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نشست دوم :پيشآمد و پسآمد الگوي پيشرفت اسالمي-ایراني
حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دکتر پيروزمند
آنچه كه خدمت شما عزيزان عرض ميكنم بر محوريت بحث الگوي پيشرفت است .منتها با اين نگاه كه در
اين بحث وارد اجزا و مولفههاي خود الگوي پيشرفت نخواهيم شد .بلكه ميخواهيم بگوييم اگر ما يك دغدغه
اصلي و محوري ،به اسم پيشرفت اسالمي را مورد توجه و اهتمام مشترك قرار دهيم و بعد بگوييم كه براي
دستيابي به آن به الگو نياز داريم ،و بخواهيم اوال نسبت بين پيشرفت و الگو را و ثانيا مقدماتي كه ما را به الگوي
پيشرفت نائل ميكند را پيدا كنيم ،طرح موضوعي اين چنيني خواهيم داشت كه خدمت شما عرض خواهم كرد.
اول چند مقدمه را عرض ميكنم .آنچه كه در اين بحث به آن ميپردازيم فرايند علمي است با الگوي
پيشرفت اسالمي و براي اينكه اين سوال پاسخ پيدا كند چند سوال فرعي را مطرح ميكنيم.
 .1مبدا الگوي پيشرفت و خواستگاه الگوي پيشرفت و آنچه كه ما را به اين الگو ميرساند چيست؟
 .2اركان اين الگو چيست؟
 .3بعد از اين الگو بايد چه اتفاقاتي بيفتد كه ما به پيشرفت نائل شويم؟
در ضمن اين واژهها را نيز معنا كرديم .مبدا به معني اينكه براي دستيابي به الگوي پيشرفت بايد از كجا آغاز
كرد .پسامد به معني اينكه پس از دستيابي به الگوي پيشرفت چه مسيري را براي تحقق پيشرفت بايد دنبال كرد.
اركان به معني اجزاي مقدماتي كه اين الگو را براي ما محقق ميكند .فرضيه ما اين است كه پيشرفت ،برايند
دانشهاي مختلف است .دانشهايي كه خروجي آنها امكان مهندسي اجتماعي را فراهم ميكند .به همين جهت
اسالميسازي علوم اجتماعي( ،البته علوم اجتماعي كه ميگوييم منظور علوم انساني و اجتماعي است) حداقل
پيشنياز الزم براي دستيابي به الگوي پيشرفت است( .اينكه گفتيم حداقل به خاطر اين است كه حداكثر آن ،اين
خواهد بود كه بگوييم كل علم و فن آوري بايد متناسب با اين تحول پيدا كند .ولي اينكه گفتيم حداقل به خاطر
اين است كه طبيعتا جنس پيشرفت به دليل اينكه با جامعه سر و كار دارد حتما علوم انساني و اجتماعي درگير
هستند و ارتباط مستقيمي بين اين دو وجود دارد ).و نكته بعدي اينكه ارائه الگوي پيشرفت به تبيين مباني ،متغيرها
و شاخصهاي پيشرفت احتياج دارد .و از اين سه مورد به عنوان اركان الگوي پيشرفت ياد خواهيم كرد .يعني ما
به عبارتي بايد بتوانيم اين سه سوال را جواب بدهيم كه مباني الگوي پيشرفت چيست؟ متغيرهاي الگوي پيشرفت

چيست؟ شاخصهاي آن چيست؟ و سوم اينكه بعد از تحقق پيشرفت ،الگوي پيشرفت تحقق پيدا نميكند و اين
كافي نيست .شرط الزم هست اما كافي نيست .طراحيهاي ديگري هم به اين منظور الزم است كه انجام بپذيرد.
مفهوم الگوي پيشرفت
نكته بعدي مفهوم الگوي پيشرفت است كه هنوز هم بحث مبهمي است .و يكي از بحثهاي ترويجي كه بايد
انجام شود و به نظرم جا دارد كه جلسه مستقلي گذاشته شود كه منظورمان از الگوي پيشرفت چيست؟ ما چند
احتمال را مطرح كرده و در عين اينكه اين احتماالت را نفي كرديم اما نفي مطلق هم نكرديم .لذا تعبيري كه
استفاده كرديم اين است كه صرفا به اين شكل نيست .از اين صلبها ميخواهيم به يك ايجاب برسيم كه نهايتا
الگوي اسالمي پيشرفت را چه بدانيم .با چه ادبيات و چه اصطالحي اين بحث را انجام بدهيم كه كاملتر باشد.
 .1گفتيم الگوي اسالمي پيشرفت؛ مباني ،اصول و مفروضات حاكم بر پيشرفت نيست هرچند الگو مبتني
بر اين موارد هست .يعني الگوي پيشرفت احتياج به مبنا و تعيين مباني و اصول و مفروضات دارد ولي
اينكه آن مباني و اصول را ذكر كنيم و بگوييم كه فرض بفرماييد در پيشرفت سياسي مردم گرا هستيم و
بر اساس مشاركت مردم در الگوي اقتصادي هستيم و ...ميگوييم الزم است ولي اين الگو نيست.
 .2دوم اينكه صرفا نمونه نظري و ساده شدهاي از پيشرفت عيني نيست .چون يكي از معاني كه براي الگو
ذكر ميشود و درست هم هست اين است كه ميگويند الگو يعني يك مدل ساده شدهاي از واقعيتي
است كه شما ميخواهيد محقق كنيد ،يا ميخواهيد توصيف كنيد .لذا بعضي جاها هم از آن با عنوان
ماكت و مدل هم ياد ميكنند .فرض كنيد ميخواهيد يك پروژه عظيم درست كنيد اول الگويش را
ميسازند يعني يك ماكت از آن درست ميكنند و ميگويند اين الگوي كوچك و ساده شدهاي از آن
واقعيت گسترده و پيچيدهاي است كه قرار است اتفاق بيفتد .منتها وقتي ما ميگوييم الگوي پيشرفت،
آيا صحيح است كه صرفا اين معنا را از آن اراده كنيم يعني بگوييم كه نمونه ساده شدهاي است از آن
پيشرفت و ايدهآلي كه انتظار داريم تحقق پيدا كند .اين طور نيست .هرچند نظام بايد عوامل پيشرفت را
در خود داشته باشد .يعني اگر الگو فاقد اين باشد كه متغيرهاي پيشرفت و نسبت بين اينها چيست؟ باز
آن كاركرد مناسب خود را نميتواند داشته باشد .پس صرفا بيانگر ايدهآلهاي جامعه آرماني اسالمي
ايراني نيست.
 .3يكي از احتماالت ديگري كه در ادبيات اين بحث مطرح شده و بعضي اين احتمال را تقويت كردند
اين است كه وقتي ما ميگوييم الگو ،الگو يعني اسوه .در ادبيات ديني هم داريم كه رسول اهلل (ص)

اسوه است يعني الگو است .ولي ميخواهيم ببينيم كه آيا اينجا ما صرفا با آن اصطالح كار داريم .اسوه
به آن معنا يعني يك نمونه تام و تمام و بينقص .حاال ما وقتي ميگوييم الگوي پيشرفت تام و تمام و
آن ايدهالي كه ما ميتوانيم در يك آينده دوري ترسيم كنيم و بگوييم كه در آينده دور شهرهاي ما به
اين شكل هستند و آدمها ،ابزارها و روابطمان اين چنين هستند و الي آخر .ما گفتيم صرفا اين نيست.
هرچند بايد جامعه را به سمت آرمانهاي مشخص هم سوق بدهد ،و اگر الگو چنين چشم اندازي را
مقابل خود نداشته باشد باز ميلنگد .ولي اينكه صرفا بگوييم ميخواهيم الگو بدهيم و ايدهآلها ،جامعه،
هدف و مطلوب آرماني را ترسيم كنيم .خير اين كافي نيست .اين حرفها راحت به دست نيامده
است .اين سخناني است كه در ادبيات مطرح شده و اينكه ما نسبت الگوي پيشرفت را با هركدام از اينها
بتوانيم تعيين كنيم مقداري دشوار بوده و هست و چه اينكه ممكن است بعضي آن نتيجهگيري كه
خواهيم كرد را نپسندند.
 .4يك احتمال ديگر اين است كه الگوي پيشرفت يعني نقشه راه پيشرفت .معني نقشه راه واضح است
يعني اينكه ما بر اساس آن چگونگي گام برداشتن در طراحي پيشرفت را ترسيم ميكنيم .ما گفتيم نقشه
راه به معناي برنامه پيشرفت نيست .قيد زديم و تفسير كرديم و گفتيم كه اگر تلقي شما از نقشه راه،
برنامه پيشرفت باشد و منظور از برنامه هم مشخصا گامهاي زمانبندي شدهاي كه بر اساس مقدور
سنجي از شرايط برداشته ميشود .گفتيم نقشه راه به معناي برنامه پيشرفت هم نيست .هرچند الگوي
پيشرفت به گونهاي ماهيت برنامهاي نيز دارد .با توضيحي كه عرض ميكنم مشخصتر ميشود كه
سخن بنده تناقض نيست .ميگويم ماهيت برنامهاي دارد ولي برنامه پيشرفت نيست .چرا؟ به دليل اينكه
اين جنبه از برنامه و نقشه راه را دارد كه در آن مرحلهبندي هم بايد دربيايد ولي اين خصوصيت برنامه
را ندارد كه زمانبندي و امكان سنجي كرده باشد و نسخه بدهد براي واقعيت حال حاضر.
حاال به نتيجهگيري نزديك ميشويم و ميگوييم بر اين اساس الگوي پيشرفت داراي مبنا و هدف اسالمي
بوده و دربردارنده نظام عوامل ساده شده حاكم بر پيشرفت است به گونهاي كه مسير كالن حركت را نيز
مشخص ميكند .يعني ما جنبههاي ايجابي از آن سلبها را جمع كرديم .يعني هر جنبه نيمه پري هم داشت كه
همه را در اين عبارت جمع كرديم و گفتيم مبنا و هدف ميخواهد ،نظام عوامل ساده شده ميخواهد ،مسير
كالن را هم ميخواهد حاال اگر بخواهد همه اين خصوصيات با هم جمع شود بايد الگوي پيشرفت را چه بدانيم
كه اين خصوصيات از دل آن دربيايد؟

