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چکيده
افق بلند مکتب فکري انقالب اسالمي؛ چارچوبي مطلوب براي تثبيت و تحکيم پايههاي ارزشي
آينده جامعه اسالمي دارد .انقالب اسالمي در صدد زمينهسازي تجديد عظمت تمدن جهان شمول
اسالم است .و از اين نگاه آينده انقالب اسالمييعني بازسازي تمدن فراموش شده اسالمي در
جهان امروز .آينده مطلوب جمهوري اسالمي؛ تحوالت عميق فکري درمسايلي چون هويتيابي،
استقاللطلبي ،مديريت ،سياست ،فرهنگ ،اخالق ،شناخت و ترويج ارزشهاي اسالمي در ايجاد
تحول روحي در سطح جامعه است .نگاه به آينده مطلوب را بايد در پيام انقالب اسالميدر احياي
دينداري و تفکر اسالمي در سطح جهان جستجو کرد.از ديدگاه امام و رهبري فرداي بهتر در
بازگشت به اصالتهاي انساني و احياي اخالقيات فراموش شدهي امروز جامعه جهاني است .ونظام
جمهوري اسالميبايد به عنوان يک جامعه ديني پويا دستيابي به چنين آيندهاي را وجهه همت خود
قرا دهد.
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بيان مسأله
آيندهنگاري ،فرايندي است نظاممند ،مشارکتي و پشتيبانيکننده از تصميمسازي بلندمدت که
مشتمل بر درک ،شناسايي ،ارزيابي وپايش دستاوردهاو فرصتهاي آيندهي حوزههاي علم ،فناوري
ونوآوري است که سودمندترين تاثيرات اقتصادي را براي جامعه خواهند داشت (در تعريف آينده
نگاري ر.ک :يونيدو5001 ،؛ ووندل بل5001 ،؛ و ميشل گوده .)5033 ،و از سوي ديگر؛ آينده-
نگاري به مثابهي يک دانش ميتواند همانند ديگر دانشها با قرار گرفتن در مسير تحقق اهداف
يک جامعهي ديني به اسالمي بودن متصف شود( ...محسن الويري.)3135 ،
آيندهپژوهي اسالمي که از همهي نو يافتههاي بشري بهره ميگيرد متأثر از آموزههاي اسالمي
داراي ويژگيهايي است که البته تفضيل آن از مجال اين مقاله خارج و مجالي ديگر ميطلبد.
منظور از اسناد باالدستي ،اسنادي است که به تصويب باالترين مرجع قانونگذاري رسيده است
و جنبه قانوني دارد .اين اسناد بايد جهتدهي محور برنامهريزي بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت
کشور بهمنظور پيشرفت همه جانبه قرار گيرد .در اينجا اسناد باالدستي از جمله؛ مباني ديني ،قانون
اساسي ،سياستهاي کلي نظام و رهنمودهاي رهبري ،سند چشمانداز و برنامههاي توسعه بهويژه
چهارم و پنجم موردنظر است .بر اين مبنا رويکرد به آينده را در دين اسالم ،قانون اساسي ونگاه
رهبري مورد بررسي قرار ميدهيم.
«آينده »در دين مبين اسالم واژهاي جامع و عميق است که هم به زندگي دنيوي و هم زندگي
اخروي اشاره دارد .ازجمله داليل اهميت توجه به فرهنگ ديني به مباحث آيندهپژوهي ،ميتواند
درک بهتر ارزشهاي آيندهمدار فرهنگ ديني باشد (بهروزلک )3130 ،و از سويي ايران طاليهدار
حرکت اسالمي عصر جديد در جهان اسالم است .با نگاه به آينده و نقشي که جامعه اسالمي و
انقالب در اين عرصه دارد ،بهعالوه دغدغهها و مسايل بنيادين و راهبردي انقالب اسالمي در
جهان معاصر ،و مبني بر اينکه هر تمدن و فرهنگي روايت خاص خود از آيندهپژوهي دارد .در اين
زمينه ايران اسالمي و انقالبي بهويژه فرهنگ شيعي حرف و نگرشهاي آيندهانديشانه قابل
توجهي در جهان امروز دارد« .ماهمه انتظار فرج داريم و بايد در انتظار خدمت کنيم ،انتظار فرج
اتظار قدرت اسالم است» (امام خميني) .مهمترين عملکردي که برخالف تحجر و در جازدن به
ارتقا ،رشد و نوآوري گرايش پيدا ميکند؛ متکي بر"آيندهنگاري راهبردي" است که با خروج از
انفعال و با توجه به اختيار و اراده بشري که خدا به در او به وديعت گذارده تا به ايفاي نقش در
آينده بيانديشد و آن را عملي سازد.
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بهعالوه امروزه مواجهي هوشمندانه با تغييرات ،در عرصههاي مختلف زندگي بشر امري
اجتنابناپذير است .اين تغييرات ،عالوهبر تحت تأثير قرار دادن تمامي ابعاد عملي و نظري زندگي
انسان ،با سرعتي تصاعدي روي ميدهند .بهعبارتي با نرخ تغييري فزاينده مواجه هستيم.
در اين ميان ،علم و به تبع آن فناوري که نقش مهمي در شکلگيري زندگي بشر و ادامه حيات
انساني بر عهده دارند ،عالوهبر تأثيرپذيري از اين تغييرات جهانشمول و پر شتاب ،بر سرعت روي
دادن اين تغييرات و نيز جهتگيري آنها مؤثرند .اين ويژگي منحصر به فرد علم و فناوري ،سبب
شده است تا نياز به رفتاري آيندهنگرانه و هوشمندانه در مديريت علم و فناوري و در نتيجه در
پيشبرد اهداف فردي ،سازماني و ملي ،بيش از گذشته احساس شود.
پس اگر ملتي و تمدني بخواهد در آينده بازيگر اصلي باشد بايد با اطالع از ممکنها و
محتملهاي آينده ،آينده مطلوب خود را مشخص نمايد (مظاهري )3131 ،طراحي چنين آيندهاي
برآيندي از جايگاه آيندهنگري در اسناد باالدستي در جمهوري اسالمي ايران است که در ذيل
مروري بر آن خواهيم داشت.
 -1رويکرد به آينده در اسالم
دين اسالم با توجه به آموزههاي دروني خود به يکي از باشکوهترين و زيباترين و اميدبخشترين
آيندههاي بشري معتقد است .با توجه به آموزهاي درونديني ،روند کلي تاريخ بشر به سمت خير
است ،اما گاهي شر بر خير غلبه موقتي دارد .اما در قطعهي پاياني زندگي بشر يا همان آخرالزمان،
غلبهي نهايي خير بر شر و حق بر باطل رقم ميخورد و مردي از جنس مردان الهي و مأمور از
جانب حق با کمک بسياري از پيروان و ارادتمندان ،باطل را به کلي محو و نظامي الهي و بسيار
مطلوب را پايهگذاري مينمايد که مطلوب تمام انبيا و اولياست .اسالم مردم مسلمان را به ساختـن
چنيـن جامعهي مطلوبي فرا ميخـواند و آنان را نسبت به جامعـه ،بيتفاوت رها نميسازد .اما
مسأله مهم اين است که اعتقاد به آيندهاي روشن که آرمان مشترک بشري بهشمار ميرود ،تا چه
ميزان ميتواند در انسجامبخشي فعاليتهاي دنيايي مفيد واقع شود؟
در يک نگاه کلي ميتوان از جمله کارکردهاي باور به آينده روشن را اين چنين بيان کرد:
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 -1-1تقويت بعد فرجامگرايانه و تقويت آرمانگرايي
تا زمانيکه انسان ،مقصد عالي و نهايي خود را در نظر نگيرد و به آينده روشن نينديشد و فرجام و
عاقبت دنيا را فراموش کند قابليت تحرک و تحول نخواهد داشت .اما در آموزهي مهدويت به اين
نياز انسان پاسخ درستي داده شده است و رفتارها و کوششهاي او در جهت کسب تالش در
راستاي رسيدن به اين آينده روشن نهادينه ميگردد .آموزهي مهدويت واجد اين خصوصيت ويژه و
برجسته است و همه انسانها را متوجه آينده روشن ميکند .در نتيجه تقويت بعد فرجامگرايانه در
زندگي در مسير درست و واقعي زندگي قرارميگيرند (بهروزلک )25 :3133 ،فراهمسازي مقدمات
الزم براي ظهور منجي نهايي غايت مقدس و انسانگرايانهاي جذاب و در عين حال واقعگرايانه
است که از منظر جامعهشناسي هر انسان طالب کمال و عدالت و آزادي و رفاه و امنيت را بهسوي
خود جذب مينمايد.
