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 فهرست اجمالی

 

 بندی از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری پیرامون شعار سالـ مقدمه اول: جمع

در درک نخبگـان  « تکنولـویی متوسـ »و « تکنولـویی برتـر»مقدمه دوم: جایگاه  ـ
 «بنیانتولید دانش»متداول از 

و « زنجیره ارزش جهان »حضور کشور در «: برتر تکنولویی»ـ الزامات عینِ  1
طلبِ  نظام جمهوری استقالل و تناف  آن با« الملل تقسیم کار بین»پذیرش 
    اسالم 

تمرکز سرمایه و » به تبعاشتغال کاهش «: تکنولویی متوس »ات عین  ـ الزام2
 محورِی نظام جمهوری اسالم و تناف  آن با عدالت« فناوری

با منظومه فکری رهبری پیرامون علم و اقتصاد؛ به فوق  درک نخبگان ی ـ ناسازگار 3
یف  بر اساس نیازهای مکتب  « بنیانتولید دانش»معنای سفارش علم  برای بازتعر

 و مل  

یف  ـ4 در جهت تحقق شعار سال « بنیانتولید دانش»پیشنهاد جایگزین برای بازتعر
 «مدتمدت و میانکوتاه»سطوح در 

یف پیشنها ـ5 در جهت تحقق شعار سال « بنیانتولید دانش»د جایگزین برای باز تعر
 )جایگاه تکنولویی در تمدن نوین اسالم ( «بلندمدت»سطح در 
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 باسمه تعالی

 

  بندی از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری پیرامون شعار سالـ مقدمه اول: جمع

بنیذان   تولیذ؛  اان »بذه  1401گذااری سذا  نام عظم رهبری پیرامونقام مسخنان م
های از طریق افزای  شرکتاه؛ که ایشان سعی اارن؛ تا کشور نشان می «آفریناشتغا 

پیشرفته ار همه  آفرینی کامل اان    فنا ری بر نحوه خاصی از تولی؛ )نقبنیان، اان 
ار   ریها   افذزای  برذرهکاه  هزینذه»های تولی؛( متمرکز شوا   این امر را به عرصه
عرصه کشا رزی »ش؛ِن تولی؛ را به بنیانمستن؛ کران؛   سپس محوریت ار اان « تولی؛

افذزای  ارآمذ؛ »  « امنیذت ذذاایی»سذپران؛ تذا ا  هذ؛  «   تأمین کاالهای اساسی
 شوا.   محقق «کراهخصوصًا برای جوانان تحصیل آفرینی اشتغا»ار کنار  «کشا رزان

ارک متخصصذین    بن؛ی فوق به آن اشذاره شذ؛، بذاآنچه ار جمع رس؛به نظر می اما
این ار حذالی  .تفا ت زیاای اارا« بنیانتولی؛ اان »اابیات تخصصی موجوا پیرامون 

پیشبرا هر شذعار   هذ؛فی ار سذحا حاکمیذت، مرهذون ااراک تخصصذی    است که
نخبگانی از آن ه؛  اسذت   ب؛نذه متخصصذین   نخبگذان نقشذی اساسذی ار تحقذق 

 مت؛ا   ذرض رهبری از شعار سا  با ارک تخصصی اارن؛. لاا اگر تفا ت لیم اه؛ا 
تولیذذ؛  »نسذذبت بذذه « تأ یذذل نخبگذذانی»از آن مذذورا توجذذه  ذذرار نگیذذرا، عمذذً  نذذوعی 

ر م خواه؛ خورا که تا ح؛ ا زیاای، نظام اس می را از نیل « آفرینبنیان  اشتغا اان 
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های که متأسفانه نسبت به شعارهای سا  ری  امبه اه؛ا  این شعار محر م خواه؛ کرا
 جلذوگیرین ا تصاا ایرا تحقق محالبه رهبری ار  ا عیت حاصل ش؛ه   ازمکررًا گاشته 

ا   یذ  مق؛مذه   بذهکه تفا ت مورا ااعا ر شذن شذوا، توجذه اما برای این .است کراه
 بنیان، ضر ری است:ارک نخبگانی   تخصصی از تولی؛ اان پیرامون  مسأله

ــ ــه موم: جااهــا   ـ ــر»مقدم ــو ی برت ــو ی مسوســ »و « تکنول مر مرک « تکنول
 «بنیانتولید مانش»نخبهانی مسداول از 

