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يكي از مهم ترين وظايف رهبري نظام مس�تند به اصل 
110 قان�ون اساس�ي، تعيين  سياس�ت هاي كل�ي  نظام 
 جمهوري  اس�امي  ايران  و نيز نظارت  بر حس�ن  اجراي  
اين سياست هاست كه در طول سه دهه رهبري آيت اهلل 
خامنه اي )مدظله العالي( اين وظيفه –كه پس از اصاح 
قانون اساسي به وظايف رهبري افزوده شده است- به نحو 
احسن و در اقدامات شاخصي نظير سياستگذاري هاي 
پنج ساله و تعيين چش�م انداز 20 س�اله براي توسعه و 
پيش�رفت كشور قابل مش�اهده اس�ت. در طول همين 
اقدام�ات، از ح�دود هفت س�ال پيش ب�ا هدايت رهبر 
معظم انقاب اس�امي، مرك�زي تحت عن�وان الگوي 
پيشرفت اسامي - ايراني با حضور و مشورت صدها نفر 
از انديشمندان و نخبگان به منظور تعيين چشم انداز و 
الگويي براي پيشرفت جمهوري اسامي آغاز به فعاليت 
و برگ�زاري نشس�ت و فراخوان هاي متعدد پژوهش�ي 
در عرصه ه�اي مختلف كرد كه ماحص�ل اين فعاليت ها 
تهيه پيش نوي�س الگوي مذك�ور و اباغ نس�خه اوليه 
آن در ماه گذش�ته توس�ط حضرت ايش�ان بود. در اين 
اباغيه رهبر انقاب براي تكمي�ل و ارتقاي الگوي پايه 
اس�امي- ايراني پيش�رفت از تمام�ي صاحبنظران و 
پژوهش�گران حوزه و دانش�گاه خواس�تند به بررسي 
عميق ابعاد مختلف اين سند بپردازند. در همين راستا 
روزنام�ه ج�وان ط�ي يادداش�ت هايي در نظ�ر دارد به 
بررس�ي مفاهيم من�درج در اين پيش نوي�س بپردازد. 

  
  مباني نظري در الگوي پايه پيشرفت

الگوي اوليه و پايه ابالغي پيشرفت اسالمي- ايراني را در يك 
نماي كلي مي توان شامل سه بخش اساسي دانست: قسمت 
اول مربوط به »مباني« الگوي پيشرفت بوده است. بخش دوم 
به »آرمان هاي« ايران اسالمي در افق 1444 مي پردازد و در 
بخش سوم »راهبردها« و سياست هاي كالن به منظور تحقق 

آرمان هاي مذكور آمده است. 
بخش نخست خود شامل شش بُعد »مباني خداشناختي«، 
»مباني جهان شناختي«، »مباني انسان شناختي«، »مباني 
جامعه ش��ناختي«، »مبان��ي ارزش ش��ناختي« و »مباني 
دين شناختي« است كه در آن مهم ترين چارچوب هاي فكري 
و ارزش هاي مورد قبول در الگوي  اسالمي - ايراني پيشرفت 
درج شده اس��ت. به عبارتي مي توان اين مباني را ريشه اي 
دانس��ت كه درخت الگوي پايه از آن تغذيه ش��ده و باليده 
است، لذا بررسي دقيق و واژه به واژه مفاهيم مندرج در بخش 
معاني، مي تواند به الگوي رفتاري و ساختاري پيش بيني شده 
جهت دهي عملي و محسوس نمايد. به همين منظور ابتدا به 
نخستين بُعد از اين مباني يا همان »مباني خداشناختي« در 

الگوي مذكور بايد پرداخته شود. 
در  بخش ابتدايي الگوي پايه پيشرفت، چنين آمده است:

مباني خداش��ناختي: خدامحوري و توحيد، اساس و محور 
بنيادين حيات فردي و اجتماعي مؤمنان اس��ت. اهلل معبود 
يكتا، عليم، حكيم، غني، رب العالمين، رحمان، رحيم، هادي، 

شارع، تنها مالك و حاكم مطلق هستي است كه:
- عادل در تكوين، تشريع و سزادهي است.

- واسع، جبران كننده، روزي دهنده مخلوقات، اجابت كننده 
دعاها و حاجت هاست.

- ولي مؤمنان، ي��اور مجاهدان راه خ��دا، حامي مظلومان، 
انتقام گيرنده از ظالمان و وفاكننده به وعده خويش است. 

