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پیشگفتار
تعيين مباني ،اركان ،چارچوب و مسير پيشرفت كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نخبگان دانشگاهي و حوزوي
و جوان��ان اي��ن مرز و بوم صورت گيرد .به گواه تاريخ و تجارب گذشته ،پيشرفتي همه جانبه و
پايدار خواهد بود كه مباني اسالمي و اقتضائات ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
اينك مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالشهاي علمي ،تخصصي
و فک��ري درباره پیشرف��ت اسالمی ایرانی ،برگ��زاري نشستهاي علم��ي و تخصصي ،تاسيس
انديشكدهه��اي مركز ،انتشار صدها مقالة ارزشمند و تهی��ه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
از مراح��ل آن ،در نظر دارد با هدف توليد دانش و گسترش و تعميق ادبيات موضوعي در حوزه
الگ��وي اسالمي ايراني پيشرف��ت ،آثاري را به صورت تك نگاشتهاي علمى فاخر منتشر نمايد.
ت��ك نگاش��ت نوشتاري تخصصي و نيمه مبسوط است كه توس��ط يك پژوهشگر خبره در يك
موضوع خاص نگاشته ميشود .تك نگاشت از نظر حجم و محتوا حد فاصل مقاله و كتاب است
و نويسنده با پردازش و تحليل يافتهها و مطالعات تخصصي پيشين و افزودن يافتههاي پژوهشي
جديد خود و تحليل جامع و منسجم آنها افقهاي تازهاي را در زمينه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تك نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مجلدات مختلف منتشر ميشوند،
حاص��ل تالش جمعي از استادان ،انديشمندان و محقق��ان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحل
مختل��ف نگارش ،ارزياب��ي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نظارت متخصصان و اهل فن گذرانده
است و در اختیار صاحبنظران قرار میگیرد .در پايان از مساعدتها و تالشهاي ارزنده نويسندگان
ت��ك نگاشته��ا و داوران و مراكز مختلف علمي و پژوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشكر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشني را در پيش چشم متخصصان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در طي مسير تدوين و
3
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
طراحي و تدوين الگوي اس�لامیایرانی پيش��رفت بهعنوان نقش��ه راه كالن و جامع براي
رش��د و تعال��ي ملت ايران در پرت��و خودباوري عميق فرهنگي و مل��ي و برمبناي نگرش
اسالمي ناب ،اساسيترين و پيچيدهترين راهبردي است كه نظام جمهوري اسالمي ايران
با هدايت الهامبخش رهبري حكيم و فرزانه انقالب آنرا دنبال ميكند .عمق ،گستردگي
پيچيدگي موضوع ايجاب ميکند كه همچنان دربارة چگونگي تحقق اين راهبرد تأمل و
و
ِ
گفتوگو شود .در اين نوشتار تالش نويسنده بر آن است كه برخي از مهمترين پيشنيازها
و اصول الزم در مس��ير اين كار را مورد واكاوي و تأكيد قرار دهد و به برخي آس��يبهاي
احتمالي نيز بپردازد .ممكن اس��ت بعضي از اين نكات به اجمال و اش��اره در نوش��تههاي
صاحبنظران و برخي نوش��تههاي صاحب اين قلم نيز قب ً
ال مطرح شده باشد ،ولي تجربة
چند سالة فرآیند اين كار و حضور در بعضي فعاليتهاي مرتبط ،ابعاد تازهاي را پيش روي
قرار ميدهد كه يادآوري و تأكيد بر آنها همچنان ضروري مينمايد.
اين نوشتار سه موضوع را مورد تأمل قرار ميدهد :برخي پيشنيازهاي مهم براي روشنتر
شدن مسير طراحي و توليد الگو ،چند اصل اساسي كه از هماكنون براي توفيق در اين امر
خطير بايد لحاظ شود ،و باالخره بخشي از آسيبهاي احتمالي كه روند متقن و ثمربخش
طراحي و توليد الگو را ممكن است دچار ُكندي ،توقف و يا تحريف و انحراف سازد.
پیش نیازها
تدوين و طراحي الگوي اسالمیایرانی پيشرفت كار سترگي است كه بدون تمهيد مقدمات
و تأمين پيشنيازهاي آن ،هرگز صورت نخواهد بس��ت .تأمل و بررسي پيشنيازهاي اين
كار سترگ ،ضرورتي است كه نهتنها در آغاز ،بلكه در طول مسير هم بايد مورد توجه قرار 5
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گيرد .بخشي از اين پيشنيازها ،به مقدمات اجرايي و مديريتي اين امر مرتبط است .بايد
اذعان كرد كه اين بخش تا حدود قابل قبولي تأمين شده است .شوراي عالي الگو و ساختار
منحصربهفرد مركز الگو از نظر مديريتي و نيز تمهيدات اجرايي براي گردش امور مركز ،با
س��رعت مناسبي فراهم شده و به ياري خداي متعال ،اين كار در باالترين سطح سازماني
ش��كل گرفته اس��ت .اما بخش مهمي از پيشنيازها ،پيشنيازهاي نظري و فكري است.
البته اين پيشنيازها ،بهتدريج ش��كل ميگيرد ،رشد ميكند ،مورد نقادي و واكاويهاي
مستمر قرار ميگيرد ،و باالخره به پختگي و مقبوليت علمي و عام دست مييابد .در اينجا
ب��ه برخي از مهمترين پيشنيازها پرداخته ش��ده و تالش گرديده تا ايدهها و ديدگاهها و
پيش��نهادهايي هم مطرح ش��ود .البته اين ايدهها و پيشنهادها ،بيش از هر چيز ،ميتواند
سرنخهايي را براي تأمالت و مطالعات جديتر و گستردهتر ارائه دهد.
تبيين چرايي و چيستي
طراحي و تدوين الگوي اس�لامیایرانی پيش��رفت بزرگترين و پيچيدهترين كار علمي و
راهبردي است كه پيش روي نخبگان و صاحبنظران جامعة ما قرار دارد .پيشفرضهاي
اساس��ي اين فكر (ايده) اين اس��ت كه اوالً الگوهاي كنوني توس��عه نميتوانند پاسخگوي
نيازها و آرمانهاي ما باشند ،ثانياً اسالم داراي ظرفيت فكري الزم براي پشتيباني و ارائه
الگوي پيشرفت ميباشد ،ثالثاً ظرفيت علمي و راهبردي ايران در حدي است كه ميتواند
الگوي پيشرفت خود را ،خود طراحي و توليد كند.
البته پيشفرض نخست به معناي بياعتنايي به تجربههاي كنوني نيست ،پيشفرض دوم
به معناي فعليتيافتگي همة ظرفيتهاي اسالم و وجود پاسخهاي روشن به همة پرسشها
نميباش��د و پيشفرض س��وم هم به معناي آمادگي بالفعل و سازمان يافتة جامعة علمي
و نخبگي كش��ور براي طراحي و توليد الگو نيس��ت .در عين حال كه اين سه پيشفرض
اجماالً مورد تصديق است ،اما بايد در عرصة تبيين ،تفسير و تحليل و نيز در عرصة تحقق
و فعليتيافتن ،پرسشهای زیر بهعنوان موضوعات مستقل و مهم ،موردتوجه قرار گیرند.
ـ چرا الگوهاي فعلي توسعه نميتواند پاسخگوي ما باشد؟
ـ با چه تبيين و تفسيري از اسالم ،ميتوان آنرا پشتوانة نظري و فلسفي الگوي پيشرفت
 6دانست؟
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ـ چگونه ما ميتوانيم الگوي پيشرفت را با فكر و توان خودمان طراحي و تدوين كنيم؟
هر س��ه پرسش براي بخشهايي از جامعة ما ـ بهويژه جامعة علمي و كارشناسي ـ هنوز
بهطور جدي مطرح است و به بررسي و تبيين نياز دارد .براي پاسخ به اين پرسشها بايد
به تجزيه و تحليل آنها بپردازيم و سئواالت زير را مورد تأمل قرار دهيم:
ـ آيا الگوهاي كنوني توسعه ،از مباني نظري قطعي ،جامع و مستند برخوردارند يا صرفاً به
تئوريهايي متكياند كه ادلة كافي براي اثبات آنها موجود نیست؟
ـ آيا اين الگوها توانس��تهاند پيشرفت و توس��عة موردانتظار را براي كشورهايي كه آنها را
پذيرفتهاند ،بهوجود آورند؟
ـ آيا اين الگوها در شرايط فرهنگي و اجتماعي ايران امروز راهگشا و مفيد خواهند بود؟
ـ آيا مراد از طراحي الگوي اسالمیایرانی به معناي طرد و نفي همه يافتههاي كشورهاي
به اصطالح پيشرفته است يا ميتوان از تجارب آنان نیز استفاده كرد؟
ـ آيا دين اساساً ميتواند پاسخگوي نيازهاي كالن اجتماعي انسانها باشد؟ چه كمكي از
«دين» در اين عرصه ساخته است؟
ـ ابعاد و اليههاي پيشرفت موردنظر و شاخصهاي آن چيست و در اين مورد بين نگرش
اسالمي با نگرشهاي غربي چه تفاوتهاي اساسي وجود دارد؟
ـ طراح��ي اين الگو چ��ه رويكردها و اهداف مهمي را دنب��ال ميكند و فرهنگ و معارف
اسالمي چه بخشهايي از الگو را پشتيباني ميكند؟
ـ نقش نخبگان و نحوة تعامل متخصصان ش��اخههاي مختلف در دانشگاهها و حوزههاي
علميه و مراكز پژوهش��ي و مطالعاتي و نيز كارشناس��ان بخشه��اي گوناگون جامعه در
طراحي اين الگو چيست و چگونه ميتواند محقق شود؟
انج��ام پژوهشهاي ب��هروز براي تبيين پرس��شهاي فوق و برنامهريزيهاي گس��ترده
و دقيق آموزش��ي ،ترويجي و اطالعرس��اني از طريق همه ابزاره��ا و قالبهاي مؤثر ،از
پيشنيازهاي مهمي اس��ت كه عليرغم تالشهاي مفيد ،بس��يار اندك به آن پرداخته
ش��ده و باتوجه به حجم و عمق نياز فكري جامعه ـ بهويژه جامعة نخبگان ـ هنوز خأل
بزرگي بهنظر ميرسد ،كه برای رفع آن به برنامهها ،پشتيبانيها و اقدامات گستردهتري
نياز اس��ت .جلب مش��اركت فضاهاي علمي ،بهويژه مجموعههاي دانش��جويي ،در كنار
حضور فعالتر انجمنهاي علمي و مجامع پژوهشي حوزوي و دانشگاهي ،و نیز مشاركت 7

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

بيشتر رسانهها و بخصوص رسانه ملي ،ميتواند در تبيين چيستي و چرايي الگو به كار
گرفته شود و باید همینطور باشد.
تبيين الگوي مفهومي مقوالت راهبردي
رهبري فرزانه انقالب اسالمي براساس خألها و نيازهاي جامعة اسالمي در شرايط معاصر،
راهبردهايي را در سالهاي اخير مطرح كردهاند .اين راهبردها با توجه به عقبماندگيهاي
مزمن ناش��ي از انزواي اسالم از صحنة مديريت اجتماعي و انفعال جامعه در برابر غرب و
دستاندازيهاي سياسي و فرهنگي كش��ورهاي سلطهگر بخصوص در يكصد سال اخير
(قبل از پيروزي انقالب اسالمي) ارائه شده است.