گاه   محذوِر ار مق؛مه بای؛ به این نکته توجه کرا که تکنولوژی   فنا ری به عنوان تکیه
بن؛ی  ابذل اسذتهمتوسذ   تکنولذوژی ار ا  بخ  تکنولوژی برتر  « بنیانتولی؛ اان »
بذا  نسذبتست. تکنولوژی برتر یعنی نوعی از فنا ری کذه هزینذه تحقیذق   توسذعه ار ا

گیرا   ارزش افز اه فرا انی به انبا  اارا   باالیی را ار بر می ارص؛فر ش   ارآم؛ آن، 
 ،بخ  ا ماه؛. ار آن باالست   تغییرات سریعی ار آن رخ می متخصصسرم نیر ی 

سذااه یذا بسذی   میان تکنولوژی برتر   تکنولوژی متوس  است که جایگاهی تکنولوژی
   متخصصنیر ی  سرم تحقیق   توسعه   سرعت تغییرات  اارا. ار تکنولوژی سااه، 

شذوا   می ا ذع استفااه مورا ای از جامعه ارزش افز اه پایین است   ار سحا گستراه
کنذ؛. را تأمین میکاالهای حاصل از آن، نیازهای اساسی انسان مانن؛ ذاا، پوشاک  ... 

که  تکنولوژی متوس  ، جایگاهتکنولوژی سااه با این توضیحات ارباره تکنولوژی برتر  
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بنیذان را . بر این اساس، بحث ارباره تولی؛ اان شوار میان آن ا   رار اارا، ر شن میا
 پی گرفت. «تکنولوژی متوس »   «تکنولوژی برتر» ناظر به ا  مسأله توانمی

و « زنجیر  ارزش جهـانی»حضور کشور مر «: تکنولو ی برتر»عینِی  الزامات .1
طلبِی نظـام جمهـوری و تنـایی نن بـا اسـسق ل« المللـیتقسـیم کـار بی »پذارش 
    اس می

 های ج؛یذ؛ توسذ فذتا عرصذهنوآ ری      برتر تکنولویی کهله ا   این است مسأ 
ر ا تصاا   افزای  ثر ت ملی ا که  ا عًا موجب تحو )به نحوی بنیان های اان شرکت
ذی انبوههای معمواًل به سرمایه شون؛( احتیذا  اارا. امذا    سحا باالیی از پیچیذ؛گی فنی

وضذوعات ها   متوانن؛ این ملز مات را ار همه عرصذهحتی کشورهای ثر تمن؛ نیز نمی
ذیتریه کنن؛   لاا گستراگی پ؛ی؛ه اان  کذار تقسذیم »، بنیان   مح؛ ایت مق؛ رات ملی

، بنیذان ار سذحا کذ نتولیذ؛ اان  بخش؛. یعنذی پیشذبرارا ضر رت می« المللیبین
بذذر اسذذاس  مقذذ؛ رات مذذالی   تکنیکذذی یذذ  کشذذور شذذوا کذذههنگذذامی ممکذذن می

 متمرکز شوا.)متناسب با مزیت نسبی( خاص  ها   موضوعاتعرصه ار، بن؛یا لویت
لی؛ ار تمامی امور نخواه؛ بذوا ش؛ن توبنیانتوان ی  کشور پاسخگوی اان  ار نتیجه،
سایر ها، ر اب  عمیق با بنیان ار سایر عرصهمن؛ی از مواهب تولی؛ اان برره بلکه برای

 .کن؛کشورهای صاحب سرمایه   تکنولوژی ضر رت پی؛ا می
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بنیذان )بذه عنذوان یذ  اصذح   تولیذ؛ اان فنذا ری ار  سذرمایه   سحا باالی پس
م زم با حضور ار  عم ً  ،جران  ابل مشاه؛ه است(تخصصی که تجارب عینی آن ار 

های بذزر،، با محوریذت  ذ؛رت است که    بو  تقسیم کاری« زنجیره ارزش جرانی»
ذی از متخصصذین علذم ا تصذاا،  .تعیین ش؛ه است به همین الیل است که بخشی مرمی