  خداشناسي و چهارضلعي معرفت
در موضوع شناخت و مباني فلسفه، همواره در همه مكاتب 
جامع، باالتفاق چهار موضوع مبنايي مورد بحث قرار گرفته اند 
و نظرات خود را در خصوص ماهيت هر يك از اين چهار بعد 
ارائه نموده اند. به عبارتي مي توان هر »فلس��فه« را به مثابه 
چهارضلعي قلمداد كرد كه همه مباحث فلسفي يك مكتب 
در پارادايم و چارچوب آن ص��ورت مي پذيرد. چارچوبي كه 
شامل چهار بعد اصلي »خداشناسي«، »هستي شناسي«، 
»انسان شناسي« و »معرفت شناسي« است. در خداشناسي 
)تئولوژي( به مبدأ و محرك اصلي و تالش براي معرفي آن 
و نيز نظامات حاكم بر روابط خدا با انسان و هستي پرداخته 
مي شود. هس��تي شناسي)انتولوژي( مي كوش��د تا جايگاه 
و مناس��بات عالم وجود را بازنمايي كند. در انسان شناسي 
)آنتروپولوژي( ماهيت و چيستي انسان مورد مطالعه است و 
نهايتاً در معرفت شناسي )اپيستمولوژي( شيوه هاي شناخت 

و ابزارهاي حصول معرفت مورد س��نجش قرار مي گيرد. در 
تفكر اسالمي، خداشناسي )معرفت اهلل( جايگاهي كليدي 
در موض��وع ش��ناخت دارد و به عبارتي غايت ش��ناخت به 
ش��مار مي رود.  اگر به طور كل��ي معرف��ت را داراي دو بُعد 
»حض��وري« و »حصولي« بدانيم – كه اص��ل اين بحث در 
موضوع معرفت شناس��ي قابل بررسي اس��ت- در خصوص 
خداوند نيز همين دو نوع شناخت قابل تصور است. شناخت 
حصولي كه توس��ط مفاهيم عقلي حاصل مي ش��ود و اين 
شناخت مستقيماً به ذات خداوند تعلق نمي گيرد و شناختي 
حضوري اس��ت كه بدون دخالت و وساطت مفاهيم ذهني، 

محقق مي گردد. 
به عبارتي، بعد حصولي بيشتر به همان خداشناسي نظري و 
نظريه اي )تئولوژي( بازمي گردد؛ گرچه هر دوی اين مراتب 
خداشناسي در اسالم مورد تأكيد هستند. در بررسي روايات 
مي توان خداشناسي در دين را بدين معنا دانست كه انسان 
به »حقيقتي« برسد كه خداي يگانه را به عنوان علت العلل 
و خالق مطلق درك كرده و خود را عين نياز و او را واجد همه 
صفات عاليه بداند. همانگونه كه در قرآن كريم چنين آمده 
است:»اي مردم شما)همگي( نيازمند به خداييد، تنها خداوند 
است كه بي نياز و شايسته هرگونه حمد و ستايش است.« در 
روايات متعددي نيز بر اهميت خداشناسي تأكيد شده است. 
اميرالمؤمني��ن )ع( مي فرمايند:»هر كس خدا را ش��ناخت 
معرفتش كامل شد.«  خداشناسي نظري در برآيند تعاريفي 
كه توسط اسالم شناسان ارائه شده مجموعه اي از اعتقادات 
و يك نظام نظري دانس��ته شده است كه ش��امل گزاره ها و 
اعتقاداتي است كه توسط انديشمندان اسالمي )مفسران، 
فقها، متكلمان، فالسفه و...( بر مبناي روايات و قرآن مطرح  
و به اعتقاداتي نهادينه شده تبديل ش��ده است. شايد آنچه 
تحت عنوان الهيات در غرب مطرح شد يا غالب مباحث كالِم 
اسالمي پيرامون وجود و چيستي خدا را بتوان در مجموعه 

همين خداشناسي جاي داد. 
در فلسفه نيز از حيث نظري، خداشناسي شاخه اي از فلسفه 
به شمار مي رود كه به پرس��ش هاي اوليه و مبنايي پيرامون 
چيستي خدا، ضرورت وجود خدا و صفات وي مي پردازد و در 
مجموعه اي كه در كنارش جهان شناسي، انسان شناسي و 
معرفت شناسي يك نظام فلسفي را تشكيل مي دهند، در واقع 
مهم ترين وجوه تمايز مكاتب فلسفي را مي توان در يكي از اين 

چند بُعد معرفت فلسفي يا همه آنها مشاهده كرد. 

