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سنجش الگوی پايه پيشرفت از حيث مؤلفههای اسالم ناب محمدی
و رسالت نخبگان در خصوص آن از منظر امام خمينی (ره) و آيتاهلل خامنهای
مجتبی جاويدی 

چکيده
اسالم ديني حياتبخش و معارف آن انسانساز و احياگر روح و تضمينکننده حيات جامعه و سعادت انسانها است .با اين حال ،در
طول تاريخ اقدامات زيادي براي مقابله با آن انجام گرفته است .يکي از اين اقدامات آن بوده که گروههايي در مقابل «اسالم اصيل»،
«اسالمهاي بدلي» ساخته و آن را به جاي اسالم اصيل ارائه کردهاند .با توجه به اهميت شناسايي اسالم اصيل از اسالمهاي بدلي،
امام خميني(ره) در طول حيات خويش بر جدايي اسالم حقيقي از اسالمهاي انحرافي تأکيد داشتند و اسالم حقيقي را «اسالم ناب
محمدي» و اسالمهاي انحرافي را «اسالم آمريکايي» ناميدند و بازشناسي اسالم ناب محمدي و جدا کردن آن از اسالم آمريکايي را
از واجبات سياسي بسيار مهم معرفي کردند .رهبر معظم انقالب نيز با اذعان به اين تقسيمبندي ،بر رسالت نخبگان در تبيين
مؤلفههاي اسالم ناب براي جهانيان تأکيد کردهاند .اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي به دنبال تبيين مؤلفههاي اسالم ناب
محمدي و رسالت نخبگان در خصوص آن بر اساس انديشه امام خ ميني (ره) و رهبر معظم انقالب و سنجش الگوي پايه پيشرفت از
حيث انطباق با اين مؤلفهها و توجه به اين رسالتها و تکاليف است.
واژگان کليدی :اسالم ،اسالم ناب محمدی ،اسالم آمريکايی ،نخبگان ،الگوی پايه پيشرفت.

 -1مقدمه
قرآن کريم به عنوان مهمترين منبع دين آسماني اسالم ،انسانها را به پذيرش دين و دعوت خدا و رسول براي حيات و
زندگي واقعيشان فرا ميخواند و حيات واقعي را در پرتو اين دين ممکن ميداند« :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما يُحْييکُم» (انفال )24:امام خميني(ره) در طي دوران حيات خويش و به خصوص در دو سال آخر
آن ،بهطور جدي بر جدايي اسالم حقيقي از اسالمهاي انحرافي و تحريفشده اصرار و تأکيد داشتند و اسالم حقيقي را
اسالم ناب محمدي و اسالم هاي انحرافي را اسالم آمريکايي ناميدند و به دنبال آن ،تعيين چارچوبها و مرزهاي اسالمِ
ناب محمدي را از وظايف نخبگان حوزه و دانشگاه دانسته و بازشناسي اسالم ناب و جدا کردن آن از اسالم آمريکايي را از
واجبات سياسي بسيار مهم معرفي کردند .امام (ره) در پيامي به مناسبت اربعين شهادت عالمه عارف حسين حسيني،
رهبر شيعيان پاکستان با ابراز تأسف از به طور کامل مشخص نشدن مرز بين «اسالم آمريکايي» و «اسالم ناب محمدي»،
متذکر اين نکته ميشوند که ممکن نيست در يك مکتب ،دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد .روشن کردن اين دو
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تفکر متضاد از واجبات سياسي بسيار مهمي است که اگر توسط حوزههاي علميه صورت پذيرفته بود ،به احتمال بسيار
زياد شهيد عارف حسين به شهادت نميرسيد .بر اين اساس ايشان اين وظيفه را بر دوش همه علما ميدانند که با روشن
کردن اين دو تفکر ،اسالم را از ايادي شرق و غرب نجات دهند( .خميني ،1389 ،ج 120 :21و )121
تقسيم اسالم به اسالم ناب محمدي و اسالم آمريکايي بيانگر اين نکته است که حق ،هميشه ثابت بوده و تغيير نميکند.
به همين دليل با نامگذاري اسالم اصيل به اسالم ناب محمدي به حقيقت اسالم اشاره شده است؛ اما ماسك اسالم ناب و
اسالم غيراصيل ،در هر عصري چهره عوض ميکند تا بتواند با سوار شدن بر موج هر عصري ،عدهاي از انسانهاي سادهلوح
را در دام بياندازد .از بدو پيدايش اسالم ،مخالفتهاي زيادي با آن صورت گرفت که يکي از موفقترين آنها ،اين بود که در
مقابل اسالم اصيل ،اسالمهاي بدلي ساختند و به جاي آن معرفي کردند .مهمترين نمونه آن را در نحوه برخورد معاويه با
حضرت علي (عليهالسالم) در جنگ صفين ميتوان ديد .معاويه در اين جنگ با حربه قرآن ،اميرالمؤمنين (عليهالسالم) را
شکست داد و اال اگر مدت زمان اندکي گذشته بود ،ديگر آثاري از بنياميه باقي نميماند.
اميرالمؤمنين (عليهالسالم) در تبيين اسالم بدلي ميفرمايند« :فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ کَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ
بِالْهَوَي وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا؛ اين دين اسير دست اشرار بود ،در آن به هوا و هوس عمل ميکردند ،و وسيله دنياطلبي آنان
بود( ».نهج البالغه ،نامه  )53در زيارت اربعين در توصيف امام حسين (عليهالسالم) چنين آمده است« :بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ
لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَة؛ خون پاکش را در راه تو ريخت ،تا بندگانت را از جهالت و گمراهي نجات
دهد( ».مجلسي ،1403 ،ج ،98ص )331آنچه در زيارت اربعين آمده ،مبيّن اين است که عدهاي به خاطر جهل نسبت به
اسالم ناب ،و رفتن به سمت اسالم بدلي و غير اصيل ،منادي اسالم اصيل را به شهادت ميرسانند .از اين رو بايد آنان را از
اين جهالت نجات داد .بنابراين تبيين اين نظريه و شناساندن چنين اسالمي ،کاري حسيني است؛ يعني شناساندن همان
اسالم معاويه و يزيدي که امروز در قالب جديد استکبارپسند به بازار عرضه شده است .به همين جهت ،شناخت دقيق اين
تفکر ،ضروري است.
رهبر معظم انقالب با اشاره به آيه  58سوره نساء که در خصوص دستور خداوند به اداي امانت به صاحبان آن است،
بزرگترين امانت الهي را تعال يم اسالم ناب دانسته و اساساً فلسفه تشکيل حکومت اسالمي را رساندن اين تعاليم به
جهانيان معرفي کرده و بر ضرورت ترويج و تبليغ آن براي همگان تأکيد ميکنند« :تشکيل حکومت اسالمي ،جهاد في
سبيل اهلل ،مبارزات بزرگي که علماي دين و اولياي دين و انبياي الهي انجام دادهاند ،به نحوي مقدّمه براي اين هدف است
که حقايق الهي به دلهاي پاك برسد ... .اسالم ناب که امام بزرگوار بر روي آن اين همه تأکيد ميکردند ،براي اين است
که ما اين متاع را که متاع ذهن مردم و متاع مغزها و متاع دلهاست خالص ،بدون غلّ و غش ،بدون تقلّب و بدون کم و
زيادهايي که دستهاي خائن و گنهکار يا غافل و جاهل به وجود آوردهاند ،به مخاطبان برسانيم .اين بزرگترين امانت الهي
است؛ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها» (نساء .)58 ،بزرگترين و نفيسترين و مؤثّرترين و گرانبهاترين امانتي
که خداي متعال به ما داده است ،معارف الهي و حقايق الهي است .اينها را بايستي به صورت ناب و به صورت خالص،
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هرچه نزديكتر به واقع به دست بياوريم و آن را به مخاطب برسانيم( ».خامنهاي ،بيانات در ديدار روحانيون و مبلّغان در
آستانهي ماه مبارك رمضان)1377/9/23 :
اسالم ناب محمدي (ص) در نظر تدوين کنندگان الگوي پايه پيشرفت داراي چنان اهميتي است که نخستين تدبير
پيشبيني شده در سند تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت «تبيين و ترويج اسالم ناب محمدي متناسب با مقتضيات
روز» پيشبيني شده است .در اين مقاله به دنبال بررسي اين نکته هستيم که مؤلفههاي اسالم ناب محمدي (ص) و
تکاليف نخبگان و خواص در نظر امام خميني (ره) و رهبر معظم انقالب چيست و سند الگوي پايه پيشرفت تا چه ميزان
با اين مؤلفهها و اين اهداف و رسالتها انطباق دارد .روش انجام اين پژوهش ،توصيفي -تحليلي است.