 انرا بذه عنذو «تعارض بذا جرذان»به جای  «تعامل با جران»تحوی  ار ر اب  خارجی   
 کننذ؛.اساسی برای اص حات ساختاری ار ا تصذاا ایذران پیشذنراا می ا  رکن یکی از

های تخصصذی اسذت کذه  ذین بذرای آذذاز حرکذت توصیه متناسب با همینهمچنین 
ا تصاای خوا، نه تنرا ارگیری سیاسی   تبلیغاتی با امریکا را کنار گااشت بلکه میزبان 

حضور ایران ناگفته پی؛است که  امریکایی ش؛. های ن؛ین هزار پر ژه مشترک با شرکت
 ش؛ه بر نظام جمروری اس میاعما  های گستراهنام تحریمر ن؛ فوق با  ا عیتی به ار 

منذ؛ی ا تصذاا ایذران از ها این است که مذانع بررهسازگاری ن؛ارا   اساسًا ه؛  تحریم
هذا انعی به نذام تحریمتر آن که حتی اگر مامکانات موجوا ار ا تصاا جرانی شوا. مرم

بذه حذق  خواهی مکتبی کهبا شعار استق   گفته،ی پی  جوا ن؛اشت،  ر ا ار  رخه
بلکذه  .شذوا، ناسذازگار خواهذ؛ بذواتوس  نظام مق؛س جمروری اس می پیگیری می

را از سوی رهبری نفی   طرا ش؛ه است نشـدن در اقتصـاد هضم» : نین  ضعیتی، مکری

 (14/3/92) «ی اقتصـاد اسـتزمینـهاقتصاد مل ؛ اینها اصول امام در  در استقالل جهان ؛

 ی خطرنـاک فرهنگـ هاضمه در اید...ب اگر بخواهیم این پیشرفت حقیق  انجام بگیرد،»

بشـوید، وقتـ   هـان ج گویندم  وقت » (20/12/94) «نشویم؛ هضم جهان  اقتصادی و

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1709
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 «.کنـدبشوید... این همان وابستگ  اسـت، فرقـ  نم  جهان  یخانواده وارد گویندم 
(28/7/95) 

تمرکز سـرمااه و » به تبعاشسغال  کاهش«: تکنولو ی مسوس »ـ الزامات عینی 2
 محورِی نظام جمهوری اس میو تنایی نن با عدالت« یناوری

 تذوان آن را بذااست که می های متوس تکنولویی یان،بناما مساله ا م ار تولی؛ اان 
بذرای ارتقذا   فنذا ریتکیه بذه   جایی که مرتب  اانست« جویی به مقیاس تولی؛صرفه»

 امذا ا.شذومی های آن ری ار تولی؛   کذاه  هزینذهموجب افزای  برره ،خحوط تولی؛
  سذرمایه   تکنولذوژی   نقذ افزای  رخ اااه،  ری تولی؛افزای  بررهآنچه عمً  بر اثر 

بنیذان یعنذی تولیذ؛ اان  بالتبع کاه  نق  نیر ی انسانی ار ر ن؛ تولیذ؛ بذواه اسذت.
هنگامی که ناظر به تکنولوژی متوس    ارتقا  خحوط تولی؛   اتوماسیون باش؛، به انبا  
کاه  هزینه عوامل تولی؛ از جمله نیر ی انسانی اسذت تذا بذا کذاه  کذارگران، سذوا 

شذوا   را افزای  اه؛.  نین ر ن؛ی موجب تمرکز ش؛ی؛ سرمایه   فنذا ری میسرمایه 
ار ُکنذه خذوا، یذ  « صرفه   ع؛م صرفه»ار  ا ع  پیام؛های ض؛ اشتغا  به همراه اارا.

مفروم ارزشی است که   تی بر محور افزای  سوا سرمایه تعریف شوا، ارزش انسان   
سذرعت »های شذغلی را بذر محذور   فرصت کن؛تب؛یل میفرعی اشتغا  ا  را به امری  

  بذه همذین الیذل، ابذایی  نمای؛تنظیم می« سرمایه   ارتقا  تکنولوژی گراش   افزای 
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ین اشتغال»این که به جای  ازن؛ارا  هایی   شذغل اشو «زدای اشتغال» ، موجب«آفر
  را که با افزای  سوا سرمایه سازگاری ن؛ارا، حا  کن؛. 