به اين شكل تعبير كرديم و گفتيم كه با دربرگرفتن تمام ويژگيهاي فوق ميتوان گفت الگوي پيشرفت
مورد نظر سازوكار مطلوب حركت است .كلمه سازوكار مطلوب حركت كلمه كليدي در اين تعريف است.
سازوکار مطلوب حرکت در مسير پيشرفت و عدالت ،مبتني بر فرهنگ اسالمي و متناسب با
اقتضائات جامعه ایراني است.
اسالميت و ايرانيت آن معلوم شد .هدفش هم در مسير پيشرفت و عدالت است ،منتها كلمه كليدي سازوكار
مطلوب است .يعني الگوي پيشرفت ناظر به يك وضعيت خاص نيست .بلكه وضعيتساز است .معادله است بيش
از آن كه برنامه باشد .معادله حركت است بيش از آن كه نمونه ساكن و ثابت و ايستا باشد .معادله حركت پويا
است .بنابراين به دليل اينكه پيشرفت ،خود يك ماهيت متغير و متحركي دارد الگوي پيشرفت هم نميتواند يك
امر خشك ،ساكن و ثابت باشد .الگوي پيشرفت ميخواهد با وضعيت زندگي من ارتباط برقرار كند كه وضعيت
زندگي را چطور سامان بدهد تا به آنجايي برسي كه آرمان است .آرمانهايمان را بايد ترسيم كنيم و ميتوانيم
ترسيم كنيم .بايد اخالقهايمان خوب باشد و موحّد باشيم و متعبّد باشيم و حرام و حالل رعايت كنيم و الي
آخر.
هدف از طراحي الگوي پيشرفت
اما اهدافي كه ما از اين كار و طراحي و ارائه داريم چيست؟ انتظار داريم كه از برخورد سطحي پيشگيري
كند و مسير علمي كه ميتوانيم بر اساس آن به يك برنامه پژوهشي ملي برسيم را معين كند و امكان استفاده
هدفمند و موثر از نيروها را بدهد و اميد به حركت را ايجاد كند .سواالت اصلي و فرعي ما بر اين اساس چه
ميشود؟ سوال اصلي اينكه الگوي اسالمي چگونه به دست ميآيد و چگونه جامعه را به پيشرفت رهنمون
ميكند؟ و سوال فرعي اينكه فرهنگ پيشرفت چيست؟ چه تاثيري بر تعيين الگوي پيشرفت دارد؟ چه عواملي
فرهنگ پيشرفت را تشكيل ميدهند؟ و رابطه مباني الگوي پيشرفت با متغيرها و شاخصهاي الگوي پيشرفت
چيست؟ تفاوت و رابطه الگوي پيشرفت با مهندسي پيشرفت و برنامه پيشرفت چيست؟ اينها را يكي بگيريم يا
متفاوت بگيريم؟ اگر متفاوت ميگيريم چه تفاوتي براي آن قائل شويم؟
پيشامد الگوي پيشرفت  :فرهنگ پيشرفت اسالمي
قدم اول بحث ما كه از آن به عنوان پيشامد الگوي پيشرفت ياد ميكنيم( .كه منظورمان از پيشامد الگوي
پيشرفت فرهنگ حاكم بر الگوي پيشرفت است ).اين خود يك باب جديدي را باز ميكند يعني ما نميتوانيم

مستقيما الگوي پيشرفت طراحي كنيم و به اين توجه ميدهد كه الگوي پيشرفت لزوما بر يك فرهنگي استوار
است و شما بايد آن فرهنگ را بشناسيد .و اگر ميخواهيد تحول ايجاد كنيد و بگوييد ميخواهم اسالمي كنم
بايد در آن فرهنگ حاكم بر الگوي پيشرفت تغيير ايجاد كنيد .حاال اين فرهنگ چيست؟ در ادامه بيشتر در
موردش سخن خواهيم گفت.
گفتيم گرايشاتي كه به زيرساخت الگوي پيشرفت توجه دارند در پاسخ به اينكه اين زيرساخت چيست( ،يعني
همان فرهنگ پيشرفت) و آيا زيرساخت الزم وجود دارد يا خير پاسخهاي متفاوتي دارد.
پاسخ اول ،گفتند كه پشتوانه علمي الزم براي اين مهم ،گرايشي از علم اقتصاد به نام اقتصاد پيشرفت و يا
اقتصاد توسعه است .اگر سوال شود چنانچه علم اقتصاد موجود پاسخگوي نياز پيشرفت در كشور است چرا هنوز
ب ا ابهامات جدي در اين رابطه روبرو هستيم؟ پاسخ اين عده اين خواهد بود كه چون كار به دست سياستمداران
است نه عالمان .ميگويند ما كارهاي نبوديم و رشتههاي فني و مهندسي مدير مملكت شدهاند و كار را خراب
كردهاند و كار را به دست كاردان نداديم اگر به دست آقاياني كه اقتصاد توسعه بلدند ميداديم آبادش
ميكردند .به اين ترتيب ساحت علم همچنان منزه ميماند .پس فرهنگ توسعه ،زير ساخت توسعه را بنا به اين
احتمال چه چيز معين ميكرد؟ اقتصاد توسعه .ميگويد خب چرا نكرده؟ براي اينكه دستش نبوده است.
پاسخ دوم ،اين است كه بگوييم پشتوانهاش فقط اقتصاد نيست بلكه كليه علوم اجتماعي و علوم انساني
است .اما ساير علوم همچون مديريت ،جامعه شناسي و فرهنگشناسي و علوم سياسي در اين موضوع علوم
پشتيبان محسوب ميشوند و در اينجا علوم اجتماعي را به اصطالح خاص بكار برديم .فقدان الگوي بومي
متناسب نيز به دليل به كار نگرفتن عالمان است يا به دليل كهنه بودن علم عالمان است .عرض ما اين بوده است
كه نقطه مثبت و مهم اين انديشه اصالح تعريف پيشرفت از پيشرفت رفاه و پيشرفت متوازن و پايدار است ،يعني
اينكه دانش پشتيبان پيشرفت فقط اقتصاد توسعه نيست .علوم اجتماعي بايد پا به ميدان بگذارند و اين نشاندهنده
اين است كه پيشرفت را همه جانبهتر ميبيند و به همين خاطر ميگويد هر كدام از اين علوم بايد بخشي از اين را
پشتيباني كنند و پاسخ بدهند و عهدهدار شوند كه اين در ادبيات توسعه موجود هم هست و ميگويند كه
پيشرفت متوازن و پايدار خوب است و ميگوييم يك گام به جلو است منتها همچنان علوم موجود را پاسخگو
ميداند حداكثر با پااليش و گزينشي كه در آن انجام ميگيرد و اين را منجر به پاسخ ميداند.

پاسخ سوم اين است كه بايد تحول علمي به ويژه در حوزه علوم اجتماعي انجام شود تا پشتوانه علمي الزم
براي دستيابي به الگوي پيشرفت پديد آيد .يعني فرهنگ پيشرفت و فرهنگ حاكم بر الگوي پيشرفت را
خروجي دانش اجتماعي موجود ميدانيم .در اين نگاه تعريف پيشرفت دقيقتر ميشود و پيشرفت به تعالي معنا
ميشود و ثانيا مبتني بر فرهنگ اسالمي ،فرهنگ پيشرفت بايد متحول شود .وقتي كه پذيرفتيم كه فرهنگ
پيشرفت يك موضوع مهمي است و از جاي ديگر هم نسبت بين دين و فرهنگ را مورد توجه قرار داديم و
گفتيم دين محور فرهنگسازي است طبيعتا آغاز اين مطلبي كه هسته اصلي كار ما را معين ميكند اين است كه
نسبت بين دين و پيشرفت چيست؟ وقتي اين را معين كرديم الگوي پيشرفت ،دامنه اين فرهنگ و اين اعتقاد
شكل ميگيرد .و مبتني بر فرهنگ پيشرفت اصالح شده ،الگوي پيشرفت اسالمي پديدار ميشود .پس علم يك
نقش ممتازي در شكل گيري الگوي پيشرفت پيدا ميكند.

نمودار  :1چيستي فرهنگ پيشرفت

حال آمديم خود اين فرهنگ پيشرفت را بازتر كرديم و گفتيم ما يك فرهنگ اسالمي و يك فرهنگ
پيشرفت و يك الگوي پيشرفت داريم .از آخر به اول عرض ميكنم .الگوي پيشرفت سه زير الگو ميتواند داشته
باشد .الگوي پيشرفت سياسي ،فرهنگي و اقتصادي .چرا اين را ميگوييم؟ به لحاظ ابعاد جامعه چون ميگوييم
الگوي پيشرفت ،پيشرفت جامعه است و جامعه حداقل اين سه بعد را دارد .فرهنگ پيشرفت چيست؟ ميگوييم
آنچه كه فرهنگ پيشرفت را معين ميكند علوم اجتماعي هستند كه علوم اجتماعي با روش توليد ميشوند و مبنا
دارند .بنابراين ما بايد مباني علوم اجتماعي را بتوانيم متحول كرده باشيم و روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي را
بايد متحول كرده باشيم تا بتوانيم علوم اجتماعي را متحول كنيم .تازه اين كار را كه انجام بدهيم فرهنگ
پيشرفت را متحول كرديم .اين را كه متحول كرديم آن وقت ميتوانيم از دلش الگوي پيشرفت را دربياوريم.

