
 117 ...)ع( بررسی و تحلیل توسعه و پیشرفت سیاسی در سیره اهل بیت

 

 

 
Research Article 

 

An Analytical Survey of Political Expansion and 

Development in the Sīrah (Behavior) 

of Ahl al-Bayt (s) with a Fuzzy Approach
1
 

 
Ali Asghar Saadabadi

1 

 
1. Assistant Professor, Research Institute for Fundamental Studies of Science and Technology, Shahid 

Beheshti University, Tehran, Iran. a_sadabadi@sbu.ac.ir 

 

 

Abstract  
The purpose of the present study is to survey and review the criteria of political expansion and development 

in the Sīrah (Behavior) of Ahl al-Bayt (s). In this research, first, the criteria for political expansion and 

development in the light of guidelines given by the infallible Imams (s) were identified using thematic 

analysis. Then, the initial obtained codes were analytically reviewed several times using MAXDQDA 

software and finally 140 criteria were extracted. Afterwards, the Fuzzy Delphi Technique was applied to 

test the results. Ultimately, 26 basic themes of political expansion and development were identified among 

the data. The results showed that five basic and influential criteria in political development and expansion 

from the view of infallible Imams (s) include the formation of the principle of Islamic government, 

legitimacy (political acceptability), political participation, the existence of a just ruler, unity and solidarity.  
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 چکیده

سیاسی در سیره ائمه معصومین)ع( است. در این پژوهش ابتدا به های توسعه و پیشرفت  هدف پژوهش حاضر تبیین و بررسی شاخص
ه با یاول یتوسعه و پیشرفت سیاسی در پرتو رهنمودهای ائمه معصومین)ع( شناسایی شد. سپس کدها یها روش تحلیل مضمون، شاخص

ؤلفه شناسایی گردید. سپس جهت م 141قرار گرفت و در نهایت  ینیل و بازبین مرتبه مورد تحلیچند MAXQDAافزار  استفاده از نرم
گردید.  ییشناسا ها داده مجموعه از ،یاسیس شرفتیپ و توسعه هیپا مضمون 26 ،تینها در آزمون نتایج از تکنیک دلفی فازی استفاده شد.

 اصل یریگ  شکلنتایج نشان داد که پنج شاخص اولیه مهم و تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت سیاسی از منظر ائمه معصومین)ع( شامل 
 ی، مشروعیت )مقبولیت سیاسی(، مشارکت سیاسی، وجود حاکم عادل و اتحاد و همبستگی است.اسالم نظام

 

  .)ع(، رویکرد فازی پیشرفت سیاسی، حکمرانی، توسعه سیاسی، سیره اهل بیت های کلیدی:  واژه
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 مقدمه .0

بوده است. توسعه به مفهوم عام  برانگیز موضوع توسعه و پیشرفت در کشورهای اسالمی همواره چالش
باشد. یکی از این ابعاد، توسعه سیاسی   به معنای تکامل و تکوین است و همچنین دارای ابعاد مختلفی می

 با اسالم یایدن در که است یاسیس علوم یها  حوزه در مباحث نیتر یمحور از یکی یاسیس توسعهاست. 
 اگر اسالم جهان در ینوساز. باشد کننده نییتع تواند یم توسعه با آن تعامل نحوه و نید ریثأت و نقش به توجه

توسعه  .انجامد  یم یاسیس توسعه به ،یاسیس بعد در جمله از رد،یگ صورت کپارچهی و جامع طوره ب
کند که حاصل   سیاسی فرایندی است که زمینه الزم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می

(. توسعه سیاسی از مباحث مهمی است 29: ص9399توانمندی یک نظام سیاسی است )ازکیا، آن افزایش 
تواند نقطه عطفی در تحوالت سیاسی در سطح کالن پدید آورد. توسعه  که تبیین آن با رویکرد اسالمی می

ای  لهیک نظام ارزشی عمیق، گسترده و منسجم است که به عنوان وسی )ع(نیمعصوم ائمهسیاسی از دیدگاه 
(. این تحقیق با 920: ص9311 ، ترابی و شیرخانی،یشود )ملک جهت تعالی انسانی در نظر گرفته می

های مؤثر در توسعه سیاسی از نگاه اسالم   بررسی احادیث معصومین)ع( به دنبال شناسایی شاخص
 توان به شرح زیر فهرست کرد: ترین سواالت این پژوهش را می مهم باشد. بنابراین،  می

 چیست؟ )ع(نیمعصوم ائمهتعریف توسعه و پیشرفت سیاسی از دیدگاه ـ 

 کدامند؟ )ع(نیمعصوم ائمههای توسعه و پیشرفت سیاسی پایدار از دیدگاه  اهداف و شاخصـ 

 و پیشینه پژوهش ینظر یمبان .3

سنتی واژه توسعه در لغت به معنای خروج از لفاف است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه 
تی خارج  های مربوط به آن می  و فرهنگ و ارزش باشد که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنِّ

 ترین آنها عبارتنداز:  شوند. در تعریف توسعه باید نکاتی را مدنظر داشت که مهم
 ابتدا توسعه را به عنوان یک مقوله ارزشمند تلقی کنیم،ـ 
 پیچیده بدانیم، دوم، آن را جریانی چندبعدی وـ 
 (. 9ص :9399سوم آنکه به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم )ازکیا، ـ 

باشد که اساسًا با  توسعه دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می
های خاص دارای معانی   فتمانتاکید بر فرهنگ و اهداف جامعه تعریف شده است. یعنی این اصطالح در گ
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 (.92ص :9399متعددی است )عنبری، 
امروزی آن فرایندی است که بعد از جنگ جهانی دوم به  توسعه و پیشرفت سیاسی در معنا و مفهوم

های شگرف در رابطه با توسعه سیاسی، هنوز ابهامات زیادی در رابطه با این  وجود آمد. با وجود پیشرفت
های  (. دانشمندان در حوزهJong & et al., 2012: P.2-3؛ 923ص :9392د )عالم، واژه وجود دار دانش

واژه به دلیل آنکه در   کنند. این دانش مختلف، تعاریف گوناگونی از توسعه و پیشرفت سیاسی ارائه می
دقیق و  گردد، تعریف ای تلقی می رشته گیرد و دانشی بین های گوناگون مطالعاتی مورد استفاده قرار می حوزه

(. در ادامه به تعاریفی از توسعه سیاسی از دیدگاه Eckstein & et al. 2012: P.486-489مشخصی ندارد )
 شود.  نظران این رشته پرداخته می صاحب

های همسو،  های ساختاری، الزامات برابری، ظرفیت  ان فعالیتیتوسعه سیاسی را تعامل مداوم م 5کلمن
 (.929ص :9395داند )کلمن،   یار شونده مپاسخگویی و نظام سیاسی سازگ

 یداوطلبانه، دولت عقالن یعبارت از انفکاک ساختارمند، همکار راو همکاران پیشرفت سیاسی  .کروزیر
. او معتقد است هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به اند دانسته های سیاسی و اجتماعی مداوم و فعالیت

پذیری و از پراکندگی به بیگانگی گرایش پیدا  ناپذیری به انعطاف از انعطاف پیچیدگی، از وابستگی به استقالل،
توسعه  (.Crozier & et al, 1975: P.8کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد )

 پیشرفت به نیل برای شده ریزی برنامه و نهادی آگاهانه، پیوسته، منظم، واحد، کوشش در مفهوم سیاسی
  است.سیاسی 

