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-1مفهوم شناسی الگوی اسالمی _ایرانی پیشرفت
مفهوم الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،با تبیین چهار مطلب به خوبی روشن میشود :مفهوم پیشرفت،
مفهوم الگو ،وجه اسالمیت الگو و وجه ایرانیت آن.
پیشرفت در تعریفی عام عبارت است از فرآیند حركت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.
این تعریف در همه مكتبها با بینشها و ارزشهای متفاوت صحیح است و اختالف مكاتب در چگونگی
تحلیل وضعیت موجود یا تبیین وضعیت مطلوب یا راهبردهای تغییر ظاهر میشود.
الگو به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه و قوانین اطالق میشود كه در یك ساختار
منطقی برای توضیح و تفسیر یك سیستم از موجودات تكوینی ،پدیدهها ،روشها ،فرآیندها ،تئوریها و
نظریات ارائه میگردد.
در یك تقسیم بندی كلی الگوها به دو دسته توصیفی و هنجاری تقسیم میشوند .الگوهای توصیفی به
توصیف یك امر موجود می پردازند و الگوهای هنجاری آنچه كه باید انجام شود را توضیح میدهند.
بر این اساس الگوی پیشرفت یك الگوی تئوری است؛ یعنی مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول
موضوعه ،قوانین و راهبردها است كه در ساختاری منطقی وضعیت موجود را تحلیل ،وضعیت مطلوب
را تبیین و راهبرد حركت از وضعیت موجود به مطلوب را ارائه دهد .این الگو در بخش تحلیل وضعیت
موجود یك الگوی توصیفی و در بخش ارائه وضعیت مطلوب و راهبردها یك الگوی هنجاری است.
الگوهای پیشرفت الاقل در یكی از این سه امر (تحلیل وضعیت موجود ،تبیین وضعیت مطلوب،
راهبردهای تغییر) با یكدیگر اختالف دارند و یكی از مناشئ اصلی اختالف نیز جهانبینی و ارزشهای
حاكم بر این الگوها است .اگر الگو مبتنی بر جهانبینی و اخالق و حقوق اسالمی باشد میتوان آن را به
اسالمی بودن متصف كرد.
بنابراین ،الگوی اسالمی پیشرفت الگویی است مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی اسالمی
و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی .این الگو ثابت و جهانشمول است و قابل تطبیق بر شرایط زمانی
و مكانی گوناگون میباشد.
اتصاف الگوی اسالمی پیشرفت به ایرانی بودن به جهت تطبیق این الگو بر شرایط و ویژگیهای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایران است .به همین جهت ممكن است این الگو برای سایر
كشورهای اسالمی مناسب نباشد.
این بحث (وجه توصیف الگوی پیشرفت به اسالمی و ایرانی) با بحث ثابت و متغیر در شریعت
اسالمی ارتباط وثیقی دارد .بینشها و چارچوب های اخالقی و حقوقی اسالمی جزو ثابتات است .با این
وجود این ثابتات قابل تطبیق بر شرایط مختلف است.
نتیجه آنكه :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه ،قوانین
و راهبردها اطالق میشود كه در ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی اسالم

و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی به تحلیل وضعیت موجود ایران و تبیین وضعیت مطلوب آن و ارائه
راهبردها برای تغییر وضعیت موجود میپردازد.
اسالمیسازی علوم انسانی و تأسیس علوم انسانی اسالمی

در یك نگاه كالن و با َرد عقائد پوزیتیویستها ،علوم انسانی نیز سه وظیفه را بر عهده

دارند:

-1تبیین وضعیت مطلوب
-2تحلیل وضعیت موجود
-3ارائه راهبرد تغییر
علوم انسانی در بخش اثباتی به وظیفه دوم و در بخش هنجاری یا دستوری به وظیفه اول و سوم
می پردازند .علوم انسانی موجود این سه وظیفه را از طریق تئوریهایی انجام میدهند كه غالبا ً مبتنی بر
جهانبینی و ارزشهای غیراسالمی است.
اسالمی سازی علوم انسانی موجود به مفهوم تخلیه این تئوریها از بینشها و ارزشهای غیراسالمی
و وارد كردن بینشها و ارزش های اسالمی در آنها است .به عبارت دیگر در اسالمیسازی این علوم
روشها ،ابزارها و قالبهای تئوریهای مزبور حفظ می شود ولی محتوای آنها از مفاهیم و مبانی و احكام
غیراسالمی پاكسازی شده و به دیل اسالمی جایگزین آن میگردد .مثال روشن این امر تئوریهای بانكداری
است كه با حذف قرض ربوی و بهره و ارائه جایگزین اسالمی ،اسالمیزه میشود.
الزم به ذكر است تأسیس علوم انسانی اسالمی با اسالمیسازی علوم انسانی موجود متفاوت است .در
تأسیس علوم انسانی اسالمی روشها و ابزارها و قالبهای تئوریهای علوم انسانی موجود نیز اسالمی
می شود .به عبارت دیگر در تأسیس علوم انسانی اسالمی به دنبال تولید علومی هستیم كه سه وظیفه فوق
را مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و هستی شناختی اسالمی و در چارچوب اخالق و حقوق اسالمی انجام
میدهند و محصور در چهارچوبها و روشها و ابزارهای علوم انسانی موجود نمیشویم.
با وجود این اختالف بین اسالمی سازی علوم انسانی موجود و تأسیس علوم انسانی اسالمی ،به نظر
میرسد در مرحله عملی اولی مقدمه تحقق دومی است و اسالمیسازی علوم انسانی موجود معبری برای
دستیابی به توانایی علمی جهت تأسیس علوم انسانی اسالمی است.
در ادامه برای جلوگیری از تطویل عبارتها اسالمی سازی را در مفهومی عام كه شامل تأسیس نیز
میشود به كار میبریم.
رابطه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با اسالمیسازی علوم انسانی

براساس آنچه گذشت ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت محصول اسالمیسازی علوم انسانی است و
اسالمی سازی این علوم مقدمه الزم تدوین این الگو است .در حقیقت علوم انسانی روشها و تئوریهای
الزم برای تحلیل وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب و ارائه راهبردها را فراهم میكنند .لذا هرچه
در اسالمیسازی علوم انسانی بیشتر پیش برویم می توانیم وجه اسالمیت الگوی پیشرفت را بیشتر تعمیق

نماییم .البته منظور ،همه علوم انسانی نیست بلكه رشتههایی از علوم انسانی موردنظر است كه با بحث
پیشرفت در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و سایر ابعاد آن تناسب دارند.
از آنچه گذشت درمی یابیم كه راهبرد تدوین چنین الگویی با راهبرد اسالمیسازی علوم انسانی ارتباط
وثیق دارد و این دو از یكدیگر قابل انفكاك نیستند.
راهبردهای تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در ادامه با توجه به مطالب پیشین ،سه راهبرد كوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت جهت تدوین الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت همراه با اسالمیسازی علوم انسانی را پیشنهاد میكنم .این سه راهبرد در طول هم
هستند و نتیجه هر راهبرد یك الگوی پیشرفت است؛ با این تفاوت كه وجه اسالمی الگویی كه حاصل راهبرد
میانمدن است بیشتر و عمیقت ر از الگوی منتج از راهبرد كوتاه مدت ،و وجه اسالمیت الگوی حاصل از
راهبرد بلندمدت بیشتر و عمیق تر از الگوی منتج از راهبرد میانمدت است.
راهبرد كوتاه مدت :تجمیع ذخایر علمی موجود