 -2مفهوم اسالم ناب محمدی و اهميت تفکيک آن از اسالم آمريکايی
منظور از اسالم ناب محمدي همان اسالم حقيقي و اصيلي است که از صاحب آن ،پيامبر اکرم (ص) بي هيچ پيرايه و
آرايشي به اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) و سپس از آن حضرت به ائمه بعدي (ع) منتقل شده و در قول ،عمل،
عقيده و رفتار به آن پايبند بوده و از آن بزرگواران نسل به نسل و دست به دست گشته تا به ما رسيده است .بديهي است
که اسالم ناب با تمام اجزاي آن مورد نظر است و در صورت کاستي يا فزوني بر اجزاي آن ،تحريف يا ناقص شده و خلوص
و ناب بودن آن خدشهدار ميشود .گاه در اين اسالمهاي تحريف شده تنها ظواهري از ديانت باقي ميماند و از حقيقت
اسالم و دين الهي در آن خبري نيست و لذا به سادگي در خدمت ستمگران و طاغوتيان در ميآيد و عمالً هيچگاه
نجاتبخش مستضعفان و ستمديدگان نخواهد بود( .فالحپور )37 :1381 ،امام خميني (ره) اين اسالم تحريف شده را که
عمالً هيچ مخالفتي با منافع مستکبران و طواغيت ندارد ،اسالم آمريکايي مينامند.
امام خميني (ره) بر لزوم توضيح و تبيين اسالم ناب محمدي و اسالم آمريکايي و مرز ميان آن دو تأکيد ميورزيدند و با
جديت تمام اين دو اسالم را توصيف ميکردند و به تصوير ميکشيدند .ايشان در برخي پيامها و سخنرانيها ،اسالم ناب
محمدي (ص) را توصيف کرده و در برخي ديگر به توضيح اسالم آمريکايي پرداخته و در برخي هر دو را معرفي ميکردند.
به عنوان مثال امام (ره) در پيامي به هر دو نوع اسالم اشاره کرده و در ابتدا برخي از شاخصههاي اسالم ناب را برشمرده و
سپس اسالم آمريکايي را در مقابل آن قرار ميدهند :اسالم ناب محمدي (ص) :اسالم فقراي دردمند؛ اسالم پابرهنگان؛
اسالم تازيانهخوردگانِ تاريخِ تلخ و شرمآور محروميتها؛ کوبنده سرمايهداري مدرن و کمونيسم خونآشام و در مقابل
اسالم آمريکايي :اسالم رفاه و تجمل ،اسالم التقاط ،اسالم سازش و فرومايگي و اسالم مرفهان بيدرد( .خميني،1389 ،
ج)145 :21
رهبر معظم انقالب نيز با تأکيد بر تقسيم بندي اسالم به اسالم ناب محمدي و اسالم آمريکايي ،در بيانات مختلف خود
سعي در ترسيم ابعاد گوناگون هر دو اسالم مينمايند .ايشان در پيامي به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام
خميني (ره) بيان ميدارند که در مدرسهي انقالب که امام بنيان گذارد ،بساط اسالم سفياني و مرواني ،اسالم مراسم و
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مناسك ميان تهي ،اسالم در خدمت زر و زور و خالصه اسالم آلت دست قدرتها و آفت جان ملتها برچيده شده و اسالم
قرآني و محمّدي (ص) ،اسالم عقيده و جهاد ،اسالم خصم ظالم و عون مظلوم ،اسالم ستيزنده با فرعونها و قارونها و
خالصه ،اسالم کوبندهي جباران و برپاکنندهي حکومت مستضعفان ،سر برکشيد( .خامنهاي ،پيام به مناسبت اولين
سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) )1369/3/10 :در انديشه ايشان در انقالب اسالمي ،اسالم کتاب و سنت،
جايگزين اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت ،جايگزين اسالم قعود و اسارت و ذلت؛ اسالم تعبد و تعقل،
جايگزين اسالم التقاط و جهالت؛ اسالم دنيا و آخرت ،جايگزين اسالم دنياپرستي يا رهبانيت؛ اسالم علم و معرفت،
جايگزين اسالم تحجر و غفلت؛ اسالم ديانت و سياست ،جايگزين اسالم بيبندوباري و بيتفاوتي؛ اسالم قيام و عمل،
جايگزين اسالم بي حالي و افسردگي؛ اسالم فرد و جامعه ،جايگزين اسالم تشريفاتي و بيخاصيت؛ اسالم نجاتبخش
محرومان ،جايگزين اسالم بازيچهي دست قدرتها؛ و خالصه اسالم ناب محمّدي ،جايگزين اسالم آمريکايي گرديد.
(خامنهاي  ،پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) )1369/3/10 :بر اين اساس شناسايي
مؤلفههاي اسالم ناب محمدي و تمايز آن از اسالم آمريکايي و سنجش ميزان تطابق الگوي پايه پيشرفت به عنوان سندي
راهبردي و باالدستي با اين مؤلفهها اهميت فراواني پيدا ميکند.

درک صحيح و عميق جهانبينی اسالمی الزمه شناخت اسالم ناب
قبل از اينکه به تبيين مؤلفههاي اسالم ناب بپردازيم بايد به اين موضوع اشاره کنيم که الزمه درك اسالم ناب ،شناخت
صحيح و عميق جهانبيني اسالمي است .انديشههاي امام خميني و آيتاهلل خامنهاي در خصوص موضوع اسالم ناب،
ريشه در جهان بيني اسالمي و همچنين منابع اسالمي يعني آيات و روايات دارد .در اين قسمت اشارهاي کوتاه به
جهانبيني اسالمي کرده و در خالل مباحث مطروحه در مقاله ،برخي از آيات و روايات مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
در جهانبيني اسالمي اصول گوناگوني چون توحيد ،معاد ،عدم تفکيك دنيا از آخرت ،اخالق ،جنبه روحاني انسان در کنار
بعد جسماني ،وجود عالم غيب و  ...وجود دارد که درك همهجانبه آنها نقش شاياني در شناخت صحيح اسالم واقعي
يعني اسالم ناب محمدي دارد .آيتاهلل خامنهاي ،انقالب اسالمي ايران که تجليبخش اسالم ناب محمدي در دنياي حاضر
است را برخاسته از همين جهانبيني توحيدي اسالمي ميدانند« :ريشهي استوار و انديشهي زيربنائي اين انقالب،
جهانبيني توحيدي اسالم است .تفسير انسان ،تفسير تاريخ ،تحليل حوادث حال و گذشته و آينده ،تفسير طبيعت ،تبيين
همهي عالئقي که انسان را با دنياي بيرون از وجود او  -جهان ،انسانها و اشياء -مرتبط ميکند ،و نيز فهم و درك آدمي
از وجود خود و خالصه همهي چيزهايي که نظام ارزشي جامعه را ميسازد ،و آن را بر ادارهي مطلوب خود قادر ميکند،
همه و همه از اين جهانبيني الهي ريشه و مايه ميگيرد و منشعب ميشود( ».خامنهاي ،بيانات در چهل و دومين مجمع
عمومي سازمان ملل ،نيويورك )1366/6/31 ،در ادامه به عنوان نمونه توضيحات مختصري در خصوص اصل مبنايي
«توحيد» و همچنين اصل اساسي «عدم تفکيك دنيا از آخرت» داده ميشود.
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توحيد در همه شئون حيات اجتماعي افراد ظهور دارد (جوادي آملي ،1388 ،ص  .)90نکته مهم اين است که اصالت
توحيد بدين معنا نيست که فرد در اعتقادات خويش به ذات ربوبي معتقد باشد و اين اعتقاد هيچگونه ثمرهاي در بر
نداشته باشد .عقيده به توحيد هرگاه شکوفا گردد ،حتماً در اخالق و اعمال فردي و اجتماعي فرد و جامعه تجلي مييابد.
در حقيقت ،نسبت عقيده با اخالق و عمل ،همانند رابطه متن و شرح است ،اگر متن اعتقاد به توحيد به طور صحيح شرح
و تفسير گردد ،قلمرو آن تمامي شئون جامعه را فرا ميگيرد .عقيده به توحيد بسان لوحي است که اگر باز گردد،
صفحه اش نظام اخالقي و عملي بنا شده بر قسط و عدل در جامعه است .قرآن کريم مي فرمايد« :ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَةً
طَيِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتي أُکُلَها کُلَّ حينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» (ابراهيم)26-24 ،؛ اعتقاد به توحيد
شجره طوبايي است که از ريشه تا باالترين شاخهاش همواره ميوه ميدهد .درخت توحيد نظير درختان معمولي نيست که
ريشه و ساقه آن ميوه ندهد و فقط در فصل معين داراي ميوه باشد ،چنين درختي جز در بهشت يافت نميشود .تشبيه
توحيد به درختي بهشتي که از ريشه تا شاخه دائماً ميوه ميدهد تشبيهي رساست( .جوادي آملي ،1388 ،ص  91و )92
در انديشه رهبر معظم انقالب« ،توحيد» نگرشي بي تفاوت و غيرمسئول نيست ،بلکه شناختي متعهد و بينشي فعال و
سازنده است که در بناي جامعه و اداره آن و ترسيم خط سي ر آن و تعيين هدف آن و تأمين عناصر حفظ و ادامه آن
داراي تأثيري اساسي و تعيينکننده است( .خامنهاي ( )1353بدون شماره صفحه) بر همين اساس رهبر معظم انقالب
تأکيد ميکنند که در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اولين مسئلهاي که بايد در نظر گرفته شود توحيد است.
