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چکیده

مبانی سند پیش نویس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در تک تک گزاره  های مربوط 

به آرمان، رســالت، افق و تدابیر حضور و نقش  آفرینی دارند. افق سیاســی به مثابه 

بخشی از افق سند، از چهار بخش تداوم رهبری و نظام سیاسی اسالمی، مشارکت 

مردم در ادارۀ شایســتۀ کشور، قدرت دفاعی بازدارنده و صلح جهانی تشکیل یافته 

است. این مقاله با اســتفاده از نظریۀ علم دینی آیت الله مصباح یزدی، گران باری 

گزاره  های افق سیاســی را از مبانی الگو نشان می  دهد. یافته  های تحقیق بیانگر آن 

اســت که ربوبیت تشــریعی الهی و لزوم وصول انســان به غایت قصوا از خلقت 

خویش به مثابه بخشــی از مبانی الگو بیانگر ضرورت تداوم رهبری و نظام سیاسی 

اســالمی است و مشارکت مردم در ادارۀ شایســتۀ کشور مبتنی بر بخش دیگری از 

مبانی همچون کرامت ذاتی، ســعادت اختیــاری، آزادی  خواهی، حقیقت  جویی، 

برخوداری از آزادی توأم با مســئولیت و حق تعیین سرنوشت است. قدرت دفاعی 

می امنیت برای کســب و حفظ ارزش  هایی همچون 
ّ

بازدارنده نیز برایند نقش مقد

دانش، پیشــرفت، عدالت و عزت اســت. اعتقاد به »خداباوری به عنوان اساس و 

 نسبت  سنجی مبانی و افق سیاسی
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محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان« به مثابه یکی از مبانی خداشناختی 

وحدت اسالمی و صلح جهانی است.

کلیدواژه  ها: سند پیش نویس الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت، پیشرفت، مبانی، 

افق، افق سیاسی.

مقدمه

ســند پیش نویس الگوی اسالمی ایرانی پیشــرفت محصول اجماع نخبگانِی اندیشمندان و اساتید 

متعهد و متدین ایرانی اســت که با توصیه  ها و هدایت های رهبر انقالب اســالمی تدوین و طراحی 

شده است. »مبانی« باورهای کلی و بنیادینی هستند که تعیین کنندۀ جهان بینی و اعتقادات محسوب 

میشوند. »آرمان  ها« ارزش  های بنیادین فرازمانی و فرامکانی دانسته شده  که جهت دهندۀ پیشرفت 

اســت. مقصود از »رســالت« نیز حرکت عقالنی و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی 

اســت. »افق« بیانگر بازۀ زمانی مدنظر برای تحقق آرمان  ها و نیز وضع مطلوب ایران در 50 ســال 

ـ دفاعی و سطح کلی پیشرفت  ـ  اقتصادی و سیاســی  ـ فرهنگی، علمی   آینده در چهار بخش اجتماعی  

است. شاخص  های ذکرشــده در افق سیاسی الگوی پایه، به چشم  انداز مطلوب نظام سیاسی ایران 

اســالمی اشاره دارد و نظام سیاســی و دولت در ایران در چشم  انداز یادشــده را برخوردار از تداوم 

رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند، مشــارکت آزادانۀ مردم در انتخابات، قدرت دفاعی بازدارنده، 

عزت و حاکمیت ملی می  داند.

کید و درخواست رهبر معظم انقالب اسالمی از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی  با عنایت به تأ

برای نقد و بررســی سند پیش نویس الگو، این تحقیق مســئلۀ اصلی خود را نسبت  سنجی مبانی و 

افق سیاســی الگو قرار داده اســت؛ به عبارت دیگر، این مقاله درصدد بررسی ارتباط منطقی میان 

مبانی الگوی پایه و افق سیاســی اســت که بر پایۀ مبانی تعیین شده  اند. به طور منطقی، مبانی نقش 

تعیین  کننده برای آرمان ها، رســالت، افق و تدابیر دارند. تبیین نحــوۀ اثرگذاری مبانی بر حوزه  های 

پیش  گفته نشــانگر هویت اســالمی الگوی پایه و امتیاز آن از الگوی  های غربی است. با نشان دادن 

ـ  تمدنی  کیفیت اثرگذاری مبانی بر بنای الگو به ناکارآمدی الگوهای بیگانۀ توســعه در فضای فکری  

ایران و نیاز به تدوین و اجرای الگوی بومی پیشــرفت خواهیم رسید. زیرا الگوهای بیگانه بر مبانی 

سکوالر استوارند و به مقتضای شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و برای رسیدن 

به غایات ناســوتی و سکوالر طراحی و اجرا شــده  اند. ترجمه و انتقال الگوهای ذکرشده به فضای 
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ایران نه تنها مشــکالت را حل نمی  کند، بلکه بر پیچیدگی و شــدت معضالت می  افزاید. این مقاله 

می  کوشد با استفاده از نظریۀ علم دینی استاد مصباح یزدی، که هویت دینی علوم را مستند به مبانی 

دینی آن ها می  داند، نحوۀ ابتنای افق سیاســی را بر مبانی الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت تبیین 

و ارزیابی کند.

مفاهیم و کلیات
مبانی الگوی پایه

م هستند اثبات شده اند 
ّ

مبانی گزاره  هایی خبری هستند که در علومی که از حیث رتبه، بر دانش مقد

و در تعیین اهداف، اصول و ســاحت  های دانش تأثیر دارند )فتحعلی و دیگران، 1390: ص 84(. 

مبانی را می  توان همان جهان  بینی دانست که از نوع حکمت نظری هستند و حکمت عملی بر آن بنا 

می  شود )مطهری، 1370، ج 2: ص 77(.

مبانی به مثابه نخستین بخش الگو دربردارندۀ شش بخش مبانی خداشناختی، جهان  شناختی، 

انسان  شناختی، جامعه  شناختی، ارزش  شناختی و دین  شناختی است. وجه تمایز بنیادین الگوی پایۀ 

اســالمی ایرانی پیشرفت از الگوهای مشابه غربی و شــرقی در ابتنای آن بر مبانی متعالی اسالمی 

اســت. مبانی خداشــناختی نشانگر نگاه متعالی به هســتی و باور به خدای خالق و مدبر است که 

برخوردار از اوصافی همچون علم و عدالت اســت. اعتقاد به عالم غیــب و ماوراءالطبیعه به مثابه 

منشــأ و غایت عالم ماده و ارتباط تکوینی عالم دنیا و آخرت ازجمله مبانی جهان  شــناختی الگوی 

پایه اســت. در حوزۀ مبانی انسان  شــناختی، باور به برخورداری انســان از روح ملکوتی و فطرت 

