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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدس جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورت گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اقتﻀاﺋات ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدف تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اســالمی ایرانی پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورت تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر منتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پژوهشگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسنده با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههاي پژوهشی
جدید خود و تحلیﻞ جامﻊ و منسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمینه مورد بررسی میگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران قرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدتها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسندگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پژوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشنی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوین و
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تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت گام هاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
از چهار مؤلّفة مفهومی نظاموارة «نقش��ة جامع اندیش��ه و دانش دینشناخت پیشرفت»،
اولین نگاشت ،نگاشت ادراکی است که ازجمله به چیستی نظام جامع ادراکی معطوف به
رشد ،میپردازد .به سخنی دیگر ،اولین دستة پرسشها در «چیستی الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت» ،پرسش از «خاستگاه ادراکی» آن است:
 1ـ برای ورود به پرداخت «نقشة جامع دانش دینی» از کجا باید آغاز کرد و از چه منظر
باید به دانش دینی نگریست؟
 2ـ کدام تلقی از دانش دینی ،میتواند خاستگاه ورود به ایدة نقشة جامع علمی ،نقشة راه
دانش دینی و به تعبیری چشمانداز تحقیق و توسعهای به دانش دینی باشد؟
این نوش��تار بر آن اس��ت که اندیش��ه و دانشبنیان الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و سند
چش��مانداز توس��عة ( 1404بهمثابه چکیدة عینیتنگر الگوی پیش��رفت) و دیگر اس��ناد
راهبردی نظام ،دکترین ملی تحقیق و توس��عة نظام جمهوری اس�لامی و متکای نقش��ة 
راه و جامع علمی؛ ازجمله نقش��ة راه دانش دینی ،بهواقع همان« ،تف ّقه در دین» اس��ت.
بدینسان الگوی مدیریت راهبردی تحقیق و توسعهای در چارچوب نظام والیتفقیه نیز،
در راستای اندیشه ،نظریه و گفتمان تحقیق و توسعة تفق ِه در دینمحور قرار میگیرد .به
این قرار ،نظام اندیش��های ـ دانشی مبنای «والیت حاکمیتی و تحقیق و توسعهای فقیه»
همان «تف ّقه در دین» است.
تحلیلی« :نقشة جامع علم (اندیشه و دانش پیشرفت) و نگاشت
پرسشها در ش��ش فراز
ِ
ادراکی آن»« ،گذار معرفتش��ناختی بهصورت مسئلة اصلی»« ،اندیشة خود ویژة ترقی»،
«تف ّقه در دین ،اندیش��ة دینش��ناخت دارای اقتدار رش��د ـ توس��عهای»« ،تط ّور اندیشة
والیتمندی فقه جامع اجتهادی» و نیز «فقه جامع و نظام تحقیق و توس��عه» ،در دستور 7
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پاسخ قرار گرفتهاند .پاسخهای آغازین این چهار پرسش ،به این قرارند:
 1ـ نف��س پرداخت ب��ه چندوچون دانش دینی در مثل نقش��ة راه دانش دینی ،اساس��اً
پرداخت ،کاوش و شناختی درجة دوم است که خود در دو وج ِه نظر سامان مییابد:
 1ـ  1ـ معرفتشناسی پسینی یا :1یعنی به تاریخ معرفت دینی بنگریم و احکام و قوانین
تح ّول و فرازوفرود تاریخی آن را تحلیل کنیم و دریابیم که اندیشة دینی در عرصة تح ّقق
تاریخ��ی خویش چه میزان بنیان راهبری تغیی��ر در تاریخ تحوالت جهان تمدن ایرانی ـ
مسلمانی بوده است.
 1ـ  2ـ معرفتشناس��ی پیش��ینی ی��ا :2یعنی به تلقی خویش از معرف��ت و دانش دینی
بپردازیم .اینکه دانش دینی ،به دانشی معطوف به آرمان رشد ،آیین و کیش نیل به آرمان
و راهبری بهس��وی آن ،تعریف میشود و اندیش��ة دینی ،بهواقع اندیشة ترقی و پیشرفت
بهسوی آرمان رشد است.