نمودار :2چگونگي تحول در فرهنگ پيشرفت

حاال فرهنگ اسالمي چيست؟ نظام باورها ،ارزشها و رفتار اسالمي است .اين باورها و ارزشها و رفتارها
بايد آن مباني را شكل بدهد.
تحول در مباني علوم اجتماعي
اينكه آنچه كه ما از آن به عنوان نظام معرفتي اسالمي ياد ميكنيم .بايد چترش روي تحول محتواي علوم
اجتماعي بيفتد ،اين علوم كه متحول شد ميتواند به من بگويد كه الگوي پيشرفت اسالمي چيست .از اين نظريه
و در پارادايم اين نظريه اينكه با اين جهتگيري بخواهيم كار كوتاه مدت انجام بدهيم بايد چكار كنيم؟ يعني مهم
اين است كه آن كار كوتاه مدت و ميان مدت ما در راستاي اين معنا پيدا كند .گفتيم نظام مباني و نظام اهداف
علوم اجتماعي .يك كلمه نظام به آن اضافه كرديم براي اين كه توجه بدهيم كه بايد يك نگاه منظومهاي به
معرفت علمي داشت و تك نگاره تصور نكرد .چه اينكه روش هم همين طور است .نظام روشگاني خواهيم
داشت و نظام علوم را به همين دليل تحويل ميگيريم .لذا اينكه شما علوم وحياني را باال مينشانيد يا علوم
اجتماعي را باال مينشانيد يا علوم رياضي و فيزيك يا زيست را باال مينشانيد در طبقه بندي علم فقط خط كشي
نيست و تاثيرات محتوايي هم دارد .ما وقتي كه ميخواهيم تحول ايجاد كنيم بايد بتوانيم اين مسير را طي كنيم
يعني مباني و اهداف مطلوب جامعه را ترسيم كنيم و بعد مباني اهداف دانش ،تا بتوانيم مباني و اهداف پيشرفت
را بر اساس اين به دست بياوريم.

نمودار : 3نمودار تحول در مباني و اهداف پيشرفت

مقداري تاثير مباني بر علوم اجتماعي و سير آن را في الجمله توضيح داديم و گفتيم مبتني بر هستي شناسي
فلسفه تاريخ شكل ميگيرد و مبتني بر آن ،جامعه شناسي و انسان شناسي تا علوم اجتماعي شكل ميگيرد.
سواالت اساس در مباني علوم اجتماعي چيست؟


هستي :خالق عالم آن را بر اساس قوانين ثابتي رها كرده است يا همواره رب وقيوم عالم است؟



تاريخ :برآيند تحوالت جوامع ـ كه تاريخ را ميسازد ـ به چه سمتي ميرود؟ آيا حركت آن جبري
است يا اختياري؟



جامعه :جامعه چيست؟ تغييرات آن از چه سازوكاري پيروي ميكند؟



انسان :انسان كيست؟ به دنبال چيست؟ محركهاي او كدام است؟ چه اندازه مديريتپذير است؟

نمودار :4تاثير مباني بر علوم اجتماعي

تاثير نظام نيازها در توليد علم
گفتيم مسائل علمي كه عالمان هر علم به آن ميپردازند از كجا توليد ميشود ،چون آن مسائل است كه
سررشته پيشرفت علم و مسير توليد علم را معين ميكند .شما در مقياس كامال كوچك دانشگاهي چهار دانشجو
داريد و يك استاد .شما از طريق تعيين موضوع پايان نامه و تحقيق ذهن او را هدايت ميكنيد .يعني كاروان و
قطار علم بر ريل مسائلش حركت ميكند و آن فرهنگ و آن نظام مديريتي كه بتواند اين را مديريت كند ،
مديريت علم را به دست گرفته است .بعضي فكر ميكنند وقتي صحبت از مديريت دانش و سياستگذاري علم
ميشود به اين معني است كه ما ميخواهيم بگوييم دانشمند ،تو چه فكري بكن و چه نتيجهاي بگير .به همين
دليل در مقابلش مقاومت ميكنند .در صورتي كه اصال بحث اين نيست ،ريل گذاري است .در اين ريل كه

حركت كردي از اين ريل ديگر خارج نميشويد .البته در مسير علم به اين خشكي هم نيست .اين مسائل تابع
اهداف هستند .اهداف تابع نيازهاي جامعه هستند .نيازهاي جامعه تابعه نياز ارزشي است كه آن جامعه پذيرفته
است .ما مشكلي كه داريم اين است كه بعضا نيازهاي جامعه ما مبتني بر نظام ارزشي جامعه شكل نميگيرد .چرا
شكل نميگيرد؟ نظام ارزشي جامعه چرا با نظام نيازهاي جامعه فاصله ميگيرد؟ به خاطر اينكه محركهاي
رقيبي وجود دارند كه ما آگاهانه يا ناآگاهانه از آنها متاثر ميشويم و بعضا نياز كاذب براي ما درست ميشود.
مثال فكر ميكنيم آن مسالهاي كه مساله روز اروپا يا آمريكا است ،اين يعني قله علم .يعني جلوتر از آن نيست.
ميگوييم ما هم كه عجله داريم كه برسيم به آخرين پيشرفتها پس اگر ما هم االن برويم سراغ آن مسالهاي كه
در دانشگاه بركلي راجع به آن تحقيق ميشود ميانبر زديم و رفتيم همان جايي كه بحث روز دنيا است و در قله
علم حركت ميكنيم .چون جامعه علمي ما و اساتيد ما تصورشان اين است آن مساله را ميآورند اينجا،
ميگويند آقاي دانشجو تو راجع به فالن چيز تحقيق كن و حاال يك رنگ بومي هم به آن بزنند .اين نياز معلوم
نيست نياز جامعه تو باشد .او در مسير تمدنسازي خودش مشكالتي دارد و مسائل خودش را با اين روش حل
ميكند ،تو وقتي اين كار را ميكني ناآگاهانه مغز دانشجوي خودت را براي حل مسائل تمدن مادي خرج
ميكني .حاال چهار مساله هم شايد اين طور نباشد و به درد شما هم بخورد .ولي اين توجه وجود ندارد .وقتي
اين توجه نبود نتيجه اين ميشود كه ما نيازهاي جامعه خودمان را نميشناسيم و سرمايهگذاري نميكنيم.
وقتي كه ميگوييم نيازهاي جامعه را بشناسيم بعضيها اين را هم اشتباه ميفهمند .نياز جامعه چيست؟ ميرويم
كف جامعه و نظرسنجي ميكنيم و مي گوييم مساله شما چيست؟ ميگويد مثال مشكل من اين است كه اگر
ميشد مقداري نسبت به عفاف و حجاب ،نظام آسانتر ميگرفت ما راحتتر بوديم .فرض هم ميگيرم كه اين
نظرسنجي درست است يعني آن جامعه واقعا چنين نيازي دارد من وقتي كه ميگويم نياز جامعه ميگويم اين
جوان من كه االن اين نياز را پيدا كرده ولو كه دارد اين نياز را ابراز ميكند اين نياز جامعه من نيست .نياز جامعه
من كه مقيد كردم به نيازي كه تحت جاذبه نظام ارزشي و آرماني جامعه من است  ،بر محور فرهنگ اسالم و
انقالب شكل گرفته است ،بنابراين در كف ميدان جامعه هم ما نياز كاذب و غير كاذب داريم ،نه! اصال كاذب
نيست و واقعي است ولي شما بايد نيازها را هدايت كنيد .بعد از دل اين اهداف و مسائل درميآيد .اين احتياج
به تحول روش تحقيق دارد .روش تحقيق ،امكان جريان مباني و اهداف را در نظريهپردازيهاي علمي فراهم
مينمايد ،اما هر روش علمي ضامن جريان معارف الهي در بدنه علم نيست ،بلكه برعكس اگر مبتني بر انديشه

تجربهگرايي شكل گرفته باشد راه ابتناء نظريههاي جامعهشناسي ،مديريت ،اقتصاد و ...بر پيشفرضهاي اسالمي
را ميبندد.

نمودار  :5تاثير اهداف بر علوم اجتماعي

ارکان الگوي پيشرفت
در اركان الگوي پيشرفت سه ركن را پيشبيني كرديم .نظام مباني ،نظام متغيرها و نظام شاخصها.
مباني الگوي پيشرفت ،مفاهيمي بنيادي هستند كه طراحي الگوي پيشرفت بر آنها استوار است .اين مباني،
رابط مهم علوم اجتماعي و الگوي پيشرفت ،يا به عبارت ديگر خروجي علوم اجتماعي و وروديِ الگوي پيشرفت
اسالمي محسوب ميشوند.
متغيرهاي پيشرفت ،عواملي هستند كه شكل موضوعي و معين به خود گرفتهاند (به همين دليل از ابعاد
پيشرفت ،ملموستر هستند) اما :
 اوالً هنوز قابل اندازهگيري كمي نيستند (به همين دليل براي اندازهگيري محتاج شاخصهگذاري هستند).
 ثانياً :جنبه وصفي دارند؛ مثل :بهداشت و سالمت
 ثالثاً :وصف يكي از ابعاد سياسي ،فرهنگي يا اقتصادي هستند اما ـ به اصطالح ادبيات برنامهريزي ـ غالباً
فرابخشي هستند؛ مثالً :مشاركت ،يكي از متغيرهاي سياسي است با اين وجود مشاركت فرهنگي و
اقتصادي هم معنا و ضرورت دارد.
به نظر ميرسد در معناي اسالميت متغيرها با چند تفاوت معنادار ،روبرو خواهيم بود:
 اوالً :تغيير در بعضي متغيرها يا شاخصها؛ مثالً :تولي و تبري ،امر به معروف و نهي از منكر ،ميزان
نمازگزاردن جزء معيارهاي پيشرفت مادي نيست بلكه برعكس ميزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل
نشاط و پيشرفت شمرده شود.
 ثانياً :تغيير در معنا و محتواي بعضي معيارهاي به ظاهر مشترك مثل تفاوت در معنا يا محتواي عدالت،
آزادي ،توليد علم ،كرامت انسان ،شايسته ساالري ،نشاط.