 فنا ری برتر   ساخت بنیان به الیل حرکت ار مرز اان   های اان البته برخی بنگاه
امذا ایذذن  زا هسذتن؛  اشذتغا  آفریننذ؛ کارهای ج؛یذ؛ی مذذیهای نذوین، کسذبپ؛یذ؛ه

صذرفه ار »)  نذه تکنولذوژی متوسذ  کذه موجذب  خصوصیت، حاصل تکنولوژی برتر
زایِی برآم؛ه از اشتغا  ؛،گونه که ار مسأله ا   گفته شهمان شوا( است. البتهمی« تولی؛

 المللی الب تقسیم کار بینبر اساس ارک تخصصی موجوا، تنرا ار  نیز تکنولوژی برتر
پذایر امکان  پایرش مسئولیت ار زنجیره ارزش جرذانی های بزر، با محوریت  ؛رت

 . است

توان گفت که آنچه از صرفه بذه مقیذاس تولیذ؛ ار ا تصذاا پس به صورت خ صه می
شوا، با شعارهای به حق نظام اس می مبتنذی بذر کرامذت انسذانی     حاصل میمت؛ا 

سذاالر ناسذازگار اسذت. البتذه تمرکذز شذ؛ی؛ ع؛الت اجتماعی   ا ری از نظذام سرمایه
انذ؛ازا نق  نیذر ی انسذانی ار تولیذ؛ سذایه نمی بازار کار   سرمایه   تکنولوژی تنرا بر

افذزای   بذر ایذن اسذاس،   کنذ؛فرمایی میحکم زنی «تولی؛ انسان   تع؛اا آن»بلکه بر 
ای نذامعقو  بذه پ؛یذ؛هنیازهای بذازار کذار، ب؛ ن ار نظر گرفتن تناسب آن با جمعیت را 
بذواه  «سرمایه   ارتقا  تکنولوژی بر ض؛ انسذان سرعت گراش»یعنی . آ راحساب می

حقی   با صذرفه بذرای کشذورهای را به امری من «سیاست کاهش جمعیت»اتخاذ  که
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گر ذه هرگذاه آثذار ایذن  تبذ؛یل کذراه  مختلف جران )از هفت  ؛رت صنعتی تا  ین(
فرزن؛آ ری کنتذر  شذ؛ه  به سیاست به مرز ع؛م تعاا  رسی؛ه، با مراجرپایری   تشویق

 است.

منظومـه یکـری رهبـری پیرامـون علـم و بـا مرک نخبهانی یـو  ـ ناسازگاری 3
بـر اسـا  « بنیـانتولیـد مانش»ی سفارش علمی برای بـازتعرا  اقسصام؛ به معنا

 نیازهای مکسبی و ملی 

رهبذر انقذ ب، بذا  گیری علم   فنذا ری ار نگذاهها ار حالی است که ا اًل پیهمه این
قابذل ار م اسذتق     ا تذ؛ار استیابی نظذام اسذ می بذه ها  اثر کران تحریمبی ه؛ 
ًا بخ  کشا رزی   تأمین کاالهای اساسی به عنوان   ثانیهای جرانی محر  ش؛ه ؛رت

اشذتغا   شذ؛ه   ثالاذًا هذ؛  از ایذن پیشذران،بنیان معرفذی محور   پیشران تولی؛ اان 
تولیذ؛ »اابیذات تخصصذی موجذوا پیرامذون  . اماکراه  رار گرفته استجوانان تحصیل

للی علذم   زنجیذره ارزش المپیون؛ی با  افله بینهم»بوان آن را به صرفه، به«بنیاناان 
کاالهذای  تذأمین کشذا رزی   ار ایذران، کن؛   ثانیذًا پیشذران آن رامشر ط می« جرانی

، ا لویذت ار عاشذتغا  ار سذحا  سذی رار ااان اان؛   ثالاًا به جای هذ؛ اساسی نمی
ان؛، های سنگینی که ار تحقیق   توسعه بکار رفتهاه؛ا  خوا را سواآ ری برای سرمایه

  اه؛.می  رار
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های موجذوا ار رذم توجه به  ا عیتاه؛ که رهبری علیتعارض آشکار نشان می این
ن یذ  بنیان اضافه کراه،  یوای را به تولی؛ اان جرانی تولی؛ عرصه ان؛ که عمً  متضمی

