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 چهارشنبه 31 فروردین 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 7891

»تولیددانشبنیان«
وخطر»تأویلنخبگانی«

پیشنهادهایی برای دانش بنیان شدن تولید

 راهکارهایی برای اینکه فرمان های مقام معظم رهبری 
درباره اقتصاد ایران بهتر محقق شود

در مقدمــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه 
تکنولــوژی و فناوری بــه عنوان تکیــه گاه و محور 
»تولیــد دانش بنیــان« در دو بخــش »تکنولوژی 
برتر« و »تکنولوژی متوســط« قابل دســته بندی 
اســت. تکنولــوژی برتــر یعنــی نوعــی از فناوری 
کــه هزینــه تحقیق و توســعه نســبت بــه فروش 
و درآمــد آن، درصــد باالیــی را در برمی گیــرد و 
ارزش افــزوده فراوانــی بــه دنبــال دارد و ســهم 
نیــروی متخصــص در آن باال اســت و تغییرات 

سریعی در آن رخ می دهد.
بخــش دوم، تکنولــوژی متوســط اســت کــه 
و تکنولــوژی  برتــر  جایگاهــی میــان تکنولــوژی 
ســاده یا بســیط دارد. در تکنولوژی ســاده، سهم 
تحقیــق و توســعه و ســرعت تغییــرات و نیروی 
متخصــص و ارزش افــزوده پاییــن اســت و در 
اســتفاده  مــورد  جامعــه  از  گســترده ای  ســطح 
واقع می شــود و کاالهــای حاصل از آن، نیازهای 
اساسی انســان مانند غذا، پوشــاک و... را تأمین 
می کند. با این توضیحات درباره تکنولوژی برتر 
و تکنولــوژی ســاده، جایــگاه تکنولوژی متوســط 
که در میان آن دو قرار دارد، روشــن می شــود. بر 
این اســاس، بحــث درباره تولیــد دانش بنیان را 
می توان ناظر به دو مســأله »تکنولــوژی برتر« و 

»تکنولوژی متوسط« پی گرفت.

مســأله نخست این اســت که تکنولوژی برتر 1 
و نــوآوری و فتــح عرصه هــای جدید توســط 
شــرکت های دانــش  بنیان )بــه نحوی کــه واقعاً 
موجــب تحول در اقتصــاد و افزایش ثروت ملی 
شــوند( به طور معمول بــه ســرمایه های انبوه و 
ســطح باالیــی از پیچیدگــی فنــی احتیــاج دارد. 
اما حتی کشــورهای ثروتمند نیز نمی توانند این 
ملزومــات را در همــه عرصه هــا و موضوعــات 
تهیــه کننــد. لــذا گســتردگی پدیــده دانش بنیان 
کار  »تقســیم  ملــی،  مقــدورات  محدودیــت  و 
یعنــی  می بخشــد.  ضــرورت  را  بین المللــی« 
کالن،  ســطح  در  دانش بنیــان  تولیــد  پیشــبرد 
هنگامــی ممکــن می شــود کــه مقــدورات مالی 
و تکنیکــی یک کشــور بــر اســاس اولویت بندی، 
در عرصه هــا و موضوعــات خاص )متناســب با 
مزیــت نســبی( متمرکــز شــود. در نتیجــه، توان 
یک کشور پاسخگوی دانش بنیان شدن تولید در 
تمامــی امور نخواهد بــود بلکه برای بهره مندی 
از مواهب تولید دانش بنیان در ســایر عرصه ها، 
روابط عمیق با سایر کشورهای صاحب سرمایه 

و تکنولوژی ضرورت پیدا می کند.
پس سطح باالی ســرمایه و فناوری در تولید 
دانش بنیــان )به عنوان یک اصطالح تخصصی 
کــه تجــارب عینــی آن در جهان قابل مشــاهده 
اســت(، در عمــل مالزم بــا حضــور در »زنجیره 
ارزش جهانــی« و قبول تقســیم کاری اســت که 
بــا محوریــت قدرت هــای بــزرگ تعییــن شــده 
اســت. بــه همین دلیل اســت که بخــش مهمی 
از متخصصــان علــم اقتصــاد، تحــول در روابط 
خارجــی و »تعامل با جهان« به جای »تعارض 
بــا جهــان« را به عنوان یکــی از دو رکن اساســی 
بــرای اصالحــات ســاختاری در اقتصــاد ایــران 