 الگوها، نیا تمام در یینها هدفگردد که   ی مشخص میاسیس توسعهی موجود در الگوهابا بررسی 
ت و یمند تیرضا نیشتریب جلب  در را یماد ییگرا دهیفا آنان .است جامعه افراد نیشتریب یبرا یحس لذِّ
 ابعاد در را انسان شهوات و زیغرا شتریب که یزیچ هر که معناست بدان نیا و دانند یم خود اهداف تمام رأس

 توسعه به کند، نیتأم...( و یطلب جاه ،یطلب قدرت) یمعنو و...( و یجسمان ،یاقتصاد) یماد مختلف
 یانیم اهداف و ییغا اهداف از اعم الگوها نیا یگذار هدف رأس در آنکه گرید نکته. است تر کینزد

: 9330 ،نگتونیهانت) دارد قرار او فعال عقل و انسان ،...(و یاسیس نظام ثبات و تیتقو ها، نظام یکارآمد)
                                                           

1. Coleman 

2. Crozier 
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 (.903-909ص
هایی برای تحقق توسعه سیاسی بیان شده   نیز شاخص)ع( نیمعصوم ائمهدر مبانی اسالمی و کالم 

البالغه فراوان در مورد آن بحث شده، مسائل مربوط به  است. به عنوان مثال از جمله مباحثی که در نهج
شاهد آثار متنوعی پیرامون انطباق مباحث مربوط به سیاست و رو،  داری است. از این حکومت حکمت

توسعه سیاسی از دیدگاه های  . کتاب(953: ص9390داری با بیانات امام هستیم )ر.ک. خنیفر،  حکومت
البالغه به بسط و بررسی توسعه سیاسی از دیدگاه امام  )ع( و توسعه سیاسی از دیدگاه نهجامام علی

  .(23ص :9399؛ همان، 90ص :9331پردازند )علیخانی،  یم
ها و اهداف توسعه و پیشرفت سیاسی در مکتب  گرایانه، شاخص در این پژوهش ضمن تالش تفسیر
بیت)ع( بررسی  های پایه از توسعه و پیشرفت سیاسی در سیره اهل اسالم مورد بررسی قرار گرفته و مضمون

 شده است.

 شناسی پژوهش روش .2

ییق نیت تحقیاست. ماه یاهداف، اکتشاف ی، و بر مبنایادی، بنیریگ ن پژوهش از حیث جهتای  -ز کمِّ
تکنیک  باشد. تحلیلی از نوع تحلیل مضمون می -. روش پژوهش حاضر، توصیفی)تلفیقی( است یفیک

اولیه های   پژوهش حاضر، روش مصاحبه عمیق است. مصاحبه .و دوم 5آوری اطالعات در مرحله اول جمع
های داده شده به سؤاالت و   به صورت کاماًل باز و ساختارنیافته انجام گرفت و به مرور با توجه به پاسخ

های بیشتر برای سؤاالت بعدی، شکل سؤاالت تاحدی تغییر   نخ  های اولیه و یافتن سر  کدگذاری مصاحبه
در  به اهداف اصلی پژوهش بود. بردن ت مرتبط با موضوع و در چارچوب پیچند تمام سؤاال   کرد، هر

از پرسشنامه سازی در تکنیک دلفی فازی،  آوری آراء خبرگان برای پیاده مرحله سوم پژوهش، به منظور جمع
 ییاین پایین جهت تعیهفت مقیاسی استفاده شده است. در تعیین روایی پرسشنامه، روش اعتبار محتوا و همچن

ت ین پرسشنامه از قابلی( نشان داد ا3/5د که ضرایب آلفای به دست آمده )کرونباخ بکار برده ش یآزمون، روش آلفا
  باشد. برخوردار می یاعتماد کاف

همچون علوم اسالمی، مدیریت دولتی،  ییها  نظران حوزه جامعه آماری این پژوهش، کلیه صاحب
                                                           

 تحلیل مضمون .5
 MAXQDAافزار  وسیله نرمه کدبندی و حصول به اجماع ب ..
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که نمونه آماری مشیءگذاری و علوم خارج بوده  مدیریت تطبیقی و توسعه، مطالعات سیاسی، مدیریت خط
تهران،  یها مورد اشاره از حوزه علمیه قم و دانشگاه یها  نفر از اساتید مطرح در حوزه 02مورد استفاده، 

 علوم و تحقیقات تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی و امام حسین)ع( هستند. 
است. گلوله برفی روشی سودمند برای مطالعات کیفی و  5گیری پژوهش، روش گلوله برفی روش نمونه

کند و نفر بعدی نیز همین  باشد. در این روش، نفر اول، شخص دوم را به پژوهشگر معرفی می اکتشافی می
 (. Baltar & Brunet, 2012: P. 60) یابد طور و این روند ادامه می

ساختار  مهین ییها از مصاحبه یریگ ، با بهرهپژوهش یها ل دادهیو تحل یفراگرد گردآور یدر گام اول، ط
ها و اهداف توسعه و  شاخص ییه پژوهش که معطوف به شناسایاول یها افته با خبرگان منتخب، دادهی

ن یها چند اده شده مصاحبهیشد. در گام دوم، متن پ یبودند، گردآوربیت)ع(  پیشرفت سیاسی در مکتب اهل
ه با یاول ید. سپس کدهایو استخراج گرد ییه شناسایکد اول 203گرفت و قرار  ینیمرتبه مورد مطالعه و بازب

مولفه مورد اجماع  905قرار گرفته و  ینیل و بازبین مرتبه مورد تحلیچند MAXQDAافزار  استفاده از نرم
مضمون پایه توسعه  20ت یاستفاده شد. در نها .قرار گرفت. سپس جهت آزمون نتایج از تکنیک دلفی فازی

 شد. ییها شناسا پیشرفت سیاسی از مجموعه دادهو 
 در این عوامل  توصیفی یبند تیاولو و مهم موضوعات نییتع یبرا کارا ابزار كی عنوان به یدلف روش

شده است. در این پژوهش، از روش دلفی فازی پیشنهاد شده بوسیله  شناخته یتیریهای مد میتصم
المللی بوده،  های مورد استفاده در سطح بین رین دلفی فازیت ( که از رایج9113و همکاران ) 3ایشیکاوا

 استفاده شده است. 

 های پیشرفت سیاسی در پرتو فرمایشات ائمه معصومین)ع(   . مؤلفه0

 توان به شرح زیر فهرست کرد: را می )ع(نیمعصوم ائمهترین ابعاد پیشرفت سیاسی از دیدگاه  مهم
بیت)ع(، تشکیل یک نظام  ترین مولفه پیشرفت سیاسی در کالم اهل  ترین و اساسی  ابتدائی .0-0

                                                           

1. Snowball Sampling 
2. Fuzzy Delphi 

3. Ishikawa 
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 و اسالم نید الزامات از یاسالم نظام کی یریگ باشد. شکل  حکومتی براساس دستورات اسالمی می
 مختلف امور در مربوطه احکام یاجرا ،یاسالم یمرانحک بدون رایز است، عهیش مذهبخصوصًا 
( ع)رمؤمنانیام حضرت خصوص نیا در(. 039: ص9319 ،یآمل یجواد) شد خواهد مختل مسلمانان

 از یریگ بهره که داند یم آن یها دانه یبرا حیتسب رشته همانند را جامعه یبرا حکومت و نظام: ندفرمای  یم
 لیتشک تیاهم درباره( ع)رضا امام نیهمچن. (900 خطبه البالغه، نهج) ستین ممکن آن، بدون ها دانه

 با مگر باشند، کرده یزندگ و مانده داریپا که میابی ینم را یملت و فرقه چیه: ... ندیفرما یم یاسالم نظام
 یحاکم خود یایدن و نید امر یبرا ناچارند مردم[ که روست آن از نیا] و بخش قوام ییروا فرمان داشتن
شیخ صدوق، ) ابدی ینم سامان و قوام حاکم، آن بدون مردم یزندگ و...  کند یسرپرست را آنها تا باشند داشته

