يـهاسالم است و مقدم بر تمـام احكـام فرع يهاز احكام اول يكىاست، 
  )١٧٠ : ٢٠، ج ١٣1٩، ?�ا�	م b*(  روزه و حج است ،نماز

  برای توسعه تولى و واليت ىايثار و ازخودگذشتگ )ج

و  يـازتوسـعه ن يربودن مس ىاصل يلكه به دل -و جامعه سكوالر  یگرايى ماد برخالف نسبى
يـايى دن يشـتبـه مع هـا نظام يـنو انسان در ا شود ىم يجادا يابه دن در آن، حرص یماد یارضا

و  ىاصـل بـودن توسـعه تـول يـلگرايى اسالمى، به دل تمدن نظام و نظريهدر  -شود  ىم حريص
 امكانـاتانسان مسلمان در اسـتفاده از . شود ىم پديدار ىو ازخودگذشتگ يثارا يه، روحيتوال

را نـدارد، بلكـه در  يشتنها دغدغه عدالت و گرفتن سـهم خـو نه )��رت، ا��i	ت و �Rوت( ىاجتماع
 يسـتادنا. دهـد ىمسـابقه م يگـرانبـا د ىبه نفع حكومت اسـالم يشو گذشتن از حق خو يثارا

هنگـام اقامـه  ودر روز عاشـورا  -) ع(حضرت اباعبـداّهللاٰ  پيشاپيشساله هفتاد ابن مظاهرِ  يبحب
ال  اعلـم مـا ىانّـ«مصـداق  چـه بسـاست كه وا ىشتگو ازخودگذ يثارا يتنشانه نها - نماز ظهر
  .)٣٠: #�Xه( باشد» تعلمون

از  داریربـ و بهره يـعدر توز ىعامـل اصـل نيـز» سـاالری يستهشا« ۀ، مسـئلاسـالمى در جامعه
بـه ذهـن خـود ايـن انديشـه را راه  گـاه يچمالك اشـتر ه. يستن ىاجتماعها و امكانات  فرصت

از عثمـان ابـن  يشـترببايـد هسـتم و سـهم مـن از قـدرت  )ع( ىكه من سردار ارشد علـ دهد نمى
و رشـد  يـهاله يـتو وال ىتوسـعه تـول یمسـلمان بـرا يـك، يـدیدر جامعـه توح. باشد يفحن

و عِـرض،  گذرد ىاز گسترش شرك و الحاد، از حقوق خود م گيری پيشدر جهان و  يتمعنو
امـام . كنـد ىاسـالم م يبـهپـاك و زالل نثـار شـجره ط ىنَفْس خـود را همچـون آبـ ىمال و حت
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  :فرمودند ىم كرده و اشاره يثارا ۀبه مسئل بارها و بارها )ره(خمينى
خودش  يالانسان تمام ام يدبا. يردخودش را در نظر بگ يلانسان م يدامروز نبا

طور كـه شـما و  همان. حكم و احكام اسالم بكند یفدا. اسالم بكند یرا فدا
هسـتند كـه انسـان از خـودش  يىهـا چهره يـكرزمندگان ما واقعـاً  ينهمه ا

كه جـان خودشـان را كـه  ىكسان. ها مواجه بشود كه با آن كشد ىخجالت م
 یبـرا كننـد ىرا فـدا دارنـد م يـنانسـان، ا یبرا يگرد ،است يزهمه چ يهسرما

 ينعمـده همـ. ...)١٧٣: ١1، ج ١٣1٩، ?�ـا�ـ	م b*( يمرا نـدار يقتوف يناسالم و ماها ا
 يثـاراخـالص و ا يـنشـما از ا. است كه در شما جوانان ظاهر است ىخالصاِ 

 يامكه چون ق يمندار یا ما گِله. ... )١٣٠ ه*	ن،( يدكرد يمهرا ب ىاسالم یجمهور
 يلىس ىحكومت اسالم یحكومت عدل، برا یاقامه عدل، برا یبرا يما كرده
( يمبخور�?*b م	را جدا سـازند اگـر  يمانها اگر بندبند استخوان. ...)١:١: ٢٠ج، ا�

اگـر  ،آتشمان بسوزانند یها دار برند، اگر زنده زنده در شعله یسرمان را باال
بـه اسـارت و غـارت برنـد،  يدگانمانرا در جلو د مان ىزن و فرزندان و هست

  .)٢٢٧ :ه*	ن( كنيم ىنامه كفر و شرك را امضاء نم هرگز امان

  )ىاصل يلهوس(حاكم بر توسعه تقّرب  ينقوان. 3

و  ىتـول يربه توسـعه تقـرب و گـذر از مسـ يدنرس یگرايى اسالمى، برا تمدن نظريه و نظامدر 
 –ى اسـالم ىاحكام التزام يهكل يعنىحاكم بر توسعه تقرب است؛  ينقوان ىاصل يله، وسيتوال
 - )یاعتقاد( يفىاحكام توص چه و) ىاخالق( ىاحكام ارزشچه  ،)يفىتكل( یاحكام دستورچه 

را ممكن ساخته و مسير تقّرب بـه خداونـد را  ّهللاٰ ا ىال يرس - جامعه یفرد و خواه برا یخواه برا
  .كنند ىهموار م

  
  
  
  
  
  
  
  

��Dا � و���

 ها نشانه علت

حساسيت حقـوق اسـالمي بـه حقـوق     .1
 الهي و حقوق معنوي انسان

 لزوم تنظيم روابط اجتماعي و فردي . 1

ــخت   . 2 ــت و س ــوه معيش آزادي در نح
گيري در حقوق الهي و حقوق معنـوي  

 انسان

تعاليم و احكام دين ابزار تنظيم روابط . 2
  و فردي اجتماعي

حاكميت قوانين تقرب بر الگوي توليد . 3
 برنامه 

وسيله اصلي شدن قـوانين حـاكم بـر    . 3
 توسعه تقرب 

 قوانين حاكم بر توسعه تقرب 
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  ها علت. 1.3

بـه  يدنرس یبرا ىحركت جامعه اسالم ىاصل يلهوس شود كه چرا اينك، اين پرسش مطرح مى
مسـئله  يـنا يـلدالتـرين  مهمبـه  ادامـهدر  ؟اسـت ينـىد ينقـوانای از  مجموعـهتوسعه تقرب، 

  .پردازيم ىم

  لزوم تنظيم روابط اجتماعى و فردی )الف

پرسـتش كنـد،  بهترين وجهبرسد تا خدا را به  الهى انسان به مقام و منزلت قرب ينكها یبرا
تمـام  بتوانـدتـا  بدانـدآداب سـلوك را  وو راه و رسـم  بشناسـدقرب را  و مراحل مراتب يدبا

 یبـرا يـزدر جامعـه ن. را متناسب بـا مراحـل قـرب شـكل دهـد يشخو یها و روابط فرد اراده
در » و اجرا گيری يم، تصمسازی يمتصم« يانو جر ىمجموعه روابط اجتماع يدشدن، با ىاسالم
  .يردشكل گ تقّربتوسعه  يتمحور اب ىاجتماع یها برنامه

  ابزار تنظيم روابط اجتماعى و فردی ،و احكام دين ها آموزه )ب

 هـا آموزهتقرب است،  يردر مس ىو اجتماع یها و روابط فرد به اراده ىده شكل سببآنچه 
 يـاندر تمـام اد. يـديمتقـرب نام ۀحـاكم بـر توسـع يناست كه ما آن را قوان ينىو دستورات د

مطلـوب دانسـته  ىو عملـ ی، اعتقادىمناسك اخالق ای از مجموعهاز جمله اسالم،  يدی وتوح
ارسـال كتـب و  يقالزم از طر احكامو  ها آموزهمناسك،  ينتوجه انسان به ا یشده است و برا

روابـط و  يمو احكـام، ابـزار تنظـ ها آموزه ينمجموعه ا. است يدهارسال رسل به دست بشر رس
  .اند توسعه تقرب بر مدار و محور ىاجتماع ىو حت ى، جمعیفرد یها اراده

  :فرمايد ىم ينىد های آموزهمبتنى بر  یو فرد ىروابط اجتماع يمتنظ دربار~ )ره(خمينى امام
كند و راه ببرد، تمام مصـالح جامعـه  يتاست كه جامعه را هدا ينا ياستس 