پیشنهاد می کنند.
همچنیــن متناســب بــا همیــن توصیه هــای 
تخصصــی اســت کــه چیــن بــرای آغــاز حرکت 
اقتصــادی خــود، نــه تنهــا درگیــری سیاســی و 
تبلیغاتی با امریکا را کنار گذاشــت بلکه میزبان 
چندیــن هــزار پــروژه مشــترک بــا شــرکت های 
امریکایی شــد. ناگفته پیداســت که حضور ایران 
در رونــد فــوق بــا واقعیتــی بــه نــام تحریم های 
گسترده اعمال  شده بر نظام جمهوری اسالمی 
ســازگاری نــدارد و اساســاً هــدف تحریم هــا این 
اســت کــه مانــع بهره منــدی اقتصــاد ایــران از 
امکانات موجود در اقتصاد جهانی شود. مهمتر 
آنکــه حتی اگــر مانعی بــه نام تحریم هــا وجود 
نداشــت، ورود در چرخــه  پیش گفتــه، بــا شــعار 
اســتقالل خواهی مکتبــی که بحق توســط نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی پیگیری می شــود، 
ناســازگار خواهــد بــود بلکــه چنیــن وضعیتــی، 
به طور مکرر از ســوی مقــام معظم رهبری نفی 

و طرد شده است:
»هضم نشــدن در اقتصاد جهانی؛ اســتقالل 
در اقتصــاد ملــی؛ اینهــا اصــول امــام در زمینــه  

اقتصاد است.« )92/3/14(
»اگر بخواهیــم این پیشــرفت حقیقی انجام 
بگیــرد، باید... در هاضمه  خطرنــاک فرهنگی و 

اقتصادی جهانی هضم نشویم«)94/12/20(

وقتــی  بشــوید،  جهانــی  می گوینــد  »وقتــی 
می گوینــد وارد خانــواده  جهانــی بشــوید... ایــن 
نمی کنــد.«  فرقــی  اســت،  وابســتگی  همــان 

)95/7/28(

دانش بنیــان، 2  تولیــد  در  دوم  مســأله  امــا 
تکنولوژی های متوســط اســت کــه می توان 
آن را با »صرفه جویی به مقیاس تولید« مرتبط 
دانســت؛ جایی که تکیه به فنــاوری برای ارتقای 
خطــوط تولیــد ، موجــب افزایــش بهــره وری در 
تولید و کاهش هزینه های آن می شــود. اما آنچه 
عمــاًل بــر اثر افزایش بهــره وری تولیــد رخ داده، 
افزایــش نقــش ســرمایه و تکنولــوژی و بالطبــع 
کاهش نقش نیروی انســانی در روند تولید بوده 
است. یعنی تولید دانش بنیان هنگامی که ناظر 
بــه تکنولوژی متوســط و ارتقای خطــوط تولید و 
اتوماسیون باشد، به دنبال کاهش هزینه عوامل 
تولید از جمله نیروی انســانی اســت تا با کاهش 
کارگــران، ســود ســرمایه را افزایش دهــد. چنین 
روندی موجب تمرکز شــدید ســرمایه و فناوری 
می شــود و پیامدهــای ضــد اشــتغال بــه همراه 

دارد.
در واقــع »صرفه و عدم صرفه« در کنه خود، 
یــک مفهــوم ارزشــی اســت کــه وقتی بــر محور 
افزایش سود سرمایه تعریف شود، ارزش انسان 
و اشــتغال او را بــه امــری فرعی تبدیــل می کند 
بــر محــور »ســرعت  را  و فرصت هــای شــغلی 
گردش و افزایش ســرمایه و ارتقــای تکنولوژی« 
تنظیم می نماید و بــه همین دلیل، ابایی ندارد 
از اینکــه بــه جــای »اشــتغال آفرینی«، موجــب 
»اشــتغال زدایی« شــود و شــغل هایی را کــه بــا 
افزایش ســود ســرمایه ســازگاری نــدارد، حذف 