 (.959، ص2ج :9339
کند، وجود حاکم عادلی است   معیار دومی که در پیشرفت سیاسی جامعه نقش مهمی را ایفا می .0-3

 امام خصوص نیا در که براساس مبانی اسالمی جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت نماید.
 داده قرار( عادل) پاکدست و نگهبان امانتدار، نا،توا یرهبر و امام مردم، یبرا اگر: فرمودند( ع)رضا

ت رفت، یم نیب از نید ،گردید یم نابود نییآ شد، ینم  بر گذاران  بدعت افت،ی یم رییتغ یاله احکام و ها  سنِّ
، 2ج :9339 شیخ صدوق،) شدند یم دچار شبهه به مسلمانان و کاستند یم آن از ملحدان و افزودند یم آن

کند که در صورت عدم توجه به آن،  یاشاره م زیچ سه به )ع(صادق امامز ین در جایی دیگر (.959ص
 و کوکارین یفرمانروا زگار،یپره یدانا هیفق: شد خواهند دچار یزندگ در ینابسامان )جوامع اسالمی( به

گاه پزشک  قیمصاد از کیی( ع)رضا اماماز منظر (. 391: ص9303 ابن شعبه حرانی،) اعتماد مورد آ
 از اجتماعی امور در او به حقی صاحب هر حق دادن: از است عبارت که بوده اجتماعی عدالت ،عدالت

 (.99ص :9391 ،یصادق... ) و حقوق اقتصاد، است،یس لیقب
کند که دو قسمت از آن، شامل ابعاد نظری و درونی انسان است و   امام علی)ع( عدل را چهار بخش می

شود. از نظر ایشان، عدل شامل: فهمی ژرف نگرنده،   عملی و بیرونی را شامل میدو قسمت دیگر، ابعاد 
: 9339برنده، نیکو داوری نمودن و در بردباری استوار بودن است )شهیدی،   دانشی پی به حقیقت

ترین عامل در بقاء و دوام جوامع، وجود عدالت در نظام سیاسی   (. از دیدگاه امام علی)ع( مهم300ص
است و تا زمانی که عدالت نیز باشد، ثبات نیز وجود خواهد داشت و اگر ظلم کند، ناگزیر پس از مدتی 

  (.03 نامه البالغه، نهج)سرنگون خواهد شد 
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حاکمان اسالمی معرفی هایی برای   در ادبیات اسالمی و کالم معصومین)ع(، اوصاف و ویژگی .0-2
شده است که این اوصاف، تاثیر بسزائی در پیشرفت سیاسی جامعه دارد. برخی از این اوصاف به عنوان 

 های توسعه و پیشرفت سیاسی مطرح هستند که در ذیل آورده شده است:   شاخص
 دیبا خود تیمورأم و قلمرو در جامعه اقشار تمام یاسالم نظام در پذیری:  مسئولیت .0-3-9

 ،یآمل یجواد) ابدی  یم یشتریب تیاهم ،نظام کارگزاران و حاکمان در یژگیو نیا و باشند ریپذ  تیلئومس
 کنند  ید میت و تعهد حاکمان در برابر مردم تاکیبه مسئول )ص(اکرم امبریپ رونیا از(. 033ص :9319

 بر را یقوم یرهبر کس هر که: ندفرمای  یم زیشان در جای دیگر نیا(. 9390ص :9ج ،ق9092 دیلمی،)
 انیم در اگر ،پس است، شده بسته گردنش به دستانش دو که دیآ  یم یحال در امتیق روز باشد، داشته عهده
 افکنده دوزخ آتش در باشد ظالم اگر و کند  یم آزاد را او سبحان یخدا بود، کرده رفتار خدا امر به مردم

 (.99ص :0، ج9303)شیخ صدوق،  است زشت یبازگشت و بد یتحول و شود  یم
 یبرا را آنچه یعنی داند،  یم کیشر گرانید یشاد و غم در را خود مسلمان انسان خیرخواهی: .0-3-2
 آرزومند زین گرانید یبرا کند،  یم آرزو خود یبرا را آنچه و است خواهان زین گرانید یبرا خواهد، یم خود

 پشت و حضور در است واجب مؤمن بر: »ندفرمای  یم یرخواهیخ تیاهم مورد در )ع(صادق امام. است
 نیتر  منزلت با امتیق روز در: »فرمودند که است تیروا)ص( خدا رسول از .«باشد مؤمن رخواهیخ سر،

 ی،نیکل« )است زده قدم خلق به نسبت یرخواهیخ در گرانید از شیب که است یکس خداوند نزد مردم
 مردم به نسبت حاکمان یرخواهیخ جامعه، در یرخواهیخ بارز ینمادها از یک(. ی259ص ،2ج :9300

 شما بر من یراست به! مردم یا: ندیفرما  یم مردم به خطاب ،ای  خطبه در( ع)یعل حضرت رونیا از. باشد  یم
 البالغه، نهج) باشم شما رخواهیخ که است نیا من بر شما حق اما د؛یدار یحق من بر زین شما و دارم یحق

 (. 30 خطبه
 محبت با همراه برخورد و یمهربان یاسالم حاکم های  یژگیو از یکی مهربانی و محبت با مردم: .0-3-3

: دیگو یم بکر، یاب بن محمد مصر، در خود فرماندار به نامه در ی)ع(عل امام رابطه نیهم در. است مردم با
 به مردم به شدن رهیخ و نگاه  مین در و تیها  نگاه در باش، خندان و رو  گشاده مهربان، خو،  نرم فروتن، مردم با»

« نگردند وسیمأ تو عدالت از ها  ناتوان و نکنند طمع تو یدرستکار در بزرگان تا کن رفتار یتساو
 باشد داشته عطوفت و یمهربان یرو از ینگاه مردم به دیبا حاکم اسالم، منطق در(. 23 نامه البالغه، نهج)

)شیخ  باشد مردم یبرا مهربان یپدر همانند دیبا حاکم: ندیفرما  یم رابطه نیا در( ع)سجاد امامکه  یطور  به
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به احساس رحمت به مردم و  اشتر مالک عهدنامه در زین( ع)یعل امام(. 029ص :2، ج9303صدوق، 
 :9303 ابن شعبه حرانی،) ندیفرما  یاشاره م از ظلم انتیاز عدل و ص یبردار بهره آنها جهت یسزاوار

 (.923-920ص
 فرهنگ شدن نهینهاد جامعه، توسعه و رشد جهت در بارز های  یژگیو از یکی زیستی: ساده .0-3-0
الت یستیز سادهگرچه . باشد  یم یستیز ساده  شمرده ارزش کی جامعه، افراد یبرا و عدم توجه به تجمِّ

 اعتماد و آرامش اتموجب ی آنهاستیز  ساده و بوده الزام کی جامعه، کارگزاران و حاکمان یبرا اما شود، یم
معروف  نامه از یبخش در( ع)یامام عل ن بارهیدر ا(. 030: ص9319 ،یآمل یجواد) آورد  یرا فراهم م مردم
 به ایدن از ،(طالب یاب بن یعل) شما یشوایپند: ... یگو  یم نیچن بصره فرماندار ف،یحن بن عثمان به خود

گاه. است کرده بسنده نان قرص دو به خوراک از و کهنه لباس دو  د،یندار را آن توان هرگز شما که دیباش آ
 و طال شما، یایدن از من سوگند خدا به. دیکن یاری مرا یاستوار و یپاک ،تالش یی،پارسا زهد، با یول