در آستانه چهل سالگی انقالب شكوهمند اسالمی ایران هستیم .دراین مدت گرچه فعالیت برنامهریزی
شده و گستردهای برای اسالمی سازی علوم انسانی توسط نظام انجام نشده ولی اقدامات شایستهای توسط
برخی مراجع و شخصیتهای علمی حوزه در این جهت انجام شده است .برخی دانشگاهها و مراكز پژوهشی
تأسیس شده اند كه بیش از دو دهه به آموزش و پژوهش در موضوعات علوم انسانی اسالمی پرداختهاند.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،دانشگاه امام صادق(ع) ،دانشگاه مفید ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،نمونههای بارز این حركت آگاهانه است.
حاصل این تالش تربیت نیروهای دارای فضل حوزوی و تحصیالت دانشگاهی در علوم انسانی است
كه توانایی پژوهش در جهت اسالمی سازی این علوم را دارند .همچنین در این مراكز ،تحقیقات متعددی
درباره فلسفه علوم انسانی و راههای اسالمی سازی علوم انسانی و موضوعات علوم انسانی اسالمی صورت
گرفته است .در دو دهه اخیر ،تنها در رشته اقتصاد اسالمی در قم بیش از صد كتاب و بیش از  250مقاله
علمی در موضوعات نظام های مالی اسالمی ،توسعه اسالمی ،نظام اقتصادی اسالم ،سیاستهای اقتصادی
با نگرش اسالمی ،فقه االقتصاد ،اقتصاد در قرآن و سنت ،اقتصاد ُخرد اسالمی ،اقتصاد كالن با رویكرد
اسالمی و فلسفه و روششناسی اقتصاد اسالمی منتشر شده است .در سایر رشتههای علوم انسانی نیز
كمابیش چنین است.
در حال حاضر در حوزه علمیه  11انجمن علمی در رشتههای علوم انسانی فعالیت میكنند و بیش از
ده انجمن نیز در حال تأسیس هستند .اعضای این انجمنها تحصیلكرده حوزه و دانشگاه و محققینی هستند
ك ه برخی از آنان دارای تألیفات شایسته در موضوع تخصص خود میباشند .در كوتاهمدت میتوان از
ذخایر علمی كه تا كنون در كشور فراهم گشته استفاده كرد و با تجمیع پژوهشگران و پژوهشهای آنان
درزمینه علوم انسانی اسالمی به اسالمی سازی علوم انسانی به مفهوم پیش گفته و تدوین الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت پرداخت .تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت براساس ظرفیت علمی موجود در كوتاهمدت،
تنها اقدام عملی ممكن و الزم است .اما بسنده كردن به این الگو و عدم برنامهریزی میانمدت و بلندمدت
برای دستیابی روشمند به الگوی كامل و خالص اسالمی ایرانی پیشرفت اشتباه است.

راهبرد میانمدت :تعریف و برگزاری دورههای دكترا و فوقدكترای پژوهشی

در راهبرد میانمدت برای تعمیق اسالمیسازی علوم انسانی موجود برنامهریزی میشود .در این
راهبرد پس از آسیبشناسی پژوهشهای موجود و تشخیص موضوعاتی كه پژوهش در آنها ضعیف یا نادر
است ،به تعریف و برگزاری دورههای دكترا و فوقدكترای پژوهشی در آن موضوعات خواهیم پرداخت.
بدین ترتیب به تدریج حجم پژوهش در موضوعات مزبور متراكم گشته و امكان تعمیق اسالمیسازی علوم
انسانی از طریق بازسازی عمیقتر و گستردهتر تئوریهای علومانسانی موجود فراهم میشود.
براساس تئوری های بازسازی شده وضعیت مطلوب ترسیم گشته ،وضعیت موجود تحلیل و راهبردهای
تغییر پیشنهاد می گردند .بدین ترتیب به الگویی از پیشرفت دست مییابیم كه وجه اسالمیت آن قویتر و
عمیق تر است ،گرچه كامل نیست .در فرآیند تحقق این راهبرد ادبیات علمی مرتبط با الگوی پیشرفت
اسالمی غنی تر گشته ،نیروهایی كه توانایی تولید نظریات و تئوریهای خالص اسالمی و اجرای آنها را
دارند ،تربیت شده و زمینههای الزم برای ایجاد رشتههای علوم انسانی اسالمی مرتبط با الگوی پیشرفت و
نیز زمینههای الزم برای تدوین و اجرای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت منتج از این راهبرد ،بیش از پیش
فراهم میشود.
راهبرد بلندمدت :تشكیل گروههای پژوهشی فلسفه علوم انسانی اسالمی

در راهبرد بلندمدت برای تأسیس علوم انسانیِ اسالمی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت براساس
این علوم برنامهریزی میشود .در این راهبرد با شناسایی محققان كلیدی در هر رشته به تشكیل گروههای
پژوهشی در فلسفه علم مضاف به هر یك از رشتههای علوم انسانی و در كنار آن تشكیل گروه پژوهشی
فلسفه علم (كه مركب از برترین محققان هر رشته و برترین محققان فلسفه علم است) پرداخته و از طریق
بین رشتهای روشمند و هماهنگ به پرسشهای اساسی فلسفه علم به صورت كلی و به صورت
تحقیقات ِ
رشتهای جوابهای یكسان و مكتب گونه خواهیم داد .پس از آن قادر خواهیم بود علوم انسانی اسالمی را
براساس مبانی و ارزشهای اسالمی تأسیس نماییم.
بدینترتیب در طول برنامه بلندمدت به تعمیق وجه اسالمی تئوریها در علوم انسانی و به موازات
آن تعمیق وجه اسالمیت الگوی ایرانی پیشرفت پرداخته و به تدریج به نتیجه مطلوب دست مییابیم .افزون
بر این نیروهای علمی و اجرایی الزم برای تحقق الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت تربیت میشوند.
در پایان ،ذكر این نكته الزم است كه تدوین برنامههای كوتاهمدت و میانمدت و بلندمدت براساس این
راهبردها و نیز اجرای آنها بدون مشاركت همه نیروهای نخبه علمی حوزوی و دانشگاهی به ویژه آنان كه
صالحیتهای علمی حوزوی و دانشگاهی را درخود جمع نمودهاند ،امكانپذیرنیست .لذا الزم است نهادی
متكفل این امر شود كه توانایی تجمیع همه ذخایر علمی مفید و تقسیم منطقی مسئولیتها را داشته باشد.

-2اصول و مبانی الگوی اسالمی _ایرانی پیشرفت
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت یکی از مسائل بسیار مهم کشور و ضامن بقا و استمرار نظام
ا سالمی و گامی ا سا سی در جهت تا سیس تمدن نوین ا سالمی ا ست .اهمیت این م ساله باعث شده ا ست که
رهبر معظم انقالب بارها بر آن تاکید نموده و رهنمودهایی در این زمینه ارایه کردهاند .بدون شککک تدوین
چنین الگویی مبتنی بر پارهای مبانی و زیرسککککککاخت های بنیادین نظری اسککککککت که بدون توجه به آنها الگو
جهت صککککحیح خود را باز نیافته و غفلت از آنها اهداف و مسککککیر الگو را دگرگون خواهد سککککاخت .مبانی
الگو ،اصککککککول جهان بینی یا متاپارادایمی اسککککککت که به منزله زیربنای نظریههای جاری در عرصککککککههای
گسکترده پیشکرفت اسکت .جهان بینی اسکالمی در بر دارنده محورها و مضکامینی اسکت که پاسک پرسکشهای
بنیادین و زیرسککاختی مهمی را در محورهایی چون معرفت شککناسککی ،هسککتی شککناسککی ،خدا شککناسککی ،جهان
شناسی ،انسان شناسی ،جامعه شناسی ،ارزش شناسی و دین شناسی پیش روی متفکر قرار میدهد .بنیاد
قرار گرفتن اسککککالم برای تدوین الگوی پیشککککرفت در درجه نخسککککت مبتنی بر یافتن دیدگاه اسککککالمی درباره
محورهای بنیادین پیش گفته و پیوند آن با اصول و ارکان تمدن و پیشرفت است .این مبانی سطوح مختلفی
دارند و از بنیادیترین الیهها تا سطوحی مماس با اصول عملی الگو را تشکیل میدهند .تحقیق حاضر در
جستجوی آن است که با مراجعه به تراث اسالمی این مبانی را شناسایی و بررسی کند.
شککایان ذکر اسککت که ثقل اصککلی بحث در این تحقیق بر وجه اسککالمیت الگو ،یعنی آن دسککته از مبانی
است که به آن بنمایه اسالمی میدهد ،اما وجه ایرانی بودن آن مساله دیگری است که از حوزه این تحقیق
خارج اسکککت .بنابراین چنین تحقیقی میتواند برای همه کشکککورهای اسکککالمی سکککودمند بوده و بر اسکککاس آن
میتوان نظریه اسککککالمی پیشککککرفت را به همه مسککککلمانان ارایه کرد تا هر کشککککوری متناسککککب با شککککرایط و
مقتضیات جامعه خویش از آن بهره جوید.
هدف این بحث دسککتیابی به آن دسککته از مبانی و زیرسککاختهای نظری اندیشککه اسککالمی اسککت که بر
اساس آنها بتوان نظریه اسالمی را کشف و سپس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را طراحی کرد .چنانکه
از مطالب پیشین روشن شد الگوی پیشرفت آنگاه دین بنیاد و دارای جهتگیری صحیح و پیشرو در جهت
اهداف و آرمان های اصکککیل اسکککالمی خواهد بود که کامال مبتنی بر مبانی اسکککالمی و منطبق با آموزههای
اسکککاسکککی آن باشکککد .چنین چیزی بدون بررسکککی عمیق ،جامع و همه جانبه مبانی وتنقیح و تدقیق آنها میسکککر
نیست .الجرم بحث از مبانی و کشف و تنظیم و تنسیق آنها امری بایسته و اجتناب ناپذیر مینماید و بدون
آن زمینه پیدایش انواع انحرافات و کژی ها در ساخت الگوی پیشرفت کشور وجود خواهد داشت.
مبانی خداشناختی

 خدا محوری و توحید ،اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است .هللا معبود یکتا،و حاکم مطلق هستی است که:
علیم ،حکیم ،غنی ،رب العالمین ،رحمن ،رحیم ،هادی ،شارع ،تنها مال
عادل در تکوین ،تشریع و سزادهی است؛واسع ،جبرانکننده ،روزیدهنده مخلوقات ،اجابتکننده دعاها و حاجتهاست؛ ولی مؤمنان ،یاور مجاهدان راه خدا ،حامی مظلومان ،انتقامگیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعدهخویش است.