کند.
بــه  دانش بنیــان  بنگاه هــای  برخــی  البتــه 
دلیــل حرکــت در مــرز دانــش و فنــاوری برتــر 
کســب وکارهای  نویــن،  پدیده هــای  ســاخت  و 
امــا  هســتند  اشــتغا لزا  و  می  آفریننــد  جدیــدی 
ایــن خصوصیــت، حاصــل تکنولــوژی برتــر )و 
نــه تکنولــوژی متوســط کــه موجــب »صرفه در 
تولید« می شــود( اســت. البتــه همان گونه که در 
مســأله نخست گفته شــد، اشــتغالزایی برآمده 
از تکنولــوژی برتر نیز بر اســاس درک تخصصی 
موجود، تنها در قالب تقســیم کار بین المللی با 
محوریت قدرت های بزرگ و پذیرش مسئولیت 

در زنجیره ارزش جهانی امکان پذیر است.
پس بــه صــورت خالصــه می تــوان گفت که 
آنچــه از صرفــه بــه مقیــاس تولیــد در اقتصــاد 
متــداول حاصــل می شــود، بــا شــعارهای بحق 
نظــام اســالمی مبتنــی بــر »کرامــت انســانی« 
نظــام  از  »دوری  و  اجتماعــی«  »عدالــت  و 
تمرکــز  البتــه  اســت.  ناســازگار  سرمایه ســاالر« 
شــدید ســرمایه و تکنولــوژی تنهــا بر بــازار کار و 
نقش نیروی انســانی در تولید ســایه نمی اندازد 
نیــز  آن«  تعــداد  و  انســان  »تولیــد  بــر  بلکــه 
حکمفرمایــی می کنــد و بر این اســاس، افزایش 
جمعیــت را بدون در نظر گرفتن تناســب آن با 
نیازهای بازار کار، پدیده ای نامعقول به حســاب 
و  گــردش ســرمایه  مــی آورد.  یعنــی »ســرعت 
ارتقای تکنولوژی بر ضد انســان« بوده که اتخاذ 
»سیاست کاهش جمعیت« را به امری منطقی 
و بــا صرفــه برای کشــورهای مختلــف جهان )از 
هفــت قــدرت صنعتــی تــا چیــن( تبدیــل کرده 
اســت؛ گرچــه هــرگاه آثــار این سیاســت بــه مرز 
عدم تعادل رســیده، با مهاجرپذیری و تشــویق 

به فرزندآوری کنترل شده است.

همــه اینهــا در حالــی اســت که نخســت، 3 
پیگیــری علــم و فنــاوری در نــگاه رهبــر 
معظم انقالب، با هــدف بی اثر کردن تحریم ها 
و دستیابی نظام اسالمی به استقالل و اقتدار در 
مقابــل قدرت های جهانی مطرح شــده اســت. 
دوم، بخش کشــاورزی و تأمین کاالهای اساسی 
به عنــوان محــور و پیشــران تولیــد دانش بنیــان 
معرفــی شــده اســت و ســوم آنکه هــدف از این 
پیشــران، اشــتغال جوانــان تحصیلکــرده قــرار 
گرفتــه اســت. امــا ادبیــات تخصصــی موجــود 
پیرامــون »تولیــد دانش بنیــان« به صرفــه  بودن 
آن را بــه »هم پیوندی بــا قافله بین المللی علم 
و  ارزش جهانــی« مشــروط می کنــد  و زنجیــره 
دیگــر اینکه پیشــران آن را در ایران، کشــاورزی و 
تأمین کاالهای اساســی نمی داند و در نهایت به 
جای هدف  قرار دادن اشــتغال در سطح وسیع، 