 از و ام  نساخته آماده یبدل ام،  کهنه لباس نیا یبرا و نکرده رهیذخ آن، یها  ثروت و میغنا از و ندوختهین یا نقره
 البالغه، نهج) ام  نبرده یا  بهره زیناچ خوراک جز ایدن نیا از و نداده اختصاص خود به وجب کی آن، نیزم

 (. 00 نامه
وظایف حاکمان اسالمی از دیگر مواردی است که برای توسعه و پیشرفت باید مورد توجه قرار  .0-0

مکرر اشاره شده است. در این میان به موارد زیر  به این مهم )ع(نیمعصوم ائمهگیرد. از این لحاظ در کالم 
 توان به عنوان وظایف اصلی حاکمان اشاره نمود: می

 مانند یپژوهش و یآموزش مراکز سیسأت یاسالم نظام در حاکمان فیوظا از یکی افزائی:  دانش .0-0-9
 یها  رشته در فنون و علوم آموزش و حیصح پرورش مقدماتب ین ترتیبوده تا بد ...و دانشگاه مدرسه،

 یجواد) دهند سوق دانش عیرف هقلِّ  حرکت به سمت به را آنها و اختهس فراهم یاسالم تامِّ  یبرا را نگوگونا
 است شده اشاره یاسالم حاکمان مهم فهیوظ نیا به زین ما یاسالم میتعال در(. 030ص :9319 ،یآمل

 انیم از جهل تا دهد آموزش را شما نکهیا و: ... ندیفرما یم باره نیا در( ع)منانؤرمیام حضرت که یطور  هب
 (. 30 خطبه البالغه، نهج) دیگرد ختهیفره تا کند آشنا ادب با را شما و شود دهیبرچ شما

 اما رد،یگ  ینم مردم از را خود میمستق تیمشروع اگرچه ،ینید نظام کی در دسترس بودن: .0-0-2
 خصوص نیا در که یمناسب یکارها سازو از. دینما نیتأم را مردم یرستگار و صالح حداکثر است موظف

 به مردم یابیسهولت دست. است مردم و مردان دولت مستمر و میمستق ارتباط شده، هیتعب ینید دولت در
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م آتش از آنها نجات باعث ،سائلم حلِّ  یبرا یاسالم ک حکومتی در حاکمان ( ع)صادق امام. است جهنِّ
 مردم یرو بر را خود در و کند شهیپ عدالت و ردیگ برعهده را مردم یکارها از یکار کس هر: فرمودند

 را خدا دهد، قرار نظر و کار مالک را مردم به خدمت و بردارد انیم از را آنها و خود نیب موانع و دیبگشا
: 9302، صدوق) آورد در بهشت به و دهد امان دوزخ آتش خطر هراس از امتیق روز در را او که سزاست

 (. 200ص
 یدارا که شوند انتخاب جامعه امور یتصدِّ  یبرا دیبا یکسان :نفس بیتهذ و هیتزک .0-0-3

 با ،یاله سنن و قرآن از یرویپ خداوند، از اطاعت تقوا، همچون ،باشند یاجتماع و یاخالق یها تیصالح
 در ی)ع(عل امام. (903: ص9311و... )مهربان،  بودن خدا نید به یرسان یاری راه در قلب و زبان و دست
 به را یژگیو نیا ها حکمت ای ها خطبه ها، نامه قالب در گوناگون یها مناسبت به البالغه نهج مختلف یجاها

 یرو در او یها ارزش و خدا پاسدار یاسالم حاکم نکهیا مورد در مثالً . اند نموده عنوان غیبل و بایز یها انیب
(. 332 حکمت البالغه، نهج) اوست نیزم در خدا پاسبان یاسالم حاکم: »دیفرما یم ،باشد یم نیزم

 با ناً یقی دهند، قرار خود یکارها سرلوحه را نید دستورات و باشند خداترس یافراد آن حاکمان که یا  جامعه
 مردم یرهبر که یکس: ندیفرما  یم( ع)رمومنانیام .نمود خواهند یط را توسعه و رشد ریمس یشتریب سرعت

 تیترب دیبا و گمارد همت خود تیترب به ،بپردازد گرانید تیترب و میتعل به آنکه از شیب دیبا ،ردیپذ  یم را
 سزاوارتر میتکر و احترام به باشد، شیخو یمرب و معلم که یکس. باشد او یزبان تیترب از شیب او یعمل

 . (33 حکمت البالغه، نهج) است گرانید یمرب و معلم که یکس از خواهد بود
 دارند فهیوظ مردم حرمت حفظ بر افزون ،یاسالم نظام کارگزاران و حاکمانحفظ اسرار مردم:  .0-0-0

 وبیع شدن آشکار صورت در بلکه کنند، یریجلوگ آنان حرمت هتک از و بپوشانند را آنان اسرار و وبیع
( ع)منانؤرمیام(. 033ص :9319 ،یآمل یجواد) کنند تصحِّ  بر حمل را منؤم کار و ریتطه را آنها دیبا

 یکسان تو نزد آنان نیتر مبغوض و تو از مردم نیدورتر دیبا :دیفرما یم اشتر مالک به شیخو درعهدنامه
 در گرانید از شیب دیبا حاکم و هست یوبیع مردم در که است یعیطب. هستند مردم وبیع یدرپ که باشند

 شده آشکار تیبرا که را یوبیع یدار فهیوظ تنها تو. نباش مردم یمخف وبیع یدرپ پس. بکوشد آن پوشش
 و بیع یتوان یم تا. کرد خواهد یداور نشده، آشکار تو بر که یوبیع درباره خود خدا و یینما ریتطه است،

 (.20-20 بند ،03 نامه البالغه، نهج) بپوشاند مردم از را تو راز خدا تا بپوشان، را گرانید راز
 از کوکارانین حق در احسان و مردم های  لغزش و خطاها از یپوش چشم پوشی از خطاها: چشم. 0-0-0
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 یبرا ییمبنا و( 039ص :9319 ،یآمل یجواد) است یاسالم نظام در کارگزاران و حاکمان فیوظا گرید
 در خدا یدار دوست که اندازه همان به: ندیفرما  یم مالک به( ع)منانؤرمیام. باشد  یم جامعه توسعه و شرفتیپ

 (.95-1 بند ،03 نامه البالغه، نهج) ببخش مردم به خود گذشت و عفو از ،باشد داشته گذشت و عفو تو حق
 یمرزها از مناسب امکانات و ابزارها یریکارگ به با دارد فهیوظ یاسالم حاکم حراست از مرزها:. 0-0-0
 یاسالم نظام ینابود و یریپذ بیآس به کار نیا در یکوتاه و کند حراست یاسالم کشور ییایجغراف

ابن ) کند یکوتاه مرزها حفظ در ستین سزاوار حاکم یبرا: ندیفرما  یم( ع)یعل منانؤرمیام. انجامد یم
 (.391ص :9303شعبه حرانی، 

 تا باشند صالح دیبا مردم هم و حکومت هم ،ینید جامعه در ها:  گزینش صالحان برای مسئولیت . 0-0-3
 از حکومت صالح از محافظت یبرا تالش و صالح زمامداران انتخاب. ردیگ شکل صالح یاسالم جامعه

 از یاسالم نظام تیریمد در متعهد و صالح افراد یریکارگ به ،نیبنابرا. است برخوردار ییواال گاهیجا
 انجامد  یم نظام یناکارآمد به تینها در ناصالح رانیمد و کارگزاران تیریمد و است حاکمان فیوظا

 یبرا ستین سزاوار: ندیفرما  یم( ع)یعل منانؤرمیام خصوص نیا در(. 005: ص9319 ،یآمل یجواد)
 ستگانیشا نشیگز ،شده مالیپا حقوق به یدگیرس ،مرزها از حراست: کنند یکوتاه مورد سه در حاکمان