را  هـا ينو ا يـردو تمـام ابعـاد انسـان و جامعـه را در نظـر بگ يردرا در نظر بگ
كه صالحشان هست، صالح ملّـت هسـت،  يزیطرف آن چ كند و به يتهدا

را  ياسـتس يـنا يگـران، ديـاء اسـتمخـتص بـه انب ينصالح افراد هست و ا
 يـدارب یها به علمـا تبع آن به است و ياءمختص انب ينا. اداره كنند توانند ىنم

( اسالم�?*b م	٢١٨ : ١٣، ج ا�(.  

  قوانين حاكم بر توسعه تقرب شدن وسيله اصلى) ج

 ينقـوان يـدبا شـك بى، يمرا بر اساس توسعه تقرب شكل دهـ ىروابط اجتماع يماگر بخواه
 يمو ازآنجاكه تنظ يمقرار ده يلهرا وس ينو دستورات د ها آموزه يعنىمختص به توسعه تقرب؛ 
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حركـت جامعـه » ىاصـل يلهوسـ« بنابراين،، شود مىممكن  ينقوان يقتنها از طر ىروابط اجتماع
  .است ينىد يعتو شر ين، همان قوانىبه سمت تقرب و تكامل اله ىاسالم
 دانـ حاكم ىاجتماع ينبر قوان) يانىوح( ىاله ينقوان ،)ره(ينىامام خم  گرايى  تمدن نظريۀدر 
 همـه )ره(خمينـىاز نظـر امـام . اند یبشـر يندهنده به قـوان و جهت ىاصل يرمتغ يانىوح ينو قوان

و تمـام  شـوند ىم جـويى ىپ ىاسالم كه در عرصه علم عرفـان و اخـالق اسـالم ىاحكام ارزش
كه در اصول و فقه  يفىو تمام احكام تكل اند اسالم كه در فلسفه و كالم مطرح يفىاحكام توص

 ينقـوان مجموعـهبسـتر توسـعه تقـرب، بـر  ىاصـل ينعنوان قوان به همگى، شوند ىوجو م جست
  .افكنند ىم يهبشر سا یو فرد ىاجتماع

  
  
  
  
 

 

و  ىماننـد دسـتورات عرفـان( يـند يمو تعـال ينقـوان يـتپيش از اين اشاره شد كـه حاكم ،البته
 يشـرفتپ» یالگوهـا«بـر  ينقـوان يـنا بودن بـا حـاكمتنهـا  ىبر توسـعه اجتمـاع) اسالم ىاخالق

  .خواهد بود و ميّسر ممكن ىاجتماع
 :فرمايد ىم ىاسالم ۀتقرب در جامع ينحكومت قوان دربار~ )ره(خمينىامام 

بـر وفـق آراء  يـد، بايمهسـت ياءو همه انب يفما امروز مسئول اسالم، قرآن شر
و كامـل اداره  ىواقعـ یفقـه، تئـور. ... ):١1 : ١٧، ج ا�ـ	م b*?�ـ( يمها عمل كنـ آن

اسـت كـه مـا  يـنا ىهـدف اساسـ. انسان و اجتماع از گهواره تا گـور اسـت
و  يمكنـ يـادهاصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعـه پ خواهيم ىچگونه م

 ينو همـه تـرس اسـتكبار از همـ يممعضالت جواب داشـته باشـ یبرا يمبتوان
كنـد و قـدرت برخـورد  يداپ ىو عمل ينىمسئله است كه فقه و اجتهاد جنبه ع

( در مسلمانان به وجود آورد�?*b م	٩٨ : ٢١ج ١٣1٩،ا�(.  