الهی و نیز دســتیابی به مقام قرب به مثابه هدف از آفرینش انســان فرض انگاشته شده است. مبانی 

جامعه  شــناختی الگو را باورهایی همچون نگرش به جامعه به مثابه محل شــکوفایی استعدادهای 

افراد و تعالی آن ها، حاکمیت ســنن الهی بر جامعــه و نگرش به خانواده به عنوان بنیادی  ترین واحد 

تشــکیل دهندۀ جامعه و برخوردار از نقش بی  بدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه شــکل 

می  دهــد. مبانی ارزش  شــناختی دربردارندۀ باور به ثبات و اطالق ارزش  ها، قابلیت کشــف آن ها 

از طریق کتاب و ســنت و توقف پیشــرفت و ســعادت دنیوی و اخروی بر تحقق آن هاست. مبانی 

دین  شناختی ازسویی شامل باور به کمال و جهان شمولی دین اسالم و نقش بدیل  ناپذیر آن در تأمین 

نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی است و ازسوی دیگر، عقل و دانش را 

کید دین و سازگار با آموزه  های دینی می  داند. مورد تأ
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افق سیاسی الگوی پایه

بخش چهــارم از الگوی پایه به بیان »افق« اختصاص دارد. »افــق« بیانگر بازۀ زمانی مدنظر برای 

تحقق آرمان  ها و نیز وضع مطلوب ایران در 50 ســال آینده اســت. افق یادشده در چهار بند، ایران 

ـ دفاعی و نیز سطح کلی پیشرفت  ـ علمی و سیاســی  ـ فرهنگی، اقتصادی  1450 را از حیث اجتماعی 

 دیــن دار و برخوردار از روحیۀ 
ً
معرفی کرده اســت. بر این اســاس، در این افق، مردم ایران عموما

جهادی و قانونمدار هســتند و از احســاس آرامش و سالمت و امید به زندگی در سطح برتر جهانی 

برخوردارند. ایران در تولید علوم انســانی اسالمی، کشوری پیشتاز در سطح بین  المللی و در حوزۀ 

علم و فّناوری در میان پنج کشور پیشرفتۀ جهان و در حوزۀ اقتصاد یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیاست. 

ـ علمی و سطح کلی  ـ فرهنگی، اقتصادی  افق سیاســی در ســند الگوی پایه در عرض افق اجتماعی 

پیشــرفت قرار دارد. منظور از افق سیاسی بیان مهم ترین شاخص های نظام سیاسی و دولت پیشرفتۀ 

اســالمی ایرانی در نیم قرن آینده اســت. با عنایت به آنکه سیاســت از اعتبارات اجتماعی است و 

اختالف نظر در معنای آن ناشــی از مبانی معرفتی و ارزش  شــناختی مکاتب و اندیشــمندان است 

)حســنی، 1392: ص 174(، هر کس مطابق مبانی فلســفی و ارزش  شــناختی خود برداشتی از 

سیاســت دارد و به تعداد ایدئولوژی  ها می  توان تعاریف متعدد از سیاست ارائه داد )رجایی، 1368: 

ص 176(. بر همین اساس، می  توان گفت در دانش سیاسی اسالمی که مبتنی بر مبانی و آموزه  های 

اســالمی اســت، سیاســت نه تنها امری مذموم نیســت بلکه آن را لطف خدا و بر خداوند واجب 

می  دانند )العاملی، 1409: صص 154ـ153(؛ ازاین رو، در نگرش قدســی به ساحت سیاست، آن 

را »درنظرگرفتن مصالح جامعه و هدایت جامعه به سوی آن مصالح« )امام خمینی، 1385، ج 13: 

ص 432( و »صالح گردانیدن مردم از طریق ارشاد آن ها به مسیر مستقیم که در دنیا و آخرت منجی 

آن ها باشد« )غزالی، 1406، ج 1: ص 24( تعریف می  کنند.

کید بر مبانی اسالمی و دینی ذکرشــده در الگوی پایه می  توان گفت قید  بر همین اســاس، با تأ

سیاســی در ترکیب »افق سیاسی« بی  آنکه اشارۀ صرف به شــاخص  های سطحی و مادی همچون 

توزیع آمرانۀ ارزش  ها )عالم، 1373: صص 30ـ29( یا ستیزه برای دسترسی به اهداف متضاد باشد 

ن رویکرد فضیلت  محورانۀ الگو در حوزۀ امور سیاســی است؛ ازاین رو،  )رنی، 1374: ص 41( مبیِّ

»افق سیاســی« نظام سیاســی و دولت را برخوردار از تداوم رهبری فقیه عادل، شــجاع و توانمند و 

دارای ضمانت کافی برای سیاســت ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اســالم می داند که با اتکا به آرای 

عمومی از طریق مشــارکت آزادانۀ مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهره گیری 
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نظام مند از مشــورت جمعی نخبگان اداره می شــود. همچنین، قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از 

عزت، حاکمیت ملی و اســتقالل، امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل 

اصلی وحدت و اخوت اسالمی، ثبات منطقه ای و عدالت و صلح جهانی است. ازنظر سطح کلی 

عدالت و پیشــرفت در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشــور برتر دنیا خواهد بود. تمرکز این 

تحقیق بر افق سیاسی ذکرشده در الگوی پایه است.

روش پژوهش

نســبت بین مبانی و افق سیاســی الگوی پایه را می  تــوان با روش  های مختلفی ســنجید. نگارنده 

با اســتفاده از نظریۀ علم دینی اســتاد مصباح یزدی، به مثابه چهارچوب نظــری، این تحقیق را پی 

می  گیرد. نظریۀ علم دینی اســتاد مصباح یزدی براساس نصوص دینی و آموزه  های حکمت متعالیه، 

هویــت دینی علوم را به دینی بودن مبانی آن ها می  داند. تفکیک بین مبنا و بنای علوم نتیجۀ تفکیک 

عقل نظری و یافته  های آن از عقل عملی و احکام آن است. یافته  های عقل نظری را آموزه  های مبنایی 

معرفت  شناختی، انسان  شــناختی، هستی  شناختی، دین  شــناختی و ارزش  شناختی شکل می  دهد. 