یف تولیـد دانش» بنیـان بـر اسـاس نیازهـای ملـ  و سفارش علم  بـرای بـازتعر
تخصصی موجوا، آن را ار  ار وب تخصصی خوا  است   یوای که اابیات «مکتب 

شمارا. ر شن است که ار  نین شرایحی اگذر یاب؛   بالتبع تحقق آن را ناممکن مینمی
بنیذان اهتمذام نخبگان   م؛یران انق بی به طراحی ی  تصویر جایگزین از تولیذ؛ اان 
پ؛یذ؛ه اسذت  نکنن؛، آنچه معیار عمل  رار خواه؛ گرفت، ااراک ب؛نه تخصصی از این

ه؛  نظام از طر  این شذعار را بذه که به الیل ارگیری   تعارض آن با سفارش رهبری، 
 محاق خواه؛ برا.

مر جهـت تحقـش شـعار « بنیانتولید مانش»ـ پیشنهام جااهزا  برای بازتعرا  4

 «مدتمدت و میانکوتا »سال مر سطوح 

تولیذ؛ »ی؛ تصویر ج؛یذ؛ی از با برای تحقق شعار م؛نظر مقام معظم رهبری، بنابراین
رذم ایجاا علی ارائه کرا که هم به ا ت؛ار   استق   کشور آسیب نزن؛   هم« بنیاناان 

  ار سحا  سیع ایجذاا کنذ؛  های شغلیفرصت  ری ار تولی؛، ض؛اشتغا  نبواه  برره
رسذ؛ بذه نظذر می هم کشا رزی   تأمین کاالهای اساسی ار آن محوریت ااشته باش؛.

فهمهالز کی؛ ااشته های فوقی جمع بین مولی بخشذی محوریت ان؛ ذذ که رهبری بر آنرا تأ
های بزر، ن؛اشته که به الیل پیچی؛گی کمتر، نیاز به سرمایه است از تکنولوژی نوعی به
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عمذوم مذرام را از  ر ا بذه عرصذه تولیذ؛ منذع نکنذ؛    موجذب تمرکذز نشذوا   باش؛  
های شغلی نشوا تا  صف ز آن، موجب کاه  فرصت رِی حاصل اجویی   بررهصرفه

ذی ایگذری از تکنولذوژی   ابلیت تحقق پی؛ا کن؛.« آفریناشتغا » ار  نین فرضذی، تلقی
گیرا که به الیل کاه  سحا تمرکز   پیچیذ؛گی ار آن، بذا محوریذت متوس  شکل می

 لبتذهنیذز سذازگار اسذت. ا «کشا رزی   تأمین کاالهای اساسی   تحقق امنیت ذاایی»
تغییر کن؛   به جذای « جویی به مقیاس تولی؛صرفه»که تعریف موجوا از مشر ط بر این

 شوا.تب؛یل « صرفه»سوا سرمایه، تعمیم اشتغا  به مبنای 

افزاری   کمتذر نذاظر بذه پیچیذ؛گی سذخت« بنیان بوان تولیذ؛اان »، ار این تصویر
اارا کذه  ذاار اسذت پتانسذیل االلذت  افـزاریپیچیـدگ  نرمفنا رانه است   بیشتر بر 

ای را بذا نیازهذای عمذومی   اساسذی قذههای مختلف   ا تضائات منحتولی؛ی ار ا لیم
هماهنگ کن؛   به الیل آشنایی با اخ ق   فرهنگ نیر ی انسانی ار بخ  کشذا رزی، 
تی     ؛رت تحری    انگیزش آنرذا را ااشذته باشذ؛   بتوانذ؛ ایذن  شذر را از تولیذ؛ سذنی

تولیذ؛  رهنمذون شذوا. یعنذیور بهرهاما  های سادهابزارها و روش، به تولی؛ با پرهزینه
سذازی ااشذته که  ؛رت هماهنگ تعریف خواه؛ ش؛ افزارینرم بنیان به محوریتاان 
ها ار اسذتان های کشاورزانتعاون بنیان با از طریق اتصا  فعاالن عرصه اان    باش؛