  ها نشانه .2. 3

 يلهوجـود دارد كـه بـر وسـ يىها ، نشـانهينىد احكام ها و بندی آموزه يتو اولو يمتنظ شيو~در 
  .داللت دارد –ی فرد يا ىاجتماع ينقوان يگرنسبت به د -تقرب  ينبودن قوان ىاصل

  

  �ا��م ���Kع ��c ا�Mق و �ر��ن ا��� �ا'�0م ارز"
D�  و#�م ا��� ��4ا'�0م �  �ا��م ���Kع ��c ��س4
 ���c ا�Dل و �5� ا��� ���Kع  ا��م ��4ا'�0م  �0

  

  �Aا*�% '�#c <ر
�  5رب  ��6
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  حساسيت حقوق اسالمى به حقوق الهى و حقوق معنوی انسان )الف

 ـ كند ىم ينرابطه انسان با خدا را مع يدهایو نبا يدكه با ـ ىحقوق اله برای ىاسالم ينقوان
 هـا آموزه يـنو مجموعه ا اند باال و بسيار قائل شده يتانسان اهم یمسائل معنو برای ينو همچن
كـرده  يدگىرسـ ،»درجـه دوم«امـر  عنـوان يـك انسان  به يشتمع چگونگىبه مسئله  ينو قوان
و رونـد ارضـاء  يشـتاز مع ىانسان تابع يتمعنو ىحت ی،رايى مادگ در نسبى كه حال آن. است
  : فرمايند مى )ره(خمينىامام در همين راستا، . است يعتانسان نسبت به طب ىطلب

به خدا  يمانها بود و شما را آن ا به خدا در قلب يمان، ايمانكه ا یطور همان
هـا  رعـب در آن يجـادكرد و حس مقاومت بـه شـما داد و خداونـد ا يتهدا

را حفـظ  يمـانا يـنكه داشتند، شكست خوردنـد، ا يطانىكرد و با قدرت ش
، یخسـارت معنـو. ... )٩٨ : ٩ج ١٣1٩، ا�ـ	م b*?�ـ(نهضت جلـو بـرود  ينتا ا يدكن
 یبـرا يـاءانب. ... ):٢٨ : ١٠، ج ا�	م b*?�ـ( به امداد دارد يازن یماد از خسارات يشب
مـردم را شـكوفا كننـد و ضـعفا را از تحـت  يـاتمبعوث شدند كـه معنو ينا

( ياورندب يرونسلطه استكبار ب�?*b م	٣٢ : ١٨ج ، ١٣1٩ ،ا�(.  

  گيری در حقوق الهى و معنوی انسان معيشت و سخت باب چگونگىآزادی در  )ب

 يـادیز یانسـان آزاد یو معنـو ىدر حقـوق الهـ بـه ظـاهر كه یگرايى ماد برخالف نسبى
با هم داشته باشند  یا هر رابطه توانند ىزن و مرد م ىجوامع غرببرخى در مثال،  و برای دهد ىم
بـه مسـئله  ىنـد، در جامعـه اسـالماآزاد ينىو د ىبه مسائل مذهب يدو عدم تق يدافراد در تق ياو 
، اسـالم در مسـائل ىاسـالم يرو بر عكس نظام غ شود ىداده م يتاهم يشترينب ياتو معنو يند
كـاالی صـد تومـانى، صـدو بيسـت تومـان اگر  برای نمونه، ؛ئل استقا يادیز یآزاد يشتىمع

بـا  و مسـئله يـنبـا علـم بـه ا یو غبن در كار نباشد و مشـتر يبكه فر ىبه شرط -فروخته شود 
كنـد و آن را  معاملـه نمى يـندر ا ىدخـالت يچاسـالم هـ - كرده باشد يدمبادرت به خر يترضا

نيـز اسـالم  يدنلباس پوشـ يدن و ياخوردن، آشام يفيتدر ك ينو همچن شمارد مجاز و نافذ مى
  .دست مسلمانان را باز گذاشته و آزادی زيادی داده است

  حاكميت قوانين تقرب بر الگوی توليد برنامه )ج

 یها برنامـه يـدتول یتوسـعه تقـرب بـر الگـو ينقـوان )ره(خمينـى گرايى امام تمدن يهدر نظر
 یتوسـعه فنّـاور يناسالم، قوان يدگاهدر د. دان كمحا ىاصل يراصل و متغ يكعنوان  به ىاجتماع
 در بـاب )ره(امـام های يهبـه توصـ ىاگر كسـ. اند توسعه امكانات در درجه دوم و سوم ينو قوان
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  .كند ىتقرب را مشاهده م يناز حّد بر قوان يشب يدتأك ترديد ى، بيدتوجه نما ىمسائل اجتماع
هـا  انـد، آن هـا كـه بـا مـا موافق و خداست و آن ياتبه معنو ىانقالب ما متك