سخنان مقام معظم رهبری پیرامون نامگذاری سال 1401 به »تولید؛ دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین« نشان می دهد که ایشان ســعی دارند تا کشور از طریق افزایش 
شــرکت های دانش بنیان، بــر نحوه خاصی از تولیــد )نقش آفرینی کامل دانش و 
فناوری پیشــرفته در همه عرصه های تولید( متمرکز شــود و ایــن امر را به »کاهش 
هزینه هــا و افزایــش بهــره وری در تولیــد« مســتند کردنــد و ســپس محوریت در 
دانش بنیــان  شــدن تولیــد را به »عرصــه کشــاورزی و تأمیــن کاالهای اساســی« 
ســپردند تا دو هــدف »امنیــت غذایــی« و »افزایش درآمــد کشــاورزان« در کنار 
»اشــتغال آفرینی خصوصاً برای جوانان تحصیلکرده« محقق شــود.  اما به نظر 
می رســد آنچه در جمع بندی فوق به آن اشاره شد، با درک متخصصان و ادبیات 
تخصصی موجود پیرامون »تولید دانش بنیان« تفاوت زیادی دارد . این در حالی 
است که پیشبرد هر شــعار و هدفی در سطح حاکمیت، مرهون ادراک تخصصی 
و نخبگانی از آن هدف است و بدنه متخصصان و نخبگان نقشی اساسی در تحقق اهداف ملی دارند. لذا 
اگر تفاوت  غرض مقام معظم رهبری از شــعار سال با درک تخصصی متداول از آن مورد توجه قرار نگیرد، 
عماًل نوعی »تأویل نخبگانی« نســبت به »تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« رقــم خواهد خورد که تا 
حدود زیادی، نظام اســالمی را از نیل به اهداف این شــعار محروم خواهد کرد؛ امری که متأســفانه نسبت 
به شعارهای سال های گذشته به طور مکرر حاصل شده و از تحقق مطالبه مقام معظم رهبری در واقعیت 
اقتصاد ایران جلوگیری کرده است، اما برای اینکه تفاوت مورد ادعا روشن شود، توجه به یک مقدمه و دو 

مسأله پیرامون درک نخبگانی و تخصصی از »تولید دانش بنیان« ضروری است.

سخنان رهبر معظم انقالب 
پیرامون نامگذاری سال 

1401 به »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« نشان 

می دهد که ایشان سعی دارند 
تا کشور از طریق افزایش 

شرکت های دانش بنیان، 
بر نحوه خاصی از تولید 

)نقش آفرینی کامل دانش 
و فناوری پیشرفته در همه 

عرصه های تولید( متمرکز 
شود و این امر را به »کاهش 

هزینه ها و افزایش بهره وری در 
تولید« مستند کردند و سپس 

محوریت در دانش بنیان 
 شدِن تولید را به »عرصه 

کشاورزی و تأمین کاالهای 
اساسی« سپردند تا دو هدف 

»امنیت غذایی« و »افزایش 
درآمد کشاورزان« در کنار 

»اشتغال آفرینی خصوصاً 
برای جوانان تحصیلکرده« 

محقق شود

پیشبرد هر شعار و هدفی در 
سطح حاکمیت، مرهون 

ادراک تخصصی و نخبگانی 
از آن هدف است و بدنه 

متخصصان و نخبگان نقشی 
اساسی در تحقق اهداف 

ملی دارند. لذا اگر تفاوت  
غرض رهبر معظم انقالب از 
شعار سال با درک تخصصی 

متداول از آن مورد توجه قرار 
نگیرد، عماًل نوعی »تأویل 

نخبگانی« نسبت به »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

رقم خواهد خورد که تا 
حدود زیادی، نظام اسالمی 
را از نیل به اهداف این شعار 

محروم خواهد کرد؛ امری که 
متأسفانه نسبت به شعارهای 

سال های گذشته به طور 
مکرر حاصل شده و از تحقق 

مطالبه رهبر معظم انقالب 
در واقعیت اقتصاد ایران 

جلوگیری کرده است

حجت االسالم 
محمدصادق حیدری

عضو هیأت علمی 
حسینیه اندیشه و 
مدرس سطح عالی 
حوزه علمیه قم

بــرای  ســودآوری  را  خــود  اهــداف  در  اولویــت 
ســرمایه های ســنگینی که در تحقیق و توســعه 