عقل نظری »هست  ها« را به  مثابه امور واقعی، که خارج از وجود ما موجود هستند، درک می  کند. در 

مقابل، عقل عملی »خیرات و بایدها« و »شرور و نبایدها« را به مثابه امور ارزشی، که بیانگر مصالح 

و مفاســد واقعیه هستند، درک می  کند )مصباح یزدی، 1380: ص 56(. آنگاه که وهم و مشتهیات 

نفسانی صاف و به  دور از خطا به حقیقت انسان و غایت خلقت او نظر کند عقل نظری به این نتیجه 

 خواهان اعلی مراتب کمال است و این مهم جز در سایۀ عبودیت، اعتقاد به 
ً
می  رسد که انسان فطرتا

ربوبیت تشــریعی و تکوینی و تحصیل قرب الهی حاصل نمی  آید )همان: صص 89-90(. بعد از 

این ادراک، عقل عملی با ســنجش نسبت بین رفتار اختیاری انسان و مصالح و مفاسد واقعی اقدام 

به صدور احکام ارزشــی در قالب »خوب و بد« و »باید و نباید« می  کند. جمالت امری و قضایای 

دســتوری به نتایجی اشاره دارند که به ســبب انجام یا ترک افعال حاصل می  شوند. اعتبار وجوب و 

ضرورت در این دسته از قضایا ناظر به رابطۀ تکوینی بین افعال و نتایج آن هاست و از آن به ضرورت 

ی بین فعل و نتیجۀ آن 
ّ
بالقیاس تعبیر می  شــود؛ به عبارت دیگر، عقل در سنجش رابطۀ تکوینی و عل

حکم به ضرورت می کند و این ضرورت به مصلحتی اشاره دارد که فعل برای فرد و جامعه به دنبال 

دارد. از این روســت که گفته می  شود احکام عقل عملی از پشتوانۀ حقیقی و نفس االمری برخوردار 

هســتند )همان: صص 97-98(. با اتکا بر چهارچوب نظری اتخاذشــده، »مبانی، آرمان  ها و افق 
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الگوی پایه« نتیجۀ کاوش  های عقل نظری اســت که در قالب گزاره  های خبری بیان شــده اســت. 

»تدابیر« و »رسالت« نیز احکام عقل عملی هستند که مبتنی بر یافته  های عقل نظری ناظر به علیت 

رفتارهای اختیاری ذکرشــده نسبت به آرمان  ها و افق هســتند. این تحقیق با مفروش انگاشتن وجه 

اســالمی و تعالی مبانی ذکرشــده در الگوی پایه به ارزیابی نحوۀ ابتنای »افق سیاسی« بر »مبانی« 

می  پردازد. سنجش بازتاب مبانی در افق سیاسی الگوی پایه نشانگر انسجام یافته  های عقل نظری و 

عملی و ابتنای احکام عقل عملی بر یافته  های عقل نظری است. درصورت عدم احراز انسجام میان 

مبانی و افق سیاسی تجدیدنظر در الگوی پایه ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.

بازتاب مبانی الگوی پایه در افق سیاسی

ـ دفاعی و  ـ اقتصادی و سیاســی  ـ فرهنگی، علمی  افــق الگوی پایه به  ترتیب در چهار بخش اجتماعی 

سطح کلی پیشرفت بیانگر افق ایران در 50 سال آینده است. با تلخیص افق سیاسی در چهار بخش 

می  توان بازتاب مبانی در افق سیاسی الگوی پایه را به نظاره نشست.

تداوم رهبری و نظام سیاسی اسامی

بخش اول از افق سیاســی دینی بودن رهبری، سیاست  ها و نظام  های سیاسی را در افق 50 سال آینده 

کید قرار داده و برای تضمین دینی بودن رهبری نظام سیاســی تداوم برخورداری وی از چهار  مورد تأ

کید قرار داده است. وصف فقاهت، عدالت، شجاعت و توانمندی را مورد تأ

فقاهت به دانش و توانایی نظری رهبر ایران اســالمی برای اســتخراج احــکام و قوانین الهی از 

نصوص دینی اشــاره دارد. عدالت و شــجاعت به مثابه دو فضیلت اخالقی حاصل جهاد نفســانی 

رهبر است که آثار آن در رفتار او متجلی می  شود. توانمندی به کفایت رهبر در پیشبرد اهداف اشاره 

کید بر وجود اوصاف ذکرشده در رهبر نظام  دارد و نتیجۀ ذکاوت نفســی و تجارب عملی اوست. تأ

سیاسی اسالمی ریشه در مبانی الگو دارد؛ ازسویی مبانی خداشناختْی ربوبیت و حاکمیت تشریعی 

را از شــئون خداوند برشمرده است و ازسوی دیگر، مبانی انسان  شــناختی غرض از خلقت انسان 

را حصــول معرفت، عبودیت و وصول به مقام قرب و خالفت الهی می داند و مبانی دین  شــناختی، 

دیــن به  طور عام و اســالم به  طور خاص را با توجه به مبانی و اصول ثابــت و اجتهاد در عرضه  های 

انعطاف  پذیر، تأمین  کنندۀ ســعادت دنیوی و اخروی و پاسخ گو به نیازهای نوشوندۀ زمانی و مکانی 

می  داند. با عنایت به تبلور ارادۀ تشریعی الهی در نصوص دینی و به  منظور کشف ارادۀ تشریعی الهی 
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و تحقق حاکمیت قانون الهی در جامعۀ اســالمی، چاره  ای جز برخــورداری رهبر جامعه از ملکۀ 

فقاهت نیســت )امام خمینی، 1390: ص 48(. زیرا رهبر جامعه با استفاده از ملکۀ فقاهت، قانون 

الهی را از متون دینی اســتخراج و در جهت حصول معرفت و تکامل نفوس انسانی در جامعه اجرا 

می  کند. بدیهی است درصورت فقدان توان اجتهاد و یا بهره از نظام حقوقی و قانونی غیردینی توسط 

رهبر جامعه هدف از خلقت انسان و تشکیل جامعۀ اسالمی محقق نخواهد شد.

همچنین، ازآنجاکه مبانی انسان شــناختی انسان را برخوردار از دو ُبعد فطری و طبیعی معرفی 

کرده اســت، درصورتی که زمامداران و مسئوالن جامعۀ اســالمی ُبعد طبیعی و منافع دنیوی خود 

را بر مصالح جامعۀ اســالمی ترجیح دهند یا براثر فقدان شــجاعت، در برابر مســتکبران ضعف و 

سستی نشــان دهند، نه تنها حق ربوبیت تشریعی الهی ضایع می شود بلکه غرض از خلقت انسان 

و تشــکیل جامعه، که تکامل و تقرب انسان به خدای متعال است، نقض می  شود. از همین روست 

کید  که در اندیشۀ سیاسی اسالمی بر عدالت، شجاعت و صالحیت اخالقی رهبران و زمامداران تأ

فراوان شده اســت )مصباح یزدی، 1388، ج 2: ص 96(. وصف کفایت و توانمندی نیز مبتنی بر 

 وصول به هدف از خلقت 
ً
مبانی خداشناختی، انسان  شناختی و دین  شناختی پیش  گفته است. اساسا

انسان و تشکیل جوامع منوط به کاردانی رهبران است )نهج البالغه، 1414 ق: ص 248( و طبیعت 

موضوع والیت و زعامت اقتضای ایجاب این شرط را دارد )سبحانی، 1362: ص 217(. با عنایت 

به مبانی و غایات ذکرشــده در مبانی انسان  شــناختی و دین  شــناختی، ایران افق 1450 نمی  تواند 

برخوردار از رهبر سیاســی عامی، قوانین عرفی و نظام سیاسی سکوالر باشد. زیرا دین تأمین کنندۀ 

نیازهای انسان برشمرده شده است و رهبری و نظام سیاسی غیردینی از این کارکرد ناتوان است.