آن  یرا كـه بـرا يتىخـط معنـو يـدما با. اند موافق يدیهستند كه با خط توح
، ( يم، فراموش نكنيمانقالب كرد�?*b م	يطشـرا يندر همـ. ... )٣٢ : ١٨، ج  ١٣1٩ا� 

بر نسل معاصر، علما و خطبـا و ائمـه  یعلوم تمدن ماد يتوبرق حاكم پرزرق
و  يتبا وحدت و انسجام و احساس مسـئول ىه بالد و روشنفكران اسالممعجُ 

را در قبضه نفـوذ  يادن توانند ىمردم م یو رهبر يتهدا ينسنگ يفهعمل به وظ
، ( قرآن درآورند يتو حاكم�?*b م	١٢1 : ٢٠، ج١٣1٩ا�(.  

  گيری يجهو نت یبند جمع

سالم های ا بر طبق آموزهكشور  يتيرمد یبرا ىاجتماع انگاره و نظريه يك ىگرايى اله تمدن
كه  ادعا داردنشده است، اما نگارنده  ينتدو طور كامل به هنوز نظام و نظريه يناست، هرچند ا

اصـول  يـانآن و ب یانقـالب بـا اجـرا يـروزیآن بوده و پس از پُمبدع و مبتكر  )ره(ينىامام خم
نظريه مترقـى  ينا بايدجامعه ما  يشمنداناند. اند رسانده ى، آن را به سطح عملكرد اجتماعىكل
كامـل آن را فـراهم  یاجـراسـپس و  تكميـل ينهآوردن منطق آن زم و با به دست بازشناختهرا 

  .آورند
و ارائـه  يـقتحق يـناست و بـا ا يهفرض ينا بازشناسىكشف و  صدددر  تنها نوشته ينا، البته

ليـل زوايـای نظريـه امـام شـك، تح و بى. را نـدارد ايـن نظريـهاثبـات  یادعا ،مستندات اندك
ــى ــدن( )ره(خمين ــق و همه) گرايى تم ــى دقي ــات آن پژوهش ــه را مى و اثب ــد جانب ــر . طلب در زي
 .اند گرايى اسالمى فهرست شده های نظريه تمدن ويژگى

  

ی� ه�7 ی	�Qو    »ا���� ی�Qرا  ./ن« *Vر

  اهداف
  )هدف(

  يتتوسعه تقرب در رابطه انسان با خداوند متعال و گسترش عبود
  يدكردن اهداف اسالم و اقامه توح يادهاسالم و پ ينحفظ د

  مبارزه با شرك و كفر و سلطه استكبار
  و اصول آن يرانا ىحفظ انقالب اسالم

  ها ياستس
  )يرمس(

  و مبارزه با شرك و كفر يداقامه توح یحكومت برا برپايى
  )ياتدر مقابل ماد يتاصل بودن معنو( انسان و جامعهشدن  ىو اله يباصل بودن تهذ

  و توسعه امكانات یدر مقابل توسعه فنّاور ىاصل بودن رشد و توسعه انسان
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  به تقرب يدنرس یبرا ىاله يتو وال ىتول يانتوسعه جر
در  يتو رشد معنو ىاله يتو وال ىتول يانجر يشرفتپ یبرا ىو ازخودگذشتگ يثارا

  جهان

  راهبردها
  )يلهوس(

  توسعه تقرب يتبه محور یو فرد ىروابط اجتماع يمتنظ
 ينقوانعنوان  به  )اسالم ىو فقه ی، اعتقادىدستورات اخالق( ينىد احكامو ها  آموزه یاجرا

  حاكم بر توسعه تقرب
  یو معنو ىبه حقوق اله دادن يتو اهم يشتمع شيوهدر  یآزاد

  
 )ره(خمينـى مسئله است كه امام ينا در بابمخاطبان،  يتكردن ذهن نگارنده، بارور تالشتمام 