(خامنهاي ،بيانات در نخستين نشست انديشههاي راهبردي با موضوع الگوي اسالمي  -ايراني پيشرفت)1389/9/10 ،
اين نگاه توحيدي را در جاي جاي مباني الگوي پايه پيشرفت ميتوان ديد .به صورت خاص در مبناي خداشناسي الگوي
پايه پيشرفت« ،خدامحوري و توحيد ،اساس و محور بنيادين حيات فردي و اجتماعي مؤمنان» دانسته شده است .به
صورت طبيعي اين مبنا خود را در مباني جهانشناختي و انسانشناختي الگو نيز نشان ميدهد .بر اساس يکي از مباني
جهان شناختي الگو ،جهان با عوالم غيب و شهودش ،سرشت توحيدي دارد و مراتب روحاني ،مادي ،دنيوي و اخروياش،
پيوسته در مسير تکامل و تعالي به سوي خداوند است .همچنين يکي از مباني انسانشناختي الگو آن است که هدف از
آفرينش انسان ،معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن ،دستيابي به مقام قرب و خليفه اللهي است .اين موارد تنها از باب
نمونه ذکر شد و اال در جاي جاي مباني الگوي پايه پيشرفت ميتوان نگاه توحيدي را مشاهده کرد .بند دوم سند تدابير
الگوي پايه پيشرفت نيز بر تقويت و تعميق نگاه توحيدي تأکيد کرده است.
يکي ديگر از اصول جهان بيني اسالمي عدم تفکيك دنيا و آخرت است .رهبر معظم انقالب در اين خصوص به حديث
«الدّنيا مزرعة األخرة» (مجلسي ،1403 ،ج ،67ص )225استناد ميکنند .همچنين ايشان از آيه شريفه «وَ إِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحيطَةٌ بِالْکافِرين؛ جهنم بر کافران احاطه دارد( .عنکبوت 54 ،و تؤبه )49 ،چنين استفاده ميکنند که «شخص کافر
همين االن در داخل جهنم است» ،بنابراين دنيا و آخرت از هم جدا نيستند ،بلکه آخرت آن روي سکهي دنيا است.
(خامنهاي ،بيانات در نخستين نشست انديشههاي راهبردي با موضوع الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت)1389/9/10 ،
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عدم جدايي دنيا از آخرت به خوبي در سند مباني الگوي پايه پيشرفت قابل مشاهده است .يکي از مباني جهانشناختي
اين سند آن است که « جهان با عوالم غيب و شهودش ،سرشت توحيدي دارد و مراتب روحاني ،مادي ،دنيوي و
اخروياش ،پيوسته در مسير تکامل و تعالي به سوي خداوند است ».همچين «جهان محل عمل و آزمايش و بستر تکامل
و تعالي و يا سقوط معنوي اختياري انسان است و بر اساس سنتهاي الهي به کردارهاي آدميان واکنش نشان ميدهد».
همچنين « چگونگي حيات اخروي مبتني بر باور ،بينش ،منش ،اخالق ،کنش و رفتار آدميان در زندگي دنيوي است».

 -3مؤلفههای اسالم ناب محمدی
در ادامه سعي بر آن است که با توجه به انديشه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقالب به تبيين ابعاد و شاخصههاي
اسالم ناب بپردازيم.
 1-3مخالفت با تحجر و قشریگری و نگاه سطحی به دين
واژه تحجر در لغت به معني «مثل سنگ سخت شدن آن ،مثل سنگ سخت گرديدن چيزي؛ تحجر مفاصل ،خشك شدن
و تصلب مفاصل است( ».دهخدا ،1377 ،ج  )5659 :4در اصطالح« ،مقصود از جمود يا تحجر ،بستهذهني و تنگنظري و
داشتن انديشه راکد و ساکن است و به کسي جامدالفکر و متحجر گفته ميشود که انديشه پويا و سيالي نداشته باشد و
خشكمغز و بستهذهن و فاقد بصيرت و درايت باشد( ».اسفندياري)69 :1382 ،
اسالم ناب با هرگونه جمود ،سطحينگري و ظاهربيني مخالف ،و هموا ره با نقد و نظر و پويايي و شکوفايي موافق است و
هيچگاه با مهر تکفير و تفسيق به مبارزه با انديشههاي نو نميپردازد؛ بلکه ضمن پايبندي به سنتهاي صحيح و اصولي،
پيوسته نقد و نظر ،همراه با برهان و استدالل را مورد تأييد و تأکيد قرار ميدهد .در اسالم ناب محمدي (ص) ،دين از
کمال و جامعيتي برخوردار است که تنها به ظواهر کتاب و سنت اکتفا نميشود؛ بلکه کتاب و سنت داراي ظاهر و باطن
است .دين تنها در فقه و احکام خالصه نميشود .دين نه تنها مخالف عقل و فلسفه نيست ،بلکه از عقل و فلسفه نهايت
بهرهبرداري را به عنوان وسيله و ابزار براي کشف و حل مشکالت فکري ميکند؛ همچنانکه با عرفان و کشف و شهود
مخالف نيست و از کشف و شهود و سير و سلوك عرفاني براي معرفت و درك ابعاد معنوي و اسرار دين استفاده ميکند.
(فالحپور 39 :1381 ،و  )40روش عملي امام خميني (ره) در دينشناسي و شناسايي دين ،خود بهترين بيانگر و مؤيد اين
بُ عد از اسالم ناب است .او ضمن تعبد به ظواهر شرع ،به معرفي ابعاد معنوي و باطني دين نيز همت ميگماشت .امام (ره)
نشان داد که فقه اسالم يعني مقرّرات ادارهي زندگي مردم در کنار فلسفهي اسالم يعني تفکّر روشنبينانه و عميق و
استداللي و عرفان اسالم يعني يعني زهد و انقطاع إلي اللّه و دامن برچيدن از هواهاي نفساني چه معجزهي بزرگي
ميتواند بيافريند.
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امام در دوران خفقان رژيم سابق چنان از قشريون و تحجرگراها آزار ديده بودند که به عنوان نمونه به تعبير ايشان ،اگر
ميخواستند بگويند شاه خائن است ،بالفاصله از سوي عدهاي متحجر اين جواب را ميشنيدند که شاه شيعه است! لذا
ايشان در بياني فشار اشخاص متحجر به ايشان و انديشه توأم با جمود عدهاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي را چنين
توصيف ميکنند« :خون دلي که پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختيهاي ديگران
نخورده است .وقتي شعار جدايي دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان ،غرق شدن در احکام فردي و
عبادي شد و قهراً فقيه هم مجاز نبود که از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست [و] حکومت دخالت نمايد ،حماقت
روحاني در معاشرت با مردم فضيلت شد .به زعم بعض افراد ،روحانيت زماني قابل احترام و تکريم بود که حماقت از
سراپاي وجودش ببارد و الّا عالم سيّاس و روحاني کاردان و زيرك ،کاسهاي زير نيم کاسه داشت و اين از مسائل رايج
حوزهها بود که هر کس کج راه ميرفت متدينتر بود .ياد گرفتن زبان خارجي ،کفر و فلسفه و عرفان ،گناه و شرك به
شمار ميرفت .در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم ،مرحوم مصطفي از کوزهاي آب نوشيد ،کوزه را آب کشيدند ،چرا که من
فلسفه ميگفتم .ترديدي ندارم اگر همين روند ادامه مييافت ،وضع روحانيت و حوزهها ،وضع کليساهاي قرون وسطي
ميشد که خداوند بر مسلمين و روحانيت منّت نهاد و کيان و مجد واقعي حوزهها را حفظ نمود( ».خميني ،1389 ،ج:21
 278و  )279البته امام خميني (ره) تأکيد ميکنند که پرونده تفکر اين گروه همچنان باز است و تنها شيوه مقدسمآبي
و دينفروشي عوض شده است( .خميني ،1389 ،ج)280 :21
رهبر معظم انقالب نيز به صراحت يکي از ويژگيهاي اسالم ناب را مخالفت با تحجر و خرافهپرستي ميدانند و معتقدند
که امروزه دنياي اسالم براي به دست آوردن موجوديّت ،هويّت و عزّت خود يك راه بيشتر ندارد و آن برگشت به اسالم
است؛ البته اسالم واقعي ،نه يك اسالم متحجّرِ آميخته با خرافات که دشمنان اسالم تبليغ ميکنند( .خامنهاي ،بيانات در
ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام به مناسبت سالروز هفدهم ربيعاالوّل)1382/2/29 :
در سند مباني الگوي پايه پيشرفت در قمست مباني ارزششناختي تأکيد بر «خردورزي و تمسك به دانش بشري و
تجارب عقاليي» ميتواند تا اندازهاي در راستاي فهم صحيح از دين و مخالفت با تحجر و قشري نگري نسبت به آن تلقي
شود ،اما به نظر به اين مؤلفه به صورت مستقل توجهي نشده است .در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت با اينکه در برخي
موارد بر فهم عميق دين تأکيد شده است اما صراحتاً سخني از «مخالفت با تحجر ،قشرينگري و نگاه سطحي به دين» به
ميان نيامده است .دومين تدبير پيشبيني شده در سند تدابير مبني بر «تقويت و تعميق فرهنگ توحيدي و معادباور و
ايمان به غيب» تأکيد دارد .همچنين بند سوم تدابير بر «تعميق معرفت نسبت به اهل بيت (ع)» و «تعميق فرهنگ
انتظار بدون انحراف و بدعت» تأکيد دارد .عالوه بر اين ،بند  44سند تدابير بر «گسترش فهم عميق و تحکيم نظريه
مردمساالري ديني مبتني بر واليت فقيه» تأکيد کرده است .تقويت فضاي آزادانديشي (بند  47سند تدابير) و ترويج
عقالنيت در جهان اسالم (بند  55سند تدابير) از ديگر موارد مذکور در سند تدابير است که ميتوان گفت نسبت
مستقيمي با «مخالفت با تحجر ،قشريگري و نگاه سطحي به دين» پيدا ميکند.