مشارکت مردم در ادارۀ شایستۀ کشور

در بخش بعد شــاخص  هایی همچون اتکا به آرای عمومی، مشــارکت آزادانۀ مردم در انتخابات و 

بهره گیری نظام مند از مشــورت جمعی نخبگان برای مشارکت مردم در ادارۀ شایستۀ کشور به مثابه 

دومین بخش از افق سیاســی ایران 1450 برشــمرده شــده است. شــاخص  های یادشده اهمیت 

مردم  ساالری دینی و نقش آفرینی آحاد ملت، اعم از نخبگان و عوام را در نظام سیاسی اسالمی بیان 

می  کند؛ به عبارت دیگر، بر اهمیت و پذیرش فرهنگ سیاســی مشارکتی در جمهوری اسالمی ایران 

کید دارد. و دوری از مؤلفه  های نظام سیاسی استبدادی و مطلقه تأ

کید  رویکرد مردم  ساالر نظام سیاسی اسالمی  ایرانی 1450 برآمده از مبانی الگوی پایه است. تأ
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بر آرای عمومی و مشــارکت آزادانۀ مردم در انتخابات، به مثابه افق سیاســی، ریشه در مبانی الگوی 

پایه دارد. مبانی انسان  شناختی الگوی پایه به صراحت انسان را موجودی اجتماعی می  داند که تأمین 

بســیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بســتر تعامل و مشارکت جمعی جست وجو 

می کند. همچنین، او را به دلیل کرامت ذاتی، ســعادت اختیــاری، آزادی  خواهی و حقیقت  جویی، 

برخودار از آزادی توأم با مســئولیت و حق تعیین سرنوشــت برمی  شــمارد. به همین دلیل، فرهنگ 

سیاســی اســالم اهتمام ویژه  ای برای نقش  آفرینی افراد و جامعه در سرنوشت خود قائل شده است 

)کالنتری و دیگران، 1390: ص 53(. مبانی جامعه  شناختی عالوه بر اینکه از جامعه به عنوان »بستر 

تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها« تعبیر کرده، از حاکمیت سنن 

الهی بر جوامع و تاریخ نیز سخن به  میان آورده است. ازجملۀ این سنن »پیوند تحوالت اجتماعی با 

نفس و ارادۀ انســان« است. حکمت الهی اقتضای آن داشته است که به انسان اختیار و ارادۀ تعیین 

سرنوشت خویش داده شود )عمید زنجانی، 1377: ص 33(؛ بنابراین، ازآنجاکه نظام سیاسی نقش 

زیادی در ســعادت و شقاوت افراد و جوامع دارد، حساسیت و مشــارکت سیاسی در نظام سیاسی 

اســالمی   ایرانی بر همه الزم اســت و مردم به حضور فعال در صحنه )امام خمینی، 1379، ج 18: 

ص 332( و رأی  دهی دعوت می  شوند )همان، ج 17: ص 120(. از منظر اسالمی، مشارکت مردم 

جهت تحقق نظام سیاسی پیشرفته را می  توان در اموری همچون بیعت، مشورت، جهاد، نصیحت، 

امر به معروف و نهی از منکر، پاسخ گویی و استواری دانست )خلوصی، 1391: صص 64ـ55(.

در ادامه به بهره گیری نظام مند از مشورت جمعی نخبگان به عنوان شاخص دیگری از مشارکت 

در ادارۀ شایستۀ کشور اشاره شده است. الگوی پایۀ ایران افق 1450 را برخوردار از ظرفیت جمعی 

نخبگان در ارائۀ مشورت به رؤســا و مدیران قوا، سازمان    ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برشمرده 

اســت. اصل و ضرورت مشــورت ریشه در آیات قرآن کریم دارد و رســول اکرم )صلی الله علیه و 

آله و ســلم( موظف به توجه به آرا و نظرات مردم در امور جامعه بودند )جوادی آملی، 1381: ص 

کید به استفاده از نخبگان نیز مبتنی بر مبانی الگوی پایه است. مبانی انسان  شناختی کمال  215(. تأ

و سعادت انسان را منوط به انتخاب  های صحیح می داند و مبانی جامعه  شناختی، جامعه را ازسویی 

مؤثر بر افراد می  داند و ازســوی دیگر، متأثر از افراد به ویژه نخبگان معرفی کرده اســت؛ بنابراین، 

ازآنجاکه نخبگان جامعه نقش بدیل  ناپذیری در اتخاذ تصمیم  ها و سیاست  گذاری مناسب و مطلوب 

کید شده است. دارند، بر اهمیت استفاده از ظرفیت مشورت نظام  مند با نخبگان جامعه تأ
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قدرت دفاعی بازدارنده

در بخش ســوم از افق سیاســی، ایران 50 ســال بعد را برخوردار از توان حفظ »قدرت کامل برای 

دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و اســتقالل، امنیــت همه جانبه و تمامیت ارضی خویش« 

ـ دفاعی نظام سیاسی  برشمرده اســت. این بخش از افق سیاسی بیشــتر ناظر به قابلیت  های نظامی 

در برابر تهاجم و تجاوز خارجی اســت. ازآنجاکه امنیت مقدمه و زمینۀ دستیابی به سایر اهداف و 

ارزش  هاســت، فراز ذکرشده حفظ اموری مثل عزت، حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی را منوط 

به قدرت دفاعی بازدارنده به مثابه عامل مادی حفظ امنیت برشمرده است. البته نظام اسالمی ایرانی 

در افق 1450 در سیاســت  های دفاعی متکی به برخورداری صرف از امکانات مادی، تجهیزات و 

جنگنده  های پیشــرفته نیست، بلکه عالوه بر آن و قبل از آن متکی به قدرت معنوی، ایمان و پایه  های 

مســتحکم عقیده است )حســینی خامنه  ای، 1384: بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر 

رضوی(.

کیــد بر برخــورداری از قدرت کامل در جهــت دفاع از امنیت و تمامیــت ارضی برآمده از  تأ

آموزه  های دینی و مبانی اسالمی است. پذیرش سلطۀ مستکبران ازسوی جامعۀ اسالمی در تنافی با 

ربوبیت و حاکمیت مطلق خداوند بر جهان هستی به طور عام و جوامع انسانی به طور خاص است. 