مبانی جهانشناختی

جهان با عوالم غیب و شکککککککهودش ،سکککککککرشککککککککت توحیدی دارد و مراتب روحانی ،مادی ،دنیوی واخروی اش ،پیوسته در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است.
نظام علّی -معلولی بر جهان حاکم ا ست .جهان مادی در طول عالم ماورا ست و عوامل مؤثر در آنمنحصر به علل مادی و طبیعی نیست.
جهان محل ع مل و آزمایش و بسکککتر تکامل و تعالی و یا سکککقوط معنوی اختیاری انسکککان اسکککت و براساس سنت های الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان میدهد.
 خداوند جهان مادی را در خدمت انسککان که امانتدار و آبادکننده آن اسککت ،قرار داده که در صککورتبهرهبرداری کارآمد و عادالنه ،تأمینکننده نیازهای او است .
مبانی انسانشناختی

 هدف از آفرینش انسککککککککان ،معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن ،دسکککککککتیابی به مقام قرب وخلیفهاللهی است.
 -حقیقت آدمی ،مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی

است.

بعد فطری او که ناشککککی از نفخهی الهی اسککککت منشککککأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصککککافخداپرسکککککتی ،دینورزی ،کمالگرایی ،حقیقتجویی ،خیرخواهی ،زیباییگرایی ،عدالتطلبی ،آزادیخواهی
و دیگر ارزشهای متعالی اسککککت .چنانکه بعد طبیعی او منشککککأ دیگر اوصککککاف و نیازهای مادی گوناگون
ا ست .ان سان در ک شاکش مقتضیات این دو د سته صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آنها به کماالت
اکتسابی دست مییابد.
 انسکککان دارای کمال و سکککعادت اختیاری اسکککت که در صکککورت انتخابهای صکککحیح و در چارچوببه هدایت الهی و رشد عقالنی می تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.
تمس
حیات انسککککککککان پس از مرم تداوم می یابد و چگون گی حیات اخروی مبتنی بر باور ،بینش ،منش،اخالق ،کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.
با توجه به مبادی پیش گفته ،انسککان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول ،آگاهی ،زیسککت معنویو اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم با مسککئولیت ،تعیین سککرنوشککت و برخورداری از دادرسککی عادالنه اسککت.
 انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعاملو مشارکت جمعی جستجو میکند.
مبانی جامعهشناختی

 جامعه به عنوان بسککتر تعامل و مشککارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکککوفایی اسککتعدادها ،نافیهویت فردی ،اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می تواند به بینش ،گرایش ،منش ،توانش و کنش ارادی
آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.

ساختیافتگی جامعه عمدتا ً مبتنی بر فرهنگ است که بهمثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء وعناصر خرد و کالن آن حضور دارد.
بنیادیترین واحد تشکککککککیلدهنده جامعه ،خانواده اسککککککت که نقشککککککی بیبدیل در تولید ،حفظ و ارتقایفرهنگ جامعه دارد.
جوامع با وجود پارهای تفاوت ها ،تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستندشکککککماری از سکککککنتهای الهی حاکم بر جوامع و تاری عبارتند از :پیوند تحوالت اجتماعی با نفس واراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی ،عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم،
فساد ،گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل
 تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،جمعیتی و انسککانی ،جغرافیایی ،سککیاسککی ،اقتصککادی،دانشی و فناورانه پدید میآید.
جامعه دینی مبتنی بر شککککلگیری مناسکککبات اجتماعی بر اسکککاس اصکککول و ارزشهای دینی اسکککت ودینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست.
جهتگیری تاری بهسککککوی آیندهای پیشککککرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا ورهبری امام معصوم(ع) است.
رهبری پیشوای الهی ،مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت
پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسالم،ِ
پایدار تحقق کلمه هللا حاصل میشود.
مبانی ارزششناختی

-ارزشها ریشه در واقعیت دارند و اصول آنها ثابت ،مطلق و جهانشمول

است.

اصول ارزش ها از طریق عقل و فطرت ،و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشفارزشها در ساحت های ارتباطی انسان با خدا ،خود ،خلق و خلقت ساری-تحقق ارزشها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی

است.

است.

است.

مبانی دینشناختی

دین ،دسککتگاه جامع معرفتی -معیشککتی اسککت که از سککوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سککعادتدنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است.
دین کامل ،جهان شمول و نهایی ،ا سالم ا ست که بر نبی خاتم(ص) نازل و تو سط آن حضرت ابالغو تفصیالت آن در سنت پیامبر و اهل بیت(ع) بیان شده است.

اسالم با نظ ام هستی و سرشت انسان ،هماهنگی دارد و نقش بدیلناپذیری در تأمین نیازهای نظریو عملی ،فردی و اجتمککاعی و دنیوی و اخروی ایفککا میکنککد .بککه همین جهککت اسکککککککتطککاعککت کککامککل برای
تمدنسازی و ارائهی الگوی پیشرفت دارد.
 اسکککککالم در چارچوب مبانی و اصکککککولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصکککککههای اعتقادی،اخالقی و شکککریعت و توجه به عناصکککر انعطاف پذیر فقه اسکککالمی ،توان پاسکککخگویی به نیازهای نوشکککونده
زمانی و مکانی را دارد.
 خردورزی و تمسککککک به دانش بشکککککری و تجارب عقالیی مورد تأکید اسکککککالم اسکککککت و وحی ،مایهشکککوفایی عقل محسککوب میشککود .از این رو تمدنسککازی و پیشککرفت اسککالمی افزون بر تکیه بر اصککول،
ارزش ها و تعالیم اسالمی ،مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست.
آرمانها

آرمانهای الگوی اسکککککککالمی ایرانی پیشکککککککرفت ،ارزشهای بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهتدهنده
پیشکککککککرفت اسکککککککت .مبناییترین این ارزش ها ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبه اسکککککککت .اهم ارزش های
تشکککیل دهنده حیات طیبه عبارتند از :معرفت به حقایق ،ایمان به غیب ،سککالمت جسککمی و روانی ،مدارا و
همزیسککککتی با هم نوعان ،رحمت و اخوت با مسککککلمانان ،مقابله مقتدرانه با دشککککمنان ،بهرهبرداری کارآمد و
عادالنه از طبیعت ،تفکر و عقالنیت ،آزادی مسئوالنه ،انضباط اجتماعی و قانونمداری ،عدالت همهجانبه،
تعاون ،مسئولیت پذیری ،صداقت ،نیل به کفاف ،استقالل ،امنیت و فراوانی.
رسالت

رسکککککککالت ملت و نظام جمهوری اسکککککککالمی ایران حرکت عقالنی ،مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد
تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران است.
افق

در سککککال  ۱۴۴۴هجری شککککمسککککی مردم ایران دیندار ،عموما ً پیرو قرآن کریم ،سککککنت پیامبر(ص) و
اهل بیت(ع) و با سکککب زندگی و خانواده اسکککالمی ایرانی و روحیه جهادی ،قانونمدار ،پاسکککدار ارزشها،
هویت ملی و میراث انقالب اسککالمی ،تربیتیافته به تناسککب اسککتعداد و عالقه تا عالیترین مراحل معنوی،
علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب اند و از احساس امنیت ،آرامش ،آسایش ،سالمت و امید زندگی
در سطح برتر جهانی برخوردارند.

تا سککال  ۱۴۴۴ایران به پیشککتاز در تولید علوم انسککانی اسککالمی و فرهنگ متعالی در سککطح بینالمللی
تبدیل شده و در میان پ نج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه ،علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی
دانش بنیان ،خوداتکا و مبتنی بر عقالنیت و معنویت اسکککککککالمی برخوردار ،و دارای یکی از ده اقتصکککککککاد
بزرم دنیا اسککت .تا آن زمان ،سککالمت محیط زیسککت و پایداری منابع طبیعی ،آب ،انرژی و امنیت غذایی
با حداقل نابرابری فضککایی در کشککور فراهم شککده؛ کشککف منابع ،خلق مزیتها و فرصککتهای جدید و وفور
نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است .فقر ،فساد و تبعیض در کشور ریشهکن
گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسکککککترسکککککی آسکککککان همگانی به نظام قضکککککایی
عادالنه تأمین شده است.

ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل ،شکککجاع و توانمند و ضکککمانت کافی برای سکککیاسکککتها،
قوانین و نظامات مبتنی بر اسکککالم برخوردار اسکککت و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشکککارکت
آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهرهگیری نظاممند از مشکککککککورت جمعی
نخبگان اداره می شکککککککود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت ،حاکمیت ملی و اسکککککککتقالل ،امنیت
همه جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسالمی ،ثبات منطقهای و
عدالت و صلح جهانی است.
در سال  ۱۴۴۴ا یران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت ،در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت
کشککککور برتر دنیا شککککناخته میشککککود و دارای ویژگیهای برجسککککته جامعه اسککککالمی و خاسککککتگاه تمدن نوین
اسالمی ایرانی است.
تدابیر

ت بیین و ترویج اسالم ناب محمدی(ص) متناسب با مقتضیات روز
تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب
بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت(ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ
عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت
ترویج آموزههای اخالق اسالمی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین
شناساندن علمی و واقعبینانۀ ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی
گسترش تعلیم و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی
تربیت نیروی انسانی توانمند ،خالق ،مسئولیت پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ
جهادی و محکمکاری
ارتقای موقعیت شغلی ،کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان
تبیین ،ترویج و نهادینه سازی سب زندگی اسالمی ایرانی سالم و خانوادهمحور با تسهیل ازدواج و
تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سالمت در همه ابعاد
اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسالمی ایرانی به ویژه در پوشش ،معماری و شهرسازی با حفظ تنوع
فرهنگی در پهنه سرزمین
تحقیق و نظریهپردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانههایی از قبیل عقل و نقل ،علم و دین ،پیشرفت و
عدالت ،ایرانی بودن و اسالمیت ،و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحبنظران و نهادهای علمی
کشور
تقویت و گسترش تولید علمی اصیل ،بومی و مفید در رشتههای علوم انسانی با بهرهگیری از مبانی و
منابع اسالمی و دستاوردهای بشری
توسعه علوم بینرشتهای و مطالعات و پژوهشهای چند رشتهای بدیع و مفید
کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بینالمللی
حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجستهترین مؤسسات و شخصیتهای علمی کشور برای تولید
علم در راستای رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه
ارزشگذاری معلومات و مهارتهای غیررسمی روزآمد و کارآمد ،ارتقای دانشهای مهارتی و
تنوعبخشی به شیوههای مهارتافزایی
ارتقای دانش پایه و توسعه شبکههای علم ،فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و
پژوهشی ،صنایع و دولت در فرایند تولید کاال و خدمات

ارتقای مهارتهای حرفهای بومی به فنّاوریهای صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و
تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیتهای سرزمینی
پیری زی و گسترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از
میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسالمی و قابلیتهای ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب
منطقهای و جهانی
التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات ،سیاست گذاری ها و نهادسازی
های اقتصادی و مالی
تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه
مالیات ستانی ،تأمین اجتماعی و ارائه تسهیالت مالی با بهره گیری از سامانه جامع اطالعاتی ملی
تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های
کسب و کار با تاکید بر اصالح قوانین ،مقررات و رویه های اجرایی کشور
تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی ،توزیع
عادالنه خلق پول بانکی و بهرهمند سازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی
استقالل بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و
انتقال این درآمد ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی
توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف  ۱۵سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره
پیشرونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور
مصون سازی و تقویت فرآیندها ،سیاست ها ،تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های
سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا
توسعه فعالیت های زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب ،انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب
با ظرفیت ،حقوق و اخالق زیستی
حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت مالحظات صیانتی،
زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آنها
کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک
بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و
تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف
و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی
تمرکززدایی در ساختار اقتصادی -مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استانها و
شهرستانها درچارچوب سیاستهای ملی
بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوریهای پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی
برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده
فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساختهای پیشرفته
برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی ،علمی ،فناوری و اقتصادی
گسترش قطب های گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی و سالمت با محوریت مناطق و مراکز
هویتساز
تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد
غذایی و مصرفی
پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ سالمت

همکاری بینبخشی و مشارکت نظام مند مردمی در ارتقای سالمت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل
تهدیدکننده
تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی
اعتال و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سالمت مبتنی بر شواهد متقن علمی
ارتقای توانمندی های حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش ،خدمات و تولیدات در سطح ملی و بینالمللی
اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادالنۀ آنان و تأکید بر نقش
مقدس مادری
ارتقای استقالل ،اقتدار ،پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و
متعهد و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصالح و الکترونیکی
کردن فرایندهای دادرسی
طراحی و اجرای راههای پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخالق اجتماعی و تقوای عمومی
گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردمساالری دینی مبتنی بر والیت فقیه
حفظ و تقویت مردمساالری دینی ،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی
گسترش و تقویت تشکلهای مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام
تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاستها و عملکردهای گذشته و حال برای
تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقالب اسالمی
ارتقای نظارت رسمی ،مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع
شخصیت حقیقی و حقوقی مسئوالن و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در
سطوح مدیریتی
اجرای کامل ضمانتهای پیشبینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و
آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه
تعیین ضوابط عادالنه و شفاف سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد ،ثروت و
معیشت مسئوالن حکومتی و منابع و هزینههای مالی فعالیت سیاستمداران و تشکلهای سیاسی
گزینش مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به
هنجارهای عدالت ،صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،فداکاری و پاسخگویی
تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسبسازی ساختار اداری کشور با روشهای جدید
به گونهای که کمتر از ی درصد جمعیت کشور حقوقبگیر دولت باشند
پیشگیری از شکلگیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران ،گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی
بازدارنده
تقریب مذاهب اسالمی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از
اهانت به مقدسات مذاهب اسالمی
ترویج عقالنیت و روحیه جهادی در جهان اسالم و حمایت از حرکتهای اسالمی و نهضتهای
آزادیبخش و استیفای حقوق مردم فلسطین
تأکید بر چندجانبهگرایی ،گسترش دیپلماسی عمومی و کم به حکمیت و صلح بینالمللی

-3الگوی اسالمی_ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خمینی (ره)
آراء و اندیشککککه های امام خمینی کلید حل مشکککککالت جهان اسککککالم اسککککت .هرچند این موضککککوع برای
بسککیاری از مسککلمانان و متفکران جهان اسککالم کامال روشککن اسککت الکن ترفندهای مداوم اسککتکبار جهانی و
دشکککمنان اسکککالم ناب محمدی که هدفی جز تضکککعیف و نهایتا به فراموشکککی سکککپردن الگوهای عملی ،رهایی
بخش و انسکککان سکککاز اندیشکککه و راه و روش امام را ندارند بعضکککا در اذهان مفرض یا جاهل و سکککاده لوح
القاءگرایی مطلب اسککت که امام خمینی پدیده ای تاریخی بود و با رحلت ایشککان دوران وی نیز به سککر آمده
و مسایل را بایستی به صورتی دیگر حل و فصل کرد .آنان از عظمت اندیشه و عمل امام غافلند .آنان از
خود نمی پرسند که چگونه هنوز اندیشه ابن سینا و غزلهای حافظ مورد استفاده قرار می گیرند و سرمشق
می شککوند ،چگونه راه وروش و آراء دانشککمندان ومتفکران عالم حتی تا قرنها بعد الگوی کار وعمل اسککت
الکن امام خمینی که توانسککت اسککالم ناب محمدی را در عصککر حاضککر معرفی کند و دین خدا را به مرحله
اجرا درآورد و رژیم ستمگر ریشه داری را که مورد حمایت قدرتهای مخرب عالم بود براندازد و در این
عالم خاکی طرحی نو دراندازد نمی تواند مورد تقلید قرار گیرد؟
نه تنها دوران امام بسکر نیامده بلکه در سکحرگاه زندگی جاودان خویش اسکت و کشکور اسکالمی ایران
برای پای بندی به اسککککالم ناب محمدی و حفظ اسککککتقالل و ارزشککککهای معنوی خویش راهی جز پیمودن راه
امام ندارد و هر انحراف کوچکی از این راه خدای ناکرده اسباب انحرافات بزرگتر و نهایتا سقوط در آتش
خشککککم الهی اسککککت که این انقالب محصککککول خون شککککهداسککککت و مورد عنایت پروردگار عالم .درباره لزوم
پیمودن راه امام در تمام ابعاد و نه فقط در مسکککایل مربوط به توسکککعه ،فراوان می توان اسکککتدالل کرد الکن
در اینجا بهتر اسککت برای شککاهد مثال نمونه کوچکی از نظریات ابراز شککده درباره ایشککان را چه از طرف
دوسککت و چه از طرف دشککمن ،بیاوریم که در واقع نوعی بازنگری و امعان نظر نسککبت به اندیشککه و عمل
آن حضکککرت اسکککت ،و چه بهتر که به عنوان حسکککن آغاز ،کالم مقام معظم رهبری شکککاگرد ارجمند مکتب
امام و جانشین او مورد توجه قرار گیرد که "امام خمینی گنج بی پایان است"(موالنا.)1371 ،
در اکثر قریب به اتفاق سکککککککخنرانی ها و پیام های ایشکککککککان ،یاد و نام امام خمینی عالوه بر تعظیم و
تکریم به عنوان الگوی عملی و قاطع حل مشککککالت مطرح شکککده اسکککت و با آن چنان جمالتی زیبا که جمع
آوری این جمالت کتاب بزرگی خواهد شککد برای شککناخت و معرفی هرچه بهتر بنیانگذار جمهوری اسککالم
ایران و تردیدی نیسکککت که تمامی تالش مقام معظم رهبری ،حاکمیت راه امام اسکککت" :راه او راه ما ،هدف
او ،هدف ما و رهنمود او مشعل فروزنده ماست".
اندیشکککه و سکککیره امام خمینی ،یعنی راه امام خمینی ،راه اسکککالم ناب محمدی اسکککت که همه علوم می
توانند در قالب و مسکککیر آن شککککل متفاوت دیگری با آنچه تاکنون بوده اند بخود گیرند و در واقع از مسکککیر
کفر و ضکککککاللت به مسکککککیر حق تغییر جهت دهند .بنابراین وقتی جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی مانند
اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ  ،هنر و ،را از دیدگاه امام مورد تحقیق قرار می دهیم در واقع می خواهیم ببینیم
این گونه معارف بشککری چگونه و در چه جهتی با چه اهدافی ،با چه شککرایط و تناسککب و میزانی می تواند
در مسیر حق یعنی همان مسیر وصول به آن جامعه متعالی مکتب اسالم ناب محمدی قرار گیرد و به پیش
رود ،همان گونه که بدون نام امام این انقالب در هیچ جای جهان شناخته نمی شود ،بدون توجه به سیره و
اندیشه های ایشان نیز که مورد تاکید مداوم مقام معظم رهبری است ،در هیچ زمینه ای جمهوری اسالمی
که میراث رنج و تالش و اسککککتقامت طوالنی اوسککککت موفقیت مطلوب را بدسککککت نخواهد آورد .لذا مطالعه