 ثالثاً :تغيير در ارزشگذاري يا وزندهي به عواملي مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفهها ،ثبات خانواده در
متغيرها و صندلي سينما در شاخصها.
شاخص هاي پيشرفت شامل شاخص هاي سياسي  ،فرهنگي ،اقتصادي مي باشد.
پس آمد الگوي پيشرفت( :از الگوي پيشرفت تا تحقق پيشرفت الهي)
تا بدين جا دو گام دشوار ـ برداشته نشد اما ـ تبيين شد به گونه اي كه راه براي پيمودن واضح باشد.
در گام اول ،معلوم شد نميتوان مستقيم به سراغ طراحي الگوي پيشرفت اسالمي رفت و بايد سابق بر آن با
تحول در علوم به ويژه علوم اجتماعي ،فرهنگ پيشرفت منقلب شود.
در گام دوم ،الگوي پيشرفت از سطوح سه گانه به هم پيوستهاي تشكيل شد كه ختم آن به ارايه نظام شاخصه
بود.
در گام سوم ،ادعا اين است كه از الگوي پيشرفت اسالمي تا تحقق پيشرفت اسالمي دو مرحله واسطه است:
 .1مهندسي پيشرفت اسالمي
 .2برنامه پيشرفت اسالمي
الگوي پيشرفت ،منطق طراحي و مهندسي را ارايه مينمايد ،از طريق معين كردن متغيرها و نسبت بين آنها و
نيز ارايه شاخصههايي براي تشخيص آنها محسوب مي شود.
مهندسي پيشرفت به معناي طراحي چگونگي پيشرفت است .و اين كار از طريق طراحي ساختارهاي سياسي،
فرهنگي و اقتصادي انجام مي شود .مهندسي پيشرفت ،طراحي ساختارها و نهادهاي اجتماعي براساس معيارهاي
تعيين شده در الگوي پيشرفت است .ساختار جريان قدرت ،ساختار جريان اطالعات و ساختار جريان ثروت در
جامعه را معلوم مي نمايد.
برنامه پيشرفت گام بعد از مهندسي پيشرفت است .وجه تمايز برنامه و پيشرفت اين است كه قيد زمان و
مقدورات در آن وارد ميشود .اهداف ،عملياتي تر و مأموريتها اجرايي تر ميشود.
برنامه پيشرفت مشتمل بر سه مرحله است:

 .1تشخيص وضعيت
 .2تنظيم فعاليت
 .3تأمين منابع
پيشرفت اسالمي حاصل اجراي برنامه پيشرفت اي است براي اين منظور سه اقدام ديگر الزم است:
 .1نظارت
 .2ارزيابي
 .3بازخوردگيري
در انتها يك نمودار است و آن نمودار را خدمت شما عرض ميكنم.

نمودار : 6فرايند دستيابي به پيشرفت اسالمي -ايراني

بحث مباني را گفتيم و مفهوم پيشرفت كه آخرش ميشود تعالي فرد و جامعه در مسير عبوديت .بعد بعضي از
مباني را گفتيم مانند جهاني سازي و موضعي كه نسبت به جهاني سازي داريم و نسبت به تجدد و پسا تجدد يا
عقالنيت مدرن داريم .يعني عقالنيت ديني را جاي عقالنيت مدرن ميگذاريم .تعيين موضع نسبت به فردگرايي
و جمع گرايي و عدالت اجتماعي و نسبت بين دين و پيشرفت ،اينها از جمله نقاط تعيين كننده در مباني است.
بعد در نظام متغيرها آمديم نظام متغير را معنا كرديم و ابعاد جامعه را مشخص كرديم و بعد گفتيم كه متغير يعني
چه؟ و بعد اينكه معيار اسالميت چيست؟ و بعضي از متغيرها را در سه حوزه سياسي ،فرهنگي اقتصادي
برشمرديم .بعد سراغ شاخصها آمديم و گفتيم اگر ما بخواهيم شاخص اسالمي براي اينها معين كنيم در
شاخص پيشرفت سياسي از جمله ميتوانيم نسبت به اين موارد توجه كنيم .و آمار سنجي كنيم كه شاخصهاي
فرهنگي به اين كيفيت است و البته توجه داريد كه اين از باب نمونه است و بحث تفصيلي و تكميلي نسبت به
اين بايد سر جاي خود به صورت دقيق و كاملي انجام بگيرد .فقط خواستيم تا انتهاي بحث نزديك شده باشيم و
بحث مقداري عملياتيتر شده باشد.
از اين بحثي كه راجع به فرهنگ پيشرفت شد يك نتيجه گيري كرديم و گفتيم كه معلوم شد ما مستقيم
نميتوانيم سراغ الگو برويم و يك پيش زمينهاي الزم داريم و بعد از آن ميخواهيم بگوييم كه بعد از الگوي
پيشرفت دو گام ديگر بايد بردايم .مهندسي پيشرفت و برنامه پيشرفت و به اين نمودار مي رسيم .ميگوييم حاال
فرض كنيم بر اساس فرهنگ پيشرفت ما به الگوي پيشرفت رسيديم ،بعد از الگوي پيشرفت بايد مهندسي
پيشرفت و برنامه پيشرفت داشته باشيم تا تحققش ما را به پيشرفت برساند .حاال اين مهندسي پيشرفت و برنامه
پيشرفت يعني چه و چه فرقي دارد .اينجا معنا كرديم و معيارهاي هركدام را گفتيم و رسيديم به اينجا .يعني اين
نمودار كل بحث ما را ترسيم ميكند كه ميگوييم چه كار بايد بكنيم؟ گفتيم فرهنگ پيشرفت بايد اصالح شود
بر اساس آن الگوي پيشرفت اصالح شود و بر اساس آن مهندسي پيشرفت اصالح شود و بعد برنامه پيشرفت و
اجراي برنامه كه ميشود پيشرفت.
تحقق پيشرفت يعني همان شكلگيري تمدن اسالمي و هر كدام از اينها يك فروعاتي پيدا كرد .يعني فرهنگ
پيشرفت را كه ميخواهيم تحول ببخشيم يعني دانش پشتيبان الگوي پيشرفت را بايد تحول ببخشيم و اين تحول
دانشي با تحول در مباني و روشها است تا به نظام علوم منجر شود .اگر بخواهيم الگوي پيشرفت را متحول كنيم
بايد مباني و متغيرها و شاخصها را تغيير بدهيم .اگر مهندسي كنيم ،منظور ما از مهندسي پيشرفت ،مهندسي

ساختارهاي جامعه است .در برنامه پيشرفت ما بحث تشخيص وضعيت و تنظيم فعاليت و تامين منابع داريم .يعني
برنامه ميخواهد فعاليت و تدابير ما در تغيير و تغييراتي كه ميخواهيم در كف جامعه ايجاد كنيم عملياتي كند.
دستاوردهاي مقاله
 .1الگوي پيشرفت اسالمي ـ ايراني حلقه مهمي است كه با قبل و بعد خود ،معنا يافته و اثربخش ميشود.
 .2چگونگي ضمانت اسالميت الگو معلوم شد.
 .3كليات برنامه پژوهش ملي در اين موضوع ارايه شد .تا نويد بخش حركت نوين ,روشن و اميدبخش در اين
عرصه باشد.
 .4قدرت آسيبشناسي وضع موجود فراهم گرديد.
 .5مشخص شد بدون تحوالت زيرساختي انتظار چه ميزان تغيير و نوآوري در اين عرصه را بايد داشت.
 .6مشخص شد نگاه عاجل به موضوع نبايد نخبگان را از روند اصولي حركت در اين مسير بازدارد.
 .7با ذكر مواردي معلوم شد آموزههاي اسالمي در متن الگوي پيشرفت حضور مي يابد.
سواالت
 من چند سوال دارم .بعد هم يكي دو نكته و مالحضه را عرض ميكنم .من به دنبال پاسخي به اينپرسش هستم كه چرا ما هنوز در تحيريم .آيا اين تحير ،تحير تقديري است يا تحير كاذب است و چگونه از اين
تحير ميشود خارج شويم .راه خروج از تحير چيست؟ قطعا اگر از خودم اين سوال را بپرسند خواهم گفت كه
انديشههايي كه فرموديد مدد مي رساند كه از اين تحير خارج شويم .خروج از تحير ،راه توليد و ترويج انديشه
مبتني بر وحي خداست ،مبتني بر دين مبين اسالم كه با عقل فطري انسان توافق دارد است .اين مهمترين پرسشي
است كه جامعه علمي ما به گمان بنده براي نيل به آن الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بايد پاسخ ميداد و بايد
پاسخ بدهد .بيش از دويست سال است كه با غرب مواجه شديم و هنوز هم در تحير مانديم ،از تحير ناصر الدين
شاه بگيريد تا تحير عباس ميرزا و تا تحير دوران پهلوي و تا تحير بعد از انقالب اسالمي .خود انقالب اسالمي