 - شـناس اسالم يـكعنوان  بـه -» ىاسالم ىبرنامه پيشرفت اجتماع یالگوها يدتول«در موضوع 
كنـد و  يجـادا - از تمـدن شـرق و غـرب يرغ -نوينى تمدن  در صدد بود تانظر بوده و  صاحب

را  يشـرفتپ يرانـىا ـ� ىاسـالم یحـاكم بـر الگـو ىاصـول كلـ يشـانا یاز رهنمودهـا توان ىم
  .مدعا باشداين  يدمؤتواند  مى ياناتب ينا. كرداستخراج 

ــم و آگــاه ىهمگــ ىروشــنفكران اســالم ــا عل ُ  يــدبا ىب  يبرفــراز و نشــراه پ
ـــون ـــرما دگرگ ـــان س ـــمو كمون داری يهكردن جه ـــدرا بپ يس ـــام  يماين و تم

ــانآزاد ــدبا يخواه ــا روشــن ي ــنفكر ينىب ب ــ یو روش ــه  يلىراه س ــر گون زدن ب
 یكشـورها ~خـورد يلىرا بـر مـردم سـ يكامرويژه ا ها به ها و قدرت ابرقدرت

مـن بـا . ... )١١٨ : ٢٠، ج ١٣1٩ا�	م b*?�ـ، ( كنند يمو جهان سوم ترس ىمظلوم اسالم
كه اسالم، موانع بزرگ داخـل و خـارج محـدوده خـود را  گويم ىم يناناطم
 ».جهان را فتح خواهد كرد يدیكل یبرطرف و سنگرها يگریپس از د يكى

)�?*b م	را از  ينمسـئول یا اگـر لحظـه یو مـاد یمسائل اقتصاد. ... )١٠٩ : ٢، ج ا�
 يــانتىبــزرگ و خ یكــه بــر عهــده دارنــد، منصــرف كنــد، خطــر ای يفــهوظ

و تـوان  ىسع ىتمام ىاسالم یدولت جمهور يددارد، بادنبال  را به ينسهمگ
هـا  كـه آن يستبدان معنا ن ينا ى؛ وليدخود را در اداره هرچه بهتر مردم بنما

اسالم است، منصـرف  ىحكومت جهان يجادانقالب كه ا يمز اهداف عظرا ا
( كند�?*b م	نباشم به همه شما  ياشما باشم و  يانمن در م. ... )٢:٠ : ٢٢ج  ١٣1٩، ا�
انقالب به دست نااهالن و نامحرمـان  يدكه نگذار كنم ىو سفارش م يتوص

روزمـره  ىزنـدگ وخم يچشهادت و خـون در پـ كسوتان يشپ يد، نگذاريفتدب
  .)ه*	ن( سپرده شوند ىخود به فراموش
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نظـام  یدارا ياسـىاست كـه از نظـر س یا جامعه اسالمى،گرايى  تمدن در نظريه يشرفتهپ ۀجامع
شـده و از نظـر  ىو علـوم اسـالم يقـاتىنظـام تحق یدارا ىو از نظـر فرهنگـ يـهمطلقه فق يتوال

  .باشد ىاقتصاد اسالم برخوردار از نظام يزن یاقتصاد
؛ ى، عـدالت اجتمـاعيرنـدشـكل گ گرايى تمـدن يـهسه نظام بر اساس نظر ينا ترديد اگر بى

  .تحقق خواهد يافتقدرت، اطالعات و ثروت  يعهم به شكل كامل آن در توز آن
 اسـالمى يىگرا تمـدن نظريۀدر  يافته انسان توسعه يفبه تعر يمبخواه تر ينىصورت ع اگر به

كـه  ىالبتـه بـه شـرط. اسـت يشـرفتهمصـداق كامـل انسـان پ؛ يجىبسكه  ييمبگو يد، بايمبپرداز
  .باشد )ره(خمينى امام های ديدگاهاز  برآمدهو  يجىبسناب فرهنگ متعهد به  يجىبس