دقیق و عمیق نظریات امام در هر برنامه ریزی اجتماعی و حتی شخصی در جمهوری اسالمی پیش شرط
موفقیت است .زیرا که امام خمینی تجسم اسالم ناب محمدی در عصر اکنون است (شکرخواه )1376،
عالوه بر این توجه دقیق به این نکته ضکککروری اسکککت که نظریات حضکککرت امام چند بعدی اسکککت و
کلیتی غیر قابل تفکی را تشککککیل می دهد .همچنان که قرآن چنین اسکککت ،همچنان که سکککنت پیامبر عظیم
الشان اسالم (ص) چنین است .همچنان که نظریات انبیاء و ائمه معصومین علیهم السالم چنین بوده است
و امام نیز شککاگرد و وارث این مکتب اسککت لذا وقتی مثال درباره نظریات امام در زمینه اقتصککاد یا توسککعه
بررسکی و تحقیق می کنیم بایسکتی در نظر داشکته باشکیم که این نظریات از نظریات ایشکان درباره سکیا ست
هنر یا عرفان جدا نیست.
نظریات وسککیره امام در مجموع کلیت و تناسککبی یکپارچه دارد که بدون در نظر داشککتن آن تحقیق و
بررسی در زمینه های خاص به اهداف کامل خود نخواهد رسید .اسالم ی مکتب یکپارچه و تمام و کمال
است و برای اجرای هر بعدی تمام ابعاد آن بایستی لحاظ شود و گرنه حاصل همان "نومن ببعض و نکفر
ببعض" در می آید(فلسفی ،ج.)1
چشم انداز پیشرفت مطلوب

هدف از پیشککککرفت این اسککککت که ایران اسککککالمی در حرکت خود به سککککوی ترقي شککککتاب بخشککککد و به
پیشکرفت مطلوب و مقبول اسکالم دسکت یابد و کشکور را به تمدن بزرم اسکالمی نزدی سکازد و چهره ای
مقتدر ،کارآمد و توأم با عدالت و اخالق و معنویت از آن به نمایش بگذارد و آن را الگوی ملتهای دنیا
گرداند .امام خمینی قدس سککککره چشککککم انداز پیشککککرفت مطلوب را برای کشککککوراین گونه ترسککککیم کرده ،می
فرماید :بزرم ترین آرزوی من این اسککککت که مردم ایران ،در راه پیشککککرفت و ترقی و سککککعادت انسککککانی
سرمشق برای همه ملت ها باشند.
ما می خواهیم ی جمعیتی نورانی پیدا بکنیم،ی قشککرهای نورانی که وقتی وارد می شککویم در ی
دانشککگاهی ،عملش نورانی ،علمش نورانی ،اخالقش نورانی ،همه چیزش نورانی باشککد ،الهی باشککد .اعتال
به این است که ما مسلکمان را و مکتبمان را به پیش ببریم ما رو به اعتال هستیم وبشر را رو به اعتال می
خواهیم ببریم.
مهم این است که اسالم به همه ابعاد تحقق پیدا بکند به طوری که هر کس وارد این مملکت می شود،
از سککر حد که وارد شککد آثار اسککالم ببیند تا مرکز که آمد آثار اسککالم،دانشککگاه رفت اسککالمی ،وزارتخانه ها
رفت اسکککککالمی ،ادارات دولتی رفت اسکککککالمی ،بازار آمداسکککککالمی ،در کشکککککاورزها و پیش کارگرها رفت
اسالمی ،آنکه مقصد ما هست این معناهست.
مقام معظم رهبری ر سیدن به پی شرفتی همه جانبه را از اهداف انقالب ا سالمی می داند ود ستیابی به
آن را مطلوب ثابت و ایده آل اسالم شمرده ،می فرماید :هدف انقالب عبارت بود از ساختن ی ایرانی با
این خصککککوصککککیات که عرض می کنم :مسککککتقل ،آزاد ،برخوردار از ثروت و امنیت ،متدین و بهره مند از
معنویت و اخالق ،پیشککرودر مسککابقه جامعه عظیم بشککری ،در علم و بقیه دسککتاوردها ،برخوردار از آزادی
با همه معانی آزادی ،هم آزادی اجتماعی مورد نظر است ،به معنای رها بودن و آسوده بودن و آزاد بودن
کشکککور از دسکککت اندازی بیگانگان و اسکککتیالی آنها ،و هم آزادی معنوی که آن رسکککتگاری انسکککان و تعالی
اخالقی انسککان و عروج معنوی انسککان اسککت که هدف اعلی ،این اسککت ایران با این خصککوصککیات مطلوب،

همه این چیزهایی که گفتیم؛ همه آن چیزی که مربوط به مسکککائل دنیای جامعه اسکککت ؛ مثل عدالت ،امنیت،
رفاه ،برخورداری از آزادی و استقالل -هم آنچه که مربوط به مسائل اخروی است؛ مثل رستگاری ،تقوا،
پرهیزگاری ،رشد اخالقی ،تکامل معنوی انسان ،در کلمه اسالمی مندرج است.
رهبر معظم انقالب در توضکککککیح بیشکککککتر این هدف می فرماید :این چیزی بود که در انقالب بود .می
خواسکتیم ایرانی بسکازیم با این خصکوصکیات .این مطلب ی اضکافه ای دارد و آن این اسکت که مسکئله فقط
ایران هم نبود؛ ایران به عنوان ی الگو برای جوامع اسکککککککالمی در درجه اول و همه جوامع بشکککککککری در
درجه بعد ،مورد نظربود .ما می خواستیم این جامعه را با این خصوصیات بسازیم و آن را بگذاریم جلوی
چشم آحاد بشر و امت اسالمی؛ بگویید این است که هم مطلوب اسالم است و هم میسورمردم این روزگار
اسککت .انقالب می خواسککت به همه کسککانی که در هر نقطه ای از دنیای اسککالم هسککتند ،نشککان بدهد که این
الگو تحقق یافتنی و شککککککدنی اسککککککت .این هم نمونه اش .این آن چیزی بود که به عنوان هدف انقالب وجود
داشکککت .این هدف از اول بود ،امروز هم همین هدف اسکککت ،در آینده هم همین هدف خواهد بود؛ این هدف
ثابت است(پناهی،فصلنامه علوم اجتماعی،شماره 3و.)4
این کشکککور بایسکککتی سکککاخته شکککود ،این کشکککور باید پیش برود ،این ملت بزرم بایسکککتی اسکککتعدادهایش
شککوفا گردد ،بایسکتی در دنیا بدرخشکد و باالخره آن تمدن عظیم اسکالمی رادر مقابل چشکم جهانیان بگذارد
و نشان دهد.
رهبر معظم انقالب اسککککککاس این پیشککککککرفت مطلوب را بر چهار سککککککتون اصککککککلی رفاه مادی ،عدالت
اجتماعی ،روحیه و آرمان انقالبی و برخورداری از ارزشککهای اخالقی اسککالم ،اسککتوار دانسککته،می فرماید:
بر این چهار ستون اصلی است که جامعه رو به رشد اسالمی شکل می گیرد و قوام واستحکام می یابد و
استعدادها شکوفا و سرچشمه های نیکی و بهروزی جوشان می شود وجامعه اسالمی الگوی جذّابی برای
همه ملتها می گردد.
نقشه و الگوی پیشرفت