 -2-1اميد به آينده و گذر از اميدهاي واهي
اميد به آينده يکي از نيازهاي انسان امروزي است؛ چرا که در پرتو اميد به آينده ،حرکت و پويايي
بهوجود ميآيد و انسان را به پيشرفت و تعالي سوق ميدهد .بنابراين اميد يکي از عوامل مؤثر در
تحرک تاريخ و بشر است (محمدتقي جعفري ،3123 ،ج.)531 :52
هدفمندي و آيندهنگري از ويژگيهاي افراد سالم و برخوردار از سالمت روان است اين افراد
فعاالنه درپي هدفها و اميدها و رؤياي خويشاند و رهنمون زندگيشان معناجويي و ايثار و حسن
تعهد است .تعقيب هدف ،هيج گاه پايان نميپذيرد (دوآن شولتس« )50 :3131 ،ويکتورفرانکل»
ميگويد :شخصيتهاي سالم ويژگيهاي ديگري هم دارند؛ به آينده مينگرند و به هدفها و
وظايف آتي توجه ميکنند .اين ويژگي انسان است که تنها با نگرش به آينده ميتواند زندگي کند
(همان.)311 ،
انتظار آيندهي بهتر و ظهور دولت حق و عدل ،در طول تاريخ مترقيترين آرمان اجتماعي بوده
است .فطرت کمالگراي آدمي و ماهيت زندگي بشر با اميد به آينده عجين شده است؛ لذا اعتقاد
به مهدويت از اصيلترين ابعاد روح انساني سرچشمه ميگيرد .باور داشت مهدويت و اعتقاد به
وجود نجاتبخش گيتي ،به گروه و مذهب خاصي محدود نيست .نکتهي در خور توجه اين است
که« اميدبخشي» که از کارکردهاي اجتماعي انتظار بهشمار ميآيد ،معنا توليد ميکند؛ يعني
رفتارها و کنشها را تحت تأثير قرار ميدهد؛ به اين معنا که کنشها داراي معنا و مفهوم ميشوند.
(رباني )11 :3133 ،در پرتو کارکردهاي اميد بخشي است که سازمان اجتماعي شکل ميگيرد.
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البته اميد با آرزو تفاوت دارد .اميد با عقل بشر همراه و امکانپذير است و به محال تعلق نميگيرد؛
ولي آرزو ،گاهي با عقل هماهنگ ،و گاهي ناهماهنگ است؛ و خواستهاش غيرعقاليي و امکان-
ناپذير است .از اينرو ،آرزو به محاالت نيز تعلق ميگيرد .در آرزو کردن ،لزوماً حرکت ،به سوي آن
نيست؛ چرا که انسان مينشيند و آرزو ميکند.بنابراين در آرزو ،حرکت به سوي هدف وجود ندارد؛
ولي اميد ،با حرکت بهسوي هدف همراه است (صدر .)53 :3123 ،البته اين پيشبيني حتمي و
قطعي ،اخبار غيبي از آيندهاي روشن و فضيلتگون است و بر جبري بودن حرکت تاريخ داللت
ندارد .تنها وعده و بشارت حتمي الهي بر حاکميت صالحان و حکومت جهان عدل و نابودي باطل
است.
 -3-1افق آينده اسالمي
شهيد صدر در مباحث مبـسوطي که پيرامون" سنـتهاي اجتماعي" مطرح کرده ،بُعد آيندهنگري
پديدههاي اجتماعي را مورد توجه قرار داده است .آيندهاي که با وجود ذهني خود ،حرکتآفرين
است .اين وجود ذهني داراي دو عنصر است :اول" ،چشمانداز" و دورنمايي که از هدف دارد و
دوم" ،آفرينش انگيزه "و ارادهاي که انسان و جامعه را به سوي هدف برميانگيزد .از ترکيب اين
دو ،قدرت سازندگي آينده و نيروي محرک فعاليت اجتماعي فراهم ميگردد و «همين وجود ذهني،
و محتواي دروني است که در حکم زيربنا بوده و روابط و ساختارهاي روبنايي جامعه بر آن استوار
ميگردد».
روشن است که محور اين ذهنيت و محتواي دروني ،همان هدف آرماني و وضعيت ايدهآل است
که ارتباط تنگاتنگي با معرفت و جهانبيني حاکم بر يک جامعه دارد .از نظر قرآن ،اين آرمان و
هدف غايي تا جايي پيش ميرود که ميتواند براي آن جامعه تبديل به «إله» گردد .و اين «إله»،
گاه طاغوت است ،گاه اسطوره است و گاهي هم ارزشها و هواهاي نفساني است ،و براي برخي از
جوامع نيز «اهلل» است .درحاليکه ،هدف غايي فقط خدا باشد ،تمام خواستهها ،تالشها و آرزوهاي
بشر ،رنگ و بوي خدايي ميگيرد و انسان به تناسب پيشرفت خود در راه خداجويي و خداخواهي،
لحظهبهلحظه رشد مييابد ،و چون خدا مطلق است ،اين راه نيز پاياني نخواهد داشت (صدر،
.)3123
 -2آينده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
با وقوع انقالب اسالمي مبني بر ارايه الگويي جديد از نظامي مبتني بر مردمساالري ديني ناگزير از
ترسيمي از آينده و ارايه تعريفي از هندسه کلي چنين نظامي منطبق بر آرمانها واهداف خود

32



فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشهاي انقالب اسالمي ،س  ،9زمستان  ،39ش 55

ميباشد .اين هندسه کلي از جمله آينده در چارچوب قانون اساسي ارايه شده است .از آنجا که
انقالب اسالمي بازگشت به خويشتن و هويت واقعي بوده و مبتني بر آموزههاي ديني است ،لذا در
کليهي اسناد باالدستي بهويژه قانون اساسي ،اين معنا بسيار پررنگ و برجسته مورد عنايت قرار
گرفته که هدفگذاريها ،و جامعه آينده بايد معطوف به نظام واحد جهاني حول کلمه توحيد و
برافراشتن پرچم الالهاالاهلل بر فراز کره ارض باشد.
)و
در مقدمه قانون اساسي اينطور آمده است( :
استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد (قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران مقدمه)
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در ترسيم مباني براي پايهريزي نظام اجتماعي در اصل
دوم اين گونه بيان ميدارد:
جمهوري اسالمي ايران نظامياست بر پايه ايمان به:
خداي يکتا (الاله اال اهلل) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او؛ (اصل
توحيد)
وحي الهي ونقش بنيادي آن در برابر قوانين (اصل نبوت)
معاد و نقش سازندهي آن در سير تکاملي انسان بهسوي خدا؛
عدل خدا در خلقت و تشريع او؛
امامت ورهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالمي؛
کرامت و ارزش واالي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا که از راه:
الف) اجتهاد مستمر.......
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتهي بشري وتالش در پيشبرد آنها( ...اصل دوم قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران)
نکته مهم در ذيل بند ششم در ترسيم هندسه نظام اسالمي اشاره به اتکاي اجرايي و اصول
کلي نظام سياسي ايران بر پايه اجتهاد بهعنوان اصل پويايي ،کارآمدي و روزآمدي و نظام نوآوري
انديشه شيعه ،که عبارت از منتهاي تالش و کوشش براي فهم دقيق و عالمانه و استنباط احکام و
قوانين اسالم از طريق منابع آن است (جعفرلنگرودي .)3125 ،استفاده از علوم و فنون پيشرفته؛ از
آنجا که خودکفايي و خوداتکايي فضيلتي است که از جوهرهي وجودي جامعه سر ميکشد .و راه
رسيدن به اين فضيلت و ارتقاي تواناييهاي فني و صنعتي است .که مبتني بر اصل قرآني «
» (زمر )32 ،ميباشد؛ اصلي که بيانگر پويايي جامعه
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است .اسالم با شعار قرار دادن عظمت علم و عالمان در برابر جهل و جاهالن (زمر )3 ،و حديث
» ،از اينرو
شريف نبوي که علم را فريضه عمومي تلقي ميکند« ،
» ،البته در
براي آموختن آن ،قيود زمان و مکان را از پيش پاي برميدارد« ،
»(انبيا )343 ،خداوند تسلط
اين شرايط است که «
کافران بر مسلمانان را نميپسندد.