 يناز ا توان مىطرح،  ينكشور بر اساس ا يريتگرايى و مد طرح تمدن ينبا تدوبى ترديد، 
از كشـور در مقابـل  یتصـادو اق ىدر دفـاع فرهنگـ ىمشاركت مردمـ يعنى؛ ياب امكان توسعه
 يمداشته باشـ ای ىفرهنگ يجيانبس بهره گرفت وكشور  یاقتصاد های يمو تحر ىتهاجم فرهنگ

بـه غـرب و  یو از الك نگـرش انحصـار يازنـددسـت  ىعلم اسالم يقروش تحق يدكه به تول
  .خود نگهدارند یپا یكشور را رو توانند ىو نشان دهند كه م آمدهشرق در

و  ى، توسـعه مراكـز علمـیو بازسـاز يىعامل در كسـب خودكفـا ينتر مهم
 ينجانبه مختـرع كامل و همه يقامكانات و تشو يتو تمركز و هدا يقاتىتحق

است كه شهامت مبارزه بـا جهـل  ىمتعهد و متخصص يروهایو ن ينو مكتشف
علم به غرب و شرق به درآمده و نشـان  یرا دارند و از الك نگرش انحصار

 يـنشـاءاّهللاٰ ا ان. خـود نگـه دارنـد یپـا یكشـور را رو تواننـد ىم اند كه داده
ا�ـ	م b*?�ـ، ( ها خسـته و نـاتوان نشـوند اداره یها كوچه وخم يچاستعدادها در پ

  .)٣٨ : ٢١، ج ١٣1٩
افزارها  سـخت و چـه ىاجتمـاع يشرفتبرنامهٴ پ يى چونافزارها نرم چه(توسعه ابزارها  يتوضع

گرايى  تمـدنو نظريه بر اساس طرح  يزن) ىاجتماع گوناگونمحصوالت  يدتول یمانند فنّاور به
عنوان رهبر و فرمانده كل  به - )ره(امام از سویسال دفاع مقدس  هشت يريت، مديابد ىتحول م

 ىدمكراسـ يبـرالنظام ليعنى ؛ يادن نظام سياسى اجتماعىدو  یبه فنّاور يشاننشان داد كه ا - قوا
ساخت  یبرا يجدر استفاده از فرهنگ بس ىتنها در عمل سع نكرد، نه ىتوجه يستىو نظام كمون

قـدرت  يعو توز ياسىغرب و شرق را در اداره نظام س یفنّاور پيوستهنمود، بلكه  ی نوينفنّاور
نظـام « گـاه يچه ينهمچنـ. كـرد ىم يـرتحق ياسـيونو س ىاحزاب، روابط خـارج يتمانند وضع

 كـرد ىم يهتوصـ همـوارهو  دانست ىدر اداره كشور نمرا ابزار مطلوب » غرب و شرق یاقتصاد
 يسـتمدو س ىامام در نف. يمدو نظام در امان بمان يناسالم از شر ا ینظام اقتصاد يدبا تول يدكه با



  ١٣٩٢ ز�س-�ن�م، ���ل اول، ".�ره                                           90

 

  :فرمايند ىشرق و غرب م ىاجتماع
در جهــان  ىانقــالب اســالم ىمــا، شــعار اصــول ىِ نــه غربــ ى وشـعار نــه شــرق

عــدم تعهــد  ىواقعــ ياســتس ~كنند  يمبــوده و ترســ ينگرســنگان و مستضــعف
خـدا،  ياریو به  يكنزد يندهاست كه در آ يىو كشورها ىاسالم یكشورها

هـم از  یا و ذره پذيرنـد ىم يتبخش بشر عنوان تنها مكتب نجات اسالم را به
و مردم مسـلمان جهـان  ىاسالم یعدول نخواهد شد و كشورها ياستس ينا

باشند كـه  یو نه وابسته به شرق شورو يكاوابسته به غرب و اروپا و آمر يدنبا
طور  وابسته است و بـه) عج(و امام زمان ) ص(شاءاّهللاٰ به خدا و رسول خدا  ان

كردن بـه  اسـالم، پشـت المللـى ينب ياسـتس يـنكردن بـه ا پشـت يقينقطع و 
سلم و ائمـه  وآله و يهعل اّهللاٰ  ىبه رسول خدا صل يانتآرمان مكتب اسالم و خ