 2ـ فصل مش��ترک و برآیند پرس��شها و پاسخ اول ،همان «اندیشة مبنای دولت دینی»
اس��ت و اندیشه و دانش مبنای راهبری تغییر« ،اندیشه و دانش مبنای دولت دینی» نیز
هس��ت .لذا دانش مبنای والیت و تدبیر پدیدار تغییر ،دانش مقصود نظر در «پروژة نقشة 
جامع علم ،اندیش��ه ،نظریه و گفتمان توس��عة دانشبنیان و نقش��ة جامع اندیشه و دانش
دینی» است و خاستگاه ادراکی اصل والیت و امامت علوی« ،نگاشت ادراکی نقشة جامع
دانش دینی» را توضیح میدهد.
 3ـ گفتنی است :ورود تفصیلی به پرداخت «نظریة دولت دینی» و در متن آن به «دکترین
تحقیق و توسعة ملی» درگرو گذار از  4فرا ِز مترتّب بر یکدیگر اندیشهای ـ پژوهشی است:
 3ـ  1ـ فهم بیرون دینی از مقولة «اندیشة تح ّول خالق» و بسط دروندینی آن از منظر
«فلسفة دینی» و بهطور خاص «انتظار رشد آفرینی از دین»؛
 3ـ  2ـ «نظریة دینشناختی فهم راهبر تغییر» و به تعبیری گفتمان دروندینی از اندیشة 
تح ّول خالق یا نظام جامع ادراکی معطوف به رشد؛
 3ـ  3ـ «نظریة دینش��ناختی تحقیق و توسعه» و به تعبیری بسط الگوی دینشناختی
فهم راهبر تغییر در مرحلة پرداخت الگوی تحقیق و توسعه؛
 3ـ  4ـ «اندیش��ة فقه جامع اجتهادی ،بهمثابه اندیش��ة بنیان دول��ت دینی» ،در برآِیند
1. apostriorie
2. apriorie

اندیشة دینشناخت پیشرفت ،اندیشة والیتمند مدیریت تغییر

س��ه فراز پیشین در قالب اندیش��ة والیتفقیه و قرارگیری فرایند شناختی این منظومة
ادراکی در س��طوح تحلیلی مبانی نظری (فلسفة دینی ،معرفتشناختی ،هستیشناختی،
انسانشناختی و  )...تا پردازش الگوی وضعیت مطلوب و تا فرایند الگوی مدیریت راهبردی؛
ِفصل ،یعنی «پروژة نقش��ة جامع علمی» به
چه��ار فراز تحلیلی یادش��ده با یک پ��روژة م َ
خورد.
«فرایند مدیریت تحقیق و توسعه» پیوند می َ
 1ـ از مجموعه نگاشتهای نقشة جامع علم ،اولین نگاشت «نگاشت ادراکی» است .در این
نگاشت ،چیستی ادراک مبنای مدیریت راهبردی پیشرفت تعیین میشود .در ذیل نگاشت
ادراکی است که دریافته میشود اندیشه دینشناخت پیشرفت و پیشرفت شناخت دین،
در واقع یک اندیشة والیتمند فرآیند رشد ـ توسعه است.