راهبردهايي از قبيل تحول بنيادين آموزش و پرورش و نوس��ازي نظام آموزش��ي كشور،
تأسيس كرسيهاي آزادانديشي ،نهضت نرمافزاري و توليد علم ،تدوين نقشه جامع علمي،
مهندسي فرهنگي كشور ،مقابله با جنگ نرم و ناتوي فرهنگي ،اصالح سبك زندگي ،جهاد
اقتصادي ...،كه در موقعيتهاي مختلف مطرح ش��ده است ،همه در راستاي دستيابي به
وضعيتي اس��ت كه ايران اسالمي بتواند عقبماندگيهاي خود را جبران كند و به جايگاه
شايس��تة خود دس��ت يابد .طبعاً توفيق جامعه ايران در اين مسير ،الگويي عيني را پيش
روي كشورهاي اسالمي قرار ميدهد كه خودبخود كارآمدي اسالم را بهعنوان يك راهحل
جامع اثبات ميكند.
در اين ميان “الگوي اس�لامیایرانی پيشرفت» كالنترين و جامعترين راهبرد ارائه شده
توسط مقاممعظمرهبري است كه به گونهاي جامع و بنيادين ،نقشه راه پيشرفت را ترسيم
ميكند .اما نكته مهم اين اس��ت كه پيوند س��اير راهبردهاي ارائه شده توسط معظمله از
قبيل اصالح س��بك زندگي ،سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي ،تحول در علوم انساني و ...با
اي��ن راهبرد كالن و جامع ،هم از جنبة نظري و هم از جنبة علمي بايد تبيين گردد تا از
پراكندگي در سمت و سوي پيگيري اين راهبردها ،پيشگيري شود.
مقوالت راهبرديِ مطرح ش��ده توسط مقام معظم رهبري ،مرتبط با مراحلي است كه در
معظمله براي افق آيندة انقالب اسالمي ،بهعنوان يك گفتمان ،تبيين شده است.
تحليل
ٌ
در مس��ير مراحل پنجگانهاي كه ،براساس تحليل ايشان ،انقالب اسالمي آغاز كرده است،
 8مرحلة پنجم آن ،ش��كلگيري تمدن اس�لامي در سطح جهاني است كه در ادامة مراحل
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پيشين ،يعني شكلگيري و پيروزي انقالب اسالمي ،استقرار نظام اسالمي ،شكلگيري و
حركت رشد يابندة دولت اسالمي و شكلگيري جامعه اسالمي تحقق مييابد.
بنابراين همة اين راهبردها بهگونهاي با اين مراحل و بهويژه مرحلة پنجم ـ يعني شكلگيري
تمدن نوين اسالمي ـ مرتبط ميباشد .درك عميق ارتباط مفهومي اين راهبردها و نسبت
آنها با يكديگر و اثر متقابل نتايج و پيامدهاي هريك با س��اير مقوالت ،به پيش��رفت اين
راهبردها كمك شاياني خواهد كرد .اين راهبردها را در دو سطح كلي ميتوان طبقهبندي
كرد :س��طح نخست راهبردهايي كه بهعنوان يك حركت بنيادين فكري و گفتماني تلقي
ميش��ود ،و فرات��ر از موضوعات و عرصهه��اي خاص زندگي ،ناظر به گس��ترهترين وجوه
زندگي اجتماعي اس��ت .سطح دوم ،راهبردهايي است كه از سويي برونداد و نمود عيني
كالن اجرايي و عملياتي آنها است ،و از سوي ديگر،
راهبردهاي سطح نخست و يا راهكار
ِ
اجزاء و عناصري اس��ت كه ميتواند براي رس��يدن به راهبردهاي سطح نخست ،تمرين و
نمونة عيني تلقي شود و يا مسير رسيدن به آنها را ترسيم كند.
كالنترين راهبرد سطح نخست ،همان راهبرد حركت به سوي تمدن نوين اسالمي است.
ش��كلگيري يك تمدن بر مبناي باورها و ارزشهاي اس�لامي ،البته به طيف گستردهاي
از پيشنيازها و بس��ترهاي س��ختافزاري و نرمافزاري نياز دارد .تفكر ،فرهنگ ،و علم به
نظر ميرس��د سه ركن اصلي هر تمدني است كه براساس جهانبيني و فلسفة آن تمدن
تعريف ميشوند و ايفاي نقش ميكنند ،و در راهبردهاي ترسيم شده مقام معظم رهبري،
این س��ه ركن از جنبهه��اي گوناگون موردتوجه قرار گرفتهاند .هنگامي كه ايش��ان فكر،
علم ،معنويت و زندگي را عرصههاي اساسي پيشرفت تعريف ميكنند و حركت فكري را
پيشنياز همة عرصهها و حتي مقدم بر حركت علمي ميدانند (آيهًْاهلل خامنهاي،)1389 ،
بهاینمعني اس��ت كه همه اركان تمدن نوين اسالمي در حركت امروز و آيندة ملت ايران
بايد مورد اهتمام قرار گيرد« .الگوي اس�لامیایرانی پيش��رفت» نقشه شكلگيري تمدن
نوين اس�لامي است ،تمدني بر پايههاي فكري و فلسفي اس�لام ناب و برخوردار از نقاط
مثبت پيش��رفتهاي مادي و علمي امروز بش��ر ،منهاي كاستيها و خألهايي كه ناشي از
جداييان��گاري علم و دين ،دني��ا و آخرت ،ما ّده و معني ،عقل و وح��ي و متأثر از مبناي
جهانبيني اومانيستي غرب بهوجود آمده و منشأ بحرانهاي امروز جهاني گرديده است.
در ذيل اين الگو ،نقش��ه جامع علمي كش��ور بُعد پيش��رفت علمي و فناوري را باتوجه به 9
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اقتضائات ،ظرفيتها و مزيتهاي نسبي كشور طراحي ميكند ،و نقشة مهندسي فرهنگي
كشور بُعد فرهنگي و معنوي جامعه و نگرشها و خلقياتي كه بايد متناسب با تمدن نوين
اسالمي ،در برابر آشفتگيها ،آسيبها و نقاط دستكاري شدة فرهنگ اسالمي ايران توسط
تهاجم فرهنگي ،تحول و رش��د فرهنگي را پدید آورند .تمدن اسالمي نميتواند بر مبناي
فلسفي اومانيستي ساخته شود ،لذا تحول در علوم انساني و حركت
علم برگرفته از مباني
ِ
ِ
در مس��ير پويايي و توليد علوم انساني براساس مباني اسالمي و نيازهاي بومي ،از اهداف
اساسي نقشه جامع علمي كشور است .نوسازي و تحول نظام آموزشي زمينة اجراي نقشه
جامع علمي و نيز تحول در علوم انساني است.
علوم انس��اني و فرهنگ دو مقولة كام ً
ال مرتبطاند .بدون تحول در علوم انس��اني و توليد
علوم انساني اسالمي ،مباني نظري تحول فرهنگي شكل نميگيرد و بنابراين اصالح سبك
زندگي ـ كه عينيترين وجه فرهنگ است ـ تحقق نمييابد .مقابله با جنگ نرم نيز بخشي
از اهداف و راهبردهاي نقش��ه مهندسي فرهنگي است .برخالف برخي كه گمان ميكنند
همة هدف نقشه مهندسي فرهنگي كشور ،مقابله با تهاجم فرهنگي است ،بايد تصريح كرد
كه حتي بهفرض توقف تهاجم فرهنگي ،براي س��اماندهي فرهنگ و اصالح آشفتگيهاي
ناشي از عوامل بيروني و دروني و بهويژه ريشههاي مزمن خألهاي فرهنگي جامعه ،تدوين
و طراحي نقشه مهندس��ي فرهنگي از ضرورتهاي حركت به سوي تمدن نوين اسالمي
است .بنابراين اين نقشه خود بخش اساسياي از الگوي پيشرفت است و طراحي و تدوين
آن ،تمريني است براي طراحي الگوي پيشرفت اسالمیایرانی در عرصة فرهنگ.
راهبردهاي��ي از قبيل فكرمحوري در تعليم و تربيت ،مردمس��االري ديني در عرصة نظام
سياس��ي ،آزادانديشي ،پيوستنگاري فرهنگي ،انس��جام اسالمي ،خودباوري ملي ،نرمش
قهرمانانه ،اقتصاد مقاومتي ،مديريت جهادي ...راهبردهاي س��طح دوم ميباش��ند .اينها
راهبردهايي است عملياتي و مصداقي ،كه هركدام به نوبة خود يك قطعه از نقشه (پازل)
كالن پيشرفت را تعيين ميكنند و راه را براي رسيدن به تمدن نوين اسالمي باز مينمايند.
ديني برگرفته و مبتني بر مباني
علم
حقيقتاً آيا بدون نظام
ِ
ِ
آموزشي فكرمحور و مبتني بر ِ
نگرش اس�لام ،ميتوان به تمدن اس�لامي رس��يد؟ آيا بدون وجود و بسط آزادانديشي به
معن��اي حقيقي كلمه و رعاي��ت حرمت و جايگاه «انديش��ه» و «آزادي» ،ميتوان زمينة
 10رشد و تعميق انديشهورزي و رها شدن از چنبرة علوم انساني و انگارههاي مسلط بر ذهن
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نخبگان جامعه را فراهم س��اخت؟ آيا بدون نظام مبتني بر مردمس��االري ديني و لحاظ
نقش حقيقي براي حضور و مطالبة مردم و فرهنگ پاسخگويي در نظام اداري و حكومتي،
ميتوان به تمدن اس�لامي انديشيد؟ آيا بدون مديريت جهادي و ورود انگيزههاي الهي و
معنوي در عرصة مديريت ـ به جاي انگيزههاي مادي و اقتصادي و سياسي ـ ميتوان امور
مهم كش��ور و جامعه را پيش برد و عقبماندگيها را جبران كرد؟ ...بنابراين راهبردهاي
س��طح دوم ،هم برخاس��ته از راهبردهاي سطح نخست اس��ت و هم زمينهساز تحقق آن.
اين راهبردها براي طراحي الگوي اسالمیایرانی پيشرفت الهامبخش و راهنماي مناسبي
اس��ت تا دستاندركاران را به مسير عيني دستيابي به الگو رهنمون شود .ميتوان گفت
راهبردهايي كه رهبري در اين زمينهها مطرح ميكنند ،خود نوعي ترسيم عملي و عيني
الگوي پيش��رفت اس��ت .در اين منظر جاي��گاه و وزن هركدام از مق��والت راهبردي فوق
مشخص ميشود و نظام مقوالت راهبردي در «الگوي مفهومي مقوالت راهبردي» تبيين
ميگردد.
اكنون براس��اس اين نگاه نس��بت به مقوالت بهظاهر متكثري كه مطرح شده است ،بايد
س��ازمان و سامانة منسجم و مرتبطي عهدهدار مديريت و طراحي و پيگيري اين مقوالت
باشد .واقعيت موجود ،مراكز سياستگذاري و مديريتي متعددي است كه پيگيري مقوالت
راهبردي را برعهده دارند .شوراي عالي انقالب فرهنگي مقوالتي از قبيل نقشه مهندسي
فرهنگي ،نقش��ه جامع علمي ،تحول و نوسازي نظام آموزشي ،مقابله با جنگ نرم ،تحول
در علوم انساني و اصالح سبك زندگي را برعهده دارد .درمورد مقابله با جنگ نرم ،اصالح
س��بك زندگي و مقوله تمدن نوين اسالمي ،مراكز و نهادهاي انقالبياي همچون سازمان
بسيج اس��اتيد و قرارگاه خاتماالوصياء(عج) و شوراي فرهنگي دفتر مقام معظم رهبري نيز
فعاليتهاي مفيد و گس��تردهاي را ش��روع كردهاند .مركز الگوي اسالمیایرانی پيشرفت
عهدهدار س��اماندهي و بهكارگيري ظرفيتهاي علمي كشور براي طراحي و تدوين الگو
اس��ت .شوراي عالي فضاي مجازي بخش مهمي از مقابله با جنگ نرم را در عرصة فضاي
مجازي برعهده دارد ،ش��وراي عالي آموزش و پرورش درمورد نظارت و هدايت تحول در
نظام آموزش و پرورش داراي مسئوليت است و بر همین اساس موضوع اقتصاد مقاومتي
و سياستهاي ابالغي اخیر مقاممعظمرهبري در اين مورد ،مستلزم اقدامات ويژهاي است.