 (.391: ص9303 ابن شعبه حرانی،) مختلف یها  تیمسئول یبرا
 نظام روشن فیوظا از آنان حقوق و مظلومان و محرومان از دفاع حمایت از محرومان: . 0-0-9
 و توسعه از یمطلوب سطح به دنیرس یبرا واقع در. دیآ  یم شمار به آن کارگزاران و حاکمان و یاسالم

 بر فراوان دیتاک زین یاسالم یمبان در. رندیگ قرار تیحما مورد جامعه فانیضع و محرومان دیبا شرفتیپ
 مانیپ یاسالم حاکم از خدا: ندیفرما یم( ع)یعل منانؤرمیام کهی طور به ،است شده محرومان تیحما

  (.330: ص9399ی، طوس) نکند سکوت مظلومان یگرسنگ و ستمگران یخور پر برابر در که است گرفته
 به یاسیس رفتار و یاسیس امور در یاسالم حاکم ،یاسالم اتیادب درپرهیز از دروغ و خیانت:  . 0-0-1

 در یبزرگ اریبس مانع جامعه با صداقت عدم و کند استفاده خدعه و لهیح و مکر از تواند  ینم وجه چیه
 و صراحت با دیبا حاکم ،داشتند دیتأک خود ینظر و یعمل رهیس در ی)ع(عل امام. باشد  یم شرفتیپ

 در را امور زمام حضرت آن چون که بود یاسیس اخالق نیهم براساس و دینما برخورد مردم با صداقت
پیمان من، در گرو گفتار من است و من : »فرمود مردم به خود یحکومت خطبه نینخست در، گرفت دست

 کس هر: فرمودند( ص)اکرم امبریپ( 90 کالم البالغه، نهج) «برای درستی گفتار، متعهد و مکلف هستم
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، فراس یاب بن ورام) کند  یم حرام او بر را بهشت خدا کند، انتیخ آنان به و ردیبگ برعهده را مردم یرهبر
 ندنک  یم ی اشارهستمگر لیدل به ظالم حاکمان یز به نابودین( ع)صادق امام(. 223، ص2ج :9301

 (.330، ص99ج ق:9059ی، نور)
 تا داند یم مشورت را جامعه اداره و حکومت مهم ارکان از یکی( ع)یعل امام :مردم با مشورت . 0-0-95

 هرفرماید:   البالغه می  نهج 909همچنین در حکمت شود و  استخراج شان نیبهتر و نیتر کامل ،آنها انیم از
 ساخت کیشر آنان خرد در را خود ،انداخت بر یرأ مردمان با که هر و دیرس هالکت به ،دیگرد یخودرأ که

 بهتر ادامه و قدرت یها هیپا میتحک یبرا نیمشاور وجود( ع)امام دگاهید از (.909البالغه، حکمت   )نهج
گاه نیمشاور وجود لزوم و مشورت یوجود فلسفه بلکه است، تیحاکم و تسلط  کنار در دانشمند و آ

 رفتن هدر و اشتباهات از زیپره و جامعه اداره یبرا بهتر و حیصح یها راه افتنی خاطر به یاسیس نخبگان
 نبوده نخبگان ندیخوشا مشورت نگونهیا است ممکن اگرچه. باشد می آن یاجرا و یگذار استیس در روهاین
(. امام صادق)ع( نیز 03البالغه، نامه  د )نهجباش تلخ شانیا بر و داشته تعارض آنان منافع با یحق سخن ای

کردن ترغیب کرده و خودرأی بودن را موجب نابودی و هالکت  در جاهای مختلف، مسلمانان را به مشورت
 (.950-950ص ،03: ج9319انسان برشمرده است )مجلسی، 

ی، اسالم نظام اب عتیب و یوفادارای پیشرفت و توسعه وظایفی را برعهده دارند. افراد جامعه نیز بر .0-5
باشد که در منابع اسالمی بدان  ی سه وظیفه اصلی افراد میاسیس مشارکت و حتینصو  حاکمان کردن یاری

 اشاره شده و در ادامه توضیحات مربوط به این سه شاخص آورده شده است:
 نیا از یکی. است شده انیب یمختلف فیتعار عتیب یبرای: اسالم نظام اب عتیب و یوفادار .0-0-9

 که است آن عت،یب معنای قت،یحق در. باشد می اطاعت و یفرمانبر به بستن مانیپ یمعنا به فیتعار
 حاکم، و کند ِاعالم او اوامر و او از را خود اطاعت تا گذارد می حاکم دست در را خود دست شخص،

فی هرگونه ، 99ج ق:9093 طباطبائی،) دهد  انجام او شئون در طرف، دو قبول مورد نیقوان براساس را تصرِّ
 ییشکوفا سمت به یا  جامعه و بوده مردم توده بر عادل حاکم حقوق جمله از یوفادار و یاری(. 230ص

 زین خصوص نیا در. باشند خود امر ِّیول و حاکم فرمان هب گوش و وفادار نظام آن به مردم که کند  یم حرکت
 عهده بر من که یحق اما! مردم یا: ندیفرما یم فیوظا و حقوق نیا شمردن بر با ای  خطبه در( ع)منانؤرمیام

 (.30 خطبه البالغه، نهج) دیا داشته من با که است یعتیب به یوفادار ،دارم شما
 در معصوم حاکم از اطاعت ،یاسالم نظام حفظ مهم و یمحور عناصر از :حاکمان کردن یاری .0-0-2
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 توسعه در ها  مولفه نیتر یاساس از یکی شاخص نیا. است بتیغ دوران در هیفق یول نصرت و حضور عصر
 یواقع یمعنا به شرفتیپ و توسعه ،نباشند خود حاکمان و دولت یحام مردم کهی زمان تا و باشد  یم یاسیس

 چون که است نیا من برابر در شما فیوظا گرید از...  :ندفرمای یم )ع(رمومنانیام. ابدی  ینم ظهور خود
 ،البالغه نهج ؛20ص :9ج الغارات،) دیکن یرویپ من یدستورها از کرده، اجابت فراخوانم یکار یبرا را شما

 (.30 خطبه
 ضمن حاکمان، به نسبت دارند فهیوظ مردم اسالم فرهنگ دری: اسیس مشارکت و حتینص .0-0-3
 همه حضور با مگر ستین یعمل کار نیا و باشند داشته( یرخواهیخ) حتینص خالصانه و ناصحانه یوفادار
؛ 002ص :9319 ،یآملجوادی ) است یاسالم حکومت یتعال و رشد آن ثمره که امور اداره در مردم جانبه

 ،است شده اشاره رگذاریتاث مولفه و شاخص نیا به زین یاسالم یمبان در .(02: ص9319قهساره،  یمحمود
 جامع یا  خطبه آنان یبرا و گردآورد فیخ مسجد در را مردم ،الوداع حجت در )ص(خدا رسول که یطور  به

 زیچ سه: فرمودند آن در و( 999، ص0ج: 9310 قمی مشهدی: ؛003، ص2ج :9393 ی،قم) خواندند
 و حتینص و خالصانه یوفادار ،خدا یبرا خالصانه کار انجام :کند  ینم انتیخ آنها در مسلمان که است

 نیا در] که مسلمانان اجتماع در مداوم مشارکت و حضور ،مسلمان انیشوایپ و حاکمان یبرا یرخواهیخ
( ع)رمؤمنانیام نیهمچن(. 053ص :9ج ،9300 ،کلینی) است آنان حال شامل امامان یدعا[ صورت

 در[ امور اداره در خود جانبه همه و خالصانه حضور با] که است نیا شما بر من حقوق از یکی: ندیفرما  یم
 (.20، ص9ج ق:9095 ابن هالل ثقفی،) دیباش من دلسوز و رخواهیخ نهان و آشکار
 در که شود  یم یتلق افتهی توسعه یا  جامعه های اجتماعی موثر در توسعه و پیشرفت سیاسی:  شاخص .0-6

 ابعاد ریسا و بوده یبعد تک یگاهباید نن ،سیاسی توسعه به نگاه. باشد کرده رشد متوازن طور به ابعاد همه
های اجتماعی   شاخص .گیرد قرار یعمل و یجدِّ  توجه مورد بایست  ، نظیر توسعه اجتماعی نیز میتوسعه

اند، شامل اتحاد و همبستگی و   موثر در توسعه و پیشرفت سیاسی که در این پژوهش شناسایی و بررسی شده
 همچنین قیام در برابر ظلم است. 