پس از روشککن شککدن ضککرورت و چشککم انداز پیشککرفت مطلوب اسککالم ،نوبت به نقشککه و الگوی این
پیشککرفت می رسککد .شکککی نیسککت که برای رسککیدن به پیشککرفت مطلوب باید از شککیوه های پیشککرفته و نوین
اسککتفاده کرد .لیکن سککؤال این اسککت که به کدامین الگو باید حرکت کرد؟ نقشککه و الگوی ما برای پیشککرفت
مطلوب چی ست؟ آیا پی شرفت به شیوه از دور خارج شده غربیها را باید الگو قرار داد؟ یا از م سیرمنسوخ
و بر افتاده اردوگاه شرق قدیم پیروی کرد؟ یا اینکه در جست و جوی یافتن الگویی دیگربود؟
امام خمینی قدس سره و رهبر معظم انقالب ،نقشه و الگوی پیشرفت کشور را« ،پیشرفت اسالمی-
ایرانی» می دانند و بر این باورند که الگوی پیشککککرفت کشککککور اوالً باید اسککککالمی باشککککد؛ بدین معنا که بر
مبنای اسالم و معیارهای اسالمی باشد .پیشرفتی باشد که همراه با عدالت ،معنویت واخالق باشد .پیشرفتی
انسانی باشد و بتواند انسان و اجتماع را به سعادت دنیوی و اخروی برساند.ثانیا ً ایرانی و با تکیه به فهم و
درک و نیاز ایرانی و اقتضائات کشور باشد و بتواند با توجه به پیشینه درخشان تاریخی و فرهنگی ایرانی
راه درست را به ما نشان دهد و ما را پیش ببرد.
اسکککککالم ،ثابت کرده اسکککککت که ظرفیت رسکککککاندن امت خود به اعتالی مدنی و علمی و عزت وقدرت
سیاسی را دارد .آنچه در دوران گذشته ایران اسالمی را به مهد تمدن رساند و آن تمدن عظیم اسالمی را
در ایران پدید آورد ،هم اکنون نیز در اختیار ماست و به ما هشدار می دهد که:
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آورده اید ،چون خدا و پیامبر ،شما را به چیزی فراخواندند که به شماحیات می بخشد ،آنان را اجابت کنید.
عموم خلقیات مثبتی که ی ملت را از حضکککککککیض بیگارگی و فقر و ذلّت و عقب ماندگی بیرون می
کشد و به اوج پیشرفت مادی می رساند در اسالم مورد توصیه مؤکد قرار گرفته است وهر کس به مفاهیم
اسککالمی مراجعه کند ،این را تصککدیق خواهد کرد .امام خمینی(ره)می فرماید :ملت ایران با داشککتن مکتبی
مترقی چون اسککککککالم ،دلیلی ندارد که برای پیشککککککرفت و تعالی خوداز الگوی های غربی و یا کشککککککورهای
کمونیست تقلید کند.
آرزوی امام(ره) این بود که ایران اسککالمی به پیشککرفت مورد نظر اسککالم و توأم با اقامه عدل دسککت
یابد و می فرماید:من امیدوارم به فوز «اِحَ دَی َال ُح َسکککنَ َیی ََن» نایل شکککوم؛ یا پیشکککرفت مقصکککود و اقامه عدل و
حق،یا شهادت در راه آنکه راه حق است.
و پیشکککککرفت دنیای غرب را مورد تخطئه قرار داده و آن را پیشکککککرفتی غیر انسکککککانی می خواند ومی
فرماید :غرب دارد دنیا را به صککورت ی جنگنده ،به صککورت ی وحشککی بار می آورد ...غرب حیوان
بار می آورد .آن هم نه حیوان آرام ،ی حیوان وحشککککی! آدمکش! آدمخوار!پیشککککرفت ،پیشککککرفت انسککککانی
نیسکککککت ،پیشکککککرفت حیوانی اسکککککت .گمان نکنید که غربی ها پیشکککککرفت کرده اند .غربی ها در جهات مادی
پیشرفت کرده اند ،لکن معنویات ندارند.
امام(ره) رشککد و تعالی کشککور و اسککتقالل آن را در پرهیز از الگوگیری از پیشککرفت به سککب غربی
دانسته و می فرماید :بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته ،دست خود را پیش دیگران دراز کنیدو
بککه دریوزگی عمر را بگککذرانیککد قککدرت ابتکککار و پیشکککککککرفککت در اختراعککات در شکککککککمککا شککککککککوفککانخواهککد
شد(کوثر.)1371،
رهبر معظم انقالب نیز در تبیین الگوی ایده آل برای پیشرفت ایران اسالمی می فرماید :در دهه اول
انقالب ،پیشککککرفت را بسککککیاری از انقالبیون در الگوی چپ؛ چپ دهه شککککصککککت،یعنی الگوی گرایشککککمند به
سککککوسککککیالیسککککم می دیدند ،این نگاه ،نگاه غلطی بود ،ی برهه اززمان نگاه ،نگاه به پیشککککرفت غربی بود؛
یعنی همان راهی که فالن کشکککککور مثالً کره جنوبی به طور مثال که مقلد و تابع آمریکاسکککککت یا تابع بلوک
غرب است رفتند ،این ها هم بایدبروند ،تصورشان این بود .خودشان را در حد انگلیس و فرانسه و آلمان
هم نمی دیدند؛ درحد همین کشکککککککورهایی مثل کره جنوبی می دیدند .این هم رد شککککککککد امروز در ذهن و
فکرمسئوالن و به صورت ی گفتمان عمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان ،نقشه پیشرفت غربی کشور
رد شککده اسککت؛ غلط از آب درآمده اسککت .علتش هم این اسککت که انتقاد از نقشککه پیشککرفت به شککیوه غربی،
امروز مخصککوص ملت های شککرق نیسککت ،مخصککوص ما نیسککت؛ خوداندیشککمندان غربی ،خود فرزانگان
غربی ،زبان به انتقاد گشکککککوده اند؛ هم در زمینه های اقتصکککککادی ،هم در زمینه های اخالقی ،هم در زمینه
های سکککککیاسکککککی .همان چیزی که به آن افتخار می کردند به عنوان لیبرال دموکراسکککککی ،امروز مورد انتقاد
است .پس این هم نقشه پیشرفت نیست ،پس ما بایستی مسیر مشخص ایرانی  -اسالمی خودمان را در پیش
بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب(طلوعی.)1370،
امروز در دنیا کشکککککورهای توسکککککعه یافته بسکککککیارند ،اما در آنها عدالت وجود ندارد .اینهاالگوی نظام
جمهوری اسککالمی نیسککت .الگوی نظام جمهوری اسککالمی ،الگوی اسککالمی اسککت ،یعنی الگوی پیشککرفت و

توسعه و رفاه ،همراه با عدالت و برادری و محبت وعطوفت بین قشرها و پرشدن شکاف بین فقیر و غنی
در جامعه؛ پیشرفت جامعه به این شکل که با معنویت همراه است ،مورد نظر ،اسالم است.
پیشگامان نوآوری و شکوفای