ي كه اين مقوالت راهبردي از نظر مفهومي و نظري كام ً
ال بههم مرتبط و وابستهاند11 ،
در حال 

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

بهنظر ميرس��د عدم ارتباط ارگانيك و تعريف ش��ده بين مراك��ز و نهادهايي كه هركدام
مقوالتي خاص را پيگيري ميكنند و عدم تقس��يم كار در س��طوح مختلف در ميان آنان،
موجب موازيكاريها و كاهش بهرهوري ظرفيتها خواهد بود .لذا يكي از اقدامات ضروري
براي بهرهبرداري بهينه از ظرفيتها و توانمنديهاي فكري و همسويي حركتهايي كه در
اين عرصه انجام ميگيرد ،تدبير مناسب و كارآمد براي تعامل اين مراكز و ايجاد همافزايي
ميان آنها اس��ت .البته اين بدان معني نيس��ت كه لزوماً همه تحت مديريت واحدي قرار
گيرند ،بلكه حتي با حفظ مأموريتها و كارویژههاي هريك از مراكز ،سياستگذاري براي
هماهنگيهاي محتوايي و نگرشي اين مراكز در راستاي بهرهبرداري متقابل ،امکانپذیر و
ضروري است.
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الگوي اسالمیایرانی پيشرفت (نقشه حركت به سوي تمدن نوين اسالمي)
نوسازي و تحول نظام آموزشي
تحول در علوم انساني
برخي از خروجيهاي مصداقي و عيني:
در عرصة نظام سياسي :مردمساالري ديني
در عرصة سياستهاي اقتصادي :اقتصاد مقاومتي
در عرصة ارتقاي مديريت :مديريت جهادي
در عرصة تحول نظام تربيتي :تربيت فكرمحور (عقالني)
در عرصة روابط بينالملل :نرمش قهرمانانه مبتني بر مقاومت
در عرصة عالج پيامدهاي فرهنگي ،طرحهاي عمراني و اجتماعي :پيوستنگاري فرهنگي
در عرصة تعامل فكري نخبگان :آزادانديشي
در عرصة پيوندهاي اسالمي و ملي :انسجام اسالمي و خودباوري ملي
«الگوي مفهومي مقوالت راهبردي»
اكنون براي اين منظور پيشنهاد ميشود:
 .1تركيب ش��وراي عال��ي تدوين الگو كه در حال حاضر متش��كل از ده نفر از چهرههاي
برجس��ته دانش��گاهي و حوزوي اس��ت ،بازنگري و اصالح و تكميل ش��ود به گونهاي كه
نمايندگان مراكز و نهادهايي كه در مقوالت راهبردي س��طح نخس��ت مش��غول فعاليت
و مس��ئول تلقي ميش��وند ،در اين شورا حضور داشته باش��ند .اين نمايندگان اگرچه به
حيث نمايندگي مجموعة خود در ش��وراي عالي الگو حضور مييابند ولي بايد بهگونهاي
تعيين ش��وند كه نمايندة فكري و كارشناسي آن مجموعه باشند ،نه صرفاً نمايندة اسمي 13
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حد بس��يار محدودي وجود
و تش��ريفاتي .البته در تركيب فعلي هم اعضاي مش��ترك در ّ
دارند ،ولي حضورشان در شوراي عالي الگو بهعنوان نماينده مجموعة ديگر نيست .تكميل
تركيب شوراي عالي زمينه را براي ارتباط و تعامل فكري اين مجموعهها فراهم ميكند.
 .2در فعاليتها و برنامههاي اين مجموعهها ،نوعي هماهنگي و سطحبندي فعاليتها يا
تقس��يم كار الزامی شود تا همسويي و استفاده از ظرفيتهاي مشترك و نيز عدم تكرار و
توازي در فعاليتها تأمين گردد.
 .3براي بهرهبرداري از يافتههاي مركز تدوين الگو ،و حداقل پيش��گيري از شكاف بيشتر
بي��ن روندهاي موجود و وضعيت مطلوب و الزاماتي كه الگوي پيش��رفت ايجاب ميكند،
سازوكارهايي تعريف و طراحي شود كه در حد فرهنگسازي ،اطالعرساني ،توجيه و تبيين
مبان��ي و چارچوبها ...بتواند تا جای ممک��ن فرایندهاي كنوني را در عرصههاي مختلف
به فرایندی كه الگو تعيين خواهد كرد ،نزديك س��ازد و يا ميزان عملياتي بودن و قابليت
اجرايي يافتههاي الگو را در طول مسير با پيوند زدن به عرصة اجرا محك بزند و خألهاي
احتمالي را برطرف سازد.
بههرح��ال تأخير در تطبيق روندهاي موجود با مس��يري كه الگو ترس��يم مينمايد ـ در
مواردي كه ميسر است ـ هيچ توجيه منطقي ندارد.
تبيين جنس طراحي الگو
طراحي الگو بيش از اينكه از جنس حكمت نظري باش��د ،از جنس حكمت عملي اس��ت.
متضمن نوعي طراحي و معماري و خالقيت و نوآوري و ابداع ...اس��ت .پس نبايد بيش از
حد نياز به مباحث نظري و فلس��في پرداخت .آيا براي بناي يك ساختمان ،تا چه حدي
به مباحثي همچون هويت وجودي مصالح س��اختمان ،فلسفة زمين ،مباني نظري هستي
طبيعت ،انسانشناسي و هستيشناسي مسكن ...،نياز داريم؟!
براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تا چه حدي به مباني نظري سياست،
مباني فلسفي و كالمي قدرت و حكومت ،فلسفة دولت ...،نياز بوده است؟ چقدر كار نظري
و مطالعات��ي ـ از جنس پژوهشه��اي آكادميك حوزوي و دانش��گاهي ـ دربارة مفردات
مباحث قانون اساسي انجام پذيرفته شده بود؟
 14بهنظر ميرسد يكي از آفات اين حركت و عامل كندكننده يا منحرف كنندة آن ،غور بيش
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از حد در مقدمات بعيدة فلس��في و كالمي و بازماندن از اصل كار اس��ت! قطاري سنگين
و عظيم در ريلهاي نامناس��بي به سرعت در حال حركت است و كاستيها و چالشهاي
اساسي اين ريل براي ما روشن ميباشد .در عين حال بدون اقدام مؤثري در اصالح عملي
ريلها ،در داخل قطار مباحثات فلسفي و علمي مفصلي دربارة برخي مسائل نظري اصالح
ريل در جريان است!
حداقل ميتوان به برخي موانع فكري ،فرهنگي و اخالقي پيشرفت مطلوب انديشيد و قدر
متي ّقنها را استخراج كرد و پس از تنقيح و حصول اجماع نسبي و اعتباربخشي ،آنها را
در سرلوحة اصالح فرهنگ و تربيت جامعه قرار داد .اينها بعضاً قب ً
ال هم مطرح شده است.
همچنين طراحي الگو يك فرايند اس��ت .نگرش فرايندي ب��ه تدوين الگو در بُعد كالن
كش��ور و بهويژه در مجامع علمي و پژوهش��ي و سياس��تگذاري ،كام ً
ال بجا و درس��ت
اس��ت .فرايند (يا پروس��ة) طراحي و تدوين الگوي اس�لامیایرانی پيشرفت ،فرايندي
طوالني ،تدريجي و ذومراتب است كه عليالقاعده نقطة پاياني هم نخواهد داشت .هرچه
تجربههاي عيني و تأمالت و مطالعات علمي متراكمتر ش��ود ،دريافتها و پيش��نهادها
و ابت��كارات جديدي ارائه خواهد ش��د و الگوي پيش��رفت به غنا و كارآمدي بيش��تري
خواهد رس��يد .به يك معنا ميتوان گفت همة تالشهاي علمي و اجرايي جامعه ،براي
بهينهسازي و افزايش سرعت پيشرفت جامعه است .دهها سال بايد بگذرد تا دريافتهاي
نگرش��ي و ارزش��ي جامعه ،به بلوغ قابل قبول برس��د و زمينههاي فرهنگي و معرفتي و
اخالقي پيشرفت تقويت گردد.
از اينرو ،بههيچوجه نبايد كار تدوين و طراحي الگوي پيشرفت را ،پروژهاي بسيار كالن
تص��ور كرد .اما از كارآمدي ابزار پروژه نيز نباي��د غافل ماند .طي فرايند تدوين و توليد
الگو ،بدون كمك گرفتن از س��ازوكار پ��روژهاي ،نميتوان پويايي و جهتگيري مطلوب
را به دست آورد.
تدوي��ن طرحوارههاي اوليهاي كه گروههاي علمي يا صاحبنظران ميتوانند ارائه دهند،
گردآوري ،نقد ،مقايسه ،تحليل و ارزيابي آنها و تعريف گام به گام مسيري براي تعيين
حدود و افق كار ،توأم با تالش و زمينهس��ازي براي عملياتي ش��دن يافتههاي قطعي و
مطمئن ،همه در قالب پروژههايي بايد تعريف ش��وند كه پيش��رفت كار را تضمين كند.
از طرفي كل جريان تدوين و توليد الگو ،يك پروژه واحد نيس��ت ،ولي ،از طرف ديگر15 ،
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پژوهشها و مطالعات مقدماتي و انسجام بخشيدن و اخذ ايدهها و ديدگاههاي علمي و
علمي تعريفشده ميسر نميباشد.
تجربهها و ابداعها ،جز از طريق پروژههاي
ِ
«تعريف» يا «تل ّقي» از پيشرفت
اگرچه براي تعريف پيشرفت ،پيشنهادهاي مختلفي ارائه شده ،اما بهنظر ميرسد در فرايند
طراحي و تدوين الگوي اسالمیایرانی پيشرفت ،بيش از اينكه به تعريف نياز داشته باشيم،
بايد تلقي خودمان از پيشرفت را ارائه دهيم .نه اينكه تعريف اهميتي ندارد ،بلكه بهخاطر
اينكه دس��تيابي به تعريف دقيق منطقي و جامع و مانع براي پيش��رفت ،دشوار و چهبسا
غيرمقدور است.