بکار رفته اند، قرار می دهد.
این تعارض آشــکار نشــان می دهد که رهبر 
معظــم انقالب با وجود توجــه به واقعیت های 
موجــود در عرصه جهانــی تولید، قیــودی را به 
تولیــد دانش بنیــان اضافــه کرده انــد کــه عمــاًل 
متضمن یک »سفارش علمی برای بازتعریف 
تولیــد دانش بنیــان براســاس نیازهــای ملــی و 
مکتبــی« اســت؛ قیودی کــه ادبیــات تخصصی 
موجــود، آن را در چهارچــوب تخصصــی خــود 
ناممکــن  را  آن  تحقــق  طبیعتــاً  و  نمی یابــد 

می شمارد.
اگــر  روشــن اســت کــه در چنیــن شــرایطی 
نخبــگان و مدیــران انقالبــی بــه طراحــی یــک 
تصویر جایگزیــن از تولیــد دانش بنیان اهتمام 
نکننــد، آنچه معیــار عمل قــرار خواهد گرفت، 
ادراک بدنــه تخصصــی از این پدیده اســت که 
به دلیل درگیری و تعارض آن با ســفارش مقام 
معظم رهبری، هدف نظام از طرح این شــعار 

را به محاق خواهد برد.
بنابرایــن بــرای تحقق شــعار مدنظــر مقام 
از  جدیــدی  تصویــر  بایــد  رهبــری،  معظــم 

»تولیــد دانش بنیــان« ارائــه کــرد کــه هــم بــه 
اقتــدار و اســتقالل کشــور آســیب نزنــد و هم با 
وجــود ایجــاد بهــره وری در تولید، ضداشــتغال 
نبــوده و فرصت های شــغلی در ســطح وســیع 
ایجــاد کنــد و هــم کشــاورزی و تأمیــن کاالهای 
اساســی در آن محوریــت داشــته باشــد. به نظر 
می رســد الزمــه  جمع بین مؤلفه هــای فوقـ  که 
رهبــر معظم انقالب بــر آنها تأکید داشــته اند ـ 
محوریت بخشــی بــه نوعــی از تکنولوژی اســت 
که به دلیل پیچیدگی کمتر، نیاز به سرمایه های 
بــزرگ نداشــته باشــد و موجب تمرکز نشــود و 
عمــوم مــردم را از ورود بــه عرصــه تولیــد منع 
نکنــد و صرفه جویی و بهــره وری حاصل از آن، 
موجــب کاهــش فرصت هــای شــغلی نشــود تا 
وصف »اشــتغال  آفریــن« قابلیــت تحقق پیدا 

کند.
در چنین فرضی، تلقی دیگری از »تکنولوژی 
متوســط« شــکل می گیــرد کــه به دلیــل کاهش 
ســطح تمرکــز و پیچیدگــی در آن، بــا محوریت 
»کشــاورزی و تأمیــن کاالهــای اساســی و تحقق 
امنیت غذایی« نیز ســازگار است. البته مشروط 
بــر اینکــه تعریــف موجــود از »صرفه جویــی به 
مقیــاس تولیــد« تغییــر کنــد و بــه جــای ســود 
ســرمایه، تعمیم اشــتغال به مبنــای »صرفه« 

تبدیل  شود.
در ایــن تصویــر، »دانش بنیان بــودن تولید« 
و  ســخت افزاری  پیچیدگــی  بــه  ناظــر  کمتــر 
فناورانه اســت و بیشــتر بر پیچیدگی نرم افزاری 
داللــت دارد کــه قــادر اســت پتانســیل تولیدی 
در اقلیم هــای مختلف و اقتضائــات منطقه ای 
را بــا نیازهــای عمومی و اساســی هماهنگ کند 
و به دلیــل آشــنایی با اخــالق و فرهنــگ نیروی 
انســانی در بخش کشــاورزی، قــدرت تحریک و 
انگیزش آنها را داشــته باشــد و بتواند این قشــر 
را از تولید ســنتی و پرهزینه، به تولید با ابزارها و 

روش های ساده اما بهره ور رهنمون شود.
محوریــت  بــه  دانش بنیــان  تولیــد  یعنــی 
قــدرت  کــه  شــد  خواهــد  تعریــف  نرم افــزاری 
هماهنگ سازی داشته باشــد و از طریق اتصال 
بــا تعاونی هــای  فعــاالن عرصــه دانش بنیــان 
شهرســتان های  و  اســتان ها  در  کشــاورزان 
گوناگون، در برآیند خود بتواند کاالهای اساسی 
را از طریق تعمیم اشــتغال تأمین کند و شــکل 
بومــی و جدیــدی از ارتباط صنعت و دانشــگاه 
و تعریــف نوینــی از اردوهــای جهادی و بســیج 
ســازندگی را رقم بزند و بالطبع فضای پرورشی 
نوینی برای قشــر تحصیلکرده و بســتر مناسبی 
برای ارتقای نقش نیروهای جهادی در اقتصاد 