  بررس�ي محتواي الگوي پايه پيش�رفت در مباني 
خداشناسي

 پذيرش و استقرار حكومت الهي، در واقع بدين معناست كه 
پذيرفته ايم »اسما و صفات الهي« بايد در جامعه و در تمام 
شئون فردي و اجتماعي استقرار يابد و از اين حيث مي توان 
مهم ترين هدف تشكيل حكومت اسالمي را »تحقق اسماي 
الهي« دانست؛ چراكه مطابق تفكر اس��المي، انسان پس از 
ش��ناخت خداوند به همان ميزان كه خود را به صفات الهي 
نزديك سازد، به مراتب كمال دست مي يابد و قاعدتاً چنين 
مسئله اي بايد براي اجتماعات انساني و ساختارهايي چون 
حكومت نيز صحيح باشد و هر حكومت در نگرش اسالمي به 
ميزاني متعالي و تكامل يافته است كه توانسته باشد صفات 
الهي را در رفتار م��ردم و كارگزاران خود و نيز مناس��بات و 
ساختارهاي نرم افزاري و سخت افزاري پياده سازد. گرچه 
امكان تحقق همه اين صفات دفعتاً با تشكيل حكومت اسالمي 
ممكن نيست، لكن چشم انداز يك حكومت اسالمي بايد نيل 
به چنين مقصودي باشد. طبعاً تذكر مباني خداشناسي در 
الگوي پيشرفت اس��المي - ايراني نيز همين بازيادآوري و 
نصب العين قرار دادن نوع نگاه مكتبي به اسما و صفات الهي 

است كه بايد توسط حكومت و جامعه لحاظ گردد. 
  محوريت خدا در جامعه

در ساير نظامات معرفتي و سياسي غيرتوحيدي خاصه در 
غرب، الزاماً وجود خدا در بعد معرفتي نهي نشده است بلكه 
آنچه اغلب در اين نظامات رخ داده است؛ تغيير جايگاه خداوند 
از محوريت عالم هستي و گذاشتن آن در گوشه اي به عنوان 
ساعت كوك كن اوليه  جهان است كه اين روزها تنها مشاهده 
كننده اي منفعل  )دئيسم( بوده است، در حالي كه در تفكر 
اسالمي و حكومت ديني، وجود خدا پررنگ ترين موضوع و 
محور همه كنش هاست و فعال بودن اسما و صفات الهي، ما را 
از نظام فكري پايه ريزي شده توسط انديشمندان غربي فاصله 
مي دهد. با تأمل در تفكر غرب مي بينيم از جمله فالس��فه 
پايه گذار مباني معرفتي مدرنيته، دكارت است كه اتفاقاً به 
لزوم تصور خدا براي تبيين حقيقِت وجود اقرار دارد و معترف 
است نمي توان پذيرش ماهيتي مانند خدا را انكار نمود گرچه با 
طرح گزاره »مي انديشم پس هستم« مبناي معرفت ، شناخت 
و نقطه مركزي تبيين وجود را از خداوند به انديش��ه آدمي 
منتقل مي كند. نتيجه آن كه در نسل هاي بعدي انديشمندان 
غربي حتي ضرورت وجود خدا ب��راي اثبات وجود نيز مورد 
تشكيك قرار مي گيرد كما اينكه اسپينوزا بر خالف دكارت در 
لزوم تصور »خدا« براي تبيين حقيقِت وجود تشكيك نموده 
و موضوع »توحيد عقالني« و »حقيقت جوهر واحد« را مطرح 
مي كند كه در واقع مي گويد بدون وجود و تصور خداوند خالق 
و صرفاً با پذيرش جوهر واحد نيز تبيين حقايق عالم ممكن 
اس��ت. نهايتاً اين روند در فلسفه كانت به جايي مي رسد كه 
خدا كاماًل از فاعليت حذف و نقش »سوژگي« به انسان اعطا 
مي شود و هر چه در پيرامونش باشند ابژه به شمار مي رود. در 
واقع در چنين نظامي به قول كانت، حقيقت صرفاً آن چيزي 
است كه ما )انسان ها( مي توانيم پيرامون آن تفكر و استدالل 
كنيم و ذهن آدمي »قائم به خود« تلقي مي ش��ود كه از آن 
تفسير به انقالب كپرنيكي )انسان مركزي( كانتي مي شود.  با 
تبيين گفته شده، مشخص مي گردد ذكر واژه »خدا محوري« 
در رأس مباني خداشناسي الگوي مورد بحث، در واقع درصدد 
است با اعطاي محوريت حياتي خداوند در تمام امور جامعه 