 2ـ اندیشه ،نظریه و گفتمان جمهوری اسالمی و اقتدار ملّی دارای دو ضلع تحلیلی نقشة
جامع علم و نقشة جامع علمی است ،از نگاشت ادراکی مبنای هر این دو نقشه ،به چیستی
معرفت شناخت اندیشة دینشناخت پیشرفت پرداخته میشود؛
 3ـ اندیش��ة مبن��ای نظری��ة والیتفقیه ،در واقع «تف ّقه در دین» اس��ت یعنی اندیش��ة 
دینشناخت پیشرفت و پیشرفت شناخت دین و به هیچ روی بهمعنای «تفقه در احکام»
نیس��ت .چراکه تف ّقه در دین ،دانش مبنای والیتفقیه و الگوی مدیریت راهبردی اس��ت
دانش فقی ِه در دین اس��ت ک��ه به هیچ روی ظرفیت
و تف ّق��ه در احکام عضو منظومهایِ
ِ
معرفتشناختی تولید دانشبنیان مدیریت پیشرفت را ندارد؛
 4ـ تجربة انقالب اس�لامی در کانونیترین تجرب��ة درونزای خویش به ضرورت بازخوانی
اندیش��ة دینشناخت پیش��رفت رسیده است .تط ّور ،دگردیس��ی و واشدگی طومار تجربة 
انقالب اس�لامی از خواس��تة س��طح انقالب فرهنگی ،انقالب سیاسی و انقالب تولید علم
و گذار به جنبش بس��ط مرز دانش ی��ا نظریهپردازی تا طرح ایدة الگوی اس�لامیایرانی
پیشرفت ،نمایانگر این است که یک گذار تدریجی در سطوح درونی تجربة انقالب اسالمی
رخ نموده که ضرورت واش��دگی خاس��تگاه معرفت شناخت اندیش��ة انقالب و جمهوری
اس�لامی را به خوبی نش��ان میدهد .قرار یافتن تجربة انقالب اس�لامی در واگش��ودگی
فلسفة دینی
خاستگاه معرفتشناختی نظام جمهوری اسالمی  -به موازات تنقیح مبانی
ِ
تجربة انقالب اسالمی -بهمثابه آخرین و بنیادیترین نقطة رأس هرم تط ّور تاریخی نظریة 
فراخوان بر قاعده نشاندن این هرم 9
انقالب اس�لامی است که نظریة پیش��نهادی این قلم،
ِ

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

اس��ت .قاعدة نظریه جمهوری اس�لامی همین انقالب یا جنبش معرفتش��ناختی است.
تمدنی« ،عنصرنگری
تمدنی جهان اس�لامیایرانی و موج د ّوم ّ
کاس��تی برجستة موج ا ّول ّ
در اندیشه مبنای تح ّول» ،در دو موج تمدنی یادشده است .یک بهرة گفتمانی این تجربة 
بزرگ ،آن اس��ت که گفتمان «توسعة دانشبنیان» بر بنیان اندیشة دینشناخت پیشرفت
(تف ّقه در دین) ،در هیئت گفتمان «رشد ـ توسعة تفقه در دینبنیان» برمیآید؛
 5ـ تف ّقه در دین منظومة ادراکی جامع رش��د ـ توس��عهای دینشناخت و رشد ـ توسعة
ِ
شناخت دین اس��ت .اندیشة مزبور ،اندیشة مدیریت دینش��ناخت راهبردی تغییر است.
منظومة جام��ع رویکردهای اجتهادی (نظری ،اصولی ،فقه��ی ،تطبیقی و عملی) در این
منظومة دانش��ی جای دارد .این منظومة دانشی ،دارای ظرفیت شناختی و روششناختی
گ��ذار از پژوهشهای هنجارین به پژوهشهای توس��عهای و تولی��د دانشبنیان مدیریت
راهبردی است .سطوح تحلیلی فقه جامع اجتهادی ،دارای سه الیة کل بهجز تف ّقه در دین،
فقه تشریعی و فقه احکام است؛
 6ـ تط ّور تاریخی نظریات والیتفقیه در راس��تای گذار از والیتفقیه در احکام به والیت
تف ّقه در دین است.
 7ـ نظام والیتفقیه ،سامانة جامع تف ّقه در دین بنیان مدیریت راهبردی فرهنگی جامعة
اس�لامی اس��ت .در ذیل این نظام کالن ،نظام ملّی تولید علم ،نظام ملّی تولید اندیشه و
دانشبنیان پیش��رفت قرار دارد و دو نگاش��ت نهادی ـ دانشی و تحقیق و توسعهای سند
راهبردی این نظام را به دست میدهد.
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