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 2-3عدم جدايی دين از سياست
اصليترين پايه تمامي اديان آسماني اعتقاد به توحيد است .اعتقاد به توحيد در دين اسالم ،صرفاً انديشهاي اعتقادي
نيست ،بلکه انديشهاي است که باور به آن تمامي امور فردي و اجتماعي انسانها را تحت تأثير قرار ميدهد .توحيد عالوه
بر شئون حيات فردي ،در حيات اجتماعي انسانها نيز جلوهگر ميشود .بر اين اساس ،انديشه توحيدي نميتواند نسبت
به سياست و نحوه حکومت بر مردم بيتفاوت باشد بلکه در اين عرصه نيز گوهرهاي ناب حقايق خويش را عرضه ميدارد.
لذا اسالم ناب تنها به ابعاد عبادي و فردي دين اکتفا نميکند ،بلکه در کنار آن ،دين را واجد جنبه اجتماعي ميداند و
عالوه بر توحيد فردي در صدد ايجاد جامعه توحيدي در ابعاد گوناگون براي بشريت است .اسالم ناب ،حکومت را جزء
دين ميداند و سياست را عين ديانت ميانگارد و يکي از وظايف دينداران را تالش جدي در عرصه سياسي ميداند؛ چرا
که تحقق قسط و عدالت اجتماعي را مهمترين هدف سياسي و اجتماعي دين و اسالم تلقي ميکند.
امام خميني (ره) در خصوص ورود اسالم ناب در عرصه سياست چنين بيان ميدارد که برقراري يك نظام عادالنه
اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احکام ،مهمترين وظيفه انبياء (عليهمالسالم) است که البته با بيان احکام و نشر تعاليم
و عقايد الهي مالزمه دارد؛ چنانکه اين معنا از آيه شريفه« :لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ
النّاسُ بِالْقِسْطِ» (حديد )25 ،به وضوح پيدا است .به طور کلي هدف بعثتها اين است که مردم بر اساس روابط اجتماعي
عادالنه نظم و ترتيب پيدا کنند و اين با تشکيل حکومت و اجراي احکام امکانپذير است ،خواه نبي خود موفق به تشکيل
حکومت شود ،مانند رسول اکرم (ص) ،و خواه پيروانش پس از وي توفيق به تشکيل حکومت و برقراري نظام عادالنه
اجتماعي را پيدا کنند( .خميني )70 :1378 ،امام خميني تفکر جدايي دين از سياست را از انديشههاي استعمارگران
غرب ميدانند و در اين زمينه معتقدند که استعمارگران به نظر مسلمانان چنين آوردند که اسالم ،حکومت و تشکيالت
حکومتي ندارد و به فرض که احکامي در اين خصوص داشته باشد ،مجري ندارد و اسالم فقط دين قانونگذاري است .اين
تبليغات جزئي از نقشه استعمارگران براي بازداشتن مسلمانان از سياست و اساس حکومت است .هدف استعمارگران و
عمال سياسي آنها از طرح اين مباحث آن است که دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان برکنار سازند،
چرا که در اين صورت ميتوانند بر مردم مسلط شده و ثروتهاي آنها را غارت کنند .اگر مسلمانان کاري جز انجام امور
فردي چون نماز خواندن ،دعا کردن و ذکر گفتن نداشته باشند ،استعمارگران و دولتهاي جائر متحد آنها هيچکاري به
آنها ندارند و از آن نوع اسالم هيچ هراسي ندارند « :آن مردك [نظامي انگليس در زمان اشغال عراق] پرسيد :اينکه در
باالي مأذنه دارد اذان ميگويد ،به سياست انگلس تان ضرر دارد؟ گفتند؛ نه .گفت :بگذار هر چه ميخواهد ،بگويد».
(خميني )22-20 :1378 ،در طول دوران استعمار ،دشمنان اسالم و دشمنان بيداري ملتهاي اسالمي ،تبليغ ميکردند
که اسالمِ معنوي و اسالمِ اخالقي از اسالمِ سياسي جداست .امروز هم دستگاههاي تبليغاتي دشمن و جبههي دشمنِ نظام
اسالمي با انواع و اقسام وسايل تبليغاتي سعي ميکند اسالمِ سياسي و اسالمِ عدالتخواه و اسالمِ اجتماعي را به عنوان
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چهرهاي خشن در دنيا معرفي کند و مردم را به اسالمِ منزوي ،اسالمِ تسليمطلبانه و اسالمي که در مقابل متجاوز و ظالم و
زورگو هيچ عکسالعملي از خود نشان نميدهد ،سوق دهند .پشتيباني کشورهاي استکباري از گروههايي چون داعش را
ميتوان در همين راستا ارزيابي کرد .امام اين را شکست و اين انگارهي دروغين از اسالم را باطل کرد و اسالم ناب را
مطرح نمود .امام خميني (ره) عملًا نشان داد که اسالم سياسي ،همان اسالم معنوي است .اسالم نابي که امام مطرح کرد،
يعني ضدّ اسالم متحجّر و خرافي و همچنين ضد اسالم رنگ باخته در مقابل مکاتب بيگانه و التقاطي.
در انديشه رهبر معظم انقالب نغمهي شوم جدايي دين از سياست ،ساختهي دشمنان پليدي است که از اسالمِ زنده و در
صحنه ،سيلي خورده و با اين ترفند خواستهاند صحنه ي زندگي را از حضور دين فارغ کرده و خود زمام امور دنياي مردم
را به دست گيرند و بيدغدغه بر سرنوشت انسانها تسلط يابند .اما کساني به نام دين و در کسوت علماي دين ،همين
سخن را تکرار کنند و در ترويج آن ،سعي و تالش کنند .اين همصدايي برخي ملبسان به لباس دين با دشمنان ،اگرچه در
مواردي ناشي از غفلت آنان از اهميت سياست و نقش آن در سرنوشت انسانها و در مواردي ناشي از تنبلي و ترس و تن
دادن به زندگي آسان است ،اما در مواردي هم ناشي از همدستي خطرناك آنان با ارباب قدرت و مکنت است ،که به
عقيده ايشان ،مسلمانان بايد اين را بزرگترين خطر و چنين افرادي را پليدتر از اربابان سياسيشان بدانند و از شر آنان به
خدا و به همت و آگاهي خود پناه برند( .خامنهاي ،پيام به حجاج بيتاللّه الحرام )1368/4/14 ،آيتاهلل خامنهاي به
صراحت جدايي دين از سياست را از ويژگي هاي اسالم آمريکايي و در هم تنيده بودن دين و سياست را از ويژگيهاي
اصلي اسالم ناب ميدانند« :اسالم آ مريکايي است که مردم را به دوري از سياست و فهم و بحث و عمل سياسي ميخواند؛
ولي اسالم ناب محمّدي ،سياست را بخشي از دين و غير قابل جدايي از آن ميداند و همهي مسلمين را به درك و عمل
سياسي دعوت ميکند( ».خامنهاي ،پيام به حجاج بيتاللّه الحرام)1368/4/14 :
با اين که صراحتاً به «عدم جدايي دين از سياست» به عنوان يك مبناي اساسي در سند الگوي پايه پيشرفت اشارهاي
نشده است ،اما با اين وجود ،ميتوان نشانه هايي از عدم جدايي دين از سياست را در سند الگوي پايه پيشرفت مشاهده
کرد .اشاره به مباني دينشناختي زير در سند الگوي پايه پيشرفت تا اندازهاي نشانگر توجه اين سند به عدم جدايي دين
از سياست است:
 دين ،دستگاه جامع معرفتي -معيشتي است که از سوي خداوند متعال براي تأمين کمال و سعادت دنيوي و اخرويآدميان نازل شده است.
 اسالم با نظام هستي و سرشت انسان ،هماهنگي دارد و نقش بديلناپذيري در تأمين نيازهاي نظري و عملي ،فردي واجتماعي و دنيوي و اخروي ايفا ميکند .به همين جهت استطاعت کامل براي تمدنسازي و ارائهي الگوي پيشرفت دارد.
 خردورزي و تمسك به دانش بشري و تجارب عقاليي مورد تأکيد اسالم است و وحي ،مايه شکوفايي عقل محسوبميشود .از اين رو تمدنسازي و پيشرفت اسالمي افزون بر تکيه بر اصول ،ارزشها و تعاليم اسالمي ،مبتني بر عقل و
دانش بشري نيز هست.