خوا بتوانذ؛ کاالهذای اساسذی را از طریذق تعمذیم  ار برآین؛ ،های گوناگون  شررستان
یف نوین  شکل بومی   ج؛ی؛ی از ارتباط صنعت   اانشگاه    اشتغا  تأمین کن؛   تعر
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؛   بذالتبع فضذای پر رشذی نذوینی را ر م بزنذ از اردوهای جهادی و بسیج سازندگ 
ا تصذاا کراه   بستر مناسبی برای ارتقا  نقذ  نیر هذای جرذاای ار برای  شر تحصیل

  .     فراهم آ َرا ملی

تعریف موجوا از صرفه   نقحذه  ها ار صورتی ممکن   معقو  است که البته همه این
ای تغییر اااه شوا که سوا سرمایه تابعی از تعمیم اشذتغا  باشذ؛   بگونهبرینه ار تولی؛ 

 ،ری حاصذل از تکنولذوژی برتذبه جذای ارزش افذز اه بنیانه؛  حاکم بر تولی؛ اان 
. ار ساسی  ذرار بگیذرابازار ااخل با تمرکز بر تأمین کاالهای ا   اشباع« امنیت ذاایی»

 بنیان به تکنولوژی برتر حذا های اان این میان نبای؛ فراموش کرا که پرااختن شرکت
نخواه؛ ش؛ بلکه به جای تعریف آنرا بر مبنای صرفه ا تصاای ذ که تحقذق آن ار    طرا

تعریذف  «سیاس  صرفه»ها بر مبنای این فعالیتکن نیست ذ مم  ضعیت فعلی کشور
خواهن؛ ش؛   به جای تولی؛ کاالهای لوکس برای مصار  عمذومی، بذه رفذع نیازهذایی 

ا تذ؛ار نظذام  شوا  از سوی بخ  سیاسی کشور سفارش اااه می خواهن؛ پرااخت که
 آ را. های جرانی را ار پی میار برابر  ؛رت

پذایر بنیذان امکانار تولیذ؛ اان  آفرینی، هذم اشذتغا ه تذ؛ابیرلحاظ این مجموعبا  
  کذاه   امنیت ذذاایی  ری ار تولی؛ افزای  خواه؛ یافت   همخواه؛ ش؛   هم برره

ا تصذاا ایذران  خواه؛ ش؛ که زمینذه را بذرای ثبذات ار تسریل هاپایری از تحریمآسیب
 یذذز تج؛یذذ؛ نظذذر شذذوا  فذذراهم خواهذذ؛ کذذرا  مشذذر ط بذذه آن کذذه ار بافذذت  اراات ن
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سبت به الگوی مصر  ار ذیرکاالهای اساسی اتخاذ گذراا کذه های ج؛ی؛ی نسیاست
   ذکر ش؛ه   به محل خوا موکو  است.« حسینیه ان؛یشه»تفصیل آن ار منشورات 

مر جهـت تحقـش شـعار « بنیانتولید مانش»ـ پیشنهام جااهزا  برای باز تعرا  5

 تکنولو ی مر تمدن نوا  اس می( )جااها  «بلندمدت»سطح سال مر 

 پیرامذون مـدتمـدت و میانکوتاه، پیشذنرااهایی البته آنچه ار سحور فوق گاشت
ن؛م؛ت بای؛ به این مرم توجه کرا کذه لش؛ن تولی؛ بوا اما برای پیشنرااهای ببنیاناان 

ج؛یذ؛  هایبه معنای تکیه به اان    فنا ری نوین برای  ر ا به عرصه بنیانتولی؛ اان 
های حاصل از آن،  ضعیت سابقه است   ار این صورت، طبیعی است که نوآ ری  بی

های همذذراه   کذذه ظرذذور اینترنذذت   گوشذذیاهذذ؛. کمذذا اینزنذذ؛گی انسذذان را تغییذذر می
های اجتمذذاعی، زیسذذت امذذر زین مذذا را اگرگذذون کذذراه اسذذت. ار  ا ذذع تولیذذ؛ شذذبکه
یت تبنیان، اان  یف م نیازهای جدیدی برای بشر   بذا توانمنذ؛ی فنا رانذه،  کندعر

اهذ؛   از ایذن طریذق،  رخذه جوامع انسانی  رار می ابزار تأمین آن نیازها را ار اختیار
 آ را.جامعه را به  جوا می ار «نیاز و ارضاء»م؛ا می از 

بنیذان خذورا، تولیذ؛ اان پس از آنجا که حرکت انسان بر م؛ار نیازهذای ا  ر ذم می 
گیرا. ار  نین شرایحی، اگر  رخذه ر   سب  زن؛گی ا  را ار است مینبض حیات بش