 تیاهم از اسالم نید در عادل یشوایپ و نید حول مسلمانان وحدتبستگی: اتحاد و هم .0-0-9
 ،یآمل یجواد) باشد تر می  به صورت جماعت ارجح نماز ی اقامهحتکه  یا  گونه  به ،برخوردار است یاریبس

 تحقق و باشد  یم اسالم مهم اریبس مسائل از یاجتماع فساد و فتنه تفرقه، گرید طرف از(. 005ص :9319
 یکی و دربردارد جامعه و افراد یبرا یمعنو و یماد شرفتیپ و تمحبِّ  وحدت، آرامش، چون یمثبت آثار ،آن
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 رسول. باشد  یم امر حاکمان با جامعه افراد انیم اتحاد و یهمبستگ وجود ،توسعه در مهم های  شاخص از
 را هگلِّ  از دورافتاده و وامانده گوسفندان همواره گرگ که  چنان است، انسان گرگ طان،یش: فرمودند( ص)خدا

 مجالس و جماعت در شرکت به باد شما بر و دیزیبپره( یا  فرقه و یاسیس) ها  یبند  دسته از ،پس درد،  یم
 یاسیس وحدت: فرمودند گرید یجا در(. 351ص ،9ج ق:9095 ابی بکر،) مساجد در حضور و یعموم

 955 بند ،912 خطبه البالغه، نهج) داند  ینم را آن ارزش کس چیه که است ینعمت ،عادل یشوایپ محور بر
 (.950 و

 نیمواز براساس ظالمان برابر در امیق و یزیست ظلم بر فراوان دیتاک اسالم در قیام در برابر ظلم: .0-0-2
 به خطاب حضرت که نمود اشاره( ع)نیحس امام امیق به توان  یم مورد نیا در بارز ای نمونه به و شده یاسالم

 نیچن در گردد؟  ینم یاردخود باطل از و شود  ینم عمل حق به که دینیب  ینم ایآ: فرمودند نیچن یاسالم تامِّ 
: 9303 ابن شعبه حرانی،) بشتابد پروردگارش دارید به و بگذرد جانش از مؤمن است سزاوار یطیشرا
 آنها هیعل مقابله به و نکرد سکوت ستم و ظلم مقابل در دیبا تفشریپ و توسعه یبرا ،نیبنابرا .(200ص

 های اصلی پیشرفت سیاسی در کالم معصومین)ع( به اختصار آمده است. ، مؤلفه9در جدول شماره  .برخاست
شاخص سیاسی موثر در  0در این پژوهش،  های سیاسی موثر در توسعه و پیشرفت سیاسی:  شاخص .0-7

اند که شامل مشروعیت )مقبولیت سیاسی(،   پیشرفت و توسعه سیاسی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته
و امنیت  جامعه اکراه زمان در حاکمان و رهبران اجبار عدم، مخالف احزاب و افراد یآزادآزادی سیاسی، 

 سیاسی است.
 گرفته معادل Legitimacy واژه با معمول، طور به تیمشروعمشروعیت )مقبولیت سیاسی(:  .0-3-9

 و نید منظر از تیمشروع که یحال در است، نهفته تیقانون مفهوم ینوع ،یسیانگله واژ نیا در. شود یم
 یاندک واژه، نیا با گرفتن معادل که دارد قرار اسالم مقدس عتیشر و شرع با ارتباط در ،یاسالم فرهنگ
 نانوشته، نیقوان و آن از اعم بلکه ندانسته، یوضع نیقوان به منحصر را قانون نکهیا مگر. دارد الزم تسامح

 یاسیس واژگان از که تیمشروع ،اساس نیا بر .(09: ص9330)قادری،  میبدان یعرف قانون و یاله نیقوان
 :دارد وجود مقوله دو متفاوت است. در واقع، بوده، فقه در ی کهتیمشروع با ،است یاسیس علوم رشته در

 ،اصطالح به و یمردم تیمقبول همان ،نجایا در .است یمردم تیمقبول یگرید و یاله تیمشروع ،یکی
 .شود یم یبررس )سیاسی( تیمشروع
 اشاره آنها از یتعداد به که دارد وجود البالغه نهج در یادیز موارد( یاسیس) تیمشروعدر خصوص ـ 
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 و یتصدِّ  در مردم حضورکند که   البالغه به این موضوع اشاره می  نهج 3امام علی)ع( در خطبه  .شود یم
 بلکه ،باشد همراه اجبار و اکراه با حکومت یتصد دینبا یاسالم حکومت درو  است مؤثر حکومت یاجرا

البالغه  نهج 933(. همچنین در خطبه 3البالغه، خطبه  )نهج گردد همراه یمردم تیمقبول و خواست با دیبا
 توسط حاکمان آن در که است یمردم ،تیمقبول وجود در یحکومت هر الزمهشود که   به این نکته اشاره می

ا ،شوند یم انتخاب مردم  به لذا ،است ناممکن انتخاب نیا در مردم همه حضور یلیدال به که ییآنجا از امِّ
 آنها مقبول و مردم طرف از دیبا قدرت رندهیگ و تیحاکم که اصل نیا در یول ،شود یم ءاکتفا سریم مقدار
 عتیبامام حسن)ع( نیز در نامه خود به معاویه،  (.933البالغه، خطبه  )نهج ندارد وجود یشک ،باشد
 هیمعاو از لیدل نیهم به و داند یم حکومتش و تیوال تیمشروع لیدل را خود با مردم مندانهتیرضا

 (.33-30ص: 9391ی، اصفهان ابوالفرج) ردیگ شیپ را مردم راه و کند عتیب او با که خواهد یم
اولیه یک حکومت اسالمی، آزادی است. آزادی سیاسی، یکی از نیازهای  آزادی سیاسی: .0-3-2

(. آزادی سیاسی از 39: ص9331آید )میراحمدی،   ترین اقسام آزادی به حساب می  عنوان یکی از مهم  به
طور مستقیم با حاکمیت و قدرت سیاسی در ارتباط است و از سوی دیگر، به نقش مردم در نظام   سو، به یک

خواهانه در دنیا،   های آزادی  های استبدادی و انقالب  ها علیه حکومت  ری از مبارزهسیاسی اشاره دارد. بسیا
های مردمی   برای کسب آزادی سیاسی بوده است. امروزه، آزادی سیاسی از ارکان الزم و تردیدناپذیر نظام

 (.20: ص9392زایی،   آید )لک  شمار می  به
کنند.   ی نیست که صاحبان قدرت به مردم اعطاء میآزادی از دیدگاه امام علی)ع( حق و امتیازـ 

البالغه، نامه   طور فطری آزاد آفریده شده است )نهج  بنابراین، آزادی در دست حاکمان نبوده و بلکه انسان به
(. با توجه به این دیدگاه امام علی)ع(، مردم باید خود را آزاد بدانند و وظیفه رهبران و حاکمان سیاسی 39