با عنایت به نزاع مســتمر جبهۀ حق و باطل در طول تاریخ و نیز تجهیز قدرت  های باطل امروزی به 

انواع سالح  ها، برخورداری آن ها از پشتوانۀ زر و زور و استفاده یا تهدید به استفاده از آن ها در جهت 

تحمیل خواست خود بر ســایرین، توانمندی دفاعی و نظامی دولت اسالمی ضروری و امری الزم 

است )همو، 1396: بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی(.

بر همین اســاس، در آموزه  های قرآنــی بر آمادگی و تجهیز کامل دولت اســالمی برای مقابله 

کید شده اســت )انفال: 60(. البته بازدارندگی پیش  گفته هیچ گاه به  وسیلۀ  با تهدیدهای دشــمن تأ

ســالح  های کشــتار جمعی و انواع بمب  های اتمی و هســته  ای که مطابق مبانی اسالمی ساخت، 

انباشت و اســتفادۀ آن ها حرام است و موجبات هالک حرث و نســل را به  دنبال دارد، نخواهد بود 

)همو، 1388: بیانات در دیدار دست اندرکاران ساخت ناوشکن جماران(.

وحدت اسامی و صلح جهانی

در پایان ایران را »عامل اصلی وحدت و اخوت اسالمی، ثبات منطقه ای و عدالت و صلح جهانی« 

معرفی کرده و اهداف بازیگری نظام سیاســی اســالمی    ایرانی را در ســطح جهان اسالم، منطقه و 
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کید بر وحدت و اخوت اسالمی در سطح جهان اسالم ریشه در اعتقاد به  جهان بیان کرده اســت. تأ

»خداباوری به عنوان اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان« به مثابه یکی از مبانی 

خداشناختی الگو دارد. همچنین، وصول به سعادت، کمال و قرب به مثابه هدف از خلق انسان، که 

در مبانی انسان  شناختی الگو آمده است، جز در سایۀ اعتصام به حبل الله و پرهیز از اختالف و تفرقه 

قوا« اســت، حاصل نمی  آید )امام خمینی،  َرّ
َ

ف
َ
ِه َجمیًعا َوال ت

َّ
که مســتفاد از آیۀ »َواعَتِصموا ِبَحبِل الل

َوٌة«، نظام سیاسی نهایت تالش خود 
ْ

ُمْؤِمُنوَن ِإخ
ْ
َما ال همان، ج 7: صص 101ـ99(. براساس آیۀ »ِإَنّ

را به کار خواهد برد تا وحدت و اخوت اســالمی را تقویت کند. دولت اســالمی ایرانی افق 1450 

نماد ایجاد موفق وحدت میان مذاهب اسالمی در درون مرزهای کشور و نیز خارج از مرزها خواهد 

بود. تالش امام و امت در ایجاد و حفظ وحدت اســالمی ریشــه در آموزه  های قرآنی و روایی دارد 

که در مبانی ذکرشــده در الگو متجلی شده است. آنگاه که خداباوری محور بنیادین حیات فردی و 

اجتماعی مؤمنان تلقی شود، وحدت و اتحاد درون  مرزی و فرامرزی داراالسالم مبتنی بر ایمان دینی 

خواهد بود. تعبیر وحدت اسالمی خود ریشه در آیات قرآن دارد.

اعُبدوِن«، امت واحدۀ اسالمی مقدمه برای 
َ
م ف

ُ
ک نا َرُبّ

َ
ًة َوأ

َ
 واِحد

ً
ة َمّ

ُ
م أ

ُ
ُتک َمّ

ُ
به موجب آیۀ »ِإَنّ هِذِه أ

توحید در عبودیت برشمرده شده است. وحدت امت ناشی از مؤلفه  های مادی همچون نژاد، ثروت 

و تعلق به طبقات نیســت، بلکه ریشــه در باورهای قلبی و اعتقادات ایمانی افراد امت دارد و فارغ 

از نژاد و تقســیم های کشوری، هر مســلمان با برادران ایمانی خود دست اخوت می  دهد؛ ازاین رو، 

ایمان و خداباوری بنیادی  ترین عامل وحدت  ســاز در امت اسالمی محسوب می  شود  . عالوه بر این، 

ــَوٌة« اقتضای دعوت ائمۀ جامعه به ایجاد و 
ْ

ُمْؤِمُنوَن ِإخ
ْ
َما ال نصــوص دینی متعددی همچون آیۀ »ِإَنّ

حفــظ اخوت و برادری میان پیروان هر یک از مذاهب اســالمی دارد. برخی دیگر از آیات قرآن بر 

نهی از اختالف و تنازع، که موجبات سســتی و تسلط بیگانگان را بر مقدرات جامعۀ اسالمی فراهم 

می  آورد، تصریح دارد )االنفال: 46(. وحدت اسالمی خود زمینه  ساز قدرت و تأمین منافع مشترک 

ایران و سایر کشورهای اسالمی خواهد شد )دهقانی فیروزآبادی، 1389: صص 169ـ159(.

تــالش در جهت ایجاد و تداوم ثبات منطقه  ای و صلح و عدالــت جهانی نیز از دیگر افق  های 

سیاســی ایران اسالمی 50 سال آینده است. در افق یادشــده، ثبات، صلح و عدالت ویژگی تمامی 

رفتارها و رویکردهای دولت اسالمی در رابطه با تحوالت منطقه  ای و جهانی است. اصل در روابط 

خارجی کشور اسالمی صلح عادالنه خواهد بود، نه منازعه، ظلم و جنگ. این اصل مبتنی بر مبانی 

 »آزادی  خواه و 
ً
متعالیۀ انسان  شــناختی است که در مبانی الگوی پایه ذکر شده اســت. انسان فطرتا
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عدالت  طلب« اســت و بر همین اساس، در روابط فردی و اجتماعی خواهان عدالت است. دولت 

اسالمی نیز که متشکل از افراد آزاده و عدالت  جوست، عالوه بر اینکه در روابط با دول بیگانه برمبنای 

صلــح عادالنه رفتار می کند، از حقوق مظلومان و مســتضعفان عالم دفــاع خواهد کرد. ازآنجاکه 

»خیرخواهی و حقیقت  طلبی« در ذات انســانی تنیده شــده اســت، اصل در روابط بین دول نیز نه 

براساس جنگ و منازعه، بلکه مبتنی بر صلح و دوستی خواهد بود.