قانون اساسي با درک اهميت اين موضوع ،در بند ب از اصل دوم «استفاده از علوم وفنون و
تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها» را يکي از روشها و دستورهاي کلي آينده
راهبردي نظام جمهوري اسالمي قرار داده است.
 -3بررسي آينده در آراء و ديدگاههاي ،امام خميني(ره) ومقام معظم رهبري
و مطابق اصل  330براي رسيدن به اهداف وآرمانها«تعين سياستهاي کلي نظام و نظارت بر
حسن اجراي سياستهاي کلي نظام از وظايف و اختيارات رهبري است» (همان ،اصل  .)330بر
اين اساس بررسي جايگاه نگاه به آينده و مباني نگرشي آن در انديشه رهبري در جمهوري
اسالمي ايران از جايگاه ويژه اي درترسيم آينده نگاري راهبردي جمهوري اسالمي ايران برخوردار
است؛ تفکر مهدويت ،نوعي از تفکر و نگرشهاي معطوف به آينده در حقيقت ،رويکردي آينده
نگرانه است .در اين تفکر گذشته ،حال و آيندهي جهان ،حرکتي مستمر ،پويا هدفمند و بهسوي
کمال ترسيم شده است .که هيچگونه اعوجاج و احراف و ارتجاعي در آن نيست (گودرزي:3131 ،
 .)330پس به واقع هر نوع حرکت که در نظام هستي به سمت رشد و کمال و انسانيت مبتني بر
قوانين الهي صورت پذيرد ،در تفکر مهدويت ميگنجد .در ساليان درخشان پس از تأسيس نظام
اسالمي ،راهبريهاي داهيانه امام امت و رهبر معظم انقالب اين حقيقت را براي همگان تبيين
نمود که آرمان ظهور موعود ،مطلوب حقيقي دولت اسالميميباشد .امام خميني(ره) در سخناني در
نخستين سالهاي پس از پيروزي انقالب در جمع اقشار مردم ميفرمايد« :من اميدوارم که ما به
مطلوب حقيقي برسيم و اين نهضت به نهضت بزرگ اسالميکه نهضت ولي عصر  -سالم اهلل
عليه -است ،متصل بشود» (صحيفه نور ،ج .)321 :35بر همين اساس ،ايشان رسالت و آرمان نظام
اسالميايران را ،که خود مؤسس و بنيانگذار آن بود ،تمهيد شرايط و زمينهسازي انقالب بزرگ
امام عصر(ع) و مقدمه تحقق اين مهم را صدور انقالب و ايجاد حکومت جهاني اسالمي دانسته ،در
بيانات مختلف خويش دستاندرکاران نظام را نسبت به کوتاهي در برابر اين هدف اساسي هشدار
ميدهد« :مسئوالن ما بايد بدانند که انقالب ما محدود به ايران نيست؛ انقالب مردم ايران ،نقطه
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شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداري حضرت حجت  -ارواحنا فداه -است که خداوند بر
همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد .مسائل اقتصادى
و مادى اگر لحظهاى مسئولين را از وظيفهاى که بر عهده دارند منصرف کند ،خطرى بزرگ و
خيانتى سهمگين را بهدنبال دارد .بايد دولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و توان خود را در اداره
هر چه بهتر مردم بنمايد ،ولى اين بدان معنا نيست که آنها را از اهداف عظيم انقالب که ايجاد
حکومت جهانى اسالم است منصرف کند» (همان ،ج.)303 :53
وقتي نگاه امام خميني(ره) را به حوزه آينده مورد تعمق قرار ميدهيم ،بحث افق آينده جامعه و
مهدويت را پيوند عميق ميدهند ،فرهنگ جامعه را مبتني بر مهدويت طراحي ميکنند .امام(ره)
نظام اسالمي را دولت ممهد ظهور امام زمان (عج)تلقي دارند.امام خميني(ره) عبادتي را که روح
مهدويت در آن نباشد ،و روح جامعهسازي مهدوي در آن ديده نشود را عبادت در فضاي اسالم
آمريکايي معرفي ميکنند و حتي انتظار براي فرج براي آن گروهها و اقشاري از جامعه که صرفا در
دعا خالصه ميکنند و حتي در آن امر به معروف و نهي از منکر و جهاد نفي ميشود را اسالم
آمريکايي عنوان ميکنند .امـام ضـمـن نـقـد تـفـکرات ناصواب برخي اشخاص و گروههايي که
با ترويج فساد و دوري از سـيـاسـت اصـيـل و عـمـيـق اسالمي خواهان زمينهسازي ظهور
ميشوند و يا برخي قـاعـديـن کـوتاه نظر و واليتيهايي که از تأييد نظام جمهوري اسالمي
گريزان هستند .مـبـارزه بـا ظـلم و فـسـاد و اسـتـمرار راه صحيح نظام جمهوري اسالمي در
سراسر جهان را زمينهساز ظهور ميداند و همگان را به اجراي آن فرا ميخواند (همان ،ج:33
.)513
اساسا ديدگاهها و نظرات امام(ره) بهعنوان شخصيتي است که از ابتدا تا رحلتشان آينده نگر
بودند .امام انقالبي را به ثمر رساند ،که مظهر عالي يک چشمانداز ملي بوده و داراي مراحلي
تکاملي تحوالت سياسي اجتماعي است .امام(ره) انقالبي را رهبري نمود که ميتوانست تبديل به
کودتا يا چيز ديگري شود .ايشان اين انقالب را حفاظت و حمايت نمود و از بحرانهاي داخلي و
بينالمللي به سالمت عبور داد (عيوضي .)3131 ،اکرام اعظم -آيندهپژوه پاکستاني ،-امام
خميني(ره) را بهدليل نگاه بلندمدت و تالش او براي شکل بخشيدن به تمدن اسالمي ميستايد و
معتقد است برپايي آينده مطلوب جامعه نيازمند آينده انديشمداني چون امام خميني(ره) است (اکرم
اعظم.)5035 ،
پس ميتوانيم بگوييم امام در مقام رهبري و راهبرد تحوالت در تمام دوران زندگي و مبارزات
خود آيندهنگري را در تمام سياستگذاريهاي خود اعمال ميکند.
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بر اين مبنا وقتي شاخصههاي نگرش آيندهنگر و چشمانداز به اينده را بررسي ميکنيم در انديشه و
عمل امام(ره) اين چنين شاهديم:
 تقدم تالش بر نتيجه؛ اولويت و تقدم تفکر بر عمل؛ عملگرايي و توجه به مقتضيات زمان و مکان ،لذا زماني در آغاز حرکت شاه را جدي نصيحتميکند و يا مثالً در پذيرش قطعنامه  133اقدامي است که آيندهنگري در آن موج ميزند.
 تبديل تهديدها به فرصت و بهرهگيري از فرصتهاي حادث شده و ايجاد فرصتهاي موفق ومثبت ،مثل تسخير النه جاسوسي آمريکا و تبديل آن به فرصتي براي کشور؛
 آيندهباوري و آيندهمحوري ،در دهه چهل زماني که از امام سؤال ميشود با چه کسانيميخواهيد حکومت فعلي را سرنگون کنيد؟ ايشان پاسخ ميدهد :سربازان ما هنوز در گهواره
هستند .اساس انقالب اسالمي ،تحولي معطوف به آينده بوده است.
 ضرورت خوداتکايي اقتصادي؛ توجه دايمي و قدرتمند به توان نظامي؛ الگوشدن جامعه اسالمي براي دعوت جهان اسالم؛ درک شبکهاي قدرت ،در تفکر امام ،درگير کردن همه نيروها در صحنه مطرح بود .درک شبکه-اي عمومي ،غير انحصاري و فراگيربودن قدرت؛
 ابتکار و خالقيت ،آمريکا تهديد جدي عليه ايران دارد امام بالفاصله فرمان تشکيل ارتش بيستميليوني را صادر ميکنند.
 امام مديريتي پويا دارد .لذا اولين کسي است که از تغييرات اطراف با خبر ميشدند. پيوندي آگاهانه ودوسويه با مردم داشتن ،بدون هيچ تکبري مردم را ولي نعمت و خود را خدمتگذار مردم ميداند.