ملی فراهم آورد.
البتــه همه اینها در صورتی ممکن و معقول 
است که تعریف موجود از صرفه و نقطه بهینه 
در تولیــد بگونــه ای تغییــر داده شــود کــه ســود 
سرمایه تابعی از تعمیم اشتغال باشد و هدف 
حاکــم بــر تولیــد دانش بنیــان بــه جــای ارزش 
»امنیــت  برتــر،  تکنولــوژی  از  حاصــل  افــزوده  
غذایی« و اشــباع بازار داخل با تمرکز بر تأمین 

کاالهای اساسی قرار بگیرد.
در این میان نباید فراموش کرد که پرداختن 
شــرکت های دانش بنیــان به »تکنولــوژی برتر« 
حذف و طرد نخواهد شد بلکه به جای تعریف 
آنهــا بر مبنــای صرفه اقتصادی ـ کــه تحقق آن 
در وضعیــت فعلی کشــور ممکن نیســت ـ این 
فعالیت ها بر مبنای »صرفه سیاســی« تعریف 
خواهند شــد و بــه جــای تولید کاالهــای لوکس 
نیازهایــی  رفــع  بــه  عمومــی،  مصــارف  بــرای 
خواهنــد پرداخــت کــه از ســوی بخش سیاســی 
کشــور ســفارش داده می شــود و اقتدار نظام در 

برابر قدرت های جهانی را در پی می آورد.

هــم  تدابیــر،  مجموعــه  ایــن  لحــاظ  بــا   
دانش بنیــان  تولیــد  در  اشــتغال آفرینی 
در  بهــره وری  هــم  و  شــد  خواهــد  امکان پذیــر 
تولیــد افزایــش خواهــد یافــت و هــم امنیــت 
تحریم هــا  از  آســیب پذیری  کاهــش  و  غذایــی 
تســهیل خواهد شــد که زمینه را بــرای ثبات در 
اقتصــاد ایــران فراهــم خواهد کرد؛ مشــروط به 
آنکــه در بافــت واردات نیــز تجدیدنظر شــود و 
سیاست های جدیدی نسبت به الگوی مصرف 

در غیرکاالهای اساسی اتخاذ گردد.

گذشــت، 4  فــوق  ســطور  در  آنچــه 
پیشــنهادهایی کوتاه مــدت و میان مدت 
پیرامون دانش بنیان  شدن تولید بود اما برای 
پیشــنهادهای بلندمــدت بایــد بــه ایــن مهم 
توجــه کرد کــه تولیــد دانش بنیان بــه معنای 
تکیــه بــه دانــش و فنــاوری نویــن بــرای ورود 
بــه عرصه های جدید و بی ســابقه اســت و در 
این صــورت، طبیعی اســت کــه نوآوری های 
را  انســان  زندگــی  وضعیــت  آن،  از  حاصــل 
تغییــر می دهــد. کمــا اینکه ظهــور اینترنت و 
گوشــی های همــراه و شــبکه های اجتماعــی، 

زیست امروزین ما را دگرگون کرده است.

در واقع تولیــد دانش بنیان، نیازهای جدیدی  
برای بشــریت تعریف می کند و بــا توانمندی 
فناورانــه، ابــزار تأمیــن آن نیازهــا را در اختیــار 
جوامــع انســانی قــرار می دهــد و از ایــن طریق، 
چرخــه مداومــی از »نیاز و ارضــا« در جامعه را 