خروج از تحير بود ولي  35سال است كه افق راه آينده و اينكه ايران ميخواهد چه باشد را هنوز براي خودمان
ترسيم نكرديم ،يا ناقص ترسيم كرديم .من معتقدم كه ما قبل از رسيدن به الگوي پيشرفت اسالمي ايراني يك
مباني اساسي جدي نياز داريم و پرداختن به آن مباني است .اين فرمايشي را كه فرمودند همانند يك سند چشم
انداز به موضوع نگاه نكنيم ،من تصور ميكنم كه معنيش اين است كه نگاه مهندسي به اين موضوع جواب
نميدهد و قاعدتا يك نگاه جامعشناختي و فكري نياز خواهد داشت.
 مطلب دوم اين است كه آيا اينجا فرهنگ را تقريبا مترادف با تفكر گرفتيد يا تفكر ديني و تفكر انسانيرا مفروض گرفتيد و فرهنگ را مبتني بر آن قرار داديد و مسير را از فرهنگ شروع كرديد .ميخواستم ببينم
تكيه گاه شما فرهنگ است يا يك اليه بيشتر يا عميقتر از آن كه محفوظ مانده است.
 نكته سوم اين است كه راهبرد و سياستگذاريها را مساوي با مهندسي گرفتيد و اگر چنين نيستتكليف راهبرد بايد معلوم شود .من با توجه به اينكه با فرهنگستان و بزرگواران آن تقريبا آشنا هستم فكر ميكنيد
كه ما از نگاه مهندسي اجتماعي ميتوانيم به تعين اجتماعي برسيم يعني پيشرفت نياز به تعين دارد .پيشرفت و
عينيت قرين هم هستند اگر در ساحت چيستي بمانيم ،اگر در ساحت مهندسي اجتماعي بمانيم چطور ميتوانيم
آن تعيّن و عينيت را محقق كنيم .ما براي خروج از تحير نياز به تعيّن داريم .بحث الگوي پيشرفت يك كليت
است و يك پديده مركب است كه از زواياي گوناگون بايد نگريسته شود .عرض ميكنم با جناب عالي كامال
موافق هستم و قطعا كشور از اين تالش عالمانه و محققانه و انديشمندانه شما به واسطه اين مركز بهرهمند خواهد
شد و حتي فراختر از اين از وجود شما استفاده خواهد شد.
 من درست نفهميدم كه منظور شما از بحث چيستي و الگو و اين اتكا و ابتناي الگو بر فرهنگ وفرهنگ بر مباني ارزشي چيست؟ قبول داريم فرهنگ قطعا بر پايه مباني ارزشي است و فرهنگ ما بايد توسعه
پيدا كند و اگر مباني ارزشي غير باشد بايد پااليش كرد و الگو هم بايد برخاسته از اين باشد .منتها متوجه نشدم
كه چه نتيجهاي ميخواهيد بگيريد و اين برداشت چه نتيجهاي دارد .چون شما فرموديد فرآيند تحول .فرموديد

كه منظور ما از تحول يعني معادله تحول ،اينكه آن فرمايش شما در معادله تحول چه جايگاهي داشت و دوم
اينكه خود معادله تحول را كه يك فرايند است و يك نقطه شروع دارد و يك نقطه خاتمه دارد ،اگر مقداري
توضيح بدهيد ممنون ميشوم.
 نكتهاي كه هست من فكر ميكنم مسالهاي در رابطه با الفاظ داريم .چند نكته را آقاي دكتر اشارهكردند ،اينكه ما يك سري مفاهيم مد نظرمان است ،اين مفاهيم را وقتي به كار ميبريم الفاظي را به كار ميبريم
كه معناي ديگري متبادر ميشود .مثال وقتي اينجا فرهنگ را به كار ميبريد فضاي عيني فرهنگ بروزش خيلي
بيشتر است ولي وقتي كه آدم بحث را ميشنود ميبيند كه منظور از فرهنگ با آن چيزي كه در ادبيات هست
فرق ميكند .يا مهندسي يا بحث نظامي كه شما اشاره كرديد و اين باعث ميشود كه در تعامل با قشر دانشگاهي
و قشر حوزوي ،اين تعامل خوب شكل نميگيرد و باعث ميشود آن معنا و مفهومي كه مد نظر شما است خوب
منتقل نشود.
 بحث ديگري كه به نظر ميآيد مقداري به اين بحث مربوط باشد اين است كه در ادبيات غرب خيلي ازاين بحثها مسبوق به سابقه است و به طريقي شايد به همين جوابها رسيدند و اين جوابها با مشكالتي رو به
رو شد .كه بعد براي آن راهكارهاي ديگري پيدا كردند كه شايد اگر مثال در بحثهاي شما اين بحثها مرور
شود به تكميل بحث كمك ميكند .يكي از اينها تقسيم بندي نظام اجتماعي است .به نظر ميآيد كه به مرحلهاي
ميرسيد كه نظام اجتماعي را سياستگذاري كنيد و به آن با عنوان بحث تقسيمبندي نظام اجتماعي قائل هستيد.
گفتيد حوزه اقتصاد و حوزه فرهنگ و . ...اين در ادبيات غرب خود به مشكل برخورده است .مثال بحثي كه
خيلي مبتال به اين مجموعه است بحث علم و فنآوري است .حاال كه ما در مورد نظام اقتصادي و سياسي و
فرهنگي حرف ميزنيم جايگاه نظام فنآوري كجاست؟ شايد شما جواب بدهيد كه اين حالت استقرايي دارد و
نظام فنآوري هم به آن اضافه ميكنيم و بعد ميبينيد كه نظام فنآوري ساحت فرهنگي دارد ،ساحت اقتصادي
دارد ،ساحت اجتماعي دارد و ساحت سياسي دارد .كما اينكه ما ميخواهيم به مباني هم برگرديم و بحث

ارزش ها و نيازها را هم مطرح كنيم .به نظر من راهكارهاي ديگري هم ديده شده كه از آن مشكلي كه بعدا به
وجود ميآيد بتوانيم پرهيز كنيم .چون آنجا خيلي مشكالت جدي به وجود ميآيد و وقتي اقتصاد را از سياست
جدا ميكنيد و ميخواهيد جداگانه مهندسي كنيد ،الزامات رابطه اين دو خيلي شفاف نيست .يعني ممكن است
اقتصاد به سمت اهداف خودش برود و سياست به سمت اهداف خودش .و همين االن مشكالتي كه در ليبراليسم
سر دموكراسي و اقصاد هست ،اينجا خودش را بروز ميدهد .ليبرالهاي اقتصادي ميگويند مرگ بر
دموكراسي .پايه اينها بحث آزادي و دموكراسي است ولي با دموكراسي سياسي مشكل دارند و ميگويند
آزادي اقتصادي را از بين ميبرد .حاال اين نكته در بحث جامع شناسي سيستمي خيلي روي آن كار شد و پارسنز
بحث تقسيم نظامهاي اجتماعي را مطرح كرد و لومان كسي بود كه اين بحث رابطه بين اين نظامها را تئوريزه
كرد .ولي همه اين فرايندهايي كه عرض كردم يك نقد ديگري به اينها ميشود و آن اين است كه اينها همه
ثبات را تئوريزه ميكنند يعني ميگويند نظام اجتماعي چيست و چگونه كار ميكند و ما آن را تئوريزه ميكنيم
و طيف ديگري هست كه به نظر ميآيد بحث تغيير را تئوريزه ميكنند .كه اساسا تغيير چگونه است .حاال ما در
بحث نظام علم و فنآوري در اينجايش خيلي از اين مباني استفاده ميشود كه اصال خود نوآوري چگونه به
وجود ميآيد .آيا شما در بحث نظام اجتماعي بحث تغيير و تحول و پيشرفت و يا پسرفت نظامهاي اجتماعي،
آنجا كه كساني مانند گيدنز و ...راجع به آن تئوري پردازي ميكنند را بررسي كرديد؟ اين يك نكته كه به نظر
ميآيد اين بحثها در كنار بحث شما كامل كننده است.
 بحثي هم كه هست آقاي دكتر فرمودند ما به طريقي در تحير نسبت به پيشرفت غرب هستيم .جواباولي كه داده ميشود و تمام اين مطالعات روي آن شكل ميگيرد اين است كه غرب هم مباني نظرياش را
تغيير داد و فيلسوفهايي آمدند و دستگاه معرفتي شكل گرفت و بعد دستگاه معرفتي آمد در جامعه و خودش را
نشان داد و حاال نتايجش را ميبينيم .اين رويكرد خطي باال به پايين است ،كما اينكه در فلشهايي هم كه در
شكلهايتان داشتيد همه يك طرفه بود ولي حداقل اگر بخواهيم در بحث سيستم استفاده كنيم اصال يكي از

پايههايش رابطه عليت دو طرفه است .و خود اينكه اين فرآيندها ،فرآيندهاي رفت و برگشتي است و اينكه فقط
ارزشها ،مسائل و نيازها را مشخص كند ،برعكس اين هم وجود دارد .كه به نظر ميآيد بايد در اين كار ديده
شود و اصال اينكه اين نگاه و نگاه باال به پايين چقدر جواب ميدهد محل تأمل است .در اين مورد بحثي را كه
آقا در  14خرداد در سخنرانيشان مطرح كردند ،همه سر اين بحث ميكنيم كه الگوي مطلوب چيست و
سازوكار مطلوب چيست و ميخواهيم به سمت آن برويم و اول بايد آن را ببينيم ،ولي خود آقا فرمودند ما سي
سال است كه الگو را شروع كرديم و از اول انقالب اين الگو اتفاق افتاده و يواش يواش خودش را كامل
ميكند .اينكه ما نسبت به اين گذشته چه موضعي داريم خودش جاي بحث است و به نظر ميآيد بايد در الگو
ديده شود .و در آخر هم بحث اين است كه خيليها از راههاي مختلف به بحث روش ميرسند ،به بحث علوم
اجتماعي و به بحث مهندسي و سياستگذاري ميرسند ولي اينكه صفت اسالمي چگونه به اين متصف ميشود
و اينكه علوم اجتماعي چگونه ميتواند محقق شود (هذا اول الكالم) به نظر ميآيد بحث مهمي است و مقداري
بايد به اين موضوعات بيشتر وارد شويم.
-

دو نكته به نظرم ميرسد كه چون اينجا بحث مفاهيم ميشود و درواقع آجرهايي است كه قرار است

روي آنها بنا ساخته شود .آن مفهومي كه حضرت عالي تهيه فرموديد به عنوان ساز و كار مطلوب حركت در
مسير پيشرفت به عدالت و نهايتا با رويكرد فرهنگ اسالمي و به عبارتي الگو را يك حركت اجتماعي فرض
كرديد ،به ذهنم رسيد اين سيستم اصلي كه حاال آن اجتماع باشد به عبارتي اجزاي آن را افراد جامعه در نظر
بگيريم در صورتي خوب است كه دوستاني كه در جامعه شناسي كار ميكنند ،در حوزه انسان شناسي اسالمي
هم حركتهايي داشته باشند كه خالء آن خيلي زياد است ،بدون اينكه منكر اين شويم كه بحث مباحث جامع
شناسي جايگاه و اهميت خود را دارد.
-