بر اين اساس با تأمل در انديشه امام ترسيم آينده نهضت اسالميدر دو مرحله پيش از پيروزي و
پس از پيروزي انقالب اسالميدر دو موضوع خاص بهويژه به چشم ميآيد:
الف :دوره قبل از پيروزي انقالب اسالمي بر محوريت نظريه واليت فقيه:
حرکت امام خميني(ره) در راستاي تحقق اهداف انقالب اسالمي بر مبناي نظريهي واليت فقيه
به عنوان نظريه حکومت اسالميدرعصر غيبت ولي عصر(عج) شکل گرفت .امام اين نظريه را در
سال 3115در کشفاالسرار مطرح و در سال 3143به تفضيل در درس فقه ذيل بحث بيع در نجف
اشرف تبين کردند .بر مبناي اين نظريه که از مباني اصيل اسالمي و از متن آيات روايات برخاسته
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است ،فقها در منصب نيابت عامه ائمه معصومين در عصر غيبت وظيفه اداره و هدايت امور سياسي
و اجتماعي را بر عهده دارند و از اين طريق ،زمينهساز قيام حضرت مهدي (عج) و آمادهسازي
جامعه براي حرکت بهسوي جامعه عدل مهدوي خواهدبود (اصغرافتخاري.)3133 ،
امام خميني(ره) در اين کتاب مواردي را بهعنوان داليل تشکيل حکومت اسالمي ذکر ميکنند
که عبارتند از:
با ذکر مقدماتي ميگويد« :اکنون که دوران غيبت است واز طرفي بناست احکام اسالمي اجرا
شود و از طرف ديگر از طرف خداوند کسي براي اجراي تعيين نشده است ،تکليف چيست؟»
سرانجام پس از بررسي موضوع چنين نتيجه ميگيرد که «خداوند خاصيت حکومتي را که از صدر
اسالم تا زمان امام عصر(ع) موجود بود براي دوران غيبت هم قرار داده است .اين خاصيت که
عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است ..،و بعد به
اين مطلب اشاره دارند که اين واليت «واقعيتي جز جعل ندارد» وفي حدذاته شان و مقامي نيست
بلکه وسيله انجام وظيفه اجراي احکام است»(مام خميني(ره) ،واليت فقيه.)3121 ،
از منظر نگاه به آينده و زمان طرح چنين مباحثي نشان از افق بلند آيندهنگري امام(ره) در
طراحي نقشه راه و بيان روشن افق نهضت اسالمياست.
ب:دوره ي پس از پيروزي انقالب اسالمي؛ بر محوريت گفتمان مهدويت ودولت ممهد ظهور:
مطابق شاخصههاي ارايه شده از عمل وانديشه امام و آيندهنگري ،همه مبارزات و تالشهاي
جاري را مقدمهاي براي يک آينده متعالي و ممهد وصول به آينده آرماني ميداند .در نگاه امام
حکومت بهعنوان امانت الهي و صاحب آن حضرت حجت(ع) است و در راستاي حفظ و تقويت آن
بايد کوشش کرد .چشمانداز انقالب اسالمي ،تحقق جامعه مهدوي است .و انقالب اسالمي و به
دنبال آن جمهوري اسالمي ،تنها مرحلهي گذار براي تحقق جامعهي موعود بهشمار ميرود .که در
حکم نقطه آغازدر زمينهاي مهم براي حرکت به سمت برپايي ظهور تلقي ميشود.
اميدوارم که انشاءاهلل اين روحيه اسالمي باقي باشد ،اين کشور ما به صاحب اصلي او ،امام
زمان(عج) تحويل بدهيم و ملت را تسليم ايشان کنيم( امام خميني(ره) ،3131 ،ج.)331 :31
اميدوارم که اين انقالب جهاني شود و مقدمهاي بر ظهور حضرت بقيهاهلل باشد (همان ،ج:31
313و ج  131 :31و همان ج.)35 :53
و اين کشوري که کشور ائمه هدي(ع) وکشور صاحبالزمان است ،کشوري است تا ظهور
موعود ايشان به استقالل خودش ادامه دهد ،قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد
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(همان ج[ .)103 :34و بهعالوه براي نمونه همان ،ج313 :31و ج503 :33و 14: ،3و ج421 :33و
ج 152 :53و ج 503 :33و ج 425 :33و ج 151 :31و ج324 :31و ج.]134 :3
امام با نگرشي امانتدارانه ومبني بر آيندهنگري اين گونه توصيه دارند که:
مـا مـکـلفـيـم تـا عـالوهبـر ايـن کـه وضع فعلي را حفظ کنيم ،نگهبان آينده نظام و اسالم
بـاشـيـم .ما بايد پايه گذار خوب آينده باشيم (همان ،ج .)45 :33
ما بايد هـمـه چـيـز را به همان قوتي که امروز دارد ،تحويل دسته بعد بدهيم ،و آنها هم
کوشش کـنـنـد کـه بـه همان قوت تحويل دسته بعد دهند .ما بايد بنيان را محکم کنيم و به
دسته بعد بدهيم تا پيش خدا مقصر نباشيم (همان ج.)545 :33
شـمـا االن امـانت بزرگي از دست اين ملت تحويل گرفتيد و مقتضاي امانتداري اين است
که آن را بـهطـور شـايـسـتـه حـفـظ کـنـيـد و بـهطـور شـايـسـتـه بـه نسل آينده و دولتهاي
آينده تحويل بدهيد (همان ج 23 :33و همان ،ج.)353-310 :31
آيندهنگري و بهعبارتي ساختن آينده در انديشه و عمل امام از اساسيترين موضوعات اسالم
اصيل و ناب بهشمار ميآيد .پس ضمن برطرف نمودن کاستيها و نقاص گذشته ،آينده بايد
جامعهاي در تراز و در خور جامعه ممهد ظهور حضرت ولي عصر(عج) و مرضي رضاي آن حضرت
باشد و از اين منظر است که انقالب اسالمي در حرکت مستمر و پايانناپذير خود و نظام مردمي
برآمده از آن ،رسالت سترگ «دولت زمينهساز ظهور موعود نجاتبخش» را عهدهدار شده و فصلي
جديد را در تاريخ حرکتي که بنيانگذار آن انبياي عظام بودند گشوده است.
در ادامه مسير رهبر معظم  -به واقع ادامه همان نگرش امام(ره) به آينده  -معتقدند« :بايد
تصميم بگيريم که خط انقالب را به معناي حقيقي کلمه و بدون هيچگونه کمبود و کسري و
پذيرش ساييدگي در گوشهاي از اين هدفهابا قاطعيت و قدرت به سمت هدفهاي انقالب ادامه
دهيم» (بيانات.)13/1/33 ،
روال کار بايستي تداوم و استمرار سياستهاي کلي باشد که مجموعهي نظام آن را براي آينده
نظام تصوير کرده است (بيانات.)31/1/4 ،
مقام معظم رهـبـري يـکـي از مؤلفههاي کارساز و راهبردي رسيدن به قلمرو بلند نظام
اسالمي را حرکت در مسير تعيين شده امام خميني(ره) ميداند:
راه امـام راه ايـمـان و راه عـدالت و راه پيشرفت مادي و راه عزت است ما پيمان بستهايم که
ايـن راه را ادامـه دهـيـم و بـر توفيق الهي ادامه خواهيم داد (بيانات .)34/1/34 ،فرض اين است
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که آن خط اصـيـل اسـالمي و نـاب قـرآنـي کـه هـمـان خـط انـقـالب اصـيـل و خـط امـام
مـاسـت حفظ شود (بيانات 13/3/53 ،و بيانات.)13/1/54 ،
رهبري موفقيت در مسير انقالب را تحقق هويت ديني ميداند:
ما هر جا موفق شديم ناشي از تبعيت از اسالم بوده ،هر جا ناموفق مانديم ناشي از سرپيچي از
اسالم بود (بيانات.)33/30/33 ،
ايشان در تبين مدل توسعه براي نظام جمهوري اسالمي ايران مبتني بر فرهنگ اصيل اسالمي
ايراني و برخاسته از ايدههاي انقالبي چنين ترسيم ميکنند:
تصور اينکه سازندگي کشور با تعقيب هدفهاي انقالب منافات دارد تصوري متعلق به دشمنان
است؛ دوستان اشتباهاً اين حرف را تکرار ميکنند .ارزشهاي انقالب اين کشور را بايد آباد کند و
بسازد؛ اين دو با هم هستند؛ حفظ ارزشها و شعارهاي اصيل انقالب در کنارسازندگي و آباداني و
به سر و سامان رساندن کشور .خطبه نماز جمعه 13/33/33 ،و پيام چهلمين روز رحلت امام(ره)،
.)3113/4/55
مـقـام مـعـظـم رهـبـري نـهـاديـنـهسـازي ارزشهاي بـهدسـت آمـده در طول انقالب و
بعد از آن را براي رسيدن به جامعه مطلوب ضروري ميداند:
مـا در اول راهـيم آن تصويري که از جامعه اسالمي در ذهن ماست با وضع کنوني ما فاصلهي
زيـادي دارد .مـا تـوانستيم حصاري را بشکنيم و مانع را از سر راه حرکت بهسمت دولت اسـالمي
بـرداريـم ...اوليـن و مـهـمتـريـن کـاري کـه پـيـش روي مـا قـرار دارد تـحـول مـعنوي و
روحي انسانهاست ،ما متأثر از تربيتهاي طوالني غيراسالمي هستيم ،آنچه که هيجان عظيم
انقالب و دوران جنگ انجام داد ،البته معجزه بود ،اما تا اين پديده عمق پيدا بکند تا وقتي که
اعماق و ضمائر را متحول نمايد کار زيادي الزم است (بيانات .)13/1/34 ،آينده اين حـرکـت بـه
ايـن ترتيب خواهد بود که هر جا معنويتي عميقتر و خالصتر و سالمتر و منطبقتر با فطرت بشر
باشد ،جاذبه بيشتري براي ملتها خواهد داشت (بيانات.)13/30/4 ،
مدل توسعه در جمهوري اسالمي به اقتضاي شرايط فرهنگي ،تاريخي ،مواريث اعتقادات و
ايمان اين مردم يک مدل کامال بومي و مختص به ملت ايران است و از هيچ جا نبايد تقليد کرد
(بيانات.)31/1/52 ،
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ابالغ سند چشمانداز ايران 3404مصداقي گويا از نگاه به آينده وآيندهنگاري راهبردي در نگاه به
افق آينده در نگرش واعتقاد مقامعظم رهبري است (متن سند چشمانداز )3404که البته بررسي و
تحليل سند چشمانداز ،در مجالي مستقل و ويژه به آن پرداخت.