 یكشـورها ىمرگ كشور و ملت ما و تمـام يتاً است و نها السالم يهمعل یهد
 يـناست كـه ا ىشعار، شعار مقطع ينگمان نكند كه ا ىاست و كس ىاسالم

ما و همـه مسـلمانان  ىاسالم یمردم ما و جمهور ی، مالك عمل ابدياستس
 یو دور سرتاسر عالم است؛ چراكه شرط ورود به صراط نعمت حق، برائـت

 شـود يادهپ يدبا ىاز صراط گمراهان است كه در همه سطوح و جوامع اسالم

)،�?*b م	١٠٩ : ٢٠، ج ١٣1٩ا�(.  
اسـت، علـم توسـعه در  آن ىاله يریگ ، جهت)ره(خمينى پيشرفت امام نظريه يژگىو ينتر مهم

، توسـعه اش ىاست كه هـدف اصـل ىگرايى اله تمدن نظامرشد و توسعه، دنبال  امام به يدگاهد
راهبـردی  یهمان فنّـاور يا ىاصل يلهو وس يهاله يتو وال ىتول يانآن، جر ىاصل يرتقرب و مس

  .حاكم بر توسعه تقرب است ينعنوان قوان به يانىوح يمآن، تعال
های  مقصود و محتـوای ديـدگاهو كشف  )ره(خمينى امام يرهس يىنكته قابل توجه در شناسا

كامل شدن  ىرا با اسالم يراناست كه هرچند امام فاصله جامعه ا اينعلم توسعه  دربار~ يشانا
 يمانا« يل، اما به دلكرد ىخود حّس م ينىد های آموزهكردن  يادهپ ی اجرا و براشدن  و با بستر
ــد متعــال و تمســك » اســتوار ــه خداون ــدار ب ــه والپاي ــتب ــامبر اكــرمپ ي و ائمــه اطهــار ) ص( ي

افزون بر كامل بـودن  - »اسالم يند يتجامع«عتقاد راسخ به ا يلبه دل ينو همچن) السالم يهمعل(
و  اقـال –ياسـى هرچنـد در قالـب شـعار س - نظـام را يتاسالم یها شاخصه بارها و بارها – آن

  .كرد ىم تكرار
 ياسـىامام را تنهـا شـعار س يشاتفرما يناست كه اگر تمام ا اين از مو تر يكنكته بار ،حال

 یالگـو يـدتول يـدجد يـقحـاكم بـر روش تحق» اصـول موضـوعه«عنوان  و آن را به يمكن ىتلق
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دچـار  حـال و روزیبـه  ترديـد ى، بيمنـدان يـدجد ىو علـوم اسـالم يشـرفتپ يرانـىـ ا ىاسالم
و  يمانقـالب كـردچـرا  كـه اصـالً  يمشـو يمانو پشـ گشـته يـرهچ مـابـر  نااميدیكه  شويم ىم

  .يمپناه ببر  به دامان دشمنان اسالم نخواسته یخدا
به  يد، اتكا كنيد، قدرت بزرگ غافل نباشيعهالطب قدرت مافوق يك، از يداز خدا غافل نباش
 يكـاكـه آمر ىكه االن بـا تمـام قـدرت. است ىهمچو قدرت يكشما  يبانآن قدرت، پشت

هـم مقابـل او نباشـد  يگـرقدرت د يچه يددارد و شا يكاكه امر يزاتىدارد و با تمام تجه
كـه  يىبـا شـما كنـد ى، با تمام قدرت حاال دارد مخالفت بـا شـما میقدرت شورو ىحت
مثـال،  تفنگ برای يك يدهم دست به تفنگ بشو ى، وقتيدهم ندار يچو ه يدنشست ينجاا

بر ضد شماها و بـاز  كند ىم يز، با تمام قدرتش دارد همه را تجهيدرا دار ىسابق ىمعمول
 يـاكـه دن يكاكه آمر يمدار ىهمچو قدرت بزرگ ما) ياآ(؟ يستچ ين، ارسد ىزورش نم

، ( ؟بخورد، از ما وحشت بكند تواند ىرا م�?*b م	١ : ١٢، ج ١٣1٩ا�::(. 
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