فكر ميكنم شايد اينكه شما بخواهيد با يك مدل و الگو به حالت مطلوب دست پيدا كنيد امكان

پذير نيست ،مگر اينكه اين در يك فرآيندي ،تدريجا تبديل به عمل شود و شما از عمل فيدبك بگيريد و آن را

تكميل كنيد .فكر ميكنم مستقيما نميتوانيم به يك الگوي پيشرفت اسالمي ايراني مطلوب به صورت مستقيم
برسيم .چون اين علم الزاما از طريق دروني شدن با عمل است كه تكامل پيدا ميكند و به كمال خودش ميرسد
و شما به مرتبه باالتري از فهم ميرسيد و به اين ترتيب الگو تكميل ميشود و دوباره به عرصه عمل باز ميگردد.
برداشتم اين بود كه مدلي كه شما ارائه كرديد يك فرآيند خطي از نظر به عمل دارد و شايد هم من اشتباه
برداشت كردم ميخواستم ببينم شما چطور اين را توجيه ميكنيد .يعني ما ميتوانيم اول به يك مدل ايدهآل
برسيم و بعد وارد عرصه عمل شويم.
-

سوالي كه براي بنده مطرح است اين است كه مدل مديريت دانش ما و مدل مديريت تحقيقات ما در

راستاي طراحي الگوي پيشرفت چيست؟ يعني وقتي گفتمان سازي را يك شرط اساسي براي تحقق الگوي
پيشرفت مي دانيم ،اگر يك مدل مشخصي براي مديريت دانش نداشته باشيم ،در بين انبوهي از ديدگاه ها و
نظرات موجود غرق مي شويم ،چون در اين بحث طيف بسيار گسترده اي از نظرات وجود دارد و ما كه مي
خواهيم مديريت كنيم و ما كه ميخواهيم سياستگذاري كنيم  ،كدام ديدگاه را برگزينيم و بر اساس كدام ديدگاه
جلو رويم؟
پاسخ ها
آقاي پيروزمند :سواالت خوبي مطرح شد و بنده هم مجبورم به اختصار پاسخ بدهم.
 ما بحث مفصلي راجع به فرهنگ كرديم و كتابي هم تدوين شده تحت عنوان نسبت بين دين و فرهنگكه به زودي چاپ خواهد شد .آنجا مفصل بحث كرديم .منتها اينجا چيزي كه مشخصا باعث شد كه بحث
فرهنگ را به كار بگيريم اين است كه ميخواهم بگويم كه الگوي پيشرفت بر اساس يك پذيرفته شدههايي
شكل ميگيرد كه آن پذيرفته شدهها را علم توليد ميكند .لذا فرهنگ از نظر من پذيرفته شده است .منتها در
خصوص اين بحثي كه ما راجع به آن صحبت ميكنيم ،ميگوييم كه خواستگاه اين پذيرفته شدهها چيست؟

دانش اجتماعي اين باورها ،پيشفرضها و هنجارهايي كه خودمان را ملزم به رعايت و ملزم به تحققش ميبينيم
را در آن الگويي كه ميخواهيم طراحي كنيم ،توليد ميكند .لذا از اين جهت تعبير فرهنگ را به كار بردم .ولو
در جاي خودش معناي وسيعتري دارد .در بحث راهبرد سياست از نظر ما جايش در برنامه است ،يعني بعد از
اينكه الگو طراحي كرديم و طراحي ساختارها كرديم ،ميخواهيم اقدام كنيم .از آنجايي كه اقدام را ميخواهيم
شروع كنيم نقطه عزيمت اقدام ما راهبرد نگاري و سياستپردازي است تا بعد به تامين منابع و تخصيص برسد و
لذا ما ذيل آن عنواني كه براي برنامه گفتيم بحث راهبرد هم در فروعاتش ميگنجد.
-

اما بحث ديگري كه به نوعي هر كدام از دوستان به يك بياني فرمودند كه آيا اين چيزي كه ما بيان

ميكنيم با تعبير مهندسي يا طراحي ميكنيم و يا اينكه خطي ترسيم ميكنيم و يا اينكه ميگوييم بايد مهندسي
كنيد ،اين آيا با اراده انسان و نقش آفريني آدمها منافات دارد؟ آيا با مشاركت دادن در تحقق الگوي پيشرفت
منافات دارد؟ آيا با مشاركت دادن نخبگان و دانشمندان در الگوي پيشرفت منافات دارد؟ من چنين منافاتي را
احساس نميكنم و آن طرفش را هم قائل هستم در عين اينكه به آن طرفش قائلم ،اين حرف را عرض ميكنم.
به اين علت هم هست كه پيشرفت يك پديده اجتماعي است .وقتي شد يك پديده اجتماعي ،اراده آدمها در آن
حرف اول را ميزند و در اين شكي نيست .وقتي شد اراده آدمها معنياش اين است كه شما در ايدهآلترين
وضعيت هم نميتوانيد پيشرفت جامعه را به صورت مكانيكي مديريت كنيد .مثل اينكه يك ساختمان ميخواهم
بسازم اول چهار تا آجر ميگذارم و بعد چهار آجر ديگر ،اين طور نيست .مضاف به اينكه فقط عوامل تاثيرگذار
داخلي نيستند و همان داخليهايش را شما تحت مديريت كامل نميتوانيد دربياوريد گذشته از اين كه در يك
تعامالت جهاني اين مساله اتفاق ميافتد و گريزناپذير است .آنجا بيشتر تحت مديريت شما نيست و يك واقعيت
است .اما در عين اينكه اين واقعيت وجود دارد و ما بايد توجه كنيم كه در اين ميدان بايد پيشرفت كنيم ،اما با
همه اين تفاسير آيا مايي كه در مسند مديريت اجتماعي مينشينيم و در مسند سياستگذاري علمي مينشينيم و
در مسند طراحي الگوي پيشرفت مينشينيم و هر مسند ديگر مشابه يعني مسندهاي حاكميتي ،آيا هيچ قدرتي

نداريم؟ هيچ قدرت قابل تدبير و قابل سرمايهگذاري و سياستگذاري و پيشبيني نداريم؟ در دنيا مديريت دانش
ميكنند ،در دنيا مديريت انگيزهها ميكنند و سختترين و پيچيدهترين كار ،مديريت انگيزه است .مديريت
گرايشها و پسند آدمها است .پسند آدمها را با هنر مديريت ميكنند .چطور مديريت ميكنند آن آدمي كه
اختيار دارد؟ ولي مديريت ميشود بدون اينكه خودش بفهمد .اين همان سرمايه است يعني ميگويد من
ابزارهاي تصرفي دارم كه آن ابزارهاي تصرفم را اگر هوشمندانه به كار بگيريم ميتوانم يك جريان درست
كنم .در اين جريان همه چيز آن طوري كه من ميخواهم اتفاق نميافتد ،نميخواهم كه بيفتد و نميشود كه
بيفتد .مهم اين جريان است ،مهم اين است كه من مسير را از اين طرف به آن طرف هدايت ميكنم و وقتي ما از
مديريت اجتماعي صحبت ميكنيم و از سياستگذاري علم و فنآوري و امثال اينها صحبت ميكنيم ،براي
رسيدن به خود الگوي پيشرفت بحث ميكنيم كه راهش چيست و چه كسي انجام دهد و چطور انجام دهد.
مركز و پژوهشكده تأسيس ميكنيم و آدم ميگذاريم و ميزگرد تشكيل ميدهيم و رسانه ميآوريم .اينها همه
حوزههاي تصرفي ما است كه بر اساس آن گرايش جديدي ايجاد ميكنيم .پس هر دو طرف موجود است .و
اتفاقاً مديريتي كارگشا است و مهندسياي در عرصه اجتماعي پيشرو و پيشبرنده است كه بتواند به آن واقعيت
بيشتر توجه داشته باشد و به الزامات حضور در صحنه اجتماعي بيشتر توجه داشته باشد .لذا حتما فاعليت در آن
نقش اساسي دارد منتها وقتي هم كه از مسند مديريت بحث ميكنيم ،مديريت فاعليتها است و اينكه ما چطور
ميتوانيم اين كار را انجام بدهيم و هيچ وقت هم صد در صد اتفاق نميافتد.
-

اما نكتهاي كه آقاي دكتر فرمودند كه اين فرهنگ پيشرفت و فرهنگ الگو و ابتناي الگو بر آن،

ميخواستيد چه استفادهاي كنيد؟ دو استفاده .يكي استفاده فرهنگ سازي در اين موضوع يعني اينكه به ماهيت
پديده در پرداختن به الگوي پيشرفت توجه بدهيم و بازش كرده باشيم .به همين دليل جامعه نخبگاني را توجه
بدهيم كه طراحي الگوي پيشرفت يك پديده پيچيده و عميقي است و ريشه در خيلي جاها دارد ،يعني اگر ما
توجه كرديم كه حداقل در شكل ايدهآل برآيند و خوشه چيني از تحولي كه در عرصه علوم انساني و اجتماعي

