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چشم آلت است مر ادراك چيزي را كه حاضر است امروز، و  گوش آلت 
است مر ادارك چيزي را كه دي و پرير بودست و گذشته است، و فكرت 

  آلت است مر ادراك چيزي را كه فردا و پس فردا خواهد بودن
  254الحكمتين، ص  ناصر خسرو قبادياني، جامع      

  
 

  
  
1  

  درآمد
  
 

نگري مسئلة  و گفتارهايي از اين دست حكايت از اين دارد كه آينده "بيا تا غم فردا نخوريماي دوست، "
، 70هاي علمي كشور، در اواخر دهة  هاي شوراي پژوهش روزي در يكي از جلسه .ما نيست و نبوده است

سالة اروپا در زمينة انرژي؛ يكي از مديران ارشد كشور  150 ريزي دادم از برنامه پيش از دستور گزارشي مي
ديدم اين تنها عوام . من فقط ساكت شدم! وقت امام زمان ظهور كرد اي بابا، شايد تا آن: كه حاضر بود گفت

اين غفلت از آينده البد ناشي از فشارهاي اجتماعي ! اند، بلكه خواص نيز توجه  نيستند كه به آينده بي
اما باز هم واقعيتي ديگر اين است كه هم ! ي گذشته بر مردم ماست؛ هرچه هست يك واقعيت استها هزاره
كرد و هم بايد به آن توجه داشت، و اين نه فقط با ظهور منافاتي ندارد كه عين  توان آينده را ترسيم مي

  !هاي شيعه است  آموزه
هاي  نين طبيعت متفاوت است، مشابهتكند كه گرچه با قوا هايي تبعيت مي ديناميك جامعه از قانون

توجهي به اين  بي. رشد علم اقتصاد در پنجاه سال گذشته حكايت از همين نكته دارد. زيادي هم با آن دارد
اي و جهاني، و غفلت از رويدادهاي محتمل آينده انفعالي  هاي منطقه توجهي به ديناميك قدرت قوانين، بي

ايران كشوري نيست . هاي آتي خواهد داشت ي بسيار ناگواري براي نسلدر ما ايجاد خواهد كرد كه پيامدها
نه موقعيت جغرافيايي ايران چنين امكاني را فراهم . كه بتواند مستقل از تحوالت جهاني در انزوا بماند

اين درگيري تاريخ چند هزار سال گذشتة ما نيز نشان از . كند و نه موقعيت سياسي و اقتصادي ما مي
: گذاري شد كه مرزهايي فراتر از ايران امروزي داشت ايران نوين در دوران صفويه پايه. ر ما داردجهاني كشو
الطوايفي  نشين جنوب و غرب از ملوك هايي از افغانستان و آسياي ميانه و نيز نواحي عرب قفقاز، بخش

سرانجام قاجار دوران سرانجام ناخوشايند صفويه تا . درآمدند و تحت يك حكومت مركزي اداره شدند
هاي آنها به آمريكا، افريقا، و آسيا، و نيز  ي انداز هاي اروپائي و روسيه، دست زمان است با برآمدن قدرت هم

زوال قدرت سياسي و نظامي . هايي از ايران را جدا كرد فشارهاي سهمگيني كه بر ايران وارد شد و قسمت
هاي روشنگرانة ملي و مذهبي  صنعتي اروپا و نيز حركتزمان است با رشد سياسي و  ايران در دورة قاجار هم
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 اين انقالب، كه مرتبط با مفاهيم مدرنيت بود، نتوانست نيروهاي. در ايران، كه منجر به انقالب مشروطه شد
آزاد كند كه جلوي سقوط سياسي و نظامي ايران را بگيرد، و ايران را براي  تا آن حدمدني ايران را  خفتة

هاي  جدلپس از آن نيز . آماده كند هاي اروپايي و روسيه، و سپس آمريكاي روبه رشد،  درترويارويي با ق
رهايي ايران از  يافتن راهي براي دنبال همواره به ، كههاي ملي و مذهبي حركتنوشتاري روشنفكري و 

يا فرصت  ندنداشت علمي و اجتماعي توان اند ماندگي و روشن شدن تكليف ايران با مدرنيت بوده عقب
داخلي  هاي مسئلهايران را مشغول اي  به اندازهها  اين درگيري. حركت درآورند نيافتند جامعة ايران را به

 )ژئوپليتيكي(ژئوسياسي  ، نقشيتوانست بيايد نمي، يا فرصتي برايش پيش توانست نميبود كه ايران   كرده
و تحوالت پس از آن نقطة عطفي در اين جهت انقالب اسالمي . اش گذاشته شود عهده عهده بگيرد يا به به