از ديدگاه امام و رهبري فرداي بهتر در بازگشت به اصالتهاي انساني و احياي اخالقيات
فراموش شدهي امروز جامعه جهاني است .و نظام جمهوري اسالمي بايد بهعنوان يک جامعه ديني
پويا دستيابي به چنين آيندهاي را وجهه همت خود قرار دهد.
 -4آينده علمي نظام جمهوري اسالميايران در انديشه امام و رهبري
همانگونه که در بيان مسأله اشاره شد ،در عصر جديد علم و به تبع آن فناوري که نقش مهمي در
شکلگيري زندگي بشر و ادامه حيات انساني بر عهده دارند ،عالوهبر تأثيرپذيري از اين تغييرات
جهانشمول و پرشتاب ،بر سرعت روي دادن اين تغييرات و نيز جهتگيري آنها مؤثرند .اين
ويژگي منحصر به فرد علم و فناوري ،سبب شده است تا نياز به رفتاري آيندهنگرانه و هوشمندانه
در مديريت علم و فناوري و در نتيجه در پيشبرد اهداف فردي ،سازماني و ملي ،بيش از گذشته
احساس شود.
از اينرو امام(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمي همواره تأکيدي خاص بر کسب علم و به تبع
براي دانشجويان و دانشگاهيان داشتهاند .امام رهبري بصير و دورانديش بود که افق نگاه نافذش
به رسالت آينده در هدايت و راهبرد جهان اسالم نظر داشت و در اين چشمانداز دانشگاه نقش و
اعتباري کم نظير براي تربيت متخصصان متعهدي دارد و به روشني هر چه تمامتر به نقش عنصر
«علم ،آگاهي و فناوري» در مناسبات فعلي و جهان آينده وقوف داشت به اهميت دانشگاه در
دستيابي به اين ابزار حياتي و رمز حضور موفق در نبرد ملتها واقف بود؛ لذا تأثير اين قشر
آيندهساز را در سعادت و شقاوت جامعه بسيار مهم ميداند:
دانشگاهي يک عضو مؤثري است که ما فردا همه چيزمان دست آنهاست .اگر ايران بخواهد
يک سعادتي پيدا کند با دست آنها سعادت پيدا ميکند ،اگر خرابي هم پيدا کند به دست آنها
خرابي پيدا ميکند (همان ،ج.)435 :2
رهبري نيز دانشجويان را به آمادگي براي ساختن فردايي روشن فرا ميخواند:
جوانان دانشجو در محيطهاي دانشگاه به درس و علم و روحيه انقالبي ،حداکثر اهميت را
بدهند .جوانان ببينند امروز و آينده چه قدر به وجود آنها احتياج است .خودشان را براي آينده
بسازند (بيانات.)13/1/54 ،
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امام خميني(ره) توجه به نخبگان را مهمترين عامل استقالل و خودکفايي ميدانند:
وقتي ما ميتوانيم به آينده کشور و آينده سازان اميدوار شويم که به آنان در مسايل گوناگون
بها دهيم (همان ،ج.)33 :31
بر دولتها و دستاندرکاران است که چه در نسل حاضر و چه در نسل آينده که از متخصين
خود قدرداني کنند و آنان را با کمکهاي مادي و معنوي تشويق بهکار کنند (همان ،ج.)432 :53
تريسمي از مبناي نظري آينده پيشرفت علمي در نگاه امام و رهبري:
در يک جمعبندي کلي امام خميني(ره) در حوزه پيشرفت علمي و ترسيم آينده علمي ايران و
نظام اسالمي قايل به «نظريه تربيت اسالمي» بهعنوان مبناييترين زير بنا در حرکت به سمت
قلههاي پيشرفت ،توسعه وسعادت انساني ميباشد .ورهبر معظم برهمين مباني «نظريه توليد علم»
در بستر جنبش نرمافزاري را مطرح نمودهاند (احمداميد )3135 ،که در ذيل به ترسيم اجمالي آن
ميپردازيم:
الف :نظريه تربيت اسالمي:
امام خميني(ره) پيش از آن که سياستمداري قاطع و انقالبي باشد ،يا بهعنوان مرجعي تام،
مرجعيت و زعامت ديني را معنايي تازه بخشد ،مربي بزرگ و معلم نمونه بود که توانست با دريافتي
عميق و ژرف از مباني تعليم و تربيت الهي ،در ميدان سخت مجاهدهي نفس ،خود را بيازمايد و
مراحل سير و سلوک را با موفقيت پشت سر گذارد ،و نيز به تربيت نسلي که بار اصلي انقالب را بر
دوش ميکشد ،همت گمارد.
و بر همين اساس ،غايت و فلسفه بعثت را تربيت بشر معرفي فرمود:
« انبيا هم که آمدهاند از طرف خداي تبارک و تعالي براي همين تربيت بشر و براي انسانسازي
است ...اساس عالم بر تربيت انسان است .انسان عصاره همه موجودات است و فشردهي تمام عالم
است و انبيا آمدهاند براي اين که اين عصارهي بالقوه را بالفعل کنند و انسان يک موجود الهي
بشود .اين موجود الهي تمام صفات حق تعالي دراواست و جلوهگاه نورمقدس حق تعالي
است»(صحيفه ،نور ،ج.)311 :34
و تربيت گريزي را بسيار جدي ميشمرد:
«گرفتاري همه ما براي اين است که ما تزکيه نشدهايم ،تربيت نشديم .عالم شدند ،تربيت نشدند،
دانشمند شدهاند ،تربيت نشدهاند ،تفکراتشان عميق است لکن تربيت نشدهاند و آن خطري که از
عالميکه تربيت نشده است و تزکيه نشده است بر بشر وارد ميشود ،آن خطر از خطر مغول باالتر
است» (همان.)133 :
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منزلت و رسالت دانشگاه در نظريه تربيت
«دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل ،شقاوت يک ملت است .از دانشگاه بايد سرنوشت يک ملت
تعيين شود .دانشگاه خوب يک ملت را سعادتمند ميکند و دانشگاه غير اسالمي ،دانشگاه بد ،يک
ملت را به عقب ميزند»( همان.)13 :
اين فراز از سخنان حضرت امام خميني(ره) بهخوبي اهميت و جايگاه واالي دانشگاه را نشان
ميدهد .متناسب با اين جايگاه ،امام خميني(ره) رسالت و وظايفي رابراي دانشگاه متصور ميشوند
که از خالل سخنان ايشان قابل استخراج است (تبيان ،3122 ،فصل چهارم رسالت دانشگاه) و
وظايف دانشگاه از منظر امام خميني(ره) در  1مقوله جاي ميگيرند:
اول :انسانسازي
دوم :قطع وابستگي و استقالل کشور
سوم :حفظ و تداوم انقالب اسالمي
که در ادامه به توضييح مقوله انسانسازي ميپردازيم.