بر این اســاس، دولت اســالمی   ایرانی در افق ذکرشــده در سیاســت خارجی خــود رفتاری 

مسالمت  آمیز و همراه با صلح خواهد داشت )امام خمینی، همان، ج 18: ص 323(. آیات بسیاری 

کید فراوانی بر اجتناب از ظلم و  مــوَن« )بقره: 279( تأ
َ
ل

ْ
ظ

ُ
ِلموَن وَ الت

ْ
ظ

َ
در قرآن کریم همچون »الت

انظالم دارد. بر همین اســاس، دولت اســالمی در حوزۀ روابط بین الملل، نه در حق دیگران ظلم 

خواهد کرد و نه اجازه خواهد داد که ســایر دولت ها در حــق او ظلم کنند )امام خمینی، همان، ج 

19: ص 94(. همچنین، با عنایت به اینکه گزارۀ »اســالم با نظام هستی و سرشت انسان هماهنگی 

دارد و نقش بدیل ناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا 

می کند«، از مبانی دین  شــناختی الگوی پایه برشمرده شده است. روابط منطقه  ای و جهانی دولت 

اســالمی درصورتی به نحو آرمانی مبتنی بر صلح و عدالت خواهد بود که طرف مقابل هم مبتنی بر 

آموزه  های اسالمی نســبت به نفی خودخواهی و سرکشی  های نفسانی پایبند باشد و از خودخواهی 

که ریشــۀ مفاسد و تنازعات است به خداخواهی تغییر جهت دهد؛ بنابراین، اصل دعوت به اسالم 

به مثابه یکی از اصول سیاســت خارجی جمهوری اســالمی از مقدمــات تحقق صلح منطقه  ای و 

جهانی محسوب می  شود.

یابی نسبت مبانی و افق سیاسی ارز

مبانی سند پیش نویس الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت خاستگاه افق، تدابیر، رسالت و آرمان  های 

الگو اســت و سایر بخش  ها برآمده و برایند مبانی محسوب می  شــوند. این تحقیق به ترتیب در سه 

بخش بــه ارزیابی قوت و اعتبار مبانی، اتقان افق سیاســی و کیفیت ابتنای افق سیاســی بر مبانی 

الگــوی پایه می  پردازد. در اکتشــاف و تدویــن مبانی الگو اموری همچون دقــت و اتقان، مفید و 

مؤثربودن، منظومه  واری، جامعیت، مانعیت، وفاق  پذیری حداکثری مدنظر قرار گرفته )شــاکرین، 

1395: ص 2( و کوشــش شده است بنیادی  ترین باورهای دینی و اعتقادی الگوی پیشرفت در باب 

جهان، انســان، جامعه، ارزش و دین احصا و نگارش شــود. ازجمله نقاط مثبت مبانی الگوی پایه 
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آن اســت که از ادبیات و اصطالحات ویژۀ دانش  هایی همچون فقه، فلســفه و عرفان پرهیز کرده و 

از واژگان مأخوذ از کتاب و ســنت، که اکثریت مخاطبان توان فهم و برقراری ارتباط با آن را دارند، 

استفاده کرده است. به نظر می  رسد مبانی سند پیش نویس الگو با عنایت به ذکر امهات و اعم مبانی، 

وافی به مقصود اســت و خواننده و مخاطبان را به بنیادهای فکری حاکم بر ســند داللت می  کند. 

اما انتقادهایی نیز بر مبانی ذکرشــده وارد است که زمینه  ســاز ارتقا و تکمیل محتوای آن محسوب 

می  شــود. گذشته از اشکال عدم ذکر منطق حاکم بر تقسیم مبانی، بهتر بود تعریف مبانی در مطلع 

بیاید و ارتباط آن ها با علوم اعتقادات )کالم(، فقه و اخالق ذکر شود. همچنین، مبانی یادشده مبانی 

اعم و بعید هســتند و انحصاری به الگوی پیشرفت ندارند. این مبانی در تمامی دانش  های انسانی، 

رشته  ها و گرایش  های متنوع، موضوع ها و مسائل مختلف آن حضور دارند و نمی  توان آن ها را مبانی 

خاص و قریب پیشرفت دانست.

از همین روســت که برخی ســند پیش نویس الگو را فاقد مبانی معرفتی الگوی پایه و یا مبانی 

الگــوی پایه در موضوع های قدرت، ثروت، جمعیت و هویت ایران و چیســتی انقالب اســالمی 

تشــخیص داده اند که بــه ذکر مفروضات اعتقــادی اکتفا کرده و به مبانی جامعه  ســاز ورود نکرده 

اســت )نبوی،1396 (. نویســندگان دیگری خواستار اضافه کردن اقســام دیگری همچون مبانی 

روش  شناســانه، تاریخ  شناسانه، آینده  شناسانه، علم  شناسانه و عرف  شناسانه شده اند )کاظمی مقدم، 

1395: ص 15(. برخــی دیگر نیز جای خالی مبانی غایت شــناختی )بلخاری قهی، 1395: ص 

4(، فرهنگ    شــناختی، سیاست  شــناختی و اقتصادشناختی )گلشــنی، 1395: ص 4( و نیز مبانی 

توحیدشناختی، نبوت  شناختی، امامت و والیت   شــناختی، معادشناختی، عدالت  شناختی )نیازی 

شاهرودی، 1395: صص 4ـ2( را تشــخیص داده  اند. البته این نقصان به دالیلی همچون نو بودن 

مســئله و عدم تشخیص مســائلی است که پیشــرفت در عرصۀ عمل با آن مواجه است )شاکرین، 

همان: ص 5(. در رفع اشکال ذکرشده پیشنهاد می  شود مبانی قریب و عرصه  ای پیشرفت به نگارش 

درآید. برایند این پیشنهاد حصول مبانی پیشرفت در عرصه  های مختلف همچون پیشرفت سیاسی، 

پیشــرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و پیشرفت دفاعی می  شــود. استفاده از برخی دانش  واژه ها 

همچون پیشرفت و نخبگان، که تعریف روشنی نیز از آن ها ارائه نشده است، موجب ابهام متن شده 

است. در جهت رفع این نقصان نگارش پیوست  نامۀ توضیحی و تبیینی و یا تعیین مجمع و مرجعی 

در جهت توضیح ابهامات پیشنهاد می  شود.