تعاريف س��ادهاي از قبيل «حركت از وضع موجود به س��مت وضع مطلوب» (شاكرين،
 )1392چندان مفيد فايده نيس��ت و تعاريف پيچيده هم غالباً مناقشهبرانگيزند (رشاد،
 .)1392تعاريفي هم كه از توسعه ارائه شده ،هيچكدام خالي از مناقشه و خدشه نيست
و يا وابس��ته به تعريف كليدواژههاي ديگري است كه درمورد آنها ،اختالفنظر فراوان
اس��ت .هنگاميكه توس��عه «جرياني چندبعدي و به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و
نظم اجتماعي به س��وي زندگي بهتر يا انسانيتر» (تودارو )23 ،1369 ،يا «حركت يك
سيس��تم يكدست اجتماعي به سمت جلو» (جيروند )83 ،1368 ،تعريف ميشود ،تازه
باي��د ش��اخصها و تعريف «زندگي بهتر» تبيين گردد ي��ا معيارهاي جلو يا عقب بودن
يك جامعه تعيين ش��ود .اگرچه تالش صاحبنظران با رويكرد پژوهشي و علمي و براي
بارورسازي و غناي مباحث نظريِ پيشرفت ،تالش سودمندي است ،ولي مشخص است
ك��ه تعريف ورد توافق واحدي از اين طريق به دس��ت نميآي��د و تعاريف متعدد هم با
رويك��رد كارب��ردي و علمي ،چندان مش��كل را حل نميكند .لذا بهج��اي تعريف ،بايد
درصدد تبيين تلقي موردنظر از «پيشرفت» باشيم .البته در «تلقي از جامعة پيشرفته»
مبناي نگرشي و فلسفي نقش اساسي دارد و از همان تعاريف ميتوان استفاده كرد و به
تلقي واحد نزديك شد .اگر در منظر نگرشهاي مادي و دنيامدار ،جامعه پيشرفته و رو
به جلو جامعهاي اس��ت كه شاخصهاي اقتصادي و فناوري و ابعاد مادي زندگي در آن
باال اس��ت ،از منظر نگرش ديني و معنوي ،جامعهاي كه شاخصهاي عدالت ،عقالنيت،
 16ايمان ،مجاهدت ،معنويت ،علم و ...در آن باالتر باشد ،پيشرفتهتر است .مالحظه ميشود
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كه تلقي ما از پيشرفت كام ً
ال تابع نظرية ما دربارة پيشرفت است و لذا بايد تالش كنيم
تلقي دقيقتر و مستندتري از پيشرفت را براساس ديدگاه اسالم نسبت به انسان و رابطة
او با جهان هستي ارائه دهيم.
نظرية اسالمي پيشرفت
خوش��بختانه امروز ضرورت روش��ن بودن نظرية اسالم دربارة پيشرفت بهعنوان پيشنياز
قطعي طراحي الگو ،براي صاحبنظران و دستاندركاران آشكار و بديهي شده است .بدون
دستيابي به «نظرية اسالمي پيشرفت» نميتوان به طراحي و تدوين الگوي اسالمیایرانی
پيشرفت پرداخت .اما «نظرية اسالمي پيشرفت» چيست؟ چه انتظاري از اين نظريه وجود
دارد؟ اين نظريه چه پرسشهايي را دربارة پيشرفت بايد پاسخ دهد؟ آيا تفاوت ديدگاههاي
فلسفي در باب مباحث اسالمي تأثير معنيداري در اين نظريه خواهد داشت؟ آيا نميتوان
ابعاد نظرية اس�لامي پيش��رفت و يافتهها و داللتهاي آنرا فراتر از نحلهها و ديدگاههاي
كالمي و فلسفي بنا نهاد؟
بهنظر ميرس��د در مواجهه با اين پرس��شها ،دو رويكرد را ميت��وان اتخاذ كرد :رويكرد
علمي محض و رويكرد دوم ،رويكرد عملي و كاربردي.
نخست ،رويكرد نظري ،پژوهشي و
ِ
علمي محض ،ميتوان از اساس��يترين مباحث معرفتش��ناختي
در رويكرد پژوهش��ي و
ِ
و هستيش��ناختي آغاز ك��رد و باتوجه به نحلهها و نظريههاي مختلف كالمي ،فلس��في،
عرفاني ،فرهنگي ،فقهي ،تفس��يري ،تاريخي ...،و يا با نظر به رش��تههاي مختلف علمي از
قبيل جامعهشناسي ،اقتصاد ،حقوق ،سياست ،مديريت ...،به طرح مباحث مربوط به نظرية
اسالمي پيشرفت پرداخت .اين رويكرد ،البته رويكرد مفيد و حتي ضرورياي است كه به
بركت طرح مباحث مربوط به تدوين الگوي اسالمیایرانی پيشرفت ميتواند جدي گرفته
ش��ود و در مراكز علمي و پژوهش��ي ،مورد بحث حوزه و دانشگاه قرار گيرد .اين مباحث،
عرصههاي گستردهاي از مسائل فكري و نظري را دربرميگيرد و بهسوي نظريهپردازيهاي
متقن و ريشهاي سوق خواهد يافت .البته هرگز دامنة چنين مباحثي محدود نخواهد بود
و ديدگاهه��اي متكثر و متفاوت مطرح ميش��ود و در فرايندي علمي ،به مباحثات جدي
در اين باب دامن زده ميش��ود .اما درست بههمين دليل ـكه نقطه قوت مباحث علمي و
پژوهشي است ـ با اين رويكرد لزوماً به جمعبنديهاي عملي كه بتواند به سرانجام روشني 17
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برس��د و به يك طرح و الگو منتهي گردد ،نميتوان رس��يد .جمعبنديهايي كه در عمل
راهگشا باشند ،صرفاً از طريق مباحثات علمي به دست نميآيند ،گرچه از آنها بهرهبرداري
ميكنند .بنابراين به رويكردی عملي و كاربردي براي رسيدن به نظرية اسالمي پيشرفت
نياز داريم .نظرية اس�لامي پيشرفت با رويكرد عملي و كاربردي ،مجموعهاي از گزارههاي
منسجم و بههمپيوسته است كه اصول ،ابعاد ،شاخصها ،رويكردها ،راهبردها و روشهاي
پيشرفت جامعه را براساس باورها ،مباني ،ارزشها و احكام الهي تبيين ميكند بهگونهاي
ك��ه اين نظريه بتواند زمينة همگراي��ي و همفكري و همافزايي تالشهاي نظري و عملي
براي پيشرفت را فراهم سازد.
در حقيقت نظرية اسالمي پيشرفت حتيالمقدور و هرچه بيشتر براساس بنيانها و منابع
مورد توافق تكيه ميكند و براي اينكه در عرصة ْ
عمل همافزايي بيشتري رخ دهد ،تالش
ميكند درگير تفاوتها و تهافتهاي نظري نشود.
نظرية اسالمي پيشرفت بايد بتواند با استناد به منابع اسالمي و روش اجتهادي ،مؤلفهها،
عناصر ،عرصهها و ابعاد پيش��رفت را مشخص كند .اولويتهاي مبنايي را مشخص نمايد،
شاخصها را ارائه دهد و در تعيين راهبردها و حتي برخي راهكارهاي كالن هم در طراحي
الگو نقش داشته باشد.
بهنظر ميرس��د چارچوبهاي رايج اس��تنباط نظريههاي اس�لامي ،كارآمدي الزم براي
استخراج نظريه اسالمي پيشرفت را نداشته باشند ،اما نظرية استاد جواديآملي دربارة علم
ديني و منابع آن ،داللتهاي واضح و راهگش��ايي را براي رسيدن به الگوي اسالمیایرانی
پيش��رفت ارائه ميدهد .در اين نظريه ،عقل و نقل ،دو منبع «دين» ش��مرده ميش��وند.
عق��ل ،ش��امل عقل تجربي ،عقل نيمه تجري��دي ،عقل تجريدي و عقل ناب ميباش��د و
نقل هم ش��امل قرآن كريم و روايات حضرات معصومين(ع) و س��نت و سيرة آنان است .در
اي��ن چارچ��وب يافتههاي معتبر هر دو منبع عقل و نقل ب��ا روش اجتهادي بهكار گرفته
ميش��وند و تعارضهاي احتمالي عق��ل و نقل ،همچون تعارض ب��دوي برخي روايات با
يكديگ��ر ،يا تع��ارض مفاد روايات با ظواهر آيات قرآنكري��م ،در چارچوب قواعد تعادل و
تراجيح جمعبندي و براساس قوت داللت و اطمينان از استناد و اعتبار آنها ،مورد بررسي
ْ
قرار ميگيرند و ما را به جمعبندي و استنباط ميرساند .حتي گاه ممكن است يك دليل
 18عقلي كه از راه تجربه هم بدست آمده باشد ،بر يك دليل نقلي كه از ظواهر آيات و روايات
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استفاده ميشود ،ترجيح داده شود (جواديآملي )1387 ،البته اين نظريه هنوز به خوانش
عميقتري در محافل و مجامع علمي نياز دارد تا كارآمدي آن بهعنوان يك نقطه عطف در
ساختار منابع و روششناسي معرفت ديني و ظرفيت آن براي حل مسائل مختلفي در اين
عرصه ش��ناخته شود ،اما در فرايند استنباط و تبيين «نظرية اسالمي پيشرفت» ميتواند
بسيار كارآمد و راهگشا باشد.
 اصول حاكم بر تدوين الگو
تدوين و طراحي الگوي اسالمیایرانی پيشرفت فرايندي تدريجي ،مستمر و تكاملي است
كه مسير حركت آن بهسوي فراوردههاي فكري و برنامهاي ،بايد از قبل طراحي و مراقبت
شود .توليد «نقشه راه» براي طراحي الگو اقدامی ضروری است كه اگرچه پيشرفتهايي
داش��ته است ،اما هنوز به س��رانجام مطلوب نرسيده است .نقشه راهي كه با اعتباربخشي
الزم و بهگونهاي متقن و مستند بتواند كليت مسير را ترسيم كند .بخش مهمي از نقشه
راه طراحي الگو ،اصولي است كه بهعنوان اصول راهنما بايد سرلوحة برنامهها و فعاليتهاي
همة دستاندركاران تدوين و توليد الگو قرار گيرد (ذوعلم .)1391 ،اين اصول از اهميت
فراواني برخوردار اس��ت ،چراكه عمق و گس��تردگي و چندبعدی بودن توليد الگو ،همواره
پراكندگي و فراز و نش��يبهاي پيشبينينش��ده را بهعنوان يك تهديد بر سر راه اين كار
بزرگ ،محتمل ميس��ازد .براي كاهش آثار منفي اين احتمال ،بايد پيش��اپيش اصولي را
پذيرفت و آنرا حقيقتاً در چارچوب اقدامات ،حاكم دانس��ت .اگرچه همين اصول ممكن
اس��ت در طول مسير تكميل يا اصالح شوند ،ولي توجه به ضرورت اين اصول و رعايت و
التزام به آن ،بسيار امر مهمي است .اكنون به برخي از مهمترين اين اصول اشاره ميشود.
اكمال متقابل بين نظريه ،الگو و اجرا
دس��تيابي به نظرية پيش��رفت از نظر اس�لام مقدمة منطقي و نظري تدوين الگو است و
تدوين و طراحي الگو ،مقدمة اجراي آن براي تحقق پيش��رفت موردنظر اسالم و متناسب
ايران اسالمي .اين پيوند منطقي آيا يكسويه است يا
با ظرفيتها و نيازها و اولويتهاي
ِ
دوس��ويه؟ آيا ميزان موفقيت الگو در بازنگري و بازس��ازي الگوي پيشرفت نقشي نخواهد
داش��ت؟ آيا ارزيابي الگو و ميزان كارآمدي آن در بازنگري نظريه بيتأثير اس��ت؟ بهنظر 19
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ميرسد اين رابطه ،اگرچه از «نظريه» آغاز ميشود و مباني نظري است كه مبناي توليد و
تدوين الگو قرار ميگيرد ،ولي در هر مرحله از مراحل توليد الگو ميتواند پرسشها و نقاط
ابهام جديدي مطرح شود و به تكميل و غنيسازي نظريه منتهي گردد.