های سیاسی   اًل آن را محدود نکرده و مورد تهدید قرار ندهند و ثانیًا در حفظ و نگهداری آزادیاست که او
 ها نیز محدود نشوند.  بکوشند تا از طرف دیگران و سایر گروه

ها در زمان امام علی)ع( عبارت بودند از: قاعدان،   ترین گروه  مهم :مخالف افراد و احزاب یآزاد .0-3-3
های امروزی را نداشتند، ولی   های احزاب و تشکل  ها اگرچه شاخصه  قاسطان و مارقان. این گروهناکثان، 

 هایی بودند که در زمان حکومت امام علی)ع( حضور داشته و با داشتن عقاید خاصی، طرفدارانی جریان
د که امام با علم به ده  البالغه نشان می  دادند. بررسی نهج  هایی را انجام می  و فعالیت نیز جذب کرده

های آنها، تا زمانی که دست به اقدام عملی علیه حکومت نزده بودند، با ایشان مقابله نکرده و تنها   فعالیت
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گاهی دادن، قدرت تحلیل و انتخاب مردم را افزایش دادند )نوری همدانی،   (.01: ص9309با آ
تواند عموم   از نظر امام علی)ع( حاکم نمی عدم اجبار رهبران و حاکمان در زمان اکراه جامعه: .0-3-0

البالغه به این نکته اشاره شده است که اگر   نهج911پسندند. در خطبه   مردم را مجبور به کاری کند که نمی
تواند آنها را مجبور نماید، بلکه خود باید روش دیگری در   مردم با امری مخالفت کردند، حاکم اسالمی نمی

 (. 911غه، خطبه البال  پیش گیرد )نهج
ت سیاسی: .0-3-0  از یکی عنوان به یامروز جوامع همه در ،یاسیس تیامن ژهیو به و تیامن مقوله امنیِّ
 .است گرفته خود به یبشر حقوق یتیماه و ردیگ یم قرار توجه مورد افراد نیادیبن حقوق یاصل یها مؤلفه

امام علی)ع( مورد توجه جدی بوده است. امام امنیت در همه جوانب آن، به عنوان یکی از اهداف حکومت 
نه تنها در آغاز حکومت خود، بیعت تحمیلی را طلب نکرد تا امنیت فردی و سیاسی مورد خدشه قرار گیرد، 

  .(919ص: 9331ها را آزاد گذاشت )دلشاد تهرانی،   بلکه در مقابل مخالفت افرادی برای بیعت کردن، آن

 پیشرفت سیاسی استخراج شده از کالم ائمه معصومین)ع( همراه با استناد به منابعهای  تطبیق مولفه -0 جدول

 استناد به منابع نام شاخص
حد پایین 

 عدد فازی
Uij 

حد وسط 

 عدد فازی

Mij 

حد باالی 

 عدد فازی

Lij 

عدد فازی 

 شده زدایی

Sij 

 لزوم تشکیل نظام اسالمی

  431: ص1391جوادی آملی، 
 146البالغه، خطبه  نهج

 111ص ،2ج :1378 صدوق،
 1373 ،یزنجانعمید 

7.1366 9.0180 9.7208 8.9613 

 عادل حاکم لزوم وجود

 432: ص1391جوادی آملی، 
 111ص ،2ج :1378 صدوق،

 319: ص1363 ،ابن شعبه حرانی
 341: ص1366، تمیمی آمدی

 1389 ،یصادق
 356ص: 1371 ،یدیشه
 53 نامه البالغه، نهج

7.3517 9.0223 9.7247 8.8609 

 و حاکمان پذیری مسؤلیت
 کارگزاران

 433: ص1391جوادی آملی، 
 1784: ص1ج ق،1412 ،دیلمی

 49: ص1391 ،یخلوص
 18ص ،4ج :1367 صدوق، خیش

0.0000 9.3282 9.3950 7.6531 
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 استناد به منابع نام شاخص
حد پایین 

 عدد فازی
Uij 

حد وسط 

 عدد فازی

Mij 

حد باالی 

 عدد فازی

Lij 

عدد فازی 

 شده زدایی

Sij 

 خیرخواهی برای مردم
 434: ص1391جوادی آملی، 

 218: ص2ج ،1365 ،یکاف
 34 خطبه البالغه، نهج

0.0000 8.8699 9.6184 7.5164 

 مردم با محبت و یمهربان

 438و  434: ص1391جوادی آملی، 
 27 نامه البالغه، نهج

 621ص :2ج ،1367 صدوق، خیش
 127-126: ص1363 شعبه حرانی، ابن

0.0000 8.7208 9.4781 7.3936 

 زیستی مسئولین ساده
 434ص :1391جوادی آملی، 

 45 نامه البالغه، نهج
 342ص ،21ج :1371امام خمینی، 

0.0000 9.1336 9.7747 7.7182 

 افزایی دانش
 435ص :1391جوادی آملی، 

 34 خطبه البالغه، نهج

 341: ص1366 ،تمیمی آمدی
0.0000 8.8638 9.6383 7.5155 

 بودن مردم در دسترس
 437: ص1391جوادی آملی، 

 62: ص1391 ،یخلوص
 245ص :1362 صدوق،

0.0000 9.0585 9.6278 7.6437 

 تهذیب و نفس تزکیه
 437: ص1391جوادی آملی، 

 332 حکمت البالغه، نهج
 73 حکمت البالغه، نهج

0.0000 8.9445 9.6148 7.5655 

 مردم اسرار حفظ
 437: ص1391جوادی آملی، 

 25-24 بند ،53 نامه البالغه، نهج
0.0000 8.7325 9.5194 7.4082 

خطاهای  از پوشی چشم
 زیردستان

 438ص: 1391جوادی آملی، 
 11-9 بند ،53 نامه البالغه، نهج

0.0000 8.3875 9.2996 7.1416 

 مرزها از حراست
 439: ص1391جوادی آملی، 

 319ص :1363 ،شعبه حرانی ابن
0.0000 8.7768 9.5428 7.4417 

 برای صالحان گزینش
 ها  مسئولیت

 441: ص1391جوادی آملی، 
 319: ص1363 ،شعبه حرانی ابن

0.0000 9.0452 9.6653 7.6410 

 محرومان از حمایت
 441: ص1391جوادی آملی، 

 374ص :1388 طوسی،
0.0000 8.7589 9.8952 7.4936 
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 استناد به منابع نام شاخص
حد پایین 