ايجاد ميكنيم بايد ميوهاش بشود الگوي پيشرفت ،اگر توجه كرديم اين ميشود ثمره علمي و ثمره عملياش در
مديريت خود بحث الگوي پيشرفت است .اگر نگاه من در موضوع الگوي پيشرفت و دستيابي به آن اين باشد كه
اگر آقاي پيروزمند آمد و گفت من طي سه سال ديگر يا  5سال ديگر يك كتاب صد صفحهاي ،نه ،هزار
صفحهاي به شما ميدهم و در آن ابعاد الگوي پيشرفت معلوم است و باال فاصله هم در برنامه پيشرفت از آن
استفاده كنيم .من يك نگاه عاقل اندر سفيهي به او ميكنم و ميگويم كه معلوم است كه نفهميدي كه اقتضائات
كار چيست؟ ولي اگر اين نگاه را نداشته باشم ممكن است فريب مثل نگاه آقاي پيروزمند را بخورم و باعث
شود كه مسير را عوض كنم و سرمايهسوزي كنم و تدبيرهاي الزم را براي كار نكنم و البته تبصره دارد كه
عرض كردم .ما اين را ممكن و بلكه الزم ميدانيم كه در عين اين نگاه دراز مدتي كه طراحي و تحول در الگو
را مبتني بر نگاههاي عميق و تحول در دانش و خود تحول دانش را هم به اليحههاي عميقي برميگرداند ،عالوه
بر آن اينكه االن ميتوانيم كار كوتاه مدت بكنيم يا نه و االن در كف ميدان پيشبرد انقالب ،الگوي پيشرفت به
شكل نانوشته اتفاق افتاده يا نيفتاده و چقدر افتاده .حاال من به آن بحث خواهم پرداخت و از آن زاويه عرض
ميكنم كه اين اتفاق افتاده و كارهايي را هم از آن زاويه ميشود انجام داد .و لذا در پيشنهادي كه مكتوب
تقديم كردم ،عرض كردم ما براي دستيابي به الگوي پيشرفت بايد حركت و اقداماتمان را كوتاه ،ميان و بلند
مدت تعريف كنيم و هر سه را هم با هم جلو ببريم ،ولي توجه كنيم كه كار كوتاه مدت ذيل ميان و ميانمان ذيل
بلند مدت بايد اتفاق بيفتد .و اين نگاه را دور كنيم و اقدامات كوچك را هم در راستاي آن انجام دهيم.
 اما اينكه الفاظ را ما به چه معنا به كار ميبريم -كه مواردي را هم مثال زدند -درست است اينها يكنگاه كلي گفتند كه شما مفاهيم را گاهاً متفاوت به كار ميبريد .اين حرف حرف درستي است .و البته ما سعي
كرديم ،اين دفاع علم شناختي دارد و بعد تطبيقي در بحثهايي كه عرض ميكنم .دفاع علم شناختياش اين
است كه اين اختصاصي به ما ندارد ،منتها با ما سختگيرانه برخورد ميشود ،يعني شما در اقتصاد كه ميرويد مگر
براي خودش اصطالح ندارد و مگر علوم سياسي براي خودش اصطالح ندارد ،براي چه اصطالح جعل كردند؟

براي اينكه ميخواهند مفاهيمي را برسانند و ميگويند به جاي اينكه يك صفحه حرف بزنم ،ميكنم يك لفظ،
بعد ميگويم سر جايش من اين را اين طوري تعريف كردم .بعد هر جايي كه ميخواهم صحبت كنم آن يك
صفحه را نميگويم و اين اصطالح را ميگويم .اصالً علمها كه تخصصي ميشوند به خاطر همين جريان است.
اصطالحات فلسفه با اصطالحات اقتصاد و مديريت و ...فرق ميكند .خود ادبيات علمي وقتي كه شكل ميگيرد
چرا شكل ميگيرد .حاال ما مشكلي كه داريم اين در يك تعارضي گير ميكند ،از يك طرف نوآورياش مبتني
بر اين است كه بايد ادبيات جديد درست كند تا بتواند مفاهيم جديد را ارائه كند و از يك طرف جامعه
علمياش آن ادبيات را برنميتابد .از اين طرف ناچار است و اگر اين كار را نكند كه كاري نكرده است و اگر
بخواهد در آن قالب كار كند كه همان هست ،اگر بخواهد همينجا بايستد كه كسي حرفش را نميفهمد .آنچه
كه بايد اتفاق بيفتد ترجمان اين ادبيات است ،يعني من وقتي ميگويم فرهنگ  -خيليها گفتند فرهنگ و معاني
مختلفي كردند -من هم بگويم كه فرهنگ را شما اينطوري معني ميكنيد و من اينطوري معني ميكنم.
اگرتوانستم قوي باشم دفاعي هم بكنم و بگويم كه تعريف شما از فرهنگ اين اشكال را دارد و تعريف من اين
مزيت را دارد كه البته ما در بحث فرهنگ در آن كتاب اين كار را كرديم .حداقل كاري كه بايد بكنيم و سعي
كرديم در اين نوع ارائهاي كه انجام ميدهيم اين كار را بكنيم اين است كه اگر مفاهيم و يا اصطالحاتي را به
كار ميبريم آن را تعريف كنيم.
-

اما در مورد بحث تغيير .اتفاقا اشارهاي داشتند به بحث فلسفه و روش دفتر .اتفاقاً از مزيتهاي

برجسته اين انديشه اين است كه همه چيز را در تغيير و تكامل ميبيند ،لذا نگاهش به همه پديدهها و تحليل همه
پديدهها تحليل شدني است .لذا الگوي پيشرفت را كه معنا ميكنم ميگويم معادله حركت و سازوكار حركت.
لذا نه پيشرفت را ساكن ميبينم و نه الگويش را ساكن ميبينم .ميگويم سازوكار معادله حركت است .درست
است كه در مهندسي اجتماعي ميگويم ساختارهاي اجتماعي و نظامات اجتماعي مثال سياسي و فرهنگي و
اقتصادي ولي چتر آن بحث افتاده روي اين ،يعني من بين اين نظامات نسبتي برقرار ميكنم و بعد ميگويم كه از

نسبتي كه بين اينها برقرار ميكنم ،تغيير درميآيد يعني معادله تغيير درميآيد در نسبتي كه بين نظامات اجتماعي
برقرار ميكنم و بعد بر اساس اين معادله تغيير ميتوانم تكامل اجتماعي را تفسير كنم .طبيعتا ما مجبور بوديم كه
بحث را سادهسازي كنيم .براي اينكه بتوانيم در نيم ساعت يا يك ساعت تفاهم كنيم .و اال من بخواهم
پيچيدگي هاي نسبت بين نظامات سياسي را از همان اول بيان كنم كه اشكال شما بيشتر وارد خواهد بود كه اين
چطور خواهد بود.
-

اما اشكال ديگري كه فرموديد رويكرد خطي از باال به پايين ،من اين اشكال را به نوع بيان خودم يا

حداقل اين حد از بيان و ترسيمي كه كردم وارد ميبينم .وليكن آنچه كه باعث شد كه اين را به اين شكل عرضه
كنيم را عرض ميكنم و نظر نهايي خودم را بيان ميكنم و آن اينكه آنچه بنده به ظاهر خطي بيان ميكنم
منظورم رابطه يك طرفه نيست منظورم سهم و تاثير اصلي است .يعني ميگويم در يك فرآيند طبيعي و صرف
نظر از شرايط و موانع ،من بايد بتوانم مبتني بر ارزشهاي اسالمي علم توليد كنم و مبتني بر علم ،فنآوري و
مبتني بر فنآوري ،محصول توليد كنم .بايد بتوانم مبتني بر علم ،الگو توليد كنم و مبتني بر الگو ،مهندسي
اجتماعي كنم و مبتني بر آن برنامهريزي كنم .اين مسير ،يك مسير طبيعي و علمي است .اما اين مسير علمي دو
تبصره ميخورد .اوال همان طور كه گفتند اين در خود فعاليت علمي هم كامالً يك طرفه نيست ،يعني در يك
رفت و برگشتي خود علم هم شكل ميگيرد و كامل ميشود ،اما آن اشتباهي كه ما در اين چند ده سال مرتكب
شديم و يا حداقل كم توجهي كرديم اين است كه آن رفت و برگشتي پيش رونده و سازنده است كه آن نطفه
اصلي درست بسته شده باشد .يعني شما بايد نسبتت را يك جا با دين برقرار كني ولو كم ولو باالجمال ،بعد آن
را تقويت كني .ولي اگر از اول اين نباشد و بگوييد من عمل ميكنم و در عمل يك چيزي درميآيد ،اين
نميشود .در واقع مالك نداري .كار ما اين نقص را نبايد پيدا كند ،اما بايد در رفت و برگشت باشد .ظرفيت
علمي چه در فهم معارف دين و چه در معادالت علمي و چه در مديريت اجتماعي اين ظرفيت ،ظرفيت ثابتي
نيست ،بعضا ظرفيت متوازني هم نيست .مديريت اجتماعي من ده قدم جلوتر است ،علمم  5قدم عقبتر است،

پس از نظر علمي اين است .يك تبصرهاش اين است كه از نظر علمي اين رفت و برگشت بايد باشد ،به اين
صورت يك تبصره عيني و اجرايي هم ميخورد يعني صرف نظر از رفت و برگشت علمي ،شرايط هم يك
چيزي به شما تحميل ميكند .حتي به جامعه علمي تحميل ميكند .اين بحث رابطه و رفت و برگشت را تشديد
ميكند .اين را هم شما نميتوانيد ناديده بگيريد .نه فقط مدير اجتماعي نميتواند ناديده بگيرد ،آن كسي كه
نظريهپردازي ميكند هم نميتواند ناديده بگيرد .آن وقت اينجاست كه نظريهپردازها و نظريهپردازيها سطوح
پيدا ميكند .اينكه يكي ميگويد حرف فرهنگستان ناظر به عمل است و چهار آدم ديگر ميگويند حرف
فرهنگستان اصال ناظر به عمل نيست ،از اين نتيجه علمي در نميآيد ،هم اين حرف درست است و هم آن حرف
درست است .منتها اين يك جور عمل را نگاه ميكند و آن يك جور .او ميگويد االن دولت ميخواهد مثال
بودجه سال  93را ببندد و دلش ميخواهد بر اساس الگوي اسالمي ببندد ،آقاي پيروزمند حرفي داري؟ نه يك
قدم عقبتر ميآييم و ميخواهيم برنامه  5ساله بعدي را بريزيم ،در برنامه  5ساله بعدي شما حرف داري؟ عينيت
را اين ميبيند .بنده هم ميگويد نه ندارم .پس حرفت بدرد نميخورد .او كه دغدغهاش اين است و از اين
دريچه نگاه ميكند ،غير از اين را نميبيند و ميگويد به درد نميخورد .ولي ديگري ميگويد كه اگر شما
آمدي يك كاري كردي كه آن هسته اوليه درست شكل بگيرد ولو در بازه زماني دراز مدت و با يك چرخه
پرزحمت ،اين توليد ميشود و تكثير ميشود و ازدياد پيدا ميكند و شكل ميگيرد .ميگويد كار مهمي كردي
چون اتصال اوليه را توانستي برقرار كني .كار مهمي كردي ولو اينكه يك آب باريكه باز كردي ،ولي اين مهم
است چون وقتي آب باريكه درست شد بعد راه خودش را كم كم باز ميكند.
-