اسالمي، خود را از نظام اومانيستي متمايز سازد. 
  توحيد؛ نخستين مرتبه خداشناسي

نخستين گام براي تمايز هرگونه معرفت غيراسالمي نسبت 
به خداوند، اقرار به توحيد اس��ت كه در الگوي پايه به عنوان 
دومين واژه مورد اشاره قرار گرفته است. به عبارتي ذكر عنوان 
»توحيد« ب��ه ايجاد تمايز نظام معرفتي حكومت اس��المي 
و هرگونه نظام شناختي »مش��ركانه« منجر مي گردد و هر 
روايت غيرتوحيدي اعم از »ثنوي« يا »تثليثي« را از ساحت 
تفكر اسالمي دور مي سازد.  ذكر عبارت »اهلل معبود يكتا« نيز 
حكايت از لزوم استقرار همين مناسبات توحيدي در جامعه 
اسالمي افق 1444 دارد؛ جامعه اي كه نه تنها بايد ساحتش از 
هرگونه تفكر و القاي نظريات غير توحيدي به دور باشد بلكه 
بايد از مصاديق »شرك خفي« نيز خود را رها سازد. مناسباتي 
كه سرمايه و پول را به معبودي قرار مي دهد كه مردم جامعه 
را عبِد خود مي كند و متأسفانه بايد اقرار كرد چنين مسئله اي 
در اليه هايي از جامعه كنوني وجود دارد و استقرار توحيد در 

چنين فضايي ميسر نيست جز آنكه حكومت بتواند در نظام 
فكري مردم و مس��ئوالن خود، تفكر كاپيتاليستي را كاماًل 
حذف نمايد؛ چراكه در حال حاض��ر مهم ترين مانع جامعه 
توحيدي »كوثري«، تفكر »تكاثري« اس��ت كه حسب آيه 
شريفه »الهكم التكاثر« سبب حذف خداوند يا شريك قائل 

شدن براي او در اعتقادات بطني جامعه مي شود. 
  صفات الهي در الگوي پيشرفت

عالوه بر توحيد ذاتي به صفات الهي نيز در الگوي پايه اشاره 
شده اس��ت كه بررس��ي اجمالي واژگان به كار رفته در آن 
مي تواند نشان دهد استقرار اين مباني خداشناسي چگونه 
مي تواند به اصالح رفتار جامعه در نيل به پيشرفت اسالمي در 

افق 1444 رهنمون باشد. 
- عليم و حكيم: اعتقاد به عليم و حكيم بودن مطلق خداوند 
به معناي آن است كه همه علوم و ِحكم و اقسام شناخت ها و 
معارف در ذات مقدس خداوند جمع هستند و اعتقاد عملي 
به چنين صفاتي از خداوند، محل تش��كيكي از وجود »علِم 
الهي« و »علم ديني« به جاي نمي گ��ذارد. به عبارتي طبق 
گفتمان پيشرفت اسالمي - ايرانی، نظريه پردازي حكومتي 
در ايران اسالمي 1444 محل عرض اندام كساني نمي تواند 
باشد كه اساساً اعتقادي به وجود و لزوم استخراج علم ديني و 
الهي ندارند بلكه معتقد به لزوم اتخاذ مفروضات بنيادين علوم 
صرفاً بر پايه تجربيات بشري و شناخت محسوسات باشند. 
هر حكمت و علمي كه نتواند نس��بت خود را به »عالميت« 
و »حكيم ب��ودن« خداوند تبيين نمايد يا ب��ه تعارض با آن 
بينجامد با مباني جامعه اس��المي در افق اين چشم انداز در 
تعارض است و قاعدتاً بايد با تقدم علم و حكمت الهي كه به 
واسطه دين و سنت بخشي از آن به بشر منتقل شده است، 
معارف و علوم مستقر خصوصاً علوم انس��اني مورد بازبيني 
اساسي قرار گيرد و مباني متعارض و غيرتوحيدي از دروس 