دو نهاد «حوزه» و «دانشکککگاه» را می توان از پیشکککگامان نوآوری و شککککوفایی دانسکککت .حوزه می
تواند راه را برای نوآوری علمی و فنی دانشکککککجویان حوزوی باز کند .از ابزارها و روشکککککهای متداول در
محیط های علمی استفاده نماید و با نوآوری در مباحث دینی و فهم مسائل روز ومستحدثه زندگی ،دین خدا
را در بین مردم ،مورد توجه و رغبت بیشکککککتر قرار دهد .دانشکککککگاه نیز می تواند با نوآوری خود فضکککککای
علمی کشککور را چه در علوم انسککانی و چه در علوم فنی پیش برد و راه را برای رشککد و شکککوفایی کشککور
فراهم سازد .امام خمینی قدس سره حوزه ودان شگاه را دو مرکز پی شرفت و انحطاط ک شور می داند و می
فرماید :دانشکککککککگاه و حوزه های علمیه و روحانیون می توانند دو مرکز باشکککککککند برای تمام ترقیات وتمام
پیشرفتهای کشور؛ و می توانند دو مرکز باشند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات.
حوزه و دانشگاه هر ی بیشتر نقش را در ایجاد ،حمایت و گسترش فضای نوآوری در کشوردارند
و هر ی باید به عنوان پیشگام و از اولویت های نظام برای نوآوری باشند .رهبر معظم انقالب ،حوزه و
دانشگاه را دو نهاد اصیل دانشجویی در کشور می شمارد و بر پیشگامی آنها درنوآوری و شکوفایی تأکید
کرده ،می فرماید:
ما دو نهاد اصکککیل دانشکککجویی داریم .یکی متوجه به کسکککب علوم مربوط به فهم و تبلیغ دین ونوآوری
در مباحث دینی و نوآوری در فهم مسککائل روز و حادث شککونده در زندگی اسککت که این «حوزه» اسککت و
کارش عبارت است از تحقیق در مسائل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه شئون زندگی؛ آن هم نه فقط
در آنچه که مربوط به کنج محراب یا کنج خانه اسککت؛ بلکه در قلمرو ،وسککیع زندگی بشککر ،نهاد دانشککجویی
دیگر ،ناظر به اداره امورزندگی مردم اسکککت ،علوم مختلف و انواع و اقسکککام دانشکککها ،برای بهتر کردن و
راه انداختن زندگی مردم وجود دارد .این نهاد هم مشککغول فراگیری این دانش هاسککت که اینها رافراگیرد و
در آنها متخصککص و صککاحب نظر شککود ،تحقیقات نو دنیایی را جذب کند وخودش به نوبه خود ،تازه هایی
نهاد دانشجویی کشور(امام خمینی(1372،
در این دانش ها بیافریند و به بشریت عرضه کند ،این هم ی
مقام معظم رهبری بر وحدت و همدلی این دو نهاد در عرصکککککککه نوآوری و آبادسکککککککازی دنیا وآخرت
مردم تأکید کرده ،می فرماید :اگر این دو نهاد دانشکککجویی خوب کار کنند و با هم رابطه متقابل دوسکککتانه و
از خود دانسککککککتن یکدیگر داشککککککته باشککککککند ،معنایش این خواهد شککککککد که این جامعه ،هم دینش و هم دنیایش
آبادخواهد شکککککککد .آنها جهت گیری زندگی جامعه را تصکککککککحیح می کنند .این ها حرکات زندگی جامعه را
تسککهیل می کنند .آن ها فکر و ذهن و روح جامعه را آن چنان از زشککتی ها و نادرسککتی ها دورمی کنند که
بفهمند به کجا باید حرکت کند و این ها وسیله این حرکت را به دست او می دهند تا حرکت کند ،این دو
هدف باشند و آن تکمیل زندگی مردم است.
باید ناظر به ی
شرایط و لوازم نوآوری و شکوفای

برای ر سیدن به پی شرفت مطلوب باید ب سترهای نوآوری و شکوفایی را مهیا ساخت .ولی سؤال این
است که چگونه می توان به این هدف دست یافت؟ و این بستر سازی به چه شرایط و لوازمی نیاز دارد؟به
برخی از مهم ترین شرایط و لوازم نوآوری و شکوفایی اشاره می کنیم:

ایمان و اتکال به خدا:

ملت زمانی می تواند به نوآوری و شکککوفایی بپردازد که به خدا و غیب ایمان داشککته باشککد و در همه
کارها به منبع الیزال قدرت الهی تکیه کند .باید روحیه ایمان و اتکال به خداوند را در کشورتقویت کرد تا
زمینه نوآوری و شکوفایی در آن فراهم شود .شعار «ما می توانیم» که امام راحل(ره) به ما آموخت ،ی
صککککرف نیسککککت ،بلکه اعتقادی اسککککت که در سککککایه ایمان واتکال به خداوند متعال عملی می شککککود.
شککککعار ِ
امام(ره) می فرماید :عمده این اسککت که شککما دو جهت را در نظر بگیرید که من کرارا ً عرض کردم ،یکی
اعتقادبه خدای تبارک و تعالی ،که وقتی که برای او بخواهید کار بکنید ،به شکککککککما کم می کند .راه را
برای شکککما باز می کند .در هر رشکککته که هسکککتید راههای هدایت را به شکککما الهام می کند .ویکی اتکال به
نفس.
رهبر معظم انقالب نیز می فرماید :موتور حرکت ما ،ایمان به خدا ست و اتکای ما به خدا ست .تکیه
ما ،به راهنماییهای الهی است که در معارف دینی و در احکام ما وجود دارد.
خودباوری و اعتماد به نفس:

برای ورود در عرصه نوآوری پس از ایمان و اتکال به خدا ،نیاز به عنصر خودباوری و اعتماد به
نفس بیش از دیگر شکککرایط اسکککت .امام خمینی(ره) می فرماید :شکککما ،می توانید همه کارها را انجام بدهید.
مخترعین ما می توانند در سکککطح باال اختراع بکنند .مبتکرین ما می توانند در سکککطح باال ابتکار بکنند .به
شرط اینکه اعتماد به نفس خودشان داشته باشند و معتقد بشوند به اینکه {ما می توانیم}
همچنین می فرماید :ما باید باورمان شککککود که چیزی هسککککتیم .اگر اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر
کاری را انجام دهیم ،توانا می شکککویم .شکککما هم اعتقاد پیدا کنید که می توانید .مغزها باید شکککسکککتشکککو شکککود
ومغزهایی که به خود متکی است جای آن را بگیرد.
رهبر معظم انقالب نیز می فرماید :اعتقاد و اتکا به نفس ،در همه تالشککککککهای علمی و سککککککیاسککککککی و
اقتصادی و فرهنگی ما،ترسیم کننده خط و جهت اصلی است .ما به برکت همین خودباوری که امام خمینی
راحل آموختمان ،توانسککککتیم کشککککور ویران و عقب افتاده دوران پهلوی را که در طول هشککککت سککککال جنگ
تحمیلی ویرانه تر شده بود ،بازسازی و از رونق و نشاط سازندگی برخوردار کنیم.
مقام معظم رهبری حفظ و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس را وظیفه ای بزرم و تاریخی دانسکته
و برخی از آثار و برکات این احسکککاس مبارک را در عرصکککه دانش و تحقیق ،این گونه برمی شکککمارد :در
عرصککککه دانش و تحقیق؛ ده برابر شککککدن کمیت دانشککککجویی ،پیدایش و گسککککترش رشککککته های متعدد علمی،
تحقیقی ،فراگیر شکککدن تحصکککیالت عالی ،بروز اسکککتعدادهای درخشکککان درمیدان ابتکار و اختراع از ثمرات
همان خودباوری و اعتماد به نفس است.
تالش و مجاهدت:

نوآوری و شکککوفایی در فضککای علمی ،سککیاسککی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصککادی با تالش ومجاهدت
پیگیر به دست می آید .هر کس در هر کاری که مشغول است ،چه در دانشگاهها که مشغول دانش هستند
و چه در صککحراها و بیابانها که مشککغول کشککاورزی هسککتند ،و چه درکارخانه ها که مشککغول جهاد هسککتند،
همه در جهاد در راه خدا هستند و باید این جهاد را به آخربرسانند.

رهبر معظم انقالب ،نوآوری و شککککوفایی و رسکککیدن به پیشکککرفت مطلوب را در سکککایه تالش علمی و
تالش سککککازندگی فقط با
عملی ممکن دانسککککته ،می فرماید :مبادا کسککککی خیال کند که مملکت بدون فعالیت و
ِ
ذکر خدا گفتن آبادخواهد شکککککککد .ابداً؛ باید تالش کرد .باید مجاهدت کرد .هم مجاهدت علمی ،هم مجاهدت
عملی.
مجاهدت عملی به این اسکککت که هر کدام از دولت و ملت بکوشکککند در عرصکککه کار و فعالیتهای خود
نوآوری کنند .دولت و مسئوالن دولتی تالش کنند در روشهای اقتصادی ،سیاسی ودیپلماسی ،پیشبرد کشور
به سمت علم و تحقیق ،گ سترش فرهنگ مطلوب در میان ک شور ،ارائه خدمات به همه ق شرهای محروم و
مظلوم و در آبادانی کشکککککککور نوآوری نمایند و آحاد مردم نیز دردانشکککککککگاهها ،بنگاههای اقتصککککککککادی و
دستگاههای گوناگون اجتماعی و خدماتی.
مجاهدت علمی نیز که عبارت از تالش برای علم آموزی و فراگیری دانش تحقیق ،فکر ونوآوری
است ،در نگاه مقام معظم رهبری از اهمیت درجه ی برخوردار می باشد .خالصه اینکه :هر چه هست،
تابع تالش است و هر جا که مجاهدت خالصانه و مخلصانه باشد،نتیجه اش درخشش و تأللؤ خواهد بود.
قدرت و جرأت علمی:

دو عنصر «قدرت علمی» و «جرأت علمی» از دیگر شرایط نوآوری

است.