یذ  تنظذیم شذوا، الجذرم بذا  «تر کردن نیازهای ماّدیپیچیده»نیاز   ارضا  بر محور 
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ی  ی به تبع سب  زن؛گی ماای تر کـردن پیچیـده»ر بر  خواهیم بوا  اما اگر نیازهای ماای
ی معنوی   الری حرکذت خذواهیم ترسیم شوا، به سمت سب  زن؛گ «نیازهای معنوی

مـا ایـن را » رس؛ تحلیل فوق، تناسب زیاای با این فرمای  رهبری اارا:کرا. به نظر می

آورد؛ فّناوری حامل فرهنگ است؛ باید توّجه کنیم که فّناوری همراه با خودش فرهنگ م 
ع فرهنـگ آنهـا را شود ندیده گرفت. ما وقت  فّناوری را از دیگران گرفتیم، در واقاین را نم 

  مسئوالن این عرصه نیز صاا انه ار سخنان خذوا تصذریا ( 26/7/96) «.ایمهم آورده
 «ن بیش از هر چیزی یک فرهنگ است.بنیادانش»ان؛ که کراه

اار است که تأثیرگااری بذاالیی بذر مذتن   بنیان ی  پ؛ی؛ه جرتبنابراین تولی؛ اان  
ی یا الری آن  اارا. ار نتیجه، مذ؛یران   نخبگذان انق بذی کذه سب  زن؛گی   جرت ماای

که سب  زن؛گی را به عنوان یکی از )« بیانیه گام ا م انق ب»ای  ا عی نسبت به اذ؛ذه
اهی به هفت سرفصل اساسی معرفی کراه( اارن؛، بای؛ به ی  طراحی ا یق برای جرت

نذ؛. البتذه ر شذن اسذت پیذ؛ا کن« تر کران نیازهای معنویپیچی؛ه»این پ؛ی؛ه بر محور 
تر کران آنرا اصً  طاعات   عبااات فذرای است که منظور از نیازهای معنوی   پیچی؛ه

هذا   کارآمذ؛ی میذان آن هماهنگی ظرفیت اختیارات اجتماعی،» ینیست بلکه توسعه
اموری از  بیل افزای  ا تذ؛ار اسذ م ار برابذر کفذر  بای؛ م؛نظر  رار گیرا که« اختیارات

ت   رحمذذت ار میذذان مذذثمنین از ماا جرذذانی   ار آن اسذذت   ای ر شذذنهذذتقذذا  مذذوای
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ی که بایذ؛ فنذا ری را ار خذ؛مت آنرذا  ذرار ااا   بذا اانذ    محلوبیت های اینی مرمی
 تر کرا.تر   پراامنهنوآ ری، آنرا را عمیق

  مراحذل تکامذل آن را  «توسـعه پرسـتش اجتمـاع »فرم از این بای؛ بتوان؛ یعنی  
ی تکاملی را به سفارش تحقیقات برای استگاه یازهای برخاسته از هر مرحلهبشناس؛   ن

 تولی؛ فنا ری ار جامعه تب؛یل نمای؛   جریان آن را ار محصو  ب؛ست آم؛ه کنتر  کن؛.
توان حرکتی  ا عی بذه سذمت آرمذان بذزر، جمرذوری تنرا ار این صورت است که می

ن اس می نمی را ر م زا « تم؛ن نوین اس می»اس می یعنی  توان؛ به کلی  را که تم؛ی
ت اجتماعی»  « متن زن؛گی»فارغ از طراحِی  بر محور ایذن باشذ؛   ایذن ا  بذه « م؛نیی

البته ابعاا    افزار   ابزارهای محسوس هستن؛.نوبه خوا کامً  متأثر از فنا ری   سخت
لِی ای بذذواه کذذه موضذذوع اصذذهمذذان مقولذذه «تمــدن نــوین اســالم »لذذوازم علمذذِی 

الراشذمی بذواه   لذاا الله سذی؛منیرال؛ین حسینیهای عمیق مرحوم ع مه آیتپژ ه 
، ار مباحث پژ هشی آن ان؛یشذمن؛ بلندمدتتفصیل   توضیا راهکار پیشنراای برای 
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