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اشاره به سه مبناي جامعهشناختي زير نيز در سند مباني الگوي پايه پيشرفت تا حدودي تبيين کننده عدم جدايي دين از
سياست ارزيابي ميشود:
 جامعه ديني مبتني بر شکلگيري مناسبات اجتماعي بر اساس اصول و ارزشهاي ديني است و دينداري فردي آحادجامعه به تنهايي ضامن تحقق جامعه ديني نيست.
 جهتگيري تاريخ به سوي آيندهاي پيشرفته در تمام ابعاد مادي و معنوي با حاکميت ايمان و تقوا و رهبري اماممعصوم(ع) است.
 پيشرفت حقيقي با هدايت دين اسالم ،رهبريِ پيشواي الهي ،مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غايت پايدار تحقق کلمهاهلل حاصل ميشود.
همچين اشاره به «کتاب و سنت» به عنوان کاشف اصول ارزشها در قسمت مباني ارزششناختي اين سند نيز در راستاي
همين مؤلفه عدم جدايي دين از سياست ارزيابي ميشود .اشاره بند بيستم سند تدابير به «التزام به رعايت اصول و قواعد
اسالمي در غايت و ساختار تصميمات ،سياستگذاريها و نهادسازيهاي اقتصادي و مالي» نيز ميتواند در همين راستا
تلقي شود.
در تفکر اسالم ناب محمدي ،فقه نبايد وظيفه خود را صرفاً در قلمرو مسائل فردي و عبادي بداند بلکه بايد در مسائل
سياسي و اجتماعي نيز پاسخگوي نيازهاي روز باشد .امام (ره) با توجه به همين رويکرد فقه را تئوري واقعي و کامل اداره
انسان و اجتماع از گهواره تا گور دانسته و بر ضرورت پرداختن فقه به تمامي معضالت اجتماعي ،نظامي و فرهنگي
حکومت اسالمي تأکيد ميکنند( .خميني ،1389 ،ج )289 :21با توجه به اهميت همين امر است که امروزه رهبر معظم
انقالب مکرراً از حوزههاي علميه ميخواهند که فقه حکومتي نظامساز را در دستور کار دروس خارج خود قرار دهند( .به
عنوان مثال ن.ك  :خامنهاي ،بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري )1390/6/17 ،در سند الگوي پايه پيشرفت
صراحتاً بر لزوم توجه به فقه به عنوان تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور اشارهاي نشده است اما با اين
حال اشاره به «مبناي اجتهاد در عرصههاي اعتقادي ،اخالقي و شريعت و توجه به عناصر انعطافپذير فقه اسالمي براي
پاسخگويي به نيازهاي نوشونده زماني و مکاني» در سند مباني الگوي پايه پيشرفت را ميتوان تا اندازهاي در راستاي اين
امر در نظر گرفت.
مهمترين بخش ورود دين در عرصه سياست ،تشکيل حکومتي اسالمي است .الزمه عملي تحقق اسالم ناب محمدي،
تشکيل حکومتي بر اساس موازين اسالم ناب است .در واقع تحقق اسالم ناب ،جز با حاکميت اسالم و تشکيل نظام
اسالمي امکانپذير نيست ،چرا که اگر نظام سياسي کشور بر پايهي شريعت اسالمي و تفکر اسالمي وجود نداشته باشد،
امکان ندارد که اسالم بتواند با ستمگران عالم و زورگويان يك جامعه ،مبارزهي واقعي و حقيقي کند .بر همين اساس است
که امام حراست و صيانت از جمهوري اسالمي را اوجب واجبات ميدانست( .خامنهاي ،بيانات در خطبههاي نماز جمعهي
تهران در بيست و يکمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره))1389/3/14 ،
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 3-3حمايت از مستضعفان و ستمديدگان
واژه «مستضعف» از ريشه «ضعف» است ،اما چون به باب استفعال برده شده ،به معناي کسي است که او را به ضعف
کشانيدهاند و در بند و زنجير کردهاند .به عبارت ديگر ،مستضعف کسي نيست که ضعيف و ناتوان باشد ،بلکه کسي است
که نيروهاي بالفعل و بالقوه دارد ،اما از ناحيه مستکبران در فشار قرار گرفته و ضعيف شمرده شده است ،اما با اين حال در
برابر مستکبران تسليم نيست ،بلکه پيوسته تالش ميکند که با مستکبران مقابله کند .در قرآن کريم در آيه  5سوره
مبارکه «قصص» وعده پيروزي مستضعفان بر مستکبران داده شده است .پيروان اسالم ناب محمدي ،خود را پيوسته
موظف مي دانند که از مستضعفان حمايت و دفاع کنند و با ستمگران و مستکبران مبارزه کنند .در واقع ،در بينش اسالم
ناب ،کل جريان تاريخ را ميتوان به مثابه نبرد «حق» و «باطل» و نبرد «مستضعفان» و «مستکبران» تلقي کرد .از اين رو
هدف اسالم ناب ،رفع استضعاف از همه مستضعفان و بهرهمندي همه تودهها و اقشار گوناگون جامعه از نعمتهاي الهي و
مواهب خدادادي است .لذا پيرو اسالم ناب همواره مخالف سرسخت مستکبران ،مترفان و مرفهان بيدرد است و بر چپاول
مستضعفان توسط مستکبران و گرسنگي گرسنگان و پرخوري پرخوران سکوت اختيار نميکند.
امام خميني (ره) به صراحت يکي از ويژگي هاي اسالم ناب محمدي را حمايت از مستضعفان ،پابرهنگان و محرومان
دانسته و در مقابل ،اسالم مرفهان بيدرد را اسالم آمريکايي ميخواند« :مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني رأي
دهند که متعبد به اسالم و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت کنند ،و طعم تلخ فقر را چشيده
باشند ،و در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمين ،اسالم مستضعفين ،اسالم رنجديدگان تاريخ ،اسالم عارفان
مبارزهجو ،اسالم پاكطينتان عارف و در يك کلمه ،مدافع اسالم ناب محمدي ـ صلي اللَّه عليه و آله و سلم ـ باشند .و
افرادي را که طرفدار اسالم سرمايهداري ،اسالم مستکبرين ،اسالم مرفهين بيدرد ،اسالم منافقين ،اسالم راحتطلبان،
اسالم فرصتطلبان ،و در يك کلمه ،اسالم امريکايي هستند طرد نموده و به مردم معرفي نمايند( ».خميني،1389 ،
ج )11 :21آيتاهلل خامنهاي نيز دقيقاً همين امر را به عنوان يکي از شاخصههاي اسالم ناب مد نظر امام (ره) معرفي
مينمايند« :اولين و اصليترين نقطه در مباني امام و نظرات امام ،مسئلهي اسالم ناب محمدي است؛ يعني اسالم
ظلمستيز ،اسالم عدالتخواه ،اسالم مجاهد ،اسالم طرفدار محرومان ،اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنجديدگان و
مستضعفان .در مقابل اين اسالم ،امام اصطالح «اسالم آمريکائي» را در فرهنگ سياسي ما وارد کرد .اسالم آمريکائي يعني
اسالم تشريفاتي ،اسالم بيتفاوت در مقابل ظلم ،در مقابل زيادهخواهي ،اسالم بيتفاوت در مقابل دستاندازي به حقوق
مظلومان ،اسالم کمك به زورگويان ،اسالم کمك به اقويا ،اسالمي که با همهي اينها ميسازد .اين اسالم را امام نامگذاري
کرد :اسالم آمريکائي» (خامنهاي ،بيانات در خطبههاي نماز جمعهي تهران در بيست و يکمين سالگرد ارتحال حضرت
امام خميني (ره))1389/3/14 ،
بر همين اساس است که در نظام اسالمي دفاع از تمامي مستضعفان جهان و همچنين تمامي قشرهاي محروم و
مستضعف کشور در رأس همه برنامهريزيهاي کشور قرار دارد .در سند الگوي پايه پيشرفت در حوزه داخلي اشارهاي
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صريح به حمايت از محرومان و مستضعفان ديده نميشود گرچه اشاره بند  30الگوي پايه پيشرفت به «توانمندسازي
مناطق محروم با توجه به استعدادهاي سرزميني» تا اندازهاي در راستاي اين هدف تلقي ميشود .در حوزه بينالمللي
اشاره سند تدابير الگوي پايه پيشرفت به «ترويج عقالنيت و روحيه جهادي در جهان اسالم و حمايت از حرکتهاي
اسالمي و نهضتهاي آزاديبخش و استيفاي حقوق مردم فلسطين» در راستاي همين مؤلفه اسالم ناب محمدي (ص)
ارزيابي ميشود.