اگر ما برای ی کشور ،عزت و آبرو و رفاه و اقتدار جهانی و پیشرفت های علمی بخواهیم،باید از
الزم بسککیار مهم اسککت و باید در
طریق علم وارد شککویم ،قطعا ً علم نه فقط ی شککرط الزم ،بلکه ی شککرط
ِ
کشور پیش برود .اگر امروز کشوری از لحاظ علمی پیشرفت نکرد ،نه اقتصادش پیشرفت خواهد کرد ،نه
اقتدار جهانی اش پیشرفت خواهد کرد و نه زندگی مردم پیش خواهدرفت .باالخره علم باید در کشور پیش
برود .به گونه ای که به قدرت علمی برسکیم تا بتوانیم درعرصکه علم نوآوری داشکته باشکیم .عواملی که در
به دسکککککککت آوردن قدرت علمی الزم اسکککککککت عبارتند از :هوش وافر ،ذخیره علمی الزم و مجاهدت فراوان
برای فراگیری.
امام خمینی قدس سککره بر تالش برای فراگیری علم و به دسککت آوردن قدرت علمی تأکیدورزیده ،می
فرماید :باید چه طبقه جوان روحانی و چه دانشکککککگاهی ،با کمال جدّیت به تحصکککککیل علم ،هر ی درمحیط
خود ادامه دهند ...و بهترین و مؤثرترین مبارزه با اجنبی ،مجهز شدن به سالح علم و دین و دنیاست.
قدرت علمی با همه اهمیتی که دارد به تنهایی برای نوآوری و شکککوفایی کافی نیسککت .زیرا ،ای بسککا
کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند ،اما ذخیره انباشته علمی آنها هیچ جا کاربردندارد ،کاروان علم
ملت را از لحاظ علمی به اعتال نمی رساند .بنابراین«جرأت علمی» هم الزم است.
را جلو نمی برد و ی
رهبر معظم انقالب می فرماید :راه های میانبر را پیدا کنیم و از بدعت و نوآوری در وادی علم،
بیمناک نباشککککیم .این حرکت باید در دانشککککگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ما به صککککورت انگیزه ای عام،
امری مقدس و ی عبادت تلقی شود .همه رشته های علوم باید به این صورت باشد .ما باید این جرأت را
داشته باشیم که فکر کنیم می توانیم نوآوری کنیم.

نواندیشی و نظریه سازی:

نوآوری و شکککوفایی در فضککای علمی ،سککیاسککی ،فرهنگی و اقتصککادی از نواندیشککی و نظریه سککازی
آغاز می شود .یکی از بایسته های تولید نظریه و فکر ،راه اندازی کرسی های آزاداندیشی درحوزه های
علمیه و دانشکگاه های کشکور اسکت .این دو مرکز باید به عنوان قلب تپنده نوآوری و شککوفایی ،طالیه دار
نهضت تولید علم ،نواندیشی و نظر سازی باشند.
رهبر معظم انقالب در این مورد می فرماید :شکما که در دانشکگاهید ،باید درس بخوانید ،تحقیق کنید،
به فکر نظریه سککککازی باشککککید .الگوگرفتن بی قید و شککککرط از نظریه پردازی های غربی و شککککیوه ترجمه
گرایی را غلط و خطرناک بدانید .ما در زمینه علوم انسککککانی احتیاج داریم به نظریه سککککازی .بسککککیاری از
حوادث دنیا حتی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و غیره ،محکوم نظرات صاحبنظران در علوم انسانی
است .در جامعه شناسی ،در روان شناسی ،در فلسفه؛ آنها هستند که شاخص ها را مشخص می کنند .در
این زمینه ها ما باید نظریه پردازی های خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم.
عزم ملی

نوآوری و شکوفایی ی متولی خاص ندارد .از این رو ،بای سته ا ست که تمام ارکان جامعه ا سالمی
و آحاد ملت احساس وظیفه کرده ،به میدان بیایند تا نوآوری و شکوفایی در کشور فراگیرشود .رهبر معظم
انقالب ،اسککتقالل را مسککئله اصککلی کشککور معرفی کرده و عزم ملی در فراگیر کردن نوآوری و شکککوفایی
برای حفظ این استقالل را ضروری می داند و می فرماید :امروز مسئله اصلی کشور ما استقالل است...
انقالب برای ما اسککککککتقالل سککککککیاسککککککی را به بارآورد .این جرأت را به این ملت داد که در مقابل نظام غیر
عادالنه سلطه در دنیا بایستد .امااگر این ملت بخواهد این استقالل سیاسی را ،این عرض اندام فرهنگی را
در مقابل سلطه گران عالم حفظ کند ،باید پایه های اقتصادی خود را محکم کند .این ،ریشه دواندن استقالل
در کشکور اسکت .و این وابسکته اسکت به تولید ،به کار ،به شککوفایی کار ،به نوآوری در بخش های مختلف
کار؛ از مرکز تحقیقات و آزمایشکککککککگاه گرفته ،تا توی محیط کارگاه ها ،تا توی محیط مزرعه ،در همه جا
بای ستی این نوآوری وجود دا شته با شد .آن وقت ا ست که د شمنان خونخوار و هتاک ا ستقالل ملت ایران با
ناکامی دهانهای خودشان را خواهندبست و کناری خواهند نشست.
شرایط دیگر

افزون بر موارد مزبور می توان شکککککککرایط و لوازم دیگری را نیز برای نوآوری و شککککککککوفککایی
برشمرد.تالش اقتصادی ،اتحاد و وحدت کلمه از آن جمله اند.
امام خمینی(ره) درباره تالش اقتصادی فرموده اند :یکی از مسائل مهم ما مسئله اقتصادی است .ما
باید سعی کنیم که از حیث اقتصاد قوی وبدون واب ستگی با شیم و باید م سئله ک شاورزی ،بی شتر مورد نظر
باشد .البته به طرف صنعت هم باید رفت .همچنین درباره وحدت کلمه و نقش آن در پیشرفت فرموده اند:
اِل باشند؛ با اعتصام بحبل هللا پیشرفت کردیم و خواهیم کرد.تااین وحدت کلمه
عتصم بحبل ّ
همه باید ُم ِ
نباشککد و تا توجه به اسککالم نباشککد ،نمی توانیم پیشککرفت کنیم .مسککائل به حسککب علمی و به حسککب کلی معلوم
است .لکن عمده این است که ما دنبال این مسائل معلوم عمل کنیم.
رهبر معظم انقالب نیز می فرماید :تدین ،رعایت دینی ،در حد وسکککککککع و امکان ،این مایه توجهات
الهی اسکت .مایه توفیقات انسکانی اسکت .مایه پیشکرفت اسکت .این را دسکت کم نگیرید .من می خواهم بگویم
شما اگرفالن فرمول ریاضی ،یا فالن عنصر شیمیایی ،یا فالن اختراع را به وجود می آورید یاک شف می

کنید و پیدا می کنید و حل می کنید و در همان حا ِل توجه تان به خدا ،به شکککککککما کم
معنویت را دست کم نباید گرفت.

خواهد کرد ،نقش

مدیریت های کارآمد ،دلسوز و متعهد را نیز می توان از شرایط نوآوری و شکوفایی دانست.چرا که
بدون برخورداری از چنین مدیریتی دسکککککککتیابی به نوآوری و شککککککککوفایی ناممکن می شکککککککود(رهنمودهای
امام.)1369،
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 رهنمودهای امام در جهت خودکفایی ،)1369(،مجله حوزه ،سال هفتم ،شماره 37-38شکرخواه  ،یونس ،)1376( ،تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی ،فصلنامه حضور ،شماره 22طلوعی ،محمود ،)1370( ،داستان انقالب ،تهران ،انتشارات علمیفلسفي ،محمد تقي ،شرح و تفسیر دعاى مكارم االخالق جلد 1قرآن مجید ،انفال؛24کوثر ،مجموعه سکککخنرانیهای حضکککرت امام خمینی ،)1371( ،جلد دوم ،تهران ،مؤسکککسکککه تنظیم ونشر آثار امام خمینی
 مجموعه مقاالت دومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .1392 ،نشر الگوی پیشرفت موال نا ،حم ید ،)1371(،گذر از نوگرایی ،ترج مه یونس شککککککککرخواه ،تهران :مرکز م طال عات وتحقیقات رسانه ها ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