متعارف نظام آموزشي نيز اصالح گردند. 
- غني: اقرار به وجود »خداوند غني« خود موجب استغناي 
خلق از مادون حق است. به عبارتي پذيرش اينكه خداوند غني 
مطلق است مقدمه و لوازمي دارد كه بريدن و استغناي انسان و 
جامعه تراز اسالمي از هر وجودي )اعم از فرد، دولت و... ( غير 
از حق تعالي است و همين »غني« بودن خداوند اگر به عنوان 
پايه معرفتي دين در ميان افراد جامعه نهادينه شود عالوه بر 
ايجاد حس اميد و استغنا به »استقالل« و اعتقاد قلبي از لزوم 

بريدن از هرچه غيريِت خداست نيز مي انجامد. 
- رب العالمين: همانطور كه اهلل، رب العالمين است حكومت 
به ن��ام اهلل نيز بايد دامنه ش��مول خود را هم��ه خلق بداند. 
اختالفات مذهبي و حتي فراتر از آن مرز جغرافيايي نمي تواند 
و نبايد موجب بي تفاوتي حكومت دين��ي به گروهي و برتر 
دانس��تن گروه ديگر نس��بت به حقوق اوليه انساني باشد. 
اعتقاد به رب العالمين بودن خداوند به دو نوع نگرش رفتاري 
در حكومت و جامعه منتج مي شود. اول برابر دانستن همه 
انسان ها با هر دين و مرام و مسلك، در حقوق پايه بشري )و به 
تعبيري شهروندي( و دوم، منحصر ندانستن تفكر انقالب و 

حكومت اسالمي به دامنه مرزها و تعلق آن به همه عالم. 
- رحمان و رحيم: متعاقب قول فوق؛ واژه »رحمان« مبين 
گستره عام انعام و موهبت هاي اعطايي به همه خلق است اما 
صفت »رحيم« به عنايت ويژه خداوند به مؤمنان اشاره دارد. 
در حكومت به نام اهلل گرچه همه خلق در حقوق اوليه برابرند 
و سيره حاكماني چون اميرالمؤمنين)ع( و پيامبر)ص( نيز 
مؤيد همين امر اس��ت اما اين بدان معنا نيست كه مؤمنان 
و ش��يعيان در اولويت حكومت در واسپاري مسئوليت ها و 
تكاليف نباشند. حكومت متصف به صفات رحمان و رحيم، 
گرچه همه شهروندان خود را از مواهب بهره مند مي سازد 
لكن نس��بت به امور معنوي و تفويض جايگاه و مناسب به 
مؤمنان امتياز قائل است. نتيجه عيني اين است كه در تصدي 
مسئوليت ها ميان متخصِص غيرمؤمن و متخصص ديندار 
تفاوت قائل مي شود و چنين امري تبعيض شمرده نمي شود. 
يا مثاًل در حكومت ديني كه برپايه رحيم بودن است، اعطاي 
تسهيالت به مؤمنان براي سفر زيارتي اربعين نه تنها نبايد 
كمتر از ساير س��فرهاي خارجي باشد بلكه بايد اين عنايت 
نسبت به متمسكين به مظاهر ايماني بيشتر نيز باشد و چنين 

مسئله اي تبعيض و خالف عدل نيست. 
- هادي: اگر امر هدايت جامعه منحص��ر در وجود خداوند 
دانسته ش��ود،طبعاً جامعه نيز تنها بايد با سكاني كه خدا به 
واسطه دين در اختيار جانشينان خود بي واسطه و باواسطه 

پذيرش و اس�تقرار حكوم�ت الهي، در 
واقع بدين معناس�ت ك�ه پذيرفته ايم 
»اس�ما و صفات الهي« باي�د در جامعه 
و در تم�ام ش�ئون ف�ردي و اجتماعي 
اس�تقرار ياب�د و از اين حي�ث مي توان 
مهم تري�ن ه�دف تش�كيل حكوم�ت 
اسامي را »تحقق اسماي الهي« دانست