 4-3نفی عبوديت غير خدا و استکبارستيزی
واليت و حق حاکميت در جهان هستي اصالتاً براي خداوند متعال است .از طرف حضرت حق ،پيامبر اکرم (صلي اللَّه عليه
و آله و سلم) و سپس دوازده امام معصوم (عليهمالسالم) براي تحقق حاکميت الهي در جامعه منصوب شدهاند .در زمان
غيبت معصوم نيز اين مقام به فقيه جامعالشرايط ميرسد که واليت امر با او است .در اين چارچوب ،قبول واليت فقيه هم
در واقع قبول واليت خداوند متعال است ،چرا که اطاعت بيچون وچرا از ديگر انسانها ،نشانه پذيرش نوعي ربوبيت براي
آنان و يك نوع عبوديت براي ماست .انسانها بايد تنها در مقابل خداوند متعال و کساني که به اذن او حق واليت دارند
خاضع و خاشع باشد و مابقي واليتها از جمله واليت مستکبران دنيا را نفي کنند .بر اين اساس ،يکي ديگر از ويژگيهاي
اساسي اسالم ناب ،نفي عبوديت غير خدا و استکبارستيزي است .در بيانات و نامههاي امام (ره) ،نمونههاي زيادي در
اين باره وجود دارد؛ مثل دعوت مسلمانان به قيام عليه استکبار جهاني ،دعوت ملت عراق و مصر به قيام ،دعوت به قيام
عليه اسرائيل ،دعوت علماي اسالم به قيام ،دعوت علماي مسيحيت به قيام ،دعوت به ظلم ستيزي و عدم سازش با
ستمگران ،و  . ...ايشان اسالم را مکتبي ميدانند که انسانها را به گونهاي ميسازد که به جز حق و مبدأ خلق به هيچ
مکتبي تسليم نشوند و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نگردند( .خميني ،1389 ،ج )447 :15ايشان در يکي از سخنان خود
چنين مي فرمايند« :روشنفکران اسالمي همگي با علم و آگاهي بايد راه پر فراز و نشيب دگرگون کردن جهان
سرمايهداري و کمونيسم را بپيمايند و تمام آزاديخواهان بايد با روشنبيني و روشنگري ،راه سيلي زدن بر گونه
ابرقدرتها و قدرتها ،خصوصاً آمريکا را بر مردم سيلي خورده کشورهاي مظلوم اسالمي و جهان سوم ترسيم کنند .من با
اطمينان ميگويم :اسالم ابرقدرتها را به خاك مذلت مينشاند ،اسالم موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يکي
پس از ديگري برطرف و سنگرهاي کليدي جهان را فتح خواهد کرد( ».خميني ،1389 ،ج )325 :20در جايي ديگر،
قلمرو و مرز اين قيام را مشخص ميکنند« :ما ميگوييم تا شرك و کفر هست ،مبارزه هست .و تا مبارزه هست ،ما
هستيم .ما بر سر شهر و مملکت با کسي دعوا نداريم .ما تصميم داريم پرچم «ال اله الّا اللَّه» را بر قلل رفيع کرامت و
بزرگواري به اهتزاز درآوريم( ».خميني ،1389 ،ج)88 :21
رهبر معظم انقالب نيز نفي عبوديت غير خدا را يکي از اصليترين ويژگيهاي اسالم ناب ميدانند .در انديشه ايشان،
اسالمي که پيام پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) را با خود همراه داشته باشد ،حتماً دشمني ابوجهل و ابولهب را
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برخواهد انگيخت .اگر در جايي ديده شد ابوجهلها و ابولهبها و بقيهي صناديد کفر جهاني ،در مقابل پيام اسالم
بيتفاوتند ،بايد دانست اين اسالم ،اسالم صدر اسالم و پيامبر اکرم (ص) نيست و روح و تپش حقيقي اسالم در آن
مشاهده نمي شود .آن اسالمي که صناديد زر و زور و اقطاب قدرت جاهلي و طاغوتي را در دنيا ميترساند ،اسالم ناب
محمّدي است( .خامنهاي ،بيانات در مراسم بيعت ائمه ي جمعه ،روحانيون ،مسئوالن ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،
اقشار مختلف مردم و خانوادههاي معظم شهداي استانهاي يزد و کهکيلويه و بويراحمد )1368/4/11 ،ترس استکبار نيز از
همين اسالم ناب است و اال اسالم آمريکايي هيچ ترسي ندارد« :اسالم فراري ،اسالم مخفي شده ،اسالمي که
مسلمانهايش ننگشان ميآيد بگويند ما مسلمانيم و ننگشان ميآمد در اول سخنرانيهايشان «بسم اهلل الرّحمن الرّحيم»
بگويند ،هيچ خطري براي استکبار ندارد  ...از چنين اسالمي نميترسيدند؛ همچنان که از اسالم زراندوزاني مثل سعودي و
امثال او نميترسند .آمريکا ،از اسالمِ نوکرمآبهايي مثل بعضي از دولتهاي ديگر نميترسد -آن اسالم ترس ندارد -از آن
اسالمي ميترسد که اسالم ناب است ،اسالم قرآني است ،اسالم جهاد و مبارزه و اسالم توکل به خداست( ».خامنهاي،
بيانات در ديدار با جمع کثيري از جانبازان ،خانوادههاي معظّم شهدا و اسرا )1368/8/24 ،با توجه به همين ويژگيهاي
اسالم ناب ،دستگاه استکبار هجمه گسترده اي را عليه دين مقدس اسالم و احکام نوراني آن آغاز کرده است .اين فعاليت
دشمن منحصر به برخي از فعاليتهاي رسانهاي نيست ،بلکه دشمن براي رسيدن به اين هدف خود ،کار تئوريك و حمله
فکري به مباني اسالمي را نيز در دستور کار خود قرار داده است.
در زمينه استکبار ستيزي و نفي عبوديت غير خدا بيان صريحي در مباني ،آرمان ها ،رسالت و افق الگوي پايه پيشرفت
ديده نمي شود .تنها در سند آرمان ها به «مقابلـه مقتدرانه با دشـمنان» اشاره شده است که مي تواند تا اندازه اي ناظر
به بعد استکبارستيزي باشد .گرچه از اين جهت که عنوان استکبارستيزي به عنوان يکي از آرمان هاي اصلي جمهوري
اسالمي به صراحت در سند آرمانها به کار نرفته است اين سند قابل نقد است .در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت بند
 55را مي توان در راستاي نفي عبوديت غير و استکبارستيزي ارزيابي کرد .در اين بند بر «ترويج عقالنيت و روحيه
جهادي در جهان اسـالم و حمايـت از حرکـتهـاي اسـالمي و نهضتهاي آزاديبخش و استيفاي حقوق مردم فلسطين»
تأکيد شده است .گرچه جا داشت استکبار ستيزي به عنوان يکي از آرمانها و اصول اساسي نظام جمهوري اسالمي در
سند مباني و يا آرمان ها مورد اشاره قرار ميگرفت.

 -4وظيفه نخبگان در تبيين اسالم ناب محمدی
عدم بهرهمندي مردم در زمانهاي مختلف از تعاليم ناب اسالم در اثر غفلت و جهالت رهبران ديني و سياسي آنان
خسارتي بزرگ است .بهرهمندي همگان از معارف اسالم ناب نيازمند تبيين آن براي آنان است .بر اين اساس نخبگان يك
جامعه بايد پيام آزاديبخش اسالم را هرچه رساتر و شيواتر به گوش و دل آحاد مردم خود برسانند و هويت اسالمي
ملتهاي مسلمان را به درستي تبيين کنند .تعاليم روشن اسالم را در موضوعات مهمي چون حقوق بشر ،آزادي،
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مردمساالري ،حقوق زن ،مبارزه با فساد ،رفع تبعيض ،مبارزه با فقر و عقب ماندگي علمي براي جوانان بازگو کنند و فريب
رسانهاي غرب را درباره مبارزه با تروريسم و مقابله با سالحهاي کشتار جمعي ،براي همگان آشکار سازند.
در واقع امروز تبيين معارف اسالم در زمينههاي گوناگون داراي اهميت فوقالعادهاي است و نخبگان در اين زمينه نقشي
اساسي بر عهده دارند .آيتاهلل خامنهاي در ترسيم اهميت اين امر معتقدند «در زمينههاي گوناگون ،امروز نياز وجود دارد؛
هم براي نظام اسالمي ،هم در سطح کشور ،هم در سطح جهان .تبيين معرفتشناسي اسالم ،تفکر اقتصادي و سياسي
اسالم ،مفاهيم فقهي و حقوقياي که پايه هاي آن تفکر اقتصادي و سياسي را تشکيل ميدهد ،نظام تعليم و تربيت،
مفاهيم اخالقي و معنوي ،غيره ،غيره ،همهي اينها بايد دقيق ،علمي ،قانعکننده و ناظر به انديشههاي رائج جهان آماده و
فراهم شود( ».خامنهاي ،بيانات در ديدار طالب ،فضال و اساتيد حوزه علميه قم )1389/7/29 ،البته نخبگان نبايد در
معرفي و ترويج مباني اسالمي در دنيا آن را آميخته با مباني غلط ديگران کنند ،بلکه بايد مباني معرفتي اسالم را به شکل
ناب در اختيار جهانيان قرار دهند .بر اين اساس مقام معظم رهبري با توصيه به نخبگان سياسي و فرهنگي کشور به قرار
دادن مباني اسالم برگرفته از کتاب و سنت در مقابل نگاه پرسشگر مردم دنيا يا مردمي از داخل کشور ،تالش برخي براي
تطبيق دادن افکار اسالمي با نظرات غربي به دليل احساس حقارت در مقابل غربيها را امري نامناسب و ناشايسته دانسته
و بيان ميدارند که ما نبايد در بيان حقايق اسالمي ،نوآوريهاي اسالمي را با تطبيق با مباني غلط ديگران از بين ببريم و
اين جلوه را خراب کنيم( .خامنهاي ،بيانات در ديدار هزاران نفر از مردم در مراسم هجدهمين سالگرد رحلت حضرت امام
خميني (ره))1386/3/14 ،
به عنوان مثال يکي از عرصه هايي که تعاليم اسالم بايد به جهانيان عرضه گردد ديدگاه اسالم در خصوص جايگاه زن و
مرد است .زنان نخبه بايد ديدگاه غلط موجود در جهان در خصوص زن و مرد را با استفاده از تعاليم اسالمي زير سؤال
برده و ديدگاه ناب اسالمي را در اين خصوص تبيين کنند .يکي ديگر از عرصههايي که بايد ديدگاه اسالم در خصوص آن
براي جهانيان تبيين شود مردم ساالري ديني است .نخبگان بايد اين نکته را براي جهانيان تبيين کنند که مردمساالري
واقعي تنها در سايه احکام دين اسالم قابل تحقق است و دنياي اسالم براي مردمساالري محتاج نسخهي مغلوط و بارها
نقضشدهي غرب نيست ،بلکه مردمساالري در متن تعاليم اسالمي وجود دارد.