اول :انسانسازي
بنا به تعبير امام خميني(ره)«:ما انسان دانشگاهي ميخواهيم ،نه معلم و دانشجو .دانشگاه بايد
انسان ايجاد کند و انسان بيرون بدهد از خودش ....انسان حاضر نميشود که کشور خودش را
تسليم کند به غير .انسان حاضر نميشود که تحت ذلت برود و اسارت .آنها هم از انسان
.
ميترسند»(همان ،ج)432 :1
دانشگاه انسانساز بدون ترديد نيازمند  5رکن انسانساز استاد و دانشجو است .کارگزاراني که
هر يک سهم ويژهاي در تحقيق اين رسالت دانشگاه دارند:
 )3اساتيد دانشگاه و انسانسازي
حضرت امام(ره) ابتدا با خاطرنشان نمودن جايگاه مهم اساتيد دانشگاه ،به تبيين و تشريح وظايف
آنان ميپردازند .از منظر ايشان اساتيد بايد سايه انبياء با شند و متناسب با آن مسئوليت نيز زياد
ميگردد .مهمترين مسئوليت اساتيد نيز انسانسازي است (همان ،ج.)535 :34
تربيت افرادي متعهد و متخصص براي جامعه؛ در اين راستا ميتوان به اين فراز از سخنان
بنيانگذار انقالب اسالمي اکتفا کرد که «اميدوارم با کوشش اساتيد و معلمين ،وضع بهصورتي در
آيد که دوره درسياش تمام شد ،فردي متعهد بارآ مده ،فردي که بداند براي کشورش خدمت کند
.
و کاري به رضايت کشورهاي بيگانه نداشته باشد (همان ،ج)555 :33
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 )5دانشجويان و انسانسازي
يکي از انتظارات امام خميني(ره) در بعد انسانسازي از دانشجويان ،تزکيه نفس است ،شايد بتوان
اين امر را بدين صورت تعبير نمود که دانشجو با توجه به رسالتي که در جامعه بر عهده دارد،
ضروري است در مرحله نخست درون رابنگردو نفس خويش را مهار کند.لذا که حضرت امام(ره)
خطاب به دانشجويان ميفرمايند« :کوشش کنيد که هر قدميکه براي علم بر ميداريد ،براي عمل
ظاهري و براي اعمال باطني ،ايجاد تقوي در خودتان ،ايجاد استقامت ،امانت در خودتان بکنيد که
وقتي از دانشگاه انشاًاهلل بيرون ميآييد يک انساني باشيد که هم معلومات داشته باشيد و هم
.
امانت دار باشيد .....نفس خود را مهار کرده باشيد» (همان ،ج)1 :3
همچنين ايشان خطاب به دانشجويان ميفرمايد«:کوشش کنيد که در اين دانشکدهها و
دانشگاهها که هستيد ،ايمان را در خود تقويت بکنيد .ايماني که هم در اينجا شما را شرافتمند
ميکند و هم در پيشگاه حق آبرو داريد و با آبرومندي وارد ميشويد به حق تعالي» (همان ،ج:35
.)401
در اين مقام شناخت اصولي اساسي اسالم که در رأس آن توحيد و عدل و شناخت انبيايي
بزرگ است ضروري مينمايد (همان ،ج.)151 :1
قدر مسلم پس از کشف نفس و تزکيه درون ،مسئوليت دانشجويان نسبت به جامعه مطرح
ميگردد .امام خميني(ره) در جايي ،بيدارسازي خفتگان را خاطرنشان ميکنند« :بر شما جوانان
روشنفکر است که از پاي ننشينيد تا خواب رفتهها را از اين خواب مرگبار بر انگيزانيد و با فاش
کردن خيانتها و جنايتهاي استعمار گران و پيروان بي فرهنگ آنها ،غفلت زدهها را آگاه نماييد»
(همان ،ج.)345 :5
براي آگاه سازي ملتها ميفرمايند« :برشما جوانان ارزنده اسالم ،که مايه اميد مسلمين هستيد،
الزم ميباشد که ملتها را آگاه سازيد و نقشههاي شوم و خانمان سوز استعمار گران را برمال
نماييد (همان ،ج.)345 :5
ب :نظريه توليد علم:
رهبري معظم در ترسيم آينده علميايران اسالمي با طرح موضوع جنبش نرمافزاري مطلوب آينده
علمي را در مسير مقوله توليد علم ترسيم مينمايند .ايشان در تبيين توليد علم بيانات بسياري
دارند که از جمله ميتوان اشاره داشت:
توليد علم ،فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اوّلِ اهميت است .اين را من از اين
جهت ميگويم که بايد يک فرهنگ بشود .اين نوانديشي ،فقط مخصوص اساتيد نيست؛ مخاطب
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آن ،دانشجويان و کلّ محيط علمي هم است .البته براي «نوآوري علمي»  -که در فرهنگ معارف
اسالمي از آن به اجتهاد تعبير ميشود  -دو چيز الزم است :يکي قدرت علمي و ديگري جرأت
علمي .البته قدرت علمي چيز مهمي است .هوش وافر ،ذخيره علمي الزم و مجاهدت فراوان براي
فراگيري ،از عواملي است که براي بهدست آمدن قدرت علمي ،الزم است؛ اما اين کافي نيست .اي
بسا کساني که از قدرت علمي هم برخوردارند ،اما ذخيره انباشته علمي آنها هيچ جا کاربُرد ندارد؛
کاروان علم را جلو نميبرد و يک ملت را از لحاظ علمي به اعتالء نميرساند .بنابراين جرأت علمي
الزم است...
البته اشتباه نشود؛ من کسي را به آنارشيزم علمي و به مهملگويي علمي توصيه نميکنم .در
هر زمينه اي ،کساني که از دانشي برخوردار نيستند ،اگر بخواهند به خيال خودشان نوآوري کنند ،به
مهملگويي ميافتند .ما در زمينه برخي از علوم انساني و معارف ديني اين را ميبينيم .آدمهاي
ناوارد بدون اينکه از ذخيره و سواد کافي برخوردار باشند ،وارد ميدان ميشوند و حرف ميزنند و به
خيال خودشان نوآوري ميکنند؛ که در واقع نوآوري نيست ،مهملگويي است ...مهم اين است که
روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بماند .خوشبختانه من اين شوق و ميل را در
دانشجويان احساس کرده بودم و در اساتيد هم آن را ميبينم (بيانات جمع دانشجويان و اساتيد
دانشگاه صنعتى امير کبير.)03/35/3123 ،
آيتاهلل خامنهاى توليدعلم و نوآوريهاى علمى را هدف اصلى ايجاد جنبش نرمافزارى دانسته
و تأکيد دارند بر اينکه :در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اکتفا نکنيد و در مراکز علمى ،توليد
دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.
ايشان براي مقابله با تالش دارندگان دانش جهانى را براى انحصارى کردن علوم و فنون
پيشرفته ،ميفرمايد::بايد ايران را از محاصرهاى که کشورهاى جهان سوم در آن گرفتار آمدهاند
خارج کنيم و خود را به کاروان پيشرفت علم و دانش برسانيم .برخالف تالشهاى بيگانگان براى
القاء حس ناتوانى در ملت ايران ،احساس "توانايى ،اعتماد به نفس و اتکاى به خود" در ملت ايران
در حال شکلگيرى و تعميق است.
زمينهسازى و اداره شايسته روند شکوفايى علمى کشور ،وظيفه مهمى است که بر عهده شوراي
عالى انقالب فرهنگى وزارتخانههاى «علوم تحقيقات و فناورى  -بهداشت درمان و آموزش
پزشکى  -آموزش و پرورش» و مديران دانشگاهها و مراکز تحقيقاتى قرار دارد.