در س�اير نظام�ات معرفتي و سياس�ي 
غيرتوحيدي خاصه در غرب، الزاماً وجود 
خدا در بعد معرفتي نهي نشده است بلكه 
آنچه اغلب در اين نظامات رخ داده است؛ 
تغيير جايگاه خداون�د از محوريت عالم 
هستي و گذاش�تن آن در گوش�ه اي به 
عنوان ساعت كوك كن اوليه  جهان است 
كه اين روزه�ا تنها مش�اهده كننده اي 
منفعل  )دئيسم( بوده است، در حالي كه 
در تفكر اسامي و حكومت ديني، وجود 
خدا پررنگ ترين موض�وع و محور همه 
كنش هاست و فعال بودن اسما و صفات 
الهي، ما را از نظام فكري پايه ريزي شده 
توسط انديشمندان غربي فاصله مي دهد
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قرار داده است، هدايت شود. هدايت الهي در جامعه 
مسير را براي هرگونه تفكر التقاطي كه مي كوشد با 
طرح واژه هاي فريبنده چون »دموكراس��ي« فرمان 
هدايت امت را از حق تعالي گرفته و به دس��ت خلق 

بسپارد، مي بندد. 
- شارع: در تفكر اس��المي در امر تقنين موضوعي 
كه مبنا ق��رار مي گيرد اراده ش��ارع مقدس اس��ت. 
تحقق منويات ش��ارع ايده آل جامعه اسالمي است 
كه نمونه هايي از آن را مي توان در عصر حكومت نبوي 
و علوي مش��اهده كرد. در عصر غيبت امام معصوم 
نيز همچنان فرامين و دس��تورات شريعت است كه 
بايد مالك رفتار حكومت و مناس��بات مي��ان افراد 
در جامعه را مش��خص نمايد. نتيجه اعتقاد به شارع 
بودن خداوند آن است كه در امور تقنيني هرآنچه در 
تعارض با نظرات شارع باشد عمالً قابليت قانون شدن 
نخواهد داشت و در اين حكومت منبع قانون، خداوند 
است كه بر اس��اس حكمت، مصالح و شناختي كه از 
ابعاد وجودي انساني دارد، تشريع مي كند. در چنين 
حالتي اعتراض به قوانين شريعت - خارج از مباحثات 
و منازعات ايدئولوژيك در سطح نخبگان- و تعميم آن 
به سطح جامعه اسالمي به هيچ وجه پذيرفته نيست 
و در چنين جامعه  پيشرفته  ای بر مبناي احكام اسالم 
نمي توان پذيرف��ت كه هر روز سياس��تمدار يا مقام 
مسئولي كه برخاسته از تأييد همين شريعت است به 
مخالفت و اعتراض به احكام شريعت بپردازد يا با طرح 
واژگاني چون »تس��امح ديني« يا »وظيفه نداشتن 
حكومت در قبال هدايت مردم به بهشت« به اجراي 

حدود و قوانين شرعي متعرض شود. 
در تأييد ش��يوه اعمال »تش��ريع خداوند« در سطح 
حكومت و نظرات داراي اعوجاج در اين زمينه حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي)مدظله( چنين تعبي��ري به كار 
برده اند: »كار حرام ش��رعي، بزرگ و كوچك ندارد و 
آنچه حرام شرعي اس��ت،نبايد به صورت آشكار)در 
جامعه اس��المي( انجام شود، زيرا ش��ارع اسالمي بر 
حكومت تكليف كرده اس��ت مانع انجام حرام علني 
شود. اين حرف )كه بايد به مردم اجازه داد در انتخاب 
حجاب مختار باشند( را درباره همه گناهان اجتماعي 
مي توان گفت؛ مثل آنكه بگويند فروش مش��روبات 
الكلي آزاد شود و هر كس خواست بخورد يا نخورد، آيا 
اين حرف درست است؟« در قول فوق؛ جهت گيري 
ايده آل حكومت اس��المي مبتني بر اعتقاد به شارع 

بودن خداوند به خوبي قابل مشاهده است. 
  مالك مطلق 

 مالكيت، از جمله عواملي است كه در تعيين نوع نظام 
اقتصادي نقشي بسزا دارد. با توجه به اينكه »مالكيت 
خدا« در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسالم 
نقش بسزايي دارد، تأكيد بر صفت مالك مطلق براي 