توجه به . هاي داخلي بپردازد ديگر كشوري نيست كه صرفاً به چالشپس از انقالب اسالمي ايران  :است
  . نگري و قوانين و قواعد حاكم بر ديناميك جامعة جهاني بايد در مركز توجه ما قرار بگيرد آينده

نتايج "اين ورود خودخواسته نيست، بلكه از . جهاني شده است ايران اكنون بعد از چند قرن وارد بازي
نبود كه بخواهد به يكي از بازيگران ايران در سي سال پيش در شرايطي . انقالب اسالمي است "نامنظور

ويژه پس از انقالب اسالمي و پس از فروپاشي شوروي، شرايط  تحوالت جهاني، به. جهاني تبديل بشود
ناچار به اين صحنه كشانده شد و از اين درگيري جهاني  اي تغيير داد كه ايران به گونه را به سياسيژئو

خالفت  درتوجه داشته باشيم كه اكنون ما نه در دورة هخامنشيان هستيم، نه ساسانيان، و نه . گريزي نبود
اي  هاي منطقه و نيز قدرت، هاي نظامي و اقتصادي چشمگير اي مانند آمريكا با توانايي قدرت مطلقه. اسالمي

حضور ايران در اين تحوالت جهاني نياز به . دنحضور جهاني دار مانند اروپاي متحد، روسيه، چين، و ژاپن
ايران با كوش و خطا در سي سال گذشته، بدون فرصت براي . الزاماتي دارد كه ايران در اختيار ندارد

تحميلي، مقدمات فراگيري اين الزامات را و به جبر فشارهاي خارجي از جمله جنگ  ،ريزي آگاهانه برنامه
  آمادة ايفاي اين نقش در دنياي مدرن هستيم؟ آيندة ما چگونه خواهد بود؟ ما اما آيا. فراهم كرده است

  آمادگي ايفاي نقش؟   1.1
تحليلي كه من در . ايم ما با وقايع تاريخ خود آشنا هستيم، اما كمتر به تحليل اين وقايع پرداخته

توان اين تحليل را پذيرفت،  مي. استاز ديد ديناميك اجتماعي  ام همطرح كرد "1427 ايران"كتاب 
آنچه اهميت دارد اين ! توجه ماند عنوان تحليل كسي كه در علم تاريخ آماتور است، بي يا به آن، به
يي را ها اند، دوره توجه بوده دانان ما تاكنون به آن بي لحاظ ديناميك اجتماعي، كه تاريخ است كه به
ها ما را براي درك  توجه به اين تفاوت. ام، كه از ديد مدرنيت تفاوت بنيادي با هم دارند متمايز كرده

است، اما تعريف  آمده "1427 ايران"ها در  تفصيل اين دوره .كند آينده و ديناميك آن آشنا مي
  :مختصر آنها چنين است

  
  انگاري دورة ناديده) الف

  .سال 400، حدود 1811 -1226/1402-804عباس ميرزا،  –اميرتيمور 

  دورة بهت) ب
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  .سال 100، حدود 1925 -1304/1811 -1190آغاز دورة پهلوي،  –عباس ميرزا 

  دورة خوديافت) ج    
  سال 50، حدود 1978-1357/1925- 1304دوران پهلوي،        

  دورة آگاهي) د    
   – 1357انقالب اسالمي،       

اي چگونه خالقيت  هاي نظاميه دهد آموزه بر ديناميك است كه نشان مي همين تمايز تحليلي مبتني
هاي اسالمي نابود كرد و لباس تنگي بر تفكر و  و نوآوري را، كه مفاهيمي نوين هستند، در جامعه

ايد كنند ب به گذشتة خود افتخار مياكنون  اگر مسلمانان جهان هم. خرد انسان اسالمي پوشاند
گيرد، بلكه معطوف است به دورة  متوجه باشند كه اين گذشته تمام دوران تاريخ اسالم را دربر نمي

دوران . ها پايان يافت ترجمه در قرون اوليه و سپس دورة روشنگري اسالمي كه با شروع نظاميه
گذشته  قرندر چند . هاي اسالمي و ركود خردگرايي اسالمي است اي دوران خفت جامعه پسانظاميه

اند عظمت گذشته را بازيابند حتّي تصور هم  كه مسلمانان دراثر آشنايي با غرب و  مدرنيت در تالش
مقايسة فيلسوفان ايران با فيلسوفان غرب در دورة . كردند كه اختالف با غرب قابل توجه باشد نمي