ايشان با انتقاد از برخورد منفعل با نظريههاى غربى در مورد اقتصاد ،جامعهشناسى ،روانشناسى و
علوم سياسى خاطرنشان کردند :مفاهيم و مبانى اساسى حقوق ،سياست ،اقتصاد و ساير علوم
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انسانى در اسالم وجود دارد و استادان متعهد دانشگاهها و علماى حوزهها مىتوانند با نظريهپردازى
و نوآورى علمى در اين عرصهها ،به حرکت عمومى کشور کمک کنند (ديدار استادان و فرزانگان
علمى و دانشگاهى (.)03/03/3135
آينده ملت ايران در پرتو اتکاء به هويت حقيقي حرکت امام راحل عظيمالشأن يعني اسالمي
بودن ،مردميبودن ،و نوآوريهاي متکي بر اسالم بسيار درخشانتر از گذشته است ....اسالمي
بودند ،مردمي بودن و برخورداري از ابتکار و نوآوري اسالمي ،سه نقطه اصلي حرکت مبارک امام
است که نبايد هيچگاه فراموش شود .مجاهدت هميشگي در راه خدا ،راز قدرت معنوي امام ره
است (سالگرد ارتحال بنيانگذار انقالب.)34/01/3131 ،
بايد دقّت کنيم ،فکر کنيم و بهدنبال کشف ناشناختهها باشيم .بايد همان استعدادى را که گفته
شد و بنده هم مىدانم مغز و فکر ايرانى آن را دارد ،بهکار بيندازيم .راههاى ميانبُر را پيدا کنيم و از
بدعت و نوآورى در وادى علم ،بيمناک نباشيم .اين حرکت بايد در دانشگاهها و مراکز علمى و
تحقيقاتى ما بهصورت انگيزهاى عام ،امرى مقدّس و يک عبادت تلقّى شود( ...بيانات در ديدار با
اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى (.)55/05/3135
پيشفرضهاي پيشرفت علمي در نظريه توليد علم
پيشرفتهاي علمي بر توانايي کشورها در زمينههاي مختلف تاثير ميگذارد اين واقعيت در دوره
کنوني که عصر انفجار اطالعات نام گرفته ،بيش از هر زمان ديگر مشهود است بهعبارتي عدم
پيشرفت علمي ،به معناي عقب ماندگي و توسعهنيافتگي کشورهاست .لذا مقام معظم رهبري بر
پيشرفت علمي در کشور تأکيد دارند و پيش فرضهايي را براي آن بر ميشمارند:
 -3پيشرفت علمى ،ضرورت حياتى کشور است.
پيشفرض اول پيشرفت علمي از نگاه رهبر معظم انقالب اين است که پيشرفت علمى را ضرورت
حياتى کشور در علوم مختلف بدانيم .با اين ديدگاه ميتوان به پيشرفت دست يافت.
 -5نبايد ما در مسألهى علم ،واگن خودمان را به لوکوموتيو غرب ببنديم.
برخي از جوامع اسالمي ،براي رسيدن به کاروان توسعه جهاني ،با شتابزدگي عمل کردند و در پي
آن ،بسياري از هنجارهاي فرهنگي آنها تغيير کرده و يا متزلزل شد .با مطالعه دقيق تاريخ و
تجربيات جوامع اسالمي ميتوان به اين باور رسيد که توسعه اين کشورها ،تنها از درون اين جوامع
و با توجه به ارزشهاي اخالقي ،فرهنگي و اجتماعي اسالم امکانپذير است.
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بنابراين مقام معظم رهبري پيش فرض دوم پيشرفت علمي را در عدم وابستگي به غرب در
توليد علمي ميدانند و ميفرمايند:
«پيشرفت علمى ،اگرچه که با فراگيرى علم از کشورها و مراکز پيشرفتهترِ علمى حاصل خواهد شد -
بخشى از آن بالشک اين است  -اما فراگيرى علم يک مسئله است ،توليد علم يک مسئلهى ديگر
است .نبايد ما در مسئلهى علم ،واگن خودمان را به لوکوموتيو غرب ببنديم .البته اگر اين وابستگى ايجاد
بشود ،يک پيشرفتهايى پيدا خواهد شد؛ در اين شکى نيست؛ ليکن دنبالهروى ،نداشتن ابتکار ،زيرِ
دست بودنِ معنوى ،الزمهى قطعىِ اين چنين پيشروىاى است؛ و اين جايز نيست .بنابراين ،ما بايد علم
را خودمان توليد کنيم و آن را بجوشانيم .هر پلهاى از پلهها که انسان در مدارج علم باال برود ،او را آماده
ميکند براى برداشتن گام بعدى و رفتن به يک پلهى باالتر .اين حرکت را بايستى ما از خودمان ،در
درون خودمان ،با استفادهى از منابع فکرى و ذخائر ميراث فرهنگى خودمان ادامه بدهيم و داشته
باشيم» (مقام معظم رهبري.)3132/2/1

 -1خودباوري مقدمه موفقيت علمي
بدون خودباوري ،کسي وارد ميدان تالش براي نوآوري در علم و فناوري نميشود و ترجيح مي-
دهد از دستاوردهاي ديگران استفاده کند.
ايشان در اين خصوص مي فرمايند:
« پيشرفت علمى بايستى با خودباورى اوالً؛ اميد به موفقيت ثانياً؛ حرکت جهادگونه ثالثاً؛ همراه باشد.
چون ما فرض را بر اين گذاشتيم که پيشرفت علمى ،بايستى با نگاه بومى و با تکيهى به فرهنگ
خودمان باشد  -فرهنگ ما يعنى اسالم و مواريث ملىِ پسنديدهى ما  -و نيز ناظر به نيازهاى کشور.

اين ،بايستى مجموعهى حرکت علمى ما را تشکيل بدهد» (همان.)3132/2/1 ،
« -4خطرپذيري» و «سختکوشي» دو عامل تاثيرگذار در پيشرفتهاي علمي
ايشان در اين خصوص ميفرمايند:
«در اين حرکت ،تنبلى و تنآسائى و محول کردن کار به يکديگر جايز نيست؛ حرکتِ جهادگونه بايد
کرد .جهاد فقط در ميدان جنگ نيست ،در ميدان علم هم مثل بقيهى ميادين زندگى ،جهاد الزم است.
جهاد يعنى تالش بىوقفه ،همراه با خطرپذيرى  -در حد معقول البته  -و پيشرفت و اميد به آينده»
(همان.)01/02/3132 ،

آنچه مقام معظم رهبري تحت عنوان خطرپذيري مطرح مينمايد ،به معني نهراسيدن از عدم
موفقيت و حرکت به جلو است .ايشان شرط پيشرفت را ،شجاعت و شهامت علمي ميداند و مي-
فرمايد:
« نقطه مقابل خطرپذيري ،ترس است .ترس از چه؟ ترس از عدم موفقيت ،وارد نشويم که مبادا موفق
نشويم ،حرکت نکنيم که مبادا نرسيم ،اقدام نکنيم که مبادا موردقبول قرار نگيرد يا براي ما مشکالت
ايجاد کند ،اينها همهاش نقطه مقابل خطرپذيري است» (همان.)3132/2/1 ،
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بنابراين ،براي پيشرفت در عرصه دانش ،بايد خطر شکستهاي مقطعي را پذيرفت و نااميد
نشد.