در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت به صورت خاص به نقش نخبگان در تبيين اسالم ناب محمدي پرداخته نشده است .با
اين حال بند نخست سند تدابير بر «تبيين و ترويج اسالم ناب محمدي(ص) متناسب با مقتضيات روز» به صورت مطلق
اشاره کرده است که به صورت طبيعي شامل همگان از جمله نخبگان جامعه مي شود .بند چهارده سند تدابير نيز بر
«کوشش و تعامل فکري بلندمدت و پايدار نخبگان و مؤسسات علمـي برجسـته کشـور در عرصه بينالمللي» تأکيد
ميکند .اين کوشش و تعامل فکري بلندمدت و پايدار نخبگان ميتواند در عرصه تبيين اسالم ناب محمدي نيز باشد.
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 -5وظيفه نخبگان در نهضت بيداری اسالمی
جوامع اسالمي تاکنون شاهد نهضتها و جنبشهاي مختلفي بودهاند .به دليل وجود بحرانهاي داخلي که جريان استبداد
و استعمار در اين کشورها به وجود آورده ،جريان اصالحي برخاسته از زمينههاي مذهبي و فرهنگي در اين کشورها پديد
آمده است .اين جريان که ماهيتي اسالمي دارد و به دنبال بازگشت به هويت اسالمي است در دهههاي اخير و به خصوص
با پيروزي انقالب اسالمي ايران برجستگي خاصي پيدا کرده است که از آن به «بيداري اسالمي» ياد ميشود .رهبر معظم
انقالب ،با محسوس توصيف کردن بيداري اسالمي در سرتاسر دنياي اسالم ،بر اين باورند حرکت و نهضت عظيمي در
مراحل مختلف در همهي دنياي اسالم مشاهده ميشود؛ ميل برگشت به اصول و مباني اسالمي ،که مايهي عزّت و
پيشرفت و ترقّي است( .خامنهاي  ،بيانات در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام به مناسبت سالروز هفدهم ربيعاالوّل،
 )1382/2/29در نظر ايشان «بيداري اسالمي به معني اين نيست که همهي ملتها و همهي آحادي که در اين بيداري
سهيمند ،به صورت منطقي و استداللي مباني فکري يك نظام اسالمي را شناختهاند ،بلکه به اين معناست که احساس
هويت اسالمي در ميان تودههاي مسلمان ،در همهجا ،به وجود آمده است( ».خامنهاي ،بيانات در ديدار مسئوالن وزارت
امور خارجه و رؤساي نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور )1383/5/25 ،به عقيده ايشان بيداري
اسالمي متضمن آگاهي مسلمانان به اين نکته است که دستيابي مسلمانان به اهداف وااليي چون عدالت ،آزادي،
مردم ساالري ،احترام به هويت انساني و  ...تنها در سايه دين اسالم ميسر است( .خامنهاي ،بيانات در مراسم سالگرد رحلت
امام خميني(ره) )1391/3/14 ،ايشان ريشه همه مشکالت جهان را تقسيم جهان به دو دسته سلطهگر و سلطهپذير و
ظلم کشورهاي سلطهگر نسبت به کشورهاي ديگر ميدانند و لذا راهکار حل مشکالت را در مبارزه با سلطهگري استکبار
ميدانند( .خامنهاي ،بيانات در ديدار مسئوالن نظام و سفراي کشورهاي اسالمي در سالروز بعثت پيامبر اعظم (ص)،
 )1391/3/29در انديشه رهبر انقالب تشکيل امت واحده اسالمي نيز از اهداف مهم بيداري اسالمي است( .خامنهاي،
بيانات در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمي به مناسبت ميالد پيامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)،
 )1378/4/10بر اين اساس مي توان بيداري اسالمي را چنين تعريف کرد :احياي هويت اسالمي در جهان اسالم ،آگاهي
مسلمانان به حقوق خود و نقش استکبار و استعمار در تضعيف امت اسالم و بازگشت مسلمانان به اصول و مباني اسالم
ناب محمدي که يگانه عامل پيشر فت و ترقي آنان و سبب تعيين سرنوشت آنان توسط خود و مقدمه تشکيل امت واحده
اسالمي خواهد بود.
بيداري اسالمي داراي مظاهري است که آنها را مي توان در سه دسته بيان کرد:
نخست ،مظاهر فرهنگي بيداري اسالمي شامل احياي تفکر ديني ،بازگشت به قرآن ،احساس هويت مشترك امت اسالمي،
نوانديشي ديني و احياي اصل اجتهاد ،توجه به علوم دنيايي و جمع بين دنياگرايي و آخرتگرايي .دوم ،مظاهر سياسي
بيداري اسالمي شامل مبارزه با استکبار و استعمار ،مبارزه با استبداد داخلي ،وحدت اسالمي ،احياي انديشه حکومت
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ديني .سوم ،مظاهر اجتماعي بيداري اسالمي شامل احياي شعائر ديني و توجه به تربيت اسالمي( .ميرآقايي-53 :1383 ،
)62
رهبر معظم انقالب اصولي را به عنوان اصول اساسي انقالبهاي منطقه معرفي کردهاند که اين اصول را ميتوان همان
مظاهر بيداري اسالمي از ديدگاه ايشان دانست .اين اصول عبارتند از :احياء و تجديد عزت و کرامت ملي که در طول زمان
با ديکتاتوري حاکمان فاسد و با سلطهي سياسي آمريکا و غرب ،در هم شکسته و پايمال شده است؛ برافراشتن پرچم
اسالم که عقيدهي عميق و دلبستگي ديرين مردم است و برخورداري از امنيت رواني و عدالت و پيشرفت و شکوفائي که
جز در سايهي شريعت اسالمي به دست نخواهد آمد؛ ايستادگي در برابر نفوذ و سلطهي آمريکا و اروپا که در طول دو قرن
بيشترين لطمه و خسارت و تحقير را بر مردم اين کشورها وارد آوردهاند؛ و مبارزه با رژيم غاصب و دولت جعلي
صهيونيست که استعمار چون خنجري در پهلوي کشورهاي منطقه فرو برده و وسيلهاي براي ادامهي سلطهي اهريمني
خود ساخته و ملتي را از سرزمين تاريخي خود بيرون رانده است( .خامنهاي ،بيانات در اجالس بينالمللي بيداري اسالمي،
 )1390/6/26ايشان همچنين استقالل ،آزادي ،عدالتخواهي ،تسليم نشدن در برابر استبداد و استعمار ،نفي تبعيضهاي
قومي ،نژادي و مذهبي و نفي صريح صهيونيزم را ديگر ارکان بيداري اسالمي معرفي ميکنند( .خامنهاي ،بيانات در
اجالس بينالمللي بيداري اسالمي)1390/6/26 ،
در انديشه آيتاهلل خامنهاي ،در نهضت بيداري اسالمي ،نخبگان جهان اسالم داراي نقشي اساسي هستند به گونهاي که
آينده دنياي اسالم در گرو برنامههاي زبدگان و نخبگان دنياي اسالم است .زبدگان دنياي اسالم اگر با نگاه حقيقتبين و
دردشناس به امت اسالمي نگاه کنند و به دنبال عالج باشند ،امت اسالمي آيندهي خوبي خواهد داشت .اما اگر وظايف
خود را نشناسند و يا به آن عمل نکنند باز هم امت اسالمي سالهاي طوالني به همان دردهايي که امروز دچار آن هست،
مبتال خواهد بود .در واقع در خصوص بيداري اسالمي ،نخبگان مسئولترين افراد در عرصهي نظامسازي ،حفظ
دستاوردهاي مردم و حل مشکالت آن هستند( .خامنهاي ،بيانات در خطبههاي نماز جمعه تهران ،ترجمه خطبه عربي،
)1390/11/14
چنانکه گذشت ماهيت اصلي بيداري اسالمي «بازگشت به اسالم» است ،البته بازگشت به اسالم به مفهوم «بازگشت به
گذشته» نيست ،بلکه اگر انقالبهاي واقع شده در جريان بيداري اسالمي ادامه يابند و دچار توطئه يا استحاله نگردند،
مسئلهي اصلي نخبگان ،چگونگي نظامسازي ،قانوننويسي و مديريت کشور و انقالبها خواهد بود؛ اين همان مسئلهي
مهم تمدنسازي اسالمي مجدد در عصر جديد است .در اين جهاد بزرگ ،کار اصلي نخبگان اين خواهد بود که چگونه يك