الگو
در حقيقت نظريهاي ميتواند نظرية صحيح و كارآمد تلقي شود كه بتواند مسائل مبنايي
الگو را در مرحلة طراحي پاس��خ دهد و تعيين تكليف كند .لذا اين اصل را بايد پذيرفت
ك��ه بين نظريه و الگو ،رابطة متقابل وجود دارد و نظريه ،ميتواند از طريق پرس��شهاي
الگو ،تكميل ش��ود .اگرچه منابع و روش استنباط نظرية اسالمي پيشرفت ثابت است ،اما
برحس��ب نوع پرس��شها و دوراهيهاي نظرياي كه بر سر راه طراحي الگو قرار دارد  -يا
براس��اس تبيين يا بر مبنای تبديل موضوعات -اس��تنباطها متفاوت ميشود و براساس
عملي راهگش��اي مباني و اصول اسالمي ،نظرية پيشرفت هم
ظرفيت اجتهاد برنامهاي و
ِ
ارتقاء مييابد و كارآمدتر ميش��ود .اين البته بهاین معني نيس��ت كه همة عناصر نظرية
اس�لامي پيشرفت ،متأثر از پرسشهاي الگو و متغير اس��ت ،بلكه مباني ثابت و ارزشها
و آرمانه��اي مطلق��ي كه وجود دارد ،در مواجهه با اولويته��ا و نيازهاي الگو ـ كه متأثر
از ش��رايط محيطي و اولويتها و مسائل عيني است ـ با نگاه اجتهادي ،پاسخ متناسب با
مسائل و چالشها را ارائه ميدهد .عالوه بر اين ،پژوهشها و تأمالت نظري جديد ،ميتواند
به تعميق و تدقيق در نظرية اسالمي پيشرفت منتهي گردد و بخشي از اين تأمالت ناشي
از فهم صحيح مسائل و نيازهاي الگو باشد.
ارتباط الگو با عرصة عمل نيز مشخصاً نميتواند يكسويه باشد .چهبسا در فرايند طراحي
و توليد الگوي پيش��رفت ـ چه در عرصههاي زيرمجموعة الگو و چه در س��طح كالن الگو
ـ الگوهاي متعددي طراحي ش��ود كه ضمن ابتناء به مباني و نظرية اس�لامي پيشرفت ،از
كارآمدي يكساني برخوردار نباشند و متناسب با عرصة عمل ،ارزيابي شده ،و كارآمدترين
آنها انتخاب شود .بنابراين اصل اكمال متقابل ،بين نظريه ،الگو و اجرا از اصول مهمي است
كه در طراحي فرايند و ارتباط بخشهاي مختلف ستاديِ توليد الگو بايد بدان توجه داشت.
آيا بين اجرا و نظريه هم اين فرض قابل تصور است كه چگونگي اجرا مستقيماً بتواند در
 20اصالح و بازنگري نظريه تأثيرگذار باش��د؟ يا تنها از طريق الگو اس��ت كه اجرا در تكميل
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نظريه نقش ايفا ميكند؟ و آيا مواردي از نظريه وجود دارد كه بدون تأثير بر الگو ،مستقيماً

اجرا را هدايت كند و تحت تأثير قرار دهد؟ پاس��خ اين پرس��شها با تلقيهاي متفاوتي
كه ممكن اس��ت از نظريه و اجرا وجود داش��ته باش��د و نيز با طبقهبندي س��طوح نظريه
و اجرا ميتواند متفاوت باش��د و به تأمالت و مجال بيش��تري نياز دارد .قاعدتاً در مباني
روششناسي توليد و طراحي الگو بايد به پاسخ دقيق اين پرسشها دست يافت.

گفتمانسازي
رهب��ر فرزانه انقالب در مقوالت مختلف راهبردي بر اصل گفتمانس��ازي تأكيد كردهاند،
بهویژه درمورد الگوي اسالمیایرانی پيشرفت اين اصل را مؤكدا ً مطرح ساختهاند (آيهًْاهلل
خامنهاي )1391 ،و به دس��تاندركاران يادآور شدهاند كه عجله و شتاب براي رسيدن به
يك الگو مدنظر نيس��ت ،بلكه اش��اعة اين فكر و توجه و همراهي جامعه ـ بهویژه جامعة
نخبگان و صاحبنظران ـ در اين زمينه بسيار مهم است .همانگونه كه در آغاز مقاله ،تبيين
چيستي الگوي اسالمیایرانی پيشرفت و ضرورت آن بهعنوان يكي از پيشنيازهاي مهم
مطرح شد ،محور اصلي گفتمانسازي ،موضوع اصلي پيشرفت است .اصل گفتمانسازي بر
اين امر تأكيد دارد كه بايد با طراحيهاي هوشمندانه و حتي با تدوين سناريوهاي علمي
و اثربخش ،ذهنيت عمومي جامعه را متوجه اين راهبرد س��اخت .عالوهبراین،خاس��تگاه
اين راهبرد را بايد تبيين كرد و خطوط تمايز مهم پيش��رفت در نظرية اسالمي پيشرفت
را با پيش��رفت در نظريههاي غربي به روشني ترس��يم نمود .تكيهگاه اين فكر اسالم ناب
ن اصل كه فلسفة دين حق و اساس بعثت انبياء الهي ،دعوت آنان
محمدي(ص) اس��ت و اي 
به حركت رو به جلو و تربيت انسانها در مسير كمال و هدايت او بهسوي پيشرفت واقعي
اس��ت .در حقيقت اس�لام چيزي نيست جز مكتب پيشرفت واقعي و همهجانبة انسانها.
گفتمانسازي يعني شناساندن ابعاد پيشرفت و تقويت فكرها ،ارادهها و بازوها براي حضور
در اين عرصه و تبديل اين فكر به يك دغدغة همگاني و فراگير .گفتمانس��ازي را نبايد
تنها در توليد ادبيات موضوع و يا تبيين مس��ئله در مجامع حوزوي و دانش��گاهي محدود
س��اخت .بهنظر ميرس��د هنوز برنامة جامع و بلندمدت براي اجراي اصل گفتمانسازي
تدوين نشده است.
هنوز مراكز كالن رس��مي كش��ور خود را مخاطب و موظف به پيگيري مقولة پيش��رفت 21
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اس�لامیایرانی نميدانن��د .مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام در سياس��تگذاريها و
سياستنويس��يها چقدر به «الگو» ميانديشد؟ و ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ،شوراي
عالي آموزش و پرورش ،شوراي عالي اقتصاد ،شوراهاي ديگري كه هريك در سطح كالن
و ملي به فعاليت مشغولاند؟ در خصوص دولت ،مجلس شوراي اسالمي ،قوه قضائيه ...،و
حتي مديريت عالي حوزههاي علميه و مراكز و مراجع منطقهاي و اس��تاني چه؟ رسانهها
تا چه حدي خود را موظف به پيگيري مسئله و طرح ديدگاهها ،نقدها ،نظرات و ...در اين
موضوع ميدانند؟ دستگاههاي فرهنگي رسمي و ابزارها و قالبهاي گفتمانسازي تا چه
حدي در اين عرصه بكار گرفته شدهاند؟
مالحظه ميشود كه گفتمانس��ازي در باب الگوي اسالمیایرانی پيشرفت بهعنوان يك
اصل اساس��ي ،بايد بسيار مورد اهتمام قرار گيرد و حقيقتاً در ذهن و زبان جامعه به چتر
ِ
اصلي بر سر ساير راهبردها تبديل گردد و براساس الگوي مفهومي مقوالت راهبردي -كه
در بخش قبلي مقاله تبيين ش��د -يك نگاه منس��جم و مرتبط ش��كل گيرد و جامعه با
درك پيوند اين مقوالت حول محور الگوي اس�لامیایرانی پيشرفت ،به ايفاي نقش خود
مؤمنانهتر ،مسئوالنهتر و آگاهانهتر بيانديشد.
مشاركت مراكز سياستگذاري ،برنامهريزي و اجرايي كالن
الگوي اسالمیایرانی پيشرفت ،نقشهاي است براي اجرا و عمل ،نه سندي است براي اعالم
مواضع و نه پژوهش��ي اس��ت براي رشد علم و گسترش مرزهاي دانش .اگرچه در حاشية
طراحي و تدوين الگو ،پژوهشها و اس��نادي هم توليد خواهد شد ،اما كاركرد اصلي الگو،
نقشة عمل براي اجراست .آيا اين نقشة عمل ميتواند در خأل و در حاشية واقعيات عيني
جامعه ،نيازها ،محدوديتها ،ظرفيتها ،مطالبات ...ترس��يم ش��ود؟ آيا مشاركت نخبگان
علمي و كارشناسي براي ارائه الگو ،كافي است؟ تجربهها نشان ميدهد براي تدوين الگوها،
رس��مي دخيل در مديريت جامعه را
حداقل از س��ه جهت بايد مش��اركت مراكز قانوني و
ِ
جلب كرد .جهت نخست استفاده از اطالعات ،تجربهها و دريافتهاي عيني اين مراكز از
جريان امور جامعه است .كساني كه دستي از دور بر آتش دارند ،گاه با تحليلهاي ذهني
و منطقي خود به اس��تنباطها يا تجويزهايي ميرسند كه لزوماً با واقعيات عيني منطبق
 22نيس��ت .همانگونه كه عالمان علم اقتصاد و مديران اقتصادي يا عالمان جامعهشناس��ي با
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مديران اجتماعي همواره در اين زمينه با اختالفنظر مواجهاند ،در تدوين و طراحي الگو
اگر اين مش��اركت وجود نداشته باش��د ،الگويي طراحي ميشود كه بسيار زيبا و جامع و
منطقي اس��ت ،ولي در عمل موفق نخواهد بود .جهت دوم رفع يك مانع رواني احتمالي
است كه در صورتِ عدم مشاركت دستاندركاران امور ،در ذهن آنان شكل ميگيرد و خود
مانع توفيق الگو خواهد شد .و سومين جهت ،ايجاد آمادگي و توانمندي نگرشي ،مهارتي و
مديريتي دستاندركاران است كه در فرايند اين مشاركت بهتدريج شكل ميگيرد؛ بهويژه
اليههاي مياني مديران و برنامهريزان و كارشناس��ان اگر در فرايند طراحي و تدوين الگو
مش��اركت جدي داشته باش��ند ،عالوه بر اينكه خود مدافع و حامي الگو خواهند بود ،در
مرحلة اجرا كمتر به انحراف از راهبردها و جهتگيريهاي الگو دچار خواهند شد.
بدون اينكه محوريت نخبگان فكري و علمي در طراحي و تدوين الگو مخدوش شود ،اما
بايد سازوكارهايي طراحي و تدوين شوند كه مراكز سياستگذاري ،نهادهاي برنامهريزي و
قانونگذاري و نيز متصديان و مسئوالن اجرايي سطوح كالن و مياني ،بگونهاي گسترده و
مسئول توليد الگو ،در طراحي الگو مشاركت داشته باشند.
مؤثر و در ذيل هدايت نخبگان
ِ
اي��ن اص��ل در حال حاضر نياز به تقويت و توجه بيش��تري دارد و بهنظر ميرس��د بخش
عمدهاي از اصل گفتمانسازي از اين طريق ميتواند تحقق يابد.
مطالبه از روندهاي جاري
قب ً
ال اش��اره شد كه اجراي الگوي پيشرفت ،جامعه را هرگز نميتواند متوقف كند و نقش
خ��ود را باي��د در همان حال حركت و روند امور جامعه ايفا نمايد .جامعه و حركت عظيم
آن ،همچون س��اختمان مدرسهاي نيس��ت كه در چند ماه تعطيالت آن بتوان در و ديوار
آنرا نقاش��ي كرد و ساختمان آنرا سامان داد .پيش��رفت و الگوي اسالمیایرانی آن نيز
يك كار فيزيكي نميباشد كه بصورت اداري و تنها با حكم و فرمان تحقق يابد .هرقدر كه
فكر و بنيانهاي انديش��هاي و انگيزش��ي جامعه اصالح شود و ارتقاء يابد ،مسير پيشرفت
هموارتر ميگردد .بنابراين از هماكنون بايد بهعنوان يك اصل ،پيش��رفتگرايي و انديشة
رش��د و بهبود و تعالي را در جايجاي جامعه مطرح كرد و عالوه بر «گفتمانس��ازي» ـ
كه بهعنوان يك اصل مطرح ش��د ـ به مطالبة پيش��رفت از روندهاي جاري نيز پرداخت.