 عدد فازی
Uij 

حد وسط 

 عدد فازی

Mij 

حد باالی 

 عدد فازی

Lij 

عدد فازی 

 شده زدایی

Sij 

 خیانت و دروغ از پرهیز

 441: ص1391جوادی آملی، 
 16 کالم البالغه، نهج
 227ص ،2: ج1369، فراس یاب بن ورام

 374، ص11ج ق:1418ی، نور

 311: ص1388طوسی، 

0.0000 8.8619 9.6071 7.5091 

 مردم با مشورت
 161 حکمت البالغه،  نهج
 53 نامه البالغه،  نهج

 114-115ص ،67ج :1398، مجلسی
7.2806 8.8368 9.5344 8.6937 

 نظام با وفاداری و بیعت
 اسالمی

 441: ص1391جوادی آملی، 
 274ص ،18ج ق:1417 ،طباطبائی

 34 خطبه البالغه، نهج
0.0000 8.3614 9.3589 7.6325 

حاکمان توسط  کردن یاری
 مردم

 441: ص1391جوادی آملی، 
 24ص ،1ق: ج1411 ،هالل ثقفی ابن
  34 خطبه البالغه، نهج

0.0000 8.9723 9.6683 7.5929 

 سیاسی مشارکت

 442ص :1391 جوادی آملی،
 12ص :1386 گوئل، و لبرثیم

  286ص :1367 ،همکاران و یآبراکرام
 165ص :7ج ،1385 ،خمینی امام

قمی  ؛447ص ،2ق: ج1313قمی، 
 188ص ،4ج :1396مشهدی، 

 413ص :1ج ،1365 ،کلینی

 24ص ،1ج ق:1411 ،هالل ثقفی ابن

7.4034 9.0101 9.7272 8.8619 

 همبستگی و اتحاد
 451ص :1391جوادی آملی، 

 319: ص1ج ق،1411 ،بکر ابی

 114 و 111 بند ،192 خطبه البالغه، نهج

7.4366 9.0029 9.6418 8.8483 

 ظلم برابر در قیام
 464ص :1391جوادی آملی، 

 245ص :1363 ،ابن شعبه حرانی
0.0000 8.6108 9.5703 7.3356 

 تیمقبول) تیمشروع
 (یاسیس

 48ص: 1375 ،یقادر
 3 خطبه البالغه،  نهج
 173 خطبه البالغه،  نهج

 37-36ص: 1389 ،یاصفهان ابوالفرج

7.4446 9.0659 9.7660 8.9123 
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 استناد به منابع نام شاخص
حد پایین 

 عدد فازی
Uij 

حد وسط 

 عدد فازی

Mij 

حد باالی 

 عدد فازی

Lij 

عدد فازی 

 شده زدایی

Sij 

 یاسیس یآزاد
 26ص :1382 ،زایی  لک
 31 نامه البالغه،  نهج

7.1900 8.8106 9.5691 8.6669 

 7.5682 9.8852 8.7852 0.0000 69ص :1361 ،یهمدان ینور مخالف احزاب و افراد یآزاد

 وحاکمان رهبران اجبار عدم
 جامعه اکراه زمان در

 7.7463 9.7657 9.1780 0.0000 199 خطبه البالغه،  نهج

 7.8437 9.3328 9.0012 0.0000 198ص :1379 ،یتهران دلشاد یاسیس تیامن

 گیری . نتیجه5

ها و اهداف توسعه سیاسی  ها، تئوری سو شاهد تحوالت وسیع اصول، مبانی، شاخص امروزه، از یک
های فراوانی پیرامون توسعه سیاسی  بوده و از سوی دیگر، در منابع و مآخذ دینی، شاهد مصادیق و مولفه

پایدار هستیم. لذا، در این پژوهش تالش گردید تا با توجه به دو پیشینه نظری موجود، به تحلیل و بررسی 
 بیت)ع( پرداخته شود. مضامین توسعه و پیشرفت سیاسی پایدار در سیره اهل

های جدید برای ارزیابی  های انجام شده در زمینه توسعه سیاسی و همچنین تعریف شاخص با پیشرفت
تر  خص گردید که با گذر زمان، تعاریف نوین از توسعه سیاسی، به تعاریف اسالمی نزدیکآن، مش

 تر به این سرمایه معنوی و اثرگذار توجه شده است. های اسالمی، کم شوند، اما در کشور می
سازی   های موفقی را در زمینه توسعه سیاسی پایدار، طراحی و پیاده های پیشرفته، مدل برخی از کشور

سازی کرد.  ها را عینًا در کشوری دیگر پیاده توان این مدل است که نمی اند، اما تجربه نشان داده  دهکر
ت و سیره پیامبر)ص( و  یک اطهار)ع(  ائمهشناخت ابعاد توسعه سیاسی با استفاده از منابع قرآن، سنِّ

های فرهنگی،  ارزشاشد، زیرا ساخت مدلی مادر از توسعه سیاسی، جز در انطباق با ب ضرورت می
 پذیر نخواهد بود. اجتماعی و مذهبی یک ملت امکان

دسته اصلی  3توان در   های احصاء شده در ادبیات اسالمی برای توسعه سیاسی را می  شاخص
گیری اصل نظام اسالمی است که پایه و اساس توسعه سیاسی  بندی نمود. دسته اول مربوط به شکل تقسیم

الشرایط به عنوان رهبر جامعه اسالمی  باشد. در دسته دوم وجود یک حاکم فقیه جامع  از نگاه اسالم می
کند که باید   ها و اوصاف حاکمان و کارگزاران نظام اسالمی را بیان می  مدنظر است. در دسته سوم ویژگی

ایف های چهارم و پنجم وظ  پذیری و خیرخواهی باشند. در دسته هایی همچون مسئولیت  دارای ویژگی
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 متقابل حاکمان و افراد جامعه برای رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه برشمرده خواهند شد. نهایتًا در

های اجتماعی وسیاسی موثر بر توسعه و پیشرفت سیاسی قرار دارند. در جدول   دسته ششم و هفتم شاخص
قرار گرفتن دستورات  ها آمده است. آنچه واضح است اینکه همواره  گانه شاخص 3بندی  دسته 2شماره 

  تواند به عنوان راهی روشن در جهت رشد و ترقی جامعه اسالمی قرار گیرد.  بیت)ع( می  اهل
شاخص اولیه مهم و تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت سیاسی از  0توان دریافت که   می 2با توجه به جدول 

مشروعیت )مقبولیت سیاسی(، مشارکت ی، اسالم نظام اصل یریگ  شکلدیدگاه ائمه معصومین)ع( شامل 
 سیاسی، وجود حاکم عادل و اتحاد و همبستگی است.

 های معرف پیشرفت سیاسی از کالم ائمه معصومین)ع(   گانه شاخص 7بندی  دسته -3 جدول

 شاخص
 تیاولو بیترت

 (آزمون جینتا براساس)

 1 یاسالم نظام اصل یریگ شکلشاخص  -0
 4 عادل حاکم وجودشاخص  -3
  های مربوط به اوصاف حاکمان و کارگزاران  شاخص -2

 11  نیمسئول یستیز ساده 3-1

 11  کارگزاران و حاکمان پذیری مسؤلیت 3-2

 18  خیرخواهی برای مردم 3-3

 24  مردم مهربانی و محبت با 3-4
  های مربوط به وظایف حاکمان و کارگزاران  شاخص -0

 6 مشورت با مردم  4-1

 12 بودن مردم دردسترس 4-2
 13 ها   مسئولیت برای صالحان گزینش 4-3
 17  تهذیب نفس تزکیه و 4-4
 19 افزایی  دانش 4-5

 21 خیانت  و دروغ از پرهیز 4-6

 21 محرومان  از حمایت 4-7

 22  مرزها از حراست 4-8

 23  مردم اسرار حفظ 4-9

 26 خطاهای زیردستان از پوشی چشم 4-11
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 شاخص
 تیاولو بیترت

 (آزمون جینتا براساس)

  یاسالم حاکم برابر در جامعه افراد فیوظا به مربوط یها  شاخص  -5

 3  سیاسی مشارکت 5-1

 14 اسالمی نظام با وفاداری و بیعت 5-2

 15 حاکمان توسط مردم کردن یاری 5-3
  های اجتماعی موثر در توسعه و پیشرفت سیاسی  شاخص -6

 5 همبستگی و اتحاد 6-1

 25 ظلم برابر در قیام 6-2
  های سیاسی موثر در توسعه و پیشرفت سیاسی  شاخص -7

 2 (یاسیس تیمقبول) تیمشروع 7-1

 7 یاسیس یآزاد 7-2

 8  یاسیس تیامن 7-3

 9 جامعه اکراه زمان در وحاکمان رهبران اجبار عدم 7-4

 16 مخالف احزاب و افراد یآزاد 7-5
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