تاريخِ عقبماندگي ،استبداد ،بيديني ،فقر و وابستگي حاکم بر کشورها را در کوتاهترين زمانها جبران کنند و چگونه با
رويکرد اسالمي و به شيوهاي مردمساالرانه و رعايت عقالنيت و علم ،جامعهسازي کرده و تهديدهاي داخلي و خارجي را
يك به يك از سر بگذرانند؛ چگونه «آزادي و حقوق اجتماعي» منهاي «ليبراليزم» ،و «برابري» منهاي «مارکسيزم» ،و
«نظم» منهاي «فاشيزم غرب» را نهادينه کنند؛ چگونه تقيّد خويش به شريعت مترقي اسالم را حفظ کنند ،بيآنکه گرفتار
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جمود و تحجر شوند؛ چگونه مستقل شوند ،بيآنکه منزوي شوند؛ چگونه پيشرفت کنند ،بيآنکه وابسته شوند؛ چگونه
مديريت علمي کنند ،بيآنکه سکوالريزه و محافظهکار شوند( .خامنهاي ،بيانات در خطبههاي نماز جمعه تهران ،ترجمه
خطبه عربي)1390/11/14 ،
سند الگوي پايه پيشرفت به اصل بيداري اسالمي و به تبع به رسالت نخبگان در خصوص آن اشاره اي نکرده است .گرچه
بند  54و بند  55سند تدابير را ميتوان تا اندازهاي ناظر بر بيداري اسالمي دانست ،گرچه صراحتاً به بيداري اسالمي
اشارهاي نمي کند .بند  54سند تدابير بر «تقريب مذاهب اسالمي و تحکيم اتحاد و انسجام مسلمانان از طريق تأکيـد بـر
مشـترکات ديني و پرهيز از اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي» تأکيد ميکند و بند  55سند تدابير «ترويج عقالنيت و
روحيه جهادي در جهان اسـالم و حمايـت از حرکـتهـاي اسـالمي و نهضتهاي آزاديبخش و استيفاي حقوق مردم
فلسطين» را مطمح نظر قرار مي دهد .سند افق الگوي پايه پيشرفت نيز بر «وحدت و اخوت اسالمي» در افق سال 1444
تأکيد کرده است.

 -6جمعبندی و ارائه پيشنهادها
يکي از اقدامات براي مقابله با يك تفکر ،مقابله مستقيم با آن است که معموالً اگر آن تفکر در دلهاي مردمان جاي
گرفته باشد و جزئي از فرهنگ آنان شده باشد ،اين شيوه مقابله چندان کارساز نيست .شيوه ديگر مقابله با يك تفکر،
مقابله غيرمستقيم از طريق ايجاد بدل هايي به جاي آن تفکر است .جهان کفر هم پس از مشاهده کارساز نبودن شيوه
مقابله مستقيم با اسالم و روزافزون شدن گرايش به اسالم در پي تخريب نمادهاي اسالمي ،به شيوه غيرمستقيم از طريق
ايجاد و يا تقويت جريانهايي به نام اسالم در درون امت اسالمي ولي در راستاي منافع مستکبران روي آورد .جريانهايي
که نمونههايي بدلي از دين اسالم ارائه کرده و عمالً نسبتي با مؤلفههاي اسالم اصيل ندارند .حضرت امام (ره) با تيزبيني
کمنظير خود ،در طول دوران حيات خويش بارها بر «اسالم ناب محمدي» و جدايي آن از «اسالم آمريکايي» تأکيد کرد و
سعي نمود با ترسيم مؤلفههاي اين دو اسالم ،اسالم اصيل را از خطر تحريف دروني مصون بدارد .بعد از ايشان ،رهبر
معظم انقالب نيز با تأکيد بر تمايز بين اسالم ناب محمدي و اسالم آمريکايي ،سعي در برشمردن مهمترين مميزات اين
دو نوع اسالم نسبت به يکديگر داشتهاند .مهمترين مميزات اسالم ناب محمدي در مقابل اسالم آمريکايي عبارتند از:
مخالفت با تحجر و قشريگري و نگاه سطحي به دين ،عدم جدايي دين از سياست ،حمايت از محرومان و مستضعفان و
نفي عبوديت غير خدا و استکبارستيزي ،که در اين مقاله تالش شد جوانب مختلف آنها نشان داده شود .حرکت بيداري
اسالمي را نيز ميتوان همان احياي اسالم ناب محمدي در جهان اسالم دانست .در اين راستا رسالت نخبگان و خواص در
اين خصوص روشن ميشود .آنان بايد پيام آزاديبخش اسالم ناب را از طريق معرفي مؤلفههاي آن ،هرچه رساتر و شيواتر
به گوش و دل آحاد مردم برسانند و هويت اسالمي ملتهاي مسلمان را به درستي تبيين کرده و بستر تحقق اسالم ناب
را در قدم اول در جوامع اسالمي و سپس در کل جهان فراهم آورند.
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اين مقاله تالش کرد که الگوي پايه پيشرفت را از حيث «مؤلفههاي اسالم ناب محمدي» و تکاليف نخبگان در مقابل آن
مورد سنجش قرار دهد .بر اساس نتايج حاصل از اين مقاله ،موارد زير جهت اصالح و يا تکميل الگوي پايه پيشرفت
پيشنهاد ميگردد:
 -1اشاره به «مخالفت با تحجر ،قشريگري و نگاه سطحي به دين» به عنوان يکي از مباني دينشناختي سند مباني
الگوي پايه پيشرفت و پيشبيني تدابير ناظر به آن در سند تدابير؛
 -2اشاره صريح به «عدم جدايي دين از سياست» به عنوان يکي از مباني دينشناختي و همچنين جامعهشناختي الگوي
پايه پيشرفت و پيشبيني تدابير الزم براي تحقق آن در سند تدابير؛
 -3اشاره به لزوم زمينهسازي براي تحقق فقه به معناي «تئوري واقعي اداره انسان از گهواره تا گور» در سند تدابير؛
 -4اشاره به حمايت از محرومان و مستضعفان کشور و جهتگيري تمامي برنامهريزيها به سمت رفع محروميت از
محرومان و مستضعفان به عنوان يکي از اصول اساسي جمهوري اسالمي و پيشبيني تدابيري خاص در جهت تحقق آن
در سند تدابير؛
 -5اشاره به «نفي عبوديت غير» و «استکبارستيزي» به عنوان يکي از اساسيترين آرمانهاي انقالب اسالمي در سند
مباني و همچنين سند آرمانهاي الگوي پايه پيشرفت و پيشبيني تدابير ناظر به آن در سند تدابير؛
 -6ا شاره به نقش نخبگان در تبيين اسالم ناب محمدي در تمامي موضوعات خصوصاً نوع نگاه به زن و مردمساالري ديني
در سند تدابير؛
 -7اشاره به بيداري اسالمي ،احساس هويت اسالمي و تشکيل امت واحده اسالمي به عنوان آرمانهاي انقالب اسالمي در
سند آرمانهاي الگوي پايه پيشرفت و پيشبيني تدابير ناظر به آن در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت؛
 -8تأکيد بر استقالل ،آزادي ،عدالتخواهي ،تسليم نشدن در برابر استبداد و استعمار ،نفي تبعيضهاي قومي ،نژادي و
مذهبي و نفي صريح صهيونيزم به عنوان مهمترين ارکان بيداري اسالمي در سند آرمانهاي الگوي پايه پيشرفت و
پيشبيني تدابير ناظر به آن در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت؛
 -9اشاره به وظيفه نظام اسالمي در آگاهسازي مسلمانان نسبت به حقوق خود ،نقش استکبار و استعمار در تضعيف امت
اسالم و همچنين وظيفه نظام اسالمي در بازگشت مسلمانان به اصول و مباني اسالم ناب محمدي به عنوان يگانه عامل
پيشرفت و ترقي آنان و مقدمه تشکيل امت واحده اسالمي در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت؛
 -10پيش بيني نقش نخبگان در نهضت بيداري اسالمي و بازگشت به اسالم و نقش آنان در نهادينه کردن «آزادي و
حقوق اجتماعي» منهاي «ليبراليزم» ،و «برابري» منهاي «مارکسيزم» ،و «نظم» منهاي «فاشيزم غرب»« ،پايبندي به
شريعت» بدون «جمود و تحجر»« ،پيشرفت» بدون «وابستگي» و «مديريت علمي» بدون «سکوالريسم و محافظهکاري»
در سند تدابير الگوي پايه پيشرفت.
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