دستگاههاي حكومتي ،نهادهاي رسمي ،مراكز عمومي ،مجموعههاي غيردولتي ولي مؤثر 23
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در حركت جامعه ،رسانهها ،دستگاه تعليم و تربيت و دانشگاهها و حوزههاي علميه ...،چقدر
در انديش��ة همراهي و همسويي با الگوي اس�لامیایرانی پيشرفت ميباشند؟ آيا تسريع
فعاليتها ،افزايش خدمترس��اني بهویژه به اقشار نيازمند ،اصالح فضاي فرهنگي جامعه،
اصالح سامانهها و روشها ،بهبود فرايندها و ...از لوازم پيشرفت نيست؟ آيا رفع تبعيضهاي
ناروا ،دس��ت برداشتن از امتيازطلبيها و ويژهخواريها ،اصالح قوانين و مقررات و زدودن
آثار فرهنگ طاغوتي در مديريتها ...،پيش��رفت تلقي نميش��ود؟ لذا مطالبة پيشرفت از
روندها و مراكز و مسئوالن امور ،بايد يك اصل تلقي شود و بهویژه رسانهها اين مطالبه را
دائماً مطرح نمايند .اين اصل خود زمينه را براي اجراي برخي اصول ديگر فراهم ميسازد.
آغاز عملي از حيطة مديريت خويش
پيشرفت ،حقيقتي است كه بدون درك ابعاد و پيشنيازهاي آن و عزم جدي آحاد جامعه
بهویژه نخبگان و مس��ئوالن و مديران ،تحقق نخواهد يافت .بهنظر ميرس��د كه نميتوان
پيشرفت را به توليد و تصويب و ابالغ الگوي اسالمي ايران پيشرفت موكول نمود .بهویژه
كس��اني كه دستاندركار تدوين الگو هس��تند ،بايد از خود آغاز كنند .نه اينكه اكنون در
نقطة صفر قرار داريم ،اما توجه به انديشه ،انگيزه و اخالق پيشرفتگرا و مراقبت عملي و
نيز اتخاذ تدابير مديريتي براي گسترش و ريشهدار كردن آن ،يك اصل اساسي در فرايند و
روند توليد الگو است .نميتوان پذيرفت كه در سازوكارها و نوع تعامالت و اقداماتي كه در
مجموعة مراكز و دستگاهها و نهادهاي دغدغهمند و مسئول درمورد الگوي اسالمیایرانی
پيشرفت جريان دارد ،رنگ و بويي از مباني ،اصول ،ارزشها و قواعدي كه پيشنياز قطعي
و يقيني پيش��رفت است مش��اهده نشود! نبايد اينگونه تلقي شود كه همه در حال نسخه
نوشتن براي ديگران هستيم!
نظم و انضباط ،دغدغة وظيفهشناس��ي و احساس مس��ئوليت ،جديت در امور و تعهدات،
روحي��ة كار جمعي ،تالش علمي و پژوهش��ي ،پذيرش نقد و نظ��ر ديگران ،قانونپذيري،
آزادانديش��ي و آزادگي ،معنويتگرايي و خداباوري ،نيت خالص ،اعتدال و پرهيز از افراط
و تفريط ،همافزايي و همياري ...،ويژگيهايي اس��ت كه بدون آن پيشرفت مطلوب محقق
نخواهد ش��د .همچنين احتراز از چش��م و همچش��مي ،رقابتهاي غلط ،ش��هرتطلبي،
 24برتريجويي ،جناحگرايي سياس��ي و س��اير ويژگيهايي كه ّ
مخل پيشرفت امور و موجب
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واگرايي در كار جمعي است ،از نكات مهمي است كه در اين مجموعهها بايد مشاهده شود.
شايد مناسب باشد كه مجموعه دستاندركاران و صاحبنظران و مسئوالني كه در گيرودار
اين فرايند قرار دارند ،يك ميثاق مشترك براي يادداشت اين اصول و مراقبت در التزام به
آن براي مجموعه تنظيم كنند و آنرا سرلوحة رفتار سازماني خود قرار دهند.
بهویژه از منظر مباني و نگرش اسالمي كه باالخره بينش و ارادة انسانها است كه موتور
حركت جامعه اس��ت و براي تحقق پيش��رفت ،بينشها ،ارادهها و ايمانها بايد برانگيخته
شود ،اين اصل جايگاه بسيار اثرگذاري پيدا ميكند‘ :يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم’...
(مائده« )105 ،از خويش��تن آغاز كنيد» در س��ازوكارها و فرايند طراحي و تدوين الگوي
جمعي مبتني
اسالمیایرانی پيشرفت ،خود الگوي پيشرفت باشيم و نمونة كوچكي از كا ِر
ِ
بر انديش��ه و انگيزة اسالمي را براي تعالي ايران اسالمي به نمايش بگذاريم! همچنين در
تسري دهيم و
محيط كار و زندگي خود نيز تالش كنيم همين نگرش ،انگيزش و منش را ّ
در توسعة فرهنگ پيشرفت در هر حدي كه برايمان مقدور است ،تالش كنيم ‘ .فاتقوااهلل
ما استطعتم’ (تغابن)16 ،
آسيبشناسي تدوين و طراحي الگو
اهميت الگوي پيشرفت و ضرورت سرمايهگذاري حداكثريِ انساني و فكري و علمي براي
دستيابي به الگوي اسالمیایرانی پيشرفت ،آسيبشناسي جدي و صريح براي تشخيص
خألها ،خللها ،موانع و آفاتِ احتمالي را ايجاب ميكند .اهميت مسئله موجب ميشود كه
حتي آسيبهايي كه احتمال ضعيفي براي رخداد آن وجود دارد ،از دايرة توجه و بررسي
خارج نش��ود .خوش��بختانه تجارب ملي و فراملي فراواني در اين عرصه وجود دارد كه با
درنگ در آنها و ريشهيابي و تحليل عوامل و زمينههاي آسيبزا ،و نيز باتوجه به آنچه در
چند سال اخير در مسير تالشها و تدابير مرتبط با توليد الگو مشاهده ميشود ،ميتوان
به پيشبيني اين آسيبها پرداخت و در عرصة تلقي و تعريف ،تدوين و طراحي و مديريت
و هدايت كار ،حداكثر تالش را براي پيش��گيري يا كاهش اين آس��يبها مبذول داش��ت.
آيندهنگري ،صراحت و دغدغهمندي نس��بت به كارآمدي و اثربخش��ي اين اقدام فراكالن
ملي ـ كه البته ابعاد فراملي و جهاني نيز دارد ـ خمير ماية اصلي اين آسيبشناسي است
25
كه در اينجا به مهمترين آنها اشاره ميشود.
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نظري غربي
بازتوليد يا نفوذ مباني
ِ
الگوهاي توسعة غربي بر مباني نظري و فلسفي اومانيستي استوار است كه با مباني اسالمي
كام ً
ال متفاوت و بلكه متعارض است .اين مباني اكثرا ً بهعنوان «علم» و «نظريههاي علمي»
تحليل مباني فلسفي و نظري آن و
در قالب علوم انساني رايج ارائه شده و غالباً بدون نقد و
ِ
يا اساساً بدون توجه به آن مباني ،معتبر شناخته شده است .اسالمي بودن الگوي پيشرفت،
انساني
مشروط به ابتناي الگو بر مباني اسالمي است ،و اين در حالي است كه هنوز علوم
ِ
متكي و مبتني بر نگرشهاي اس�لامي يا بطور كامل توليد نش��ده يا اعتبارپذيري كافي
نگرديده است و فضاي غالب فكري و علمي ،همان فضاي متأثر از مباني غربي است .اين
فضا گاه بر نقد و تحليل خود اين مباني هم تأثير ميگذارد و ناخودآگاه موجب باز توليد
اسالمي اين علوم ميگردد! گاه با منطق انديشة
مباني به ظاهر
يا نفوذ همان انديشهها در
ِ
ِ
غربي به نقد وتحليل علوم انساني غربي پرداخته ميشود و طبعاً چنين نقد و تحليلي باز
هم در چارچوب همان انديش��ه شكل گرفته اس��ت .اين آسيب در فرايند طراحي الگوي
علمي كار را تهديد ميكند .لذا براي پيشگيري از اين
اس�لامیایرانی پيش��رفت ،مس��ير
ِ
آس��يب ،نقادي بنيادين انديش��ه و دانش رايج در علوم انساني و تأكيد بر اصالت و استناد
يافتهها و مباني بر منابع اس�لامي ضروري اس��ت؛ و البته اين تأكيد ،با استفاده از تجارب
علمي غرب در طراحي و تدوين الگو منافاتي ندارد .در مباني و اصول روششناسي توليد
الگو بايد حدود بهرهبرداري از اين تجارب و عرصههاي آن روشن شده باشد تا از بازتوليد
يا نفوذ انديشهها و مباني غربي در مباني نظري و فرايند تدوين الگو پيشگيري گردد.
نگاه پروژهاي بهجاي نگاه گفتماني
شكلگيري نگرش و باور نسبت به ضرورت الگوي مستقل اسالمي و بومي براي پيشرفت
كشور ،و نيز امكان طراحي و توليد اين الگو به دست انديشمندان ايراني ،بهویژه در ميان
صاحبنظران ،متخصصان و كارشناس��ان ،مقدمة الزم براي تحقق اين ايده است .بيش از
دويس��ت سال اس��ت كه غربيها دانش توسعه و پيشتازي در پيشرفت را در انحصار خود
دانستهاند و به ديگران القاء كردهاند كه براي پيشرفت و رشد بايد تابع ما باشيد .در همين
مدت تالش كردهاند تا تعريف غرب از علم ،دين ،عقالنيت ،توس��عه ،آزادي ،دموكراس��ي
 26و ...را از طريق نظريهها و متون درس��ي و در مراكز علمي و نظام آموزش��ي جديد در همة
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جوام��ع تثبيت كنند و ذهنها را بهگونهاي تربيت نمايند كه فرهنگ و فلس��فه و تمدن
غربي ،تنها فرهنگ و فلس��فه و تمدن معتبر و كارآمد تلقي شود .كم و بيش جهان امروز
همچنين نگرش��ي را پذيرفته اس��ت .اما امروز نگاه ايران اس�لامي براساس مباني قويم و
عقالني ،اين نگرش را به چالش كش��يده و بر آن اس��ت كه بر مبناي فلس��فه و فرهنگ
خود ،الگويي متفاوت با الگوهاي رايج غربي طراحي كند .كاري س��ترگ و ادعايي بزرگ
كه مهمترين مصداق خودباوري ملي و اعتقاد به شعار «ما ميتوانيم» است .بديهي است
چرخش ذهنيت رايج و توجيه آن نسبت به اين ايده نياز به تأمالت ،گفتوگوها ،مباحثهها
و تبيينهاي عميق و گسترده دارد و تا وقتي اين ذهنيت ،همسو و همراه نگردد ،حتي اگر
تصميماتي هم اتخاذ ش��ود و ابالغ گردد ،در عمل به نتيجه نخواهد رسيد .لذا نگاه غالب
به تدوين الگوي اس�لامیایرانی پيشرفت بايد نگاه گفتماني باشد ،نه نگاه پروژهاي .البته
همانگونه كه قب ً
ال هم مطرح شد ،اجراي پروژههاي علمي و تحقيقاتي براي اين كار بزرگ
ضروري اس��ت ،ولي همانگونه كه مقاممعظمرهبري بارها تأكي��د كردهاند ،تا هنگاميكه
گفتمانس��ازي مناسب در راستاي باور و مش��اركت در تدوين الگو ايجاد نشود ،اقدامات
پروژهايِ صرف ،مفيد و مثمر نخواهد بود .غفلت از اين حقيقت و كمتوجهي به اقتضائات
و لوازم آن و عدم رعايت آن در رويكرد حاكم بر هدايت فعاليتها و مديريت كالن فرايند
توليد و تدوين الگو ،موجب كاس��تيها و خألهايي خواهد ش��د كه اگر امروز هم به چشم
نيايد ،اثر تخريبي خود را در آينده ،در طراحي الگو و روند تحقق آن نش��ان خواهد داد.