به طور خاص، در تکمیل مبانی انسان  شناختی می  توان انواع روابط چهارگانۀ انسان با خدا، خود، 
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خلق و خلقت را، که متخذ از کالم منســوب به امام صادق )علیه السالم( است، اضافه کرد. اشاره به 

برخورداری انسان از عقل نظری و عملی و نقش هر یک در تکامل افراد و جوامع بشری نیز می  توانست 

در زمرۀ مبانی انسان  شناختی ذکر شود. با عنایت به عدم ذکر مجزای مبانی معرفت  شناختی، شایسته 

بود در مبانی انسان  شــناختی به روش اجتهادی به عنوان رهیافت کشــف ارادۀ تشریعی الهی پرداخته 

شود. باوجود پرداختن کافی به اموری همچون »انتخاب  های صحیح، تمسک به هدایت الهی و رشد 

عقالنی« به مثابه زمینه  ها یا عوامل کمال و سعادت انسان، از ذکر موانع رشد و کمال انسان سخن به میان 

نیامده اســت. در این جهت می  توان تأثیر منفی شــیطان، نفس اماره و ساختارهای فرهنگی و تمدنی 

غرب جدید را به عنوان موانع سعادت بشری ذکر کرد؛ عالوه براین، دو بند از مبانی انسان  شناختی فاقد 

انسجام الزم هستند. عبارت »انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که درصورت انتخاب های 

صحیح و در چهارچوب تمســک به هدایت الهی و رشــد عقالنی می تواند به مرتبۀ نهایی آن واصل 

شود« بیشتر رویکرد فردگرایانه دارد و سعادت آدمی را به ارادۀ شخصی او، فارغ از نوع نظام اجتماعی 

و سیاســی، مربوط می  داند. این درصورتی است که جملۀ »انسان موجودی اجتماعی است و تأمین 

بســیاری از نیازها و شــکوفایی استعدادهای خود را در بســتر تعامل و مشارکت جمعی جست وجو 

می کند« در مقابل، بر اجتماعی  بودن انســان و بیشــتر بر تأمین نیازهای مادی او داللت دارد. این دو 

جمله می توانست در یک جمله خالصه شود: »انسان موجودی اجتماعی است و تأمین توأمان نیازهای 

ـ دنیوی و وصول به سعادت را در متن جامعۀ توحیدی در سایۀ انتخاب  های صحیح  ـ الهی و مادی  فطری 

و تمسک به هدایت  های الهی حاصل می  کند«.

اگرچه در مبانی جامعه  شناختی به برخی از مبانی مرتبط با فلسفۀ تاریخ پرداخته شده است، به 

اموری همچون نزاع تاریخی حق و باطل و پیروزی نهایی حق بر باطل اشاره نشده است؛ بنابراین، 

شایسته است ذیل مبانی جامعه  شناختی، برخی از مبانی تاریخ  شناختی اضافه شود یا عنوان دیگری 

به نام مبانی تاریخ  شناختی مجزا از مبانی جامعه  شناختی نوشته شود.

در مبانی دین  شناختی به اســتطاعت کامل دین برای تمدن سازی و ارائۀ الگوی پیشرفت اشاره 

شده است که می  توانست دانش واژۀ نظام  ســازی نیز به متن مذکور اضافه شود؛ عالوه بر این، جای 

خالی برخی اصول و قواعد در ســند یادشده به چشم می  خورد. اصولی همچون اصل نفی سبیل و 

اصل دعوت در رفتارسازی متولیان پیشرفت تأثیر فراوانی دارد و به نحوی از بنیادهای تدابیر الگوی 

پایه محسوب می  شود که در سند موجود ذکر نشده  اند.

افق   سند پیش نویس الگو آخرین بخش این سند است که از چهار بند تشکیل شده و بخش سوم 
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متمرکز بر بیان افق سیاســی ایران در ســال 1450 است. افق سیاسی نظام سیاسی مطلوب با تمرکز 

بر چهار شــاخص اوصاف رهبری، مردم  ساالری دینی، قدرت دفاعی بازدارنده و وحدت اسالمی و 

 واضحی از نظام سیاسی اسالمی 
ً
صلح جهانی بیان شده است. اگرچه افق سیاسی چشم  انداز نسبتا

ایرانی نشان داده است و اشکالی بنیادین متوجه آن نیست، نکات قابل توجهی برای اصالح و تکمیل 

آن مطرح اســت؛ ازجمله اینکه در مقدمه چهار عرصۀ  فکر، علم، معنویت و زندگی برای پیشرفت 

برشــمرده شده است، اما در هیچ  جای سند و ازجمله افق سیاسی معلوم نیست که این چهار عرصه 

چه نسبتی با افق سیاسی دارند.

همچنین، در بند چهارم جملۀ »در ســال 1450 ایران ازنظر ســطح کلی پیشــرفت و عدالت، 

در شــمار چهار کشور برتر آســیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می شــود« آمده است. با توجه به 

مبانی اســالمی ذکرشده، در الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی ایرانی جایی برای تلقی برتری برای سایر 

کشورها و تعیین عدد باقی نمی  ماند. زیرا مبتنی بر این مبانی، کشورهایی که خود را پیشرفته می  دانند 

درواقع پس  رفته و عقب  مانده محســوب می  شوند و اگر مقرر بود ایران 1450 برتری خود را در میان 

چهار کشــور به  ظاهر برتر آسیایی و هفت کشــور به  ظاهر برتر جهانی تعریف کند، نیازی به صرف 

وقت و هزینه در جهت دســتیابی به الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت نبود و صرف اخذ و ترجمۀ 

الگوهای غربی پیشــرفت کافی بود؛ بنابراین، این بخش از افق الگوی پایه درواقع خروج از مبانی 

محسوب می شــود و مبانی الگو اقتضای نگارش چنین افقی را ندارد. افق الگو اگرچه به همگرایی 

دینی در قالب وحدت و اخوت اســالمی پرداخته است، بدون توجه به حضور و حیات اقلیت  های 

دینی در کشــور و برخورداری آنان از حقــوق مختلف، در بند اول افق با جملۀ »در ســال 1450 

 پیرو قرآن کریم و ســنت پیامبر )صلی  الله علیه و آله و 
ً
هجری شمســی مردم ایران دین دار، عموما

 به باور و 
ً
ســلم( و اهل بیت )علیهم السالم( و با سبک زندگی و خانوادۀ اســالمی ایرانی...« صرفا

سبک زندگی اکثریت مســلمان توجه کرده و هیچ ذکری از هم زیستی مســالمت  آمیز بین اکثریت 

مســلمان و اقلیت  های دینی در افق ایران 1450 به میان نیاورده اســت. از دیگر اشکال های وارد بر 

افق نگاشته  شده آن است که علی  رغم آنکه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای جغرافیای سرزمینی 

ایران نوشته شده و ایرانیت ظرف تحقق الگو محسوب می  شود، افق یادشده جز در موارد محدودی 

فاقد ماهیت فضایی اســت؛ بنابراین، می  توان گفت در تدوین الگوی پایه به وجه فضایی و ایرانیت 

الگو توجه اندکی شده است )آرامی، 1395: ص 1(.