به وجود می آورد.
 پــس از آنجــا کــه حرکــت انســان بــر مــدار 
نیازهــای او رقم می خــورد، تولیــد دانش بنیان 
نبض حیات بشــر و سبک زندگی او را در دست 
می گیــرد. در چنین شــرایطی، اگــر چرخه نیاز و 
ارضا بر محور »پیچیده تر کردن نیازهای مادی« 
تنظیم شــود، الجرم با یک سبک زندگی مادی 
روبــه رو خواهیــم بود؛ اما اگر نیازهــای مادی به 
تبع »پیچیده تر کردن نیازهای معنوی« ترسیم 
شــود، به ســمت ســبک زندگی معنــوی و الهی 

حرکت خواهیم کرد.
تناســب  فــوق،  تحلیــل  می رســد  نظــر  بــه 
زیــادی با ایــن فرمایــش رهبــری دارد: »ما این 
را باید توجه کنیــم که فناوری همراه با خودش 
فرهنگ می آورد؛ فناوری حامل فرهنگ است؛ 
این را نمی شــود ندیده گرفت. ما وقتی فناوری 
را از دیگــران گرفتیــم، در واقــع فرهنــگ آنها را 

هم آورده ایم.« )96/7/26(
نیــز صادقانــه در  ایــن عرصــه  و مســئوالن 
ســخنان خود تصریح کرده اند که »دانش بنیان 

بیش از هر چیزی یک فرهنگ است.«
پدیــده  یــک  تولیــد دانش بنیــان  بنابرایــن   
جهت دار اســت که تأثیرگذاری باالیی بر متن و 
سبک زندگی و جهت مادی یا الهی آن دارد. در 
نتیجه، مدیران و نخبگان انقالبی که دغدغه ای 
واقعی نســبت به »بیانیه گام دوم انقالب« )که 
سبک زندگی را به عنوان یکی از هفت سرفصل 
اساســی معرفــی کــرده( دارنــد، بایــد بــه یــک 
طراحی دقیــق برای جهت دهی بــه این پدیده 
بر محــور »پیچیده تــر کردن نیازهــای معنوی« 

دست پیدا کنند.
البتــه روشــن اســت کــه منظــور از نیازهــای 
معنــوی و پیچیده تــر کردن آنها اصــاًل اطاعات 
و عبادات فردی نیســت بلکه توسعه  »ظرفیت 
اختیــارات اجتماعــی، هماهنگــی میــان آنها و 
کارآمــدی اختیــارات« بایــد مدنظــر قــرار گیرد 
کــه امــوری از قبیــل افزایــش اقتــدار اســالم در 
برابــر کفــر جهانــی و ارتقــای مــودت و رحمت 
در میان مؤمنان از مثال های روشــن آن اســت؛ 
مطلوبیت هــای دینی مهمی کــه باید فناوری را 
در خدمــت آنهــا قرار داد و با دانــش و نوآوری، 

آنها را عمیق تر و پردامنه تر کرد.
یعنــی فهــم از دیــن بایــد بتوانــد »توســعه 
پرســتش اجتماعــی« و مراحــل تکامــل آن را 
هــر مرحلــه   از  برخاســته  نیازهــای  و  بشناســد 
تکاملی را به ســفارش تحقیقات برای دســتگاه 
تولیــد فناوری در جامعه تبدیل نماید و جریان 
آن را در محصــول به دســت آمــده کنتــرل کند. 
تنهــا در این صورت اســت که می تــوان حرکتی 
جمهــوری  بــزرگ  آرمــان  ســمت  بــه  واقعــی 
اســالمی یعنی »تمــدن نوین اســالمی« را رقم 
زد؛ چــرا کــه تمدن اســالمی نمی توانــد به کلی 
فــارغ از طراحــی »متــن زندگــی« و »مدنیــت 
اجتماعــی« بــر محــور دیــن باشــد و ایــن دو به 
نوبه خود کاماًل متأثر از فناوری و ســخت افزار و 

ابزارهای محسوس هستند.
البتــه ابعــاد و لــوازم علمــی »تمــدن نویــن 
اســالمی« همــان مقولــه ای بــوده کــه موضــوع 
عالمــه  مرحــوم  عمیــق  پژوهش هــای  اصلــی 
آیت اهلل سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی بوده 
و لذا تفصیل و توضیح راهکار پیشــنهادی برای 
بلندمدت، در مباحث پژوهشــی آن اندیشمند 

گرانمایه قابل پیگیری است.