خداوند در تبيين نظام معرفتي جامعه اسالمي منجر 
به تثبيت حقوق اداري در مالكيت مي شود جهت دهي 
نظام اقتصادي اسالمي را مشخص مي نمايد. در چنين 
نظامي با وجود پذيرش مالكيت بشر در تصرف اموال 
در طول مالكيت خداوند، حقوق خداوند در مالكيت 
نيز بايد در نظر گرفته شود و اين مسئله موجب تمايز 
در مفهوم مالكيت خصوصي نظامات ليبرال و نظام 
اسالمي است. اين مسئله چه در بُعد رفتارهاي فردي 
تك تك اعضاي امت اس��المي چون خمس و زكات 
)و في اموالكم حق معلوم للس��ائل و المحروم( و چه 
در مناسبات كالن حكومتي )انفال و...( موضوعيت 

مي يابد. 
حاكم مطل�ق: اعتقاد ب��ه اينكه حكوم��ت امانتي 
است الهي در دست حاكمان، به ايجاد تمايز با نظام 
طاغوتي كه حاكميت را از آن انس��ان مي داند منجر 
مي شود. نظام هاي سياس��ي مبتني بر اومانيسم كه 
حاكميت را متعلق به انسان مي دانند، در هر شكلي 
كه تجلي يابند، در نظام معرفتي اس��الم، طاغوتي 

قلمداد مي شوند. 
- عادل در تكوين، تش�ريع و سزادهي است: 
اعتقاد به عدل الهي يكي از مهم ترين ويژگي هاي تفكر 
شيعي است كه قرار دادن آن توسط متكلمان اسالمي 
به عنوان يكي از اصول اصلي تشيع اين مذهب را از 
برخي ديگر از قرائت هاي اس��المي متمايز ساخته 
است. عدالت الهي در تفكر شيعه هم در حوزه تكوين 
هم تشريع و هم نظام پاداش و مجازات متجلي است. 
متأسفانه در زمينه تفهيم و تعميق چيستي عدالت 
تكويني و تأثير آن بر نوع نگرش مسلمانان تبليغ مؤثر 

چنداني صورت نگرفته  و الزم است اعتقاد به عدالت 
تكويني در تفكر شيعه ميان افراد جامعه اسالمي در 
افق چشم انداز پيش رو مورد توجه و تبليغ قرار گيرد. 
در اين قسم از عدل الهي، نظام آفرينش است و مبناي 
آن اين است كه سراپاي جهان خلقت از زمين گرفته 
تا آسمان هاي هفت گانه بر اساس عدل و داد استوار 
بوده و تعادل و توازن نيز در تركيب اجزاي آن رعايت 
شده است. وجود شبهات بس��يار در زمينه عادالنه 
بودن مناس��بات نظام آفرينش؛ موضوعي است كه 
همت حوزه علميه در تثبيت اعتقاد به عدالت الهي 
در امر تكوين كه در جاي جاي قرآن مورد اشاره قرار 
گرفته است نظير آيه شريفه »والسماء وضعها و وضع 
الميزان« را مي طلبد.  اعتقاد به وجود عدالت تشريعي 
نيز بدين معناس��ت كه دس��تورها و تكاليف الهي بر 
اساس عدل و دادگري اس��توار است، يعني خداوند 
قدرت،توانايي و امكانات بندگان را در نظر مي گيرد، 
سپس به اندازه استعداد بندگان وظايف و تكاليفي را 
براي آنان تعيين كرده است. همانطور كه در تبيين 
»ش��ارع« بودن خداون��د نيز بيان ش��د؛اين عدالت 
تش��ريعي در قانونگذاري حكومت اسالمي نيز بايد 
متجلي باشد. اعتقاد به عدالت در نظام جزا نيز مسئله 
بس��يار حياتي اس��ت كه در جامعه اسالمي معتقد 
به چنين نگرش��ي، مناس��بات ناعادالنه در دستگاه 
قضايي يا سيستم هاي توزيعي و جبران خدمات راه 
ندارد. براي تحقق چنين هدفي نيز مسيري طوالني 

پيش روي جامعه اسالمي است. 
روزي دهن�ده  واس�ع، جبران كنن�ده،   -
مخلوق�ات، اجابت كننده دعاه�ا و حاجت ها: 
اعتقاد به چنين موضوعي در خداشناس��ي بس��يار 
حائز اهميت اس��ت؛ چراكه موجب اعتق��اد به رزق 
الهي و نگاهي واسع تر از محاسبات با عقل ابزاري در 
منفعت گرايي مي گردد. اعتق��اد به جبران كنندگي 
و رازقيت؛معادالت سود انگارانه و يوتيليتاريستي را 