هرقدر به مقولة گفتمانس��ازي بهگونهاي عميق و جدي توجه بيشتري شود ،زيرساخت
فرهنگي و اجتماعي تدوين و اجراي الگو با استحكام بيشتري شكل خواهد گرفت و توفيق
آن بيشتر تضمين خواهد شد.
بوروكراسي
از آس��يبهاي مهم در فرايند تدوين و طراحي الگوي اس�لامیایرانی پيشرفت ،گرفتاري
در تار و پود بوروكراس��يهاي رايج در عرصههاي مديريتي ،پژوهشي و علمي است .نظام
ديوانس��االريِ معيوب و كميتگرا كه درصدد حاكم كردن نظم سطحينگر و ظاهربينانه
اس��ت و خود محصول نگرش غربي ب��ه نظام مديريت اجتماعي اس��ت ،قالبهاي پيش
س��اخته را بر هر فكر نو و ابتكاري تحميل ميكند و با حفظ كالبد آن ،روح آنرا از بين 27
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ميبرد و چهبس��ا آنرا به ضد خود تبديل سازد .روشها ،شاخصها و سازمانهاي مبتني
بوروكراس��ي رايج ،هرگز نميتوانند بستر مناس��بي براي نظام تدوين و طراحي الگوي
بر
ِ
ديواني
اسالمیایرانی پيشرفت باشند .همينجا بايد از اهميت بوروكراسي مطلوب و نظام
ِ
ِ
پيشرفت اسالمیایرانی ياد كرد و اينكه از مؤلفههاي مهم توفيق جامعه براي
متناسب با
ِ
مانع پيشرفت و تحول در نظام اداري
پيشرفت ،حذف يا اصالح سازوكارهاي
بوروكراتيك ِ
است .يكي از نمودهاي اين آسيب ،تلقي اشتغال و درآمدزايي از فعاليتهايي است كه در
اين عرصه انجام ميش��ود .اگرچه خدماتِ افراد و مجموعههايي كه در اين زمينه فعاليت
ميكنند ،از نظر مالي و مادي بايد جبران شود ،ولي آفت نگرش بوروكراتيك ماهيت اين
فعاليتها را ـ كه بايد دغدغهمندانه و مسئوالنه باشد و بهعنوان يك رسالت ملي و ديني
و انقالبي ديده شود ـ به ماهيت «كار در برابر مزد» تقليل و شأن آنرا كاهش ميدهد.
غلبة «نظر» بر «عمل»
تدوين الگوي پيشرفت ،از جنس طراحي و معماري است .يك فعاليت عملي و عيني است
كه بتواند براي تعالي و رشد همهجانبة جامعه «نقشه راه» ارائه دهد .قطعاً چنين فعاليتي،
علمي معتبري باشد ،اما اگر جنبة نظري و فلسفي
بايد مستند به مباني نظري و خاستگاه
ِ
كار بر جنبة عملي آن غلبه پيدا كند ،دستيابي به هدفِ اصلي به تأخير خواهد افتاد و يا
طراحي نقشة يك ساختمان ،ابتناي اين نقشه به مباني و
اساس��اً محقق نخواهد شد .در
ِ
طراحي نقشه است .البته مباحث
اصل كار ،همان
منابع
علمي مرتبط ،ضروري است ولي ِ
ِ
ِ
مباني علمي همواره در جريان بازخواني و نقد و تكميل است و طراحي نقشة ساختمان
و
ِ
نميتواند منوط به پايان يافتن اين مباحث گردد.
اين به آن معني نيس��ت كه براي طراحي الگو در كوتاهمدت عجله ش��ود ،چراكه رسيدن
به الگوي دقيق و جامع ،عالوه بر پيشنيازهاي تخصصي و علمي و نظري ،به يك اجماع
نخبگان��ي نياز دارد كه بهتدریج و در فرايند تعامل فكري صاحبنظران و گفتمانس��ازي
اجتماعي ش��كل ميگيرد ،بلکه ب ه اين معني است كه جهتگيري مباحث و مطالعات و
تأمالت نظري ،حقيقتاً بهسوي طراحي «الگو» باشد و در حد مفيد و موردنياز و مرتبط با
هدف اصلي به آنها پرداخته شود.
 28بنابراين صرف فكر ،وقت و هزينه براي عرصههاي كمارتباط با جنبة عملي و عيني الگو يا
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مقدمات و مبادي بعيدة نظريهپردازي و مباني فلسفي و يا باز كردن مباحثي كه نياز واقعي
نظري در طراحي الگو نيست ،گرفتار شدن در ميداني است كه در فضاي طراحي الگوي
پيش��رفت جز باز ماندن از هدف نتيجهاي نخواهد داش��ت ،اگرچه ممكن است طرح همة
اين مباحث در فضاي حوزه و دانش��گاه يا مراكز پژوهش��ي با انگيزة علمي صرف و توسعه
مرزهاي دانش كام ً
موجه و مقبول باشد.
ال ّ
لذا يكي از آس��يبها كه ممكن است سرمايهگذاريهاي فكري و همتها و انگيزهها را به
بيراهه بكش��اند ،غفلت از هدف اصلي و غلبة مباحث و مطالعات و پژوهشهاي نظري بر
جنبة عملي و اصلي تدوين و طراحي الگو است.
خلط پژوهش ،تقنين و طراحي
ماهيت فعاليتي كه براي تدوين «الگوي پيشرفت» الزم است ،از جنس طراحي و معماري
اس��ت كه توأم با ابداع و خالقيت اس��ت و محصول آن از جنس نقش��ه و طرح ميباشد.
اين جنس فعاليت تا حدودي به تدوين س��ناريو و نمايش��نامه شباهت دارد كه نسبتها،
ارتباطات ،فراز و نشيبها ،ضرائب اهميت ،تأثيرات متقابل مؤلفهها و عناصر ...،در مجموعة
بههمپيوستة آن ،نقش اساسي دارد .بنابراين در الگوي پيشرفت اين نكات بسيار برجسته
اس��ت و تيم تدوين و طراحي ،با دقت و تمركز و انس��جام كامل ،به اين مهم بايد بپردازد.
اين جنس فعاليت ،با همة اقسام فعاليتهاي ديگر از قبيل پژوهش ،تأليف ،قانوننويسي،
ال متفاوت است .اغلب تجربههايي كه
سندنويس��ي ،توليد منشور ،بيانيه ،مانيفست ...،كام ً
تاكنون در نظام ما وجود داشته است ،از جنس فعاليتهايي غير از طراحي و ترسيم الگو
بوده و لذا يكي از آسيبها ،خلط بين طراحي الگو با فعاليتهاي مذکور است .كارگروهها،
انديشكدهها و مجموعههايي كه دستاندركار ساماندهي و مديريت كالن طراحي الگو و
مس��ئول نظارت و هدايت بر اين فرايند ميباشند ،بايد به درك مشترك دربارة ويژگيها
و اقتضائ��ات «الگو» بودن الگو برس��ند و آنرا در خروجي كار لحاظ كنند .اگرچه نياز به
پژوهش و مطالعه براي رسيدن به مباني و اطالعات الزم و نيز نياز به قانون و بيانيه و سند
ـ هم در مرحلة طراحي و هم در مرحلة اجرايي كردن الگو ـ مورد ترديد نيست ،ولي توجه
به ماهيت الگو نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
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هدر دادن فرصتها
طراحي الگوي اسالمیایرانی پيشرفت براي ارائه نقشه راهي است كه مسير حركت جامعه
را ترسيم و اصالح كند و در حقيقت ريل موجود را به ريلگذاريِ مبتني بر مباني اسالمي
و نيازها و شرايط كشور را براساس مطالعات و تأمالت بايسته تغيير دهد.
ام��ا آيا اقدام��ات كالن و خردي كه در سياس��تگذاريها ،قانونگذاريه��ا ،برنامهريزيها،
تصميمات و مديريت بخشهاي مختلف جامعه صورت ميپذيرد ،تا تدوين و ارائه الگوي
موردنظر ،متوقف خواهد بود؟ آيا اگر اين اقدامات مغاير با مس��ير الگوي مطلوب باش��د،
اجراي الگو را دشوارتر نميكند؟ آيا نبايد ارتباطي دوسويه و مؤثر بين بخشهاي گوناگون
مسئول تدارك و تدوين الگو با عينيت جهتگيريهاي جامعه وجود داشته باشد؟
چشم فروبستن به جريان عيني امور جامعه و صبر كردن تا تدوين نهايي الگوي پيشرفت
براي تطبيق امور خرد و كالن كشور با الگو ،حداقل دو پيامد منفي خواهد داشت :نخست
اينكه فرصتها را براي س��امانيابي و اصالح سريعتر امور و دستيابي به نتايج مثبت الگو
ه��در خواهد داد؛ و دوم اينكه در برخي از زمينهها كه جهتگيريهاي موجود براس��اس
ريلهاي نادرست جريان دارد ،فاصلة وضع موجود را از وضع مطلوبي كه الگو نهايتاً ترسيم
خواهد كرد ،افزايش خواهد داد و كار را براي تحقق الگو دشوارتر ميسازد.
براي پيشگيري از اين پيامدها ،بايد سازوكاري تعريف و طراحي شود تا در نقاطي كه مركز
و ش��وراي عالي تدوين الگو به نتايج قطعي ومشخصي دست مييابند ،آن نتايج بتواند در
جري��ان جاري امور ورود پيدا كند و از همان نقطه ،ادامة مس��ير را منطبق با الگو اصالح
نمايد .فايدة اين سازوكار عالوه بر پيشگيري از دو پيامد پيشگفته اين است كه يافتههاي
الگ��و در عرصة عمل نیز آزموده ميش��ود و قبل از نهايي ش��دن ،مجال اصالح و تكميل
مييابد .طبعاً مواردي كه بصورت مرتبط با هم ميتواند تأثيرگذار باشد و ارتباط ارگانيك
با يكديگر دارند ،بايد زماني اجرايي شود كه همة اجزاء آن بتوانند در اجرا پياده شوند.
عالوهبراين ،از هماكنون با مطالعات و بررس��يهاي الزم ،ميتوان بس��ترهاي مناس��ب و
زيرساختهاي فرهنگي براي الگوپذيري در مسير مديريت جامعه را فراهم ساخت .پيش
از اينكه الگوي پيشرفت طراحي شده باشد ،بايد نيازهاي بخشهاي مختلف جامعه در اين
جهت شناسايي شود و طراحيها و اقدامهاي الزم ،آغاز گردد.
 30به هرحال هدر دادن فرصتها و عدم اقدام به يافتههاي متقن الگو ـ در مواردي كه قابل
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تحقق است و آن مرحله ميتواند به اجرا درآيد ـ بخاطر انتظار تا پايان طراحي كامل ،و نيز
تأثير در بسترسازيهاي فرهنگي و رفتاري در جامعه براي اجراي الگو ،يكي از آسيبهاي
احتمالي است.