عامل ديگر موفقيتهاي علمي ،تالش فراوان ،سختکوشي و جديت است .اصوالً موفقيت و
پيشرفت با راحتطلبي و تنبلي ناسازگار است« .نگذاريد تنبلي و راحتطلبي و تن دادن به زندگي
دور از مشکل ،شما را وسوسه کند .اگر اين حالت تنبلي وجود داشت ،هيچکدام از اين کشفيات
مهم علمي بهوجود نميآمد .شرح حال اين کاشفان و مخترعان بزرگ را ببينيد ،چطور خواب را بر
خود حرام کردند ،سختيها را براي خود هموار کردند ،با مشکالت ساختند و رفتند تا به نقطه
اصلي در پيشرفت رسيدند» (همان.)3132/2/1 ،
بر اين اساس ميتوان نظريه توليد علم در نگاه رهبري را در روند ذيل ترسيم نمود:
الف) فراگيري علوم غربي و پرهيز از تقليد،
ما به هيچ وجه نگفتيم که داشتههاي غربي را که زمينههاي گوناگون علوم انساني و پيشرفتهاي
چند قرني زيادي داشتند ،ياد نگيريم يا کتابهاي اينها را نخوانيم ،ما ميگوييم تقليد نکنيم
(.)30/1/33
ب ) تلفيق:
تلفيق بين علوم انساني غربي و علوم انساني اسالمي؛ اگر به معناي مجذوب شدن ،دلباخته شدن،
مغلوب شدن و جو زده شدن در مقابل آن علوم نباشد ،قبول داريم .ببينيد در علوم انساني ،تفکر و
ميراث عظيم و عميق شما ،به شما چه ميگويد (.)34/3/53
ج) تهذيب؛
د) نظريهپردازي؛
بنشنيد فکر کنيد ،نظريهپردازي کنيد ،از موجودي اين دانشها استفاده کنيم برآن چيزي
بيفزاييم و نقاط غلط آن را بر مال کنيم .اين از جمله کارهايي است که از الزامات پيشرفت است
(.)33/5/52
ه) توليد علم؛
بايد فراگرفت اما نبايد صرفاً مصرف کننده فرآوردههاي علميديگران بود ،بايد علم به معناي
حقيقي کلمه توليد کرد .البته اين کار روشمندي و ضابطه دارد (احمد اميد.)3135 ،
در جمع بندي جايگاه آينده در انديشه امام ورهبري ميتوان گفت:
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طـراحـي آيـنـده و هـدفگـذاريهاي امام و رهبري از عمق درايت ،هوشياري و امـيـدواري بـه
آيـنـده و اعـتـقـاد بـه الهي بودن اين انقالب حکايت ميکند زيرا اين يک وعده قرآني است که
فرموده:
«خدا به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند وعده داده است که حتما آنـان را
جـانشين (خود) قرار دهد .همانگونه که کساني را که پيش از آنان بودند جانشين (خود) قرار داد و آن
ديني را که برايشان پسنديده است به سودشان مستقر کند و بيمشان را به ايمني مبدّل گرداند»(نور،
.)11

از ايـنرو امـام و رهبري به آينده کامالً اميدوار بودند و ضمن نگراني از برخي نارساييها و
دغـدغـهها از کـژ راههها و آسيبهايي که مسير تکاملي انقالب را تهديد ميکند ،افق نـظـام و
انـقالب را روشن ميديدند و ياس را که از جنود شيطان است طرد ميکردند و از مـديـران و
اصحاب رسانه ميخواستند که با تمام توان و امکانات و کارکردهاي مثبت خود افق آينده را در
چشم مردم روشن ترسيم کنند و روح اميد باور و خوداتکايي و خود باوري را بـراي رسيدن به آن
قلههاي رفيع بدهند و اين بزرگترين خدمت به انقالب اسالمي و نـظـام مـردمسـاالري ديـنـي
اسـت .که اميد آنکه ايـن رهـنمود و بايستههاي امام و رهبري در مـوضـوع الزامـات آينـده
انـقـالب اسـالمي مـسـئوليـت مـديـران را براي بـرافـراشـتـه نـگـاهـداشـتـن پـرچـم
پـرافـتـخـار انـقـالب و هـراسـت و حـفـظ و تحويل آن به نسل فردا بازشناسد.
حـسـن ختام اين بخش را به گفتاري از امام خميني(ره) که لبريز از اميد و ترسيمگر راه
دستيابي به آينده درخشان نظام جمهوري اسالمي است قرار ميدهيم:
مـن امـيـدوارم کـه به يمن برکت حضرت صاحب ـ سالم اللّه عليه و روحي فداه ـ اين کشور،
کشور پيشرفتهاي بشود ،از حيث اخالق ،از حيث ديانت ،از حيث معنويات و از حيث همه چيزها ،و
مـاديـات و هـمـه چيز .و بحمد اللّه ما هر روزي را که ميگذرانيم از روز سابق براي ما بهتر است
(همان ،ج.)131 :33
نتيجهگيري
انقالب اسالمي با همهي اصول و مباني ارزشي امروزه در جهان با اقتدار تمام موجب تحوالت
عظيميگرديد است ونام اين انقالب به عنوان قدرت تحول ساز ومقتدر مطرح است.مروري بر
تحوالت بعد از پيروزي تا کنون شاهد مثالهاي ارزنده اي است.با توجه به چنين موقعيت ممتاز
انقالب و رسالت اين انقالب بر پايه اعتقادات وباورها ،رسالتي آينده نگرانه با مختصات ديني و
مهدوي ضروري است .لذا بايد چشمانداز دراز مدتي را در دستور کار داشته باشد .عدم توجه به
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آينده به منزله بيتوجهي به اصول اوليه ديني و وحياني به تعبير اين پژوهش "اسناد باال دستي"
انقالب اسالمياست .بديهي است ورود به عرصه آيندهنگاري براي انقالب اسالمي با اهداف و
آرمانهاي ذکر شده اساساً اقدامي ضروري و اساسي ميباشد.

منابع
 .1قرآن کريم
 .2امام خميني (ره) ،1831 ،صحيفه نور ،دوره 22جلدي ،تهران ،موسسه نشر آثار امام
خميني.
 .8امام خميني(ره) ،1811 ،تبيان؛ دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امام خميني ،دفتر چهارم،
تهران ،موسسه نشر آثار امام خميني(ره).
 .4امام خميني(ره) ،1818 ،واليت فقيه ،موسسه نشر آثار امام خميني(ره).
 .1آيتاهلل خامنهاي ،مجموعه بيانات و پيامها ،ذيل عناوين علم ،فناوري و توليد علم
سايتwww….ir:
 .6اميد احمد ،1832 ،نظريه تربيت و توليد علم در اسالمي سازي علوم ،سمينار آيندهپژوهي
اسالمي ،تهران مرکز آينده پژوهي علوم وفناوريهايهاي دفاعي.
 .1افتخاري اصغر و همکاران ،1833 ،نظريه امانت امام خميني(ره) و چشمانداز انقالب
اسالمي در پرتومهدويت ،فصلنامه مشرق موعود ،سال چهارم ،شماره .11
 .3الويري محسن ،1832 ،معنا و مفهوم آينده پژوهي اسالمي ،سمينارآينده پژوهي سالمي،
تهران مرکز آيندهپژوهي علوم وفناوريهايهاي دفاعي.
 .3بهروزلک غالمرضا ،1833 ،سياست ومهدويت ،قم ،موسسه آيندهپژوهي.
 .11بهروزلک و ميرشاه واليتي ،1831 ،جهان اسالم از منظر دو آينده پژوه مسلمان؛
سرداروالماجرا ،فصلنامه مشرق موعود ،شماره .13
 .11جعفري محمدتقي ،1813 ،ترجمه وتفسير نهجالبالغه ،جلد ،21تهران ،دفترنشر فرهنگ
اسالمي.
 .12جعفري لنگرودي ،1812 ،ترمينولوژي حقوق ،تهران ،گنج دانش.
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 .18رباني محمدصادق ،1831 ،بررسي کارکرد اجتماعي انتظارحضرت مهدي عليه السالم در
ايران معاصر ،قم ،موسسه آموزشي و پژوهش امام خميني(ره).
 .14سند چشم انداز ايران  ،1414ابالغي مقام معظم رهبري به سران قوا ،دفتر مقام معظم
رهبري ،نامه شماره 1/1111/مورخ.1832/3/18
 .11شولتس دوآن ،1831 ،روانشناسي کمال؛ الگوي شخصيت سالم ،مترجم گيتي خوشدل،
تهران ،نشر پيکان.
 .16صدر سيدرضا ،1813 ،راه مهدي (عج) ،به اهتمام سيدمحمدباقرخسروشاهي ،قم ،بوستان
کتاب.
 .11صدر محمدباقر ،1813 ،سنتهاي تاريخ در قرآن ،قم ،مرکزاالبحاث والدراسات
التخصصيه لشهيدصدر.

 .13عيوضي محمدرحيم ،1836 ،پيش نيازهاي سياسي – امنيتي براي تحقق سندچشم انداز،
فصلنامه توسعه اقتصادي ،شماره .3
 .13قانون اساسي جمهوري اسالميايران ،1811 ،چاپ پنجم ،تهران موسسه اطالعات.
 .21مظاهري محمد ،1832 ،امکان طول عمر تا بي نهايت ،قم ،نشر ارغوان دانش.
 .21گودرزي ،1836 ،تصميمگيري استرتژيک؛ مطالعه موردي موعودگرايي شيعه ،تهران،
دانشگاه امام صادق عليه السالم.
 .22يونيدو ،1831 ،راهنماي آيندهنگاري فناوري ،ترجمه سونيا شفيعي اردستاني وهمکاران،
تهران ،مرکز آيندهپژوهي علوم وفناوريهاي دفاعي.
23. Bell,W,(2003) Foundation of futures studies (2th ed.),New
jersey:Transaction publishers.
24. Godst.M.,Durance,ph.(2011) Strategic foresight corporate and
regional development,DUNOD.
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