كاماًل در هم مي ريزد. 
- ولي مؤمنان، ي�اور مجاهدان راه خدا، حامي 
مظلومان، انتقام گيرنده از ظالمان و وفاكننده 
به وعده خويش: اعتقاد به چنين نگرش��ي سبب 
مي شود اساساً رويكرد ها به تعامالت بين المللي در 
حكومت اسالمي عزتمندانه باشد و با وجود خداوند 
در يك طرف ترازوي معادالت، هرگز احساس ضعف 
و تحقير و وادادي احساس نشود. نصرت خدا كه در 
نُكْم  آيه آيه  قرآن نويد آن داده شده است )إِن يَُكن ِمّ
َئٌة  نُكم ِمّ ِعْش��ُروَن َصابُِروَن يَْغلُِبواْ ِمَئَتْيِن َوإِن يَُكن ِمّ
يَْغلُِبواْ أَلًْفا... ( وعده  تضمين داده ش��ده اي است كه 
متأسفانه در حال حاضر نداشتن اعتقاد قلبي به آن 
در ميان برخي كارگزاران حكومت مشكل ساز است 
و طبعاً در افق چشم انداز پيش رو بايد جامعه اسالمي 

خالي از كارگزاراني باشد كه اعتقاد به نصرت دشمن 
را بر اعتقاد به نصرت الهي مقدم مي دارند.

  پيشنهاد
در خصوص اين بند از پيش نويس الگوي پيشرفت 
اسالمي- ايراني نكته اي حائز اهميت است و آن اينكه 
با توجه به دس��تور و فرمايش رهبر انقالب مبني بر 
اصالح پيش نويس ارائه شده چنين امري مستلزم آن 
است كه اسناد پايه و شرح مذاكرات صورت گرفته در 
اين زمينه ارائه گردد تا پايه مطالعات منتهي به اين 
سند فشرده و تجميعي قابل نقد باشد وگرنه چگونه 
مي توان صرفاً اين عبارات را مورد نقد قرار داد بي آنكه 
منظور و توضيح تفصيلي نگارندگان و تهيه كنندگان 
اين س��ند، در دسترس نباش��د. كما اينكه حتي در 
بررسي قانون اساسي نيز يكي از لوازم و اسناد مهم 
مشروح مذاكراتي است كه بر پايه آن قانون اساسي به 
تصويب رسيد. در اين صورت مشخص مي شود تأكيد 
بر برخي  صفات خداوند در تبيين مباني خداشناسي 
چه بوده و دقيقاً چه هدفي را دنبال مي كرده است. 
به عبارتي بايد مشخص شود مثاًل علت وجود برخي 
صفات و عدم وجود برخي ديگر از صفات چيست؟ 
به عنوان مثال چرا صف��ات ثبوتيه و جالليه خداوند 
در اين نظام معرفتي به درس��تي م��ورد تأكيد قرار 
گرفته اند اما به صفات سلبيه كه غالباً متمايزكننده 
نگرش توحيدي از س��اير روايت ه��اي غيرديني و 
غيرتوحيدي است توجه چنداني نشده است. يا در 
ميان صفات قهريه خداون��د  جز »منتقم« به صفت 
ديگري اشاره نشده  كه بايد بررس��ي كرد علت آن 

چه بوده است؟! 
البته همه اينها در  حالی است كه طبق اعتقاد شيعه 
در صفات الهي نيز همچون ذات الهي توحيد حاكم 
است،يعني همه صفات خداوند عين يكديگر و عين 
ذات خداوند هستند و تفاوتي ميان اين صفات وجود 
و تأكيد بر يك صفات به منزله پذيرش ساير صفات 
نيز اس��ت. علي ايحال نظام معرفتي خداشناسي در 
الگوي پيش رو حاوي صفات و اس��ماي عاليه الهي 
طبق معتقدات شيعه است كه اگر در سطح رفتارهاي 
حكومتي و اجتماعي نيز تش��به به اي��ن صفات رخ 
دهد، بسياري از مناسبات كنوني ميان افراد و نهادها 

دستخوش پيشرفت و اصالح مي گردد. 

هر حكومت در نگرش اس�امي به 
ميزاني متعالي و تكامل يافته است 
كه توانس�ته باش�د صفات الهي را 
در رفت�ار مردم و كارگ�زاران خود 
و نيز مناسبات و س�اختارهاي نرم 
افزاري و سخت افزاري پياده سازد