سنگين كردن انتظارات
الگوي پيش��رفت ،در بهترين حالتي كه درس��ت و دقيق طراحي و تدوين شود ،تنها يك
نقشه است و نه بيشتر .البته «نقشه» ،براي درست پيمودن مسير و رسيدن به هدف ،نقش
اساسي و تعيينكننده دارد و بدون آن نميتوان بهگونهاي مطمئن و ثمربخش قدم از قدم
برداشت ،ولي فقط يكي از نيازهاي ضروري براي رسيدن به اهداف است ،و به تنهايي براي
رسيدن به هدف اص ً
ال كافي نيست .پس انتظارات از الگوي پيشرفت را نبايد سنگين كرد.
الگوي پيشرفت حلاّ ل همه مشكالت نيست و هرگز معجزه نميكند .بنابراين اگر فرهنگ
قانونپذيري ،همكاري و همفكري جمعي ،حاكم كردن نقش��هها بر سليقهها ...،در جامعه
ضعيف باش��د ،طبعاً الگوي پيشرفت هم به همان سرنوشتي دچار ميشود كه بسياري از
اس��ناد و سياستها و قوانين به آن دچار شدهاند .يادكرد اين نكته از اينرو مهم است كه
براي ارتقاي فرهنگ مديريتي و اجرايي جامعه و نيز فرهنگ عمومي براي فراهم ش��دن
زيرساخت فرهنگي ُحسن اجراي الگو ،از هماكنون بايد انديشيد.
همگام با تالشهاي علمي و پژوهشي براي تدوين الگو ،بايد اقدامات آموزشي و توجيهي
نيز متناسب با نقش اقشار مختلف جامعه ـ و بخصوص براي حوزه و دانشگاه و نهادهاي
فرهنگي و رسانهاي ـ طراحي و اجرايي شود.
مطلقانگاري و مطلقطلبي
عالوه بر آس��يبي كه در س��نگين كردن بار الگو و انتظاراتي كه از آن میرود ،مطرح شد،
هم در فرايند تدوين و طراحي الگو و هم در ارزيابي برونداد آن ـ يعني الگوي ارائه شده
ـ نبايد مطلقانگاري و مطلقطلبي راه پيدا كند .الگوها همواره بهتدریج تكميل ميشوند.
مطلقانگاري موجب خواهد شد كه پس از يك دورة تالش فشرده ،هر آنچه بدست آمده
باش��د ناقص ،ناكارآمد و ناكافي قلمداد شود ،و حتی اساساً مانع ارائه الگو خواهد شد .هر
الگويي در هر زمان و در هر مقوله ،امري اس��ت نس��بي كه ميتواند كامل ش��ود و بهتر و 31
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كارآمدتر از آن هم وجود داش��ته باش��د .ضمن اينكه اين نخس��تين تجربة ملي ما است
كه ش��كل ميگيرد و بايد زمينهاي را فراهم كرد ك��ه هر فرد يا مجموعهاي از نخبگان و
صاحبنظران كه طرحي را بهعنوان الگو ارائه ميدهند ،آن طرح بتواند بررس��ي و ارزيابي
حداقلي مقبول بتواند ارائه گردد .بههرحال
ش��ود و با رويكردي تعاملي و همافزا ،نس��خة
ِ
مطلقانگاري الگو و يا مطالبة الگوي پيشرفتي كه بتواند بدون عيب و نقص تلقي شود و از
هر جهت و براي همه طيفهاي جامعه مقبول باشد ،آسيبي است كه تدوين الگو را تعليق
به محال و دور از دسترس خواهد ساخت.
تفكيك ايرانيت و اسالميت
اساس��اً الگوها از نوعي وحدت و بس��اطت حقيق��ي و محتواي��ي برخوردارند كه تفكيك
جنبههاي مختلف آنها از يكديگر ،محال يا به غايت دش��وار خواهد بود .البته عدم امكان
تفكيك جنبهها و ابعاد يك الگو ،به معناي عدم تمايز آن ابعاد نيست .تمايزها در مرحلة
تحليل و نقد و ارزيابي خود را نشان ميدهند ولي نافي كليت و وحدت الگو نيستند .الگوي
اس�لامیایرانی پيش��رفت نيز از اين قاعده مستثني نيست .آسيبي كه اين الگو را ممكن
اس��ت تهديد كند ،تفكيك جنبههاي اسالمي بودن آن از ابعاد ايراني بودن آن است .اين
جنبهها و ابعاد كام ً
ال درهم تنيده بايد ديده ش��وند ،اگرچه متمايز از يكديگرند و هركدام
اقتضائات و ضرورتها و ويژگيهايي را براي الگو ايجاب ميكند.
ل��ذا در مرحل��ة توليد و تدوين الگو ،نميتوان ،به عنوان مث��ال ،حوزههاي علميه را صرفاً
مس��ئول اسالميت الگو و دانشگاهها را تنها مس��ئول ايرانيت آن تلقي كرد! درست است
ك��ه پژوهشه��ا و مطالعات نظري و مباني اس�لامي موردنياز در طراح��ي الگو در حوزة
تمح��ض حوزههاي علميه اس��ت و يا مطالعات محيطي و بررس��ي و تحليل ظرفيتها و
محدوديتهاي كش��ور عمدتاً در حوزة تخصص دانش��گاهها است ،ولي جنبة ايراني بودن
الگو نميتواند از دايرة توجه كس��انيكه در زمينههاي نظري فعاليت ميكنند دور بماند،
و يا در مطالعات محيطي نميتواند جنبة اس�لامي بودن الگو مغفول واقع شود .الگو يك
طرح يكپارچه اس��ت كه صبغة اس�لامي بودن و صبغة ايراني بودن در تار و پود آن بايد
ديده شود ،نه دو قطعة به هم الصاق شده كه يكي ناظر به اسالمي بودن و ديگري ناظر به
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و متفاوتاند ،ولي الگو يكپارچه و «اسالمیایرانی » است ،نه «ايراني» و«اسالمي»  .روش
و فرايند طراحي الگو و تيم اصلي توليدكننده بايد بهگونهاي طراحي و تعيين ش��وند ،كه
حتيالمقدور اين يكپارچگي و درهمتنيدگي حاصل شود.
عدم انسجام و پراكندگي
اشاره ش��د كه الگوها از نوعي وحدت و بساطت برخوردارند .الگوي پيشرفت يك جامعه،
جام��ع هم��ة ابعاد و نيازها و تضمينكنندة همة اه��داف و آرمانها و نيز با مالحظة همة
ظرفيته��ا و محدوديته��اي ملي و منطقهاي و جهاني طراحي ميش��ود .طبعاً هرگونه
ناهمسويي و ناهماهنگي دروني الگو آنرا از كارآمدي ساقط ميكند .انسجام الگو و وحدت
حقيقي آن از نظر س��وگيريها و مباني ،حقيقتي اس��ت كه تنها در واژگان و الفاظ تبلور
پيدا نميكند .عدم انسجام الگو ،پيامد عملي و عيني مخربي در عرصه عمل و اجرا خواهد
داش��ت .لذا در مراحل مختلف فرايند توليد و تدوين الگو ،به ش��دت بايد مراقب بود كه
رخنهها و خألهايي ايجاد نشود كه در نهايت ،موجب عدم انسجام الگو گردد .البته وجود
صاحب��ان ديدگاهه��ا و جهتگيريه��اي نظري و عملي و كارشناس��ي مختلف ـ و حتي
متعارض ـ در مرحلة مطالعات و بررس��يها و پژوهشها و اس��تفاده از ديدگاهها ،نقدها و
پيشنهادهاي آنان ،موجب غناي مباني و منابع الگو و ورزيدگي و استحكام آن خواهد شد،
ولي اندك زاويهاي در جهتگيريهايي كه متن الگو را شكل ميدهند ،قطعاً انسجام الگو
را نقض ميكند و آنرا از الگو بودن ـ الگويي مؤثر و كارآمد ـ ساقط ميسازد .ممكن است
اين زاويهها ،منشأ تكثر در الگوهاي پيشنهادي باشد و در نهايت مراجع عالي تصميمگيري
با توجه به مصالح و موقعيتها ،يكي از الگوها را ترجيح دهند ،ولي خلط جهتگيريهاي
ذاتاً متفاوت و زاويهدار ش��دن عناص��ر و مؤلفههاي الگو ،مانع كارآم��دي آن خواهد بود.
ب بايد در فرايند توليد و طراحي با دقت مورد مالحظه قرار گيرد.
پيشگيري از اين آسي 
نتيجهگيري و جمعبندي
ب��راي طراحي فرايندي كارآمد و بارور در مس��ير طراحي و تدوين الگوي اس�لامیایرانی
كالن نظام و انقالب
پيش��رفت ،در آغاز بايد به پيشنيازهاي نظري و فك��ري اين راهبرد
ِ
به درس��تي انديشيد و در حد مقدور براي تمهيد آن اقدام كرد .تبيين چرايي و چيستي 33
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مفهومي راهبردهايي كه عمدتاً
توليد الگوي مس��تقل و بومي براي پيشرفت ،تبيين مدل
ِ

در دهة اخير توس��ط مقاممعظمرهبري مطرح شده ،درك درست از رابطة محتوايي اين
راهبرده��ا ،و بهویژه تالش براي ارتباط فكري و مديريت��ي مجموعههاي پيگيريكننده،
تأمل و تبيين در جنس «طراحي» براي الگو و التزام به اقتضائات آن ،شفاف كردن تلقي
ما از پيش��رفت و باالخره تالش علمي براي اس��تنباط «نظرية اسالمي پيشرفت» ،برخي
از مهمترين پيشنيازها براي طراحي الگو اس��ت .توجه به اصول حاكم بر اين فرايند نيز
مس��ئله بس��يار مهمي است كه در اين نوش��تار به پنج اصل تأكيد شده است .اين اصول
عبارتند از :اصل اكمال متقابل بين نظريه ،الگو و اجرا ،اصل گفتمانسازي ،اصل مشاركت
مراكز سياستگذاري و برنامهريزي و اجرايي كالن كشور در كنار نخبگان و صاحبنظران،
اصل مطالبه از روندهاي جاري و اصل آغاز عملي از حيطة مديريت خويش .بهویژه اصل
آخر بس��يار مهم بهنظر ميرس��د و بايد به آن توجه ويژهاي داشت .در بخش سوم نوشتار
به آسيبشناس��ي موضوع پرداخته شده و ده آسيب احتمالي مطرح شده است :باز توليد
ي��ا نفوذ مباني نظري غربي ،نگاه پروژهاي به جاي نگاه گفتماني ،بوروكراس��ي ،غلبة نظر
بر عمل ،خلط پژوهش ،تقنين و طراحي ،هدر دادن فرصتها ،س��نگين كردن انتظارات،
مطلقانگاري و مطلقطلبي ،تفكيك ايرانيت و اس�لاميت الگو و باالخره پراكندگي و عدم
انس��جام آس��يبهاي احتمالياي است كه مراقبت دس��تاندركاران را براي پيشگيري از
آنها ميطلبد .قطعاً هدايتهاي مؤثر مقاممعظمرهبري و توانمندي و بلوغ فكري ،علمي
و مديريتي ش��وراي عالي الگو و مش��اركت جدي و دغدغههاي صاحبنظران و متفكران
انقالبي و متعهد جامعة ما در حدي هس��ت كه چش��مانداز تدوين و طراحي الگو را كام ً
ال
روش��ن نشان دهد و بركات علمي ،اجتماعي و معنوي اين راهبرد سترگ انقالب اسالمي
را بهعنوان يكي از ثمرات اساسي انقالب اسالمي و تبلوربخش اسالم ناب محمدي(ص) در
عينيت جامعه ايران و جهان اس�لام به بروز و ظهور رس��اند .به این اميد كه فرآوردة اين
فرايند ،بسترساز ظهور دولت يار باشد .انشاءا...
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