درنهایت، در ارزیابی کیفیت ابتنای افق سیاســی الگوی پایه بر مبانی آن می  توان گفت بندهای 
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 باید از نتایج و استلزامات سیاســی مبانی و مبتنی بر مبانی در الگوی ذکرشده 
ً
افق سیاســی قاعدتا

باشــند. در پیکرۀ مقاله ابتنای افق سیاسی بر مبانی به تفصیل به اثبات رسید، اما به دلیل آنکه مبانی 

ذکرشــده جزء مبانی عام و بعید هســتند، تبیین ارتباط افق سیاســی با مبانی قدری دشوار است. 

درصورتی که مبانی قریب و عرصه  ای الگوی پیشرفت سیاسی نگارش شود، این ارتباط و نحوۀ ابتنا 

وضوح بیشــتری خواهد داشت. البته برخی از بندهای افق سیاسی جزء استلزامات بّین مبانی است 

و ازاین رو، حرکت از مبانی به افق سیاســی و اکتشــاف مبانی از افق سیاسی در این گزاره  ها دشوار 

ـ اجتماعی مبتنی بر اسالم و قدرت دفاعی بازدارنده از این  نیســت. تداوم رهبری و نظام  های سیاسی 

جمله هستند. اما بخش دیگری از افق سیاسی همچون مردم  ساالری دینی و وحدت و صلح جهانی 

به دلیل فقدان صراحت و فراوانی نصوص دینی در این باره از اســتلزمات غیربّین محســوب شده و 

تالش بیشتری در جهت اثبات ابتنای آن ها بر مبانی موردنیاز است.

جمع  بندی و نتیجه  گیری

سند پیش نویس الگوی پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت محصول تالش مداوم چندسالۀ نخبگان حوزوی 

و دانشگاهی است و پس از فحص و بررسی فراوان در پنج بخش تنظیم و تبویب شده است. مبانی 

الگوی پایه مجموعه گزاره  های خبری کلی در باب مطلق هســتی، انسان، معرفت، جامعه و ارزش 

هستند که متعلق اعتقادها و باورهای پایه و بنیادین انسان قرار می  گیرند. این مبانی ذیل شش عنوان 

مبانی خداشناختی، جهان  شناختی، انسان  شناختی، جامعه  شناختی، ارزش  شناختی و دین  شناختی 

منعکس شــده اســت. با عنایت به اتخاذ نظریۀ علم دینی اســتاد مصباح یزدی به مثابه چهارچوب 

نظری تحقیق، آرمان  ها، رســالت، افق و تدابیر به  مثابه سایر اجزای سند پیش نویس مبتنی بر مبانی 

پیش  گفته است و با تأمل در آن ها می  توان آن ها را به مبانی ارجاع داد. افق سیاسی به  عنوان بخشی از 

افق سند پیش نویس، مبتنی بر مبانی خداشناختی، جهان  شناختی، انسان  شناختی، جامعه  شناختی، 

ارزش  شناختی و دین  شناختی است.

افق سیاسی ذکرشده را می  توان در چهار بخش تداوم رهبری و نظام سیاسی اسالمی، مشارکت 

مردم در ادارۀ شایستۀ کشور، قدرت دفاعی بازدارنده و وحدت اسالمی و صلح جهانی تنظیم کرد. 

منظور از تداوم رهبری و نظام سیاسی اســالمی تداوم برخورداری رهبری از چهار وصف فقاهت، 

عدالت، شجاعت و توانمندی و نیز دینی بودن نظام  های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی ایران 

افق 1450 است. این بخش از افق ازجمله استلزامات مبانی الگوی پایه است و مبتنی بر ربوبیت و 
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حاکمیت تشریعی در مبانی خداشناختی، حصول معرفت، عبودیت و وصول به مقام قرب و خالفت 

الهی به  عنوان غرض از خلقت انســان در مبانی انسان  شناختی و اعتقاد به دین به  عنوان تأمین  کنندۀ 

سعادت دنیوی و اخروی و پاسخ گوی نیازهای نوشوندۀ زمانی و مکانی در مبانی دین  شناختی است. 

مشارکت مردم در ادارۀ شایستۀ کشور نیز گران بار از مبانی الگوی پایه است. اجتماعی بودن انسان و 

تأمین نیازها و شــکوفایی استعدادهای وی در بستر تعامل و مشارکت جمعی، برخورداری انسان از 

کرامت ذاتی، سعادت اختیاری، آزادی  خواهی و حقیقت  جویی، آزادی توأم با مسئولیت و حق تعیین 

سرنوشــت در مبانی انسان  شناختی، تلقی جامعه به عنوان بســتر تعامل و مشارکت در جهت تأمین 

انواع نیازها و شکوفایی استعدادها و حاکمیت سنن الهی بر جوامع و تاریخ در مبانی جامعه  شناختی 

ازجملۀ این مبانی هســتند. برخورداری نظام سیاســی از قدرت دفاعــی بازدارنده و »قدرت کامل 

برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقالل، امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی خویش 

به عنوان ســومین بند از افق سیاسی نیز مبتنی بر مبانی اســالمی و دینی همچون نزاع مستمر حق و 

باطل و تالش جبهۀ باطل در جهت ســلطه بر جبهۀ حق است. معرفی ایران به  عنوان »عامل اصلی 

وحدت و اخوت اســالمی، ثبات منطقه ای و عدالت و صلح جهانی« آخرین بخش از افق سیاسی 

اســت و مبتنی بر اعتقاد به »خداباوری به عنوان اســاس و محور بنیادین حیــات فردی و اجتماعی 

مؤمنان« به مثابه یکی از مبانی خداشــناختی، وصول به سعادت، کمال و قرب به مثابه هدف از خلق 

انســان در مبانی انسان  شناختی است و گزارۀ »اسالم با نظام هستی و سرشت انسان هماهنگی دارد 

و نقــش بدیل ناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی، فــردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا 

می کند« در مبانی دین  شناختی است.

تأمل در نســبت میان مبانی و افق سیاســی الگوی پایه مبین آن است که افق سیاسی برآمده از 

مبانی الگو اســت و با فحص و دقت می  توان افق سیاســی را به مبانی ارجاع داد، اما ایراد جدی بر 

مبانی یادشــده در الگوی پایه آن اســت که از نوع مبانی عام است و اختصاصی به الگوی اسالمی 

ایرانی پیشــرفت در حوزۀ سیاســی ندارد؛ بنابراین، ضروری است در بخش مبانی نسبت به نگارش 

و اضافه کردن مبانی خاص و عرصه ای حوزۀ سیاســت اقدام شــود. در این صورت، افق سیاسی از 

اســتلزامات بین مبانی خاص حوزۀ سیاست است و نسبتی آشکار بین این دو جزء از اجزای الگوی 

پایه برقرار خواهد بود.
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