فرمودند كه نقش فرد را بايد برجسته ببينيم ،فرمايش ايشان درست است .كار ديگري كه اشاره

كردم انجام داديم و در مورد الگوي تدوين نقشه راه الگوي پيشرفت كار كرديم ،آنجا مقداري اين قطعه بحث
را بازتر كرديم .اينجا بيشتر بعد اجتماعي برجسته شده بود .آنجا عرض كرديم كه سه عرصه در پيشرفت را بايد
هم زمان توجه كنيم و در آن سه عرصه ،پيشرفت انسان و خودش را مستقل كرديم ،گفتيم آدم خودش مهم

است و هم مهم است كه سرنوشتش چه ميشود و هم مهم است در اثر گذاري كه دارد .دوم پيشرفت اجتماعي
كه همين نظامات اجتماعي و نظام سياسي و فرهنگي و اقتصادي هم ميآيد در اين عرصه .يك سومي هم اضافه
كرديم كه آن كمتر مورد توجه قرار ميگيرد و من نديدم كه توجه كنند ،گفتيم پيشرفت بين المللي و پيشرفت
جهاني .ميگويم شما در عرصه پيشرفت اگر حوزه مديريت و پيشرفت خودت را ميدان تمدن سازي در مقياس
جهاني گرفتي كه نميتواني پيشرفتت را با مقياس ملي تعريف كني .وقتي كه اين طوري شد ،تو بايد توجه كني
كه در موازنه جهاني جايت كجاست .پيشرفت جهاني يعني مطالعهي حوزه نفوذ تمدني من در مقياس جهاني .لذا
خيلي فرق ميكند ،مثالً آن خانومي كه در خانه بچه تربيت ميكند و ميگويد من بچهاي ميخواهم تربيت كنم
كه اسالم را در مقياس جهاني بتواند پيش ببرد ،سرباز اين جبهه است .اين يك جور تربيت ميكند ،اصال
نگاهش به مسائل و تحليلش نسبت به اخبار و مسائل و حوادث ،يك جور است و بچههايش را نسبت به يك
چيزهايي حساس ميكند .حاال اين را بياوريد در سطح باالتر و در سطح يك مدير به آن نگاه كنيد يا باالتر،
كسي كه وزير يا وكيل است و يا آن كسي كه رئيس جمهور است .لذا آنجا گفتيم يك عرصه پيشرفت،
پيشرفت جهاني است .ما وقتي نفوذ داريم كه محصولمان جهاني شده باشد ،منتها آن محصولي كه متكي به
فن آوري ماست و آن فن آوري كه متكي بر علم ماست و آن علمي كه متكي بر فرهنگ ماست .حاال به جاهاي
جالب حرف ميرسد ،ديگر همان طور كه اين آقا آمده ابزار رسانهاي را و اين محصوالت را آورده در زندگي
ما ،اين نيامده اول درست اعتقادات به من بدهد و بگويد كه ببين نظام ارزشي تو بايد اين باشد تا اين را در
خانهات بپذيري .نه اين را ميآورد و بعد نظام ارزشي من را عوض ميكند .لذا اينكه شما وقتي ميگوييد
جهاني ،بعضي ميگويند مگر مردم تابع شما هستند و مگر مردم قرار است مسلمان شوند؟ ميگويم مگر من بت
پرستي مدرن را رسماً پذيرفتم كه حاال دارم به مظاهر تمدن مدرن تن ميدهم؟ منتها وارد زندگي من شده ،چون
فكر ميكنم رفاه و توسعه و امنيت و آسايش من به اين است ،لذا مي پذيرمش و وقتي پذيرفتم كمكم فنآوري

آن را هم ميپذيرم و فنآوريش را كه پذيرفتم ،روابط انساني كه آن فنآوري ايجاد ميكند را هم ميپذيرم و
روابط انساني را كه پذيرفتم فرهنگش را هم ميپذيريم و همين طور الي آخر.
-

ما اگر بخواهيم تحول در علم ايجاد كنيم از موضع مديريت دانش ،سه ركن دارد؛ كه قبل از اينكه

اين سه ركن را بگويم يك پيش فرض دارد و آن اينكه توليد علم اول اجتماعي است و دوم مديريتپذير است.
حاال اگر كسي اين را مناقشه كرد كه به آن كاري نداريم و مسيرش از ما جدا ميشود ولي اگر پذيرفت،
ميگويم سه ركن دارد؛  -1روش تحقيق يعني روش توليد محتوا  -2روش برنامه ريزي تحقيق  -3روش سازمان
دهي تحقيق .اين سه را ما نياز داريم و اين سه مكمل هم هستند تا من بتوانم در مقياس اجتماعي به صورت انبوه
علم توليد كنم .بله قبل از اينكه در مقياس اجتماعي بتوانم اين كار را بكنم .اين طور نيست كه هيچ حركتي
اتفاق نيفتد ممكن است كه من يك حساسيتي در نخبگاني ايجاد كنم و آنها هم حركتي بكنند و نتيجهاي هم به
دست ميدهد .اين تاكيدي بود و تاييدي بود بر اين صحبتي كه خواهرمان فرمودند ،اما در خصوص بحث
الگوي پيشرفت باز ايشان سوالش را تطبيق داد كه اين طور اگر پيش برود با انبوهي از اطالعات مواجه ميشويم
كه معلوم نمي شود كدام بحث را بايد پيگيري كنيم و اين دغدغه ،دغدغه درستي است .اين را نه فقط در بحث
الگوي پيشرفت ،در بحث سياستگذاري علم هم من خطر براي كشور ميبينم .نكتهاي كه خواهرمان به درستي
به آن اشاره ميكنند اين است كه ميگويند شمايي كه سياستگذاري ميكنيد ،تلقي شما نسبت به علم و تحول
علمي و اسالميسازي علم ،علم و جامعه و علم و فرهنگ چيست؟ با پشتوانه كدام نظريه سياستگذاري
ميكني؟ ما در كشورمان ميبينيم كه طيفي از نظريات هست ،از آنهايي كه علم را به كل قابل اسالميسازي
نميدانند تا اين طرف كه به كل قابل اسالميسازي ميدانند تا اين وسط كه يك دامنهاي درست ميشود .حاال
نسبت به چگونگي اين باز از آنهايي داريم كه به شدت ميگويند بايد مديريت كنيد تا آنهايي كه به شدت
ميگويند نبايد مديريت كنيد و دخالت نكنيد و بگذاريد عالمان خودشان انجام بدهند .عالمان بايد بكنند ،يعني
من كه در مسند حاكميت نشستم بايد يك چشم اندازي داشته باشم يا بگويم هر چي شد .يك سرمايه است اين

آقاي دكتر و استاد دانشگاه من و اين اطالعات و اين بودجه و دانشگاه سرمايه است .اين سرمايه را بگويم هر
كسي قدرت داشت ،حاال حتي قدرت علمياش ،تازه ما قدرت دستمان بوده در علوم انساني يك دفعه سر بلند
كرديم ديديم چي شد؟ لذا ما در بحث علوم انساني آمديم زنجيرهاي را براي خودمان فكر كرديم .يك مسيري
را مسير مطالعاتي را ترسيم كرديم .گفتيم قدم اول همين بحث است يعني همين بحثي كه خواهرمان راجع به
الگوي پيشرفت گفتند .گفتيم تحول علوم انساني يك مرحله مطالعاتي چندگانهاي ميخواهد و نقطه اولش نظريه
تحول است .همين بحثي كه االن اينجا هست ،آنجا هم هست .يكي ميگويد اسالميزه نبايد بكني ،يكي ميگويد
آدمها را مسلمان كني خودش درست ميشود ،يكي ميگويد گزارهها را اسالمي كني و يكي ميگويد
بخشياش را فالن كني و همين طور حرف و حرف .حاال مني كه ميخواهم باالي اين كار بنشينم كدام نظريه را
ميخواهم براي برنامه ريزي تحول پايه قرار بدهم .بنده ميگويم ندارم ،ندارم يعني همان آدمهايي كه نشستند
دور ميز برآيند فكر اينها هرچه باشد ،قدرت دست هر كسي باشدف اگر من صاحب نفوذ بودم حرف من برش
دارد ،اگر هم نبودم كه حرف من را كسي گوش نميدهد .چه اينكه من به مسئول مربوطهاش گفتم كمبود شما
اين است و ما حاضريم به شما گزارش بدهيم .ولي دو ساعت وقت نميدهد كه گوش بدهد و بگويد به دردم
نخورد .دوم الگوي تحول ،الگوي مفهومي هم هست .حاال ديگر توضيحش را عرض نميكنم و سوم
شاخصهاي تحول و چهارم مطالعات ميداني بر اساس اين شاخصها و در قسمت پنجم من تازه ميتوانم نقشه
راه تحول بدهم يعني بگويم از كجا شروع كنم و به كجا ختم كنم و اين هم كار بنده و پژوهشكده نيست و يك
كار ملي است.