يلسوفان مترجم حكمت ناصري ف. كننده است ، از اين جهت تعيينپيشناصري، حدود يك قرن 
اي در  دانست، ستاره سها مي درمقايسه مانندايراني مسلمان را درحد خورشيد و فيلسوفان غرب را 

نكتة با اهميت در اين تالش .  شود سختي با چشم غيرمسلح ديده مي اكبر كه به صورت فلكي دب
نيت گفته اين است كه ما هنوز متوجه اتفاقي كه در ذهن و خرد بشر رخ داده است و به آن مدر

اين اتفاقي است . طبيعت عوض شده استايم كه نسبت بشر با  متوجه نشده. ايم شود، نشده مي
پيوستگي رويدادها و درنتيجه بر  مبتنيهاي علمي و مفهومي، كه تفكر  گسسته، از جنس انقالب

بندي  سيماين تق. هاي الزم براي جبران گذشته با ماهيت اين رويداد منافات دارد تصور تعداد  سال
كنم ما را به درك اين اتفاق و نيز چگونگي كنار آمدن با مدرنيت  اي كه از آن صحبت مي دوره

نگاري مرسوم ما  شود با وقايع نگري مي اين نوع تحليل تاريخي كه منجربه آينده. كند راهنمايي مي
  .شود سنخيتي ندارد كه علم تاريخ انگاشته مي

به  يماندگي وحشتناك تاريخي، آگاه به عقب يآگاه. كرده است اكنون ايران دورة آگاهي را شروع
طور كه در  همان. ماندگي ريزي براي رفع اين عقب  به لزوم برنامه يپيچيدگي دوران مدرن و آگاه

نوشتم، اين گزاره به اين معني نيست كه اين آگاهي ميان سياستمداران و  "1427 ايران"
هاي آگاهي شروع شده است و موج  زمزمه! خير. ايج استمتخصصان و  مردم ما در تمام سطوح ر

! اند كشورهاي اسالمي كمابيش در دورة بهت يا خوديافتديگر . وجود خواهد آورد آگاهي را به
هايي در اين جهت دارد، اما هنوز زود  تركيه، چون به كپي كردن رفتار اروپائيان قانع است، پيشرفت

اسالمي كشورهاي ديگر ! اسالمي رايج و جاري شده استاست بتوان گفت آگاهي در اين كشور 
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اند كه مانع درك گسست بنيادي در اصول فكري بشر مدرن  بيني تاريخي هنوز گرفتار خودبزرگ
  .شود مي

ايم كه ايران  از آن، بارها از سياستمداران خودمان شنيده پساز انقالب و چه  پيشما در ايران، چه 
هاي ناشي از  گرچه هنوز هم اين گزاره. زودي جزو پنج يا ده كشور پيشرفتة دنيا خواهد شد به

ها ديگر همگاني نيست و آگاهي به اين معني  شود، اين گزاره انگاري شنيده مي خياالت دورة ناديده
اين دورة آگاهي ما را براي ايفاي . شود به تحولي بنيادي درك مي شروع شده است كه نياز جامعه
دادند،  شديم، بلكه ما را بازي مي اگر جز اين بود ما بازيگر نمي. كند نقش در دنياي مدرن آماده مي

كشورهاي . اي دوران پهلوي، براي ما نقش تعيين كردند در دوران قاجار، و تا اندازهگونه كه  همان
 ،اما، بايد توجه داشته باشيم كه! اند مانند مصر و عربستان اكنون در چنين شرايطيبزرگ اسالمي 

هاي علم، فرهنگ، و  شاخص. ايم هنوز الزامات حضور و بازيگري در دنياي مدرن را فراهم نكرده
 "1427 ايران"در . فناوري در ايران روبه رشد است، اما هنوز تحول بنيادي اتفاق نيفتاده است

ما هنوز درگير . ماندگي عبور كند سال نياز دارد از سد عقب 50كم  كه ايران دست ام نوشته
خواهد تفكر و خالقيت را مقيد  وضوح مي اي هستيم كه به هايي فرهنگي از نوع فرهنگ نظاميه موج
هاي ديگر اجتماعي  جريان. هاي فكري كنوني در جامعة ايران است اما اين تنها يكي از جريان. كند
پس ايران، كه وارد بازي جهاني شده . بال تهية الزامات حضور ايران در جامعة جهاني استدن به

طالبانگري را كه  اي و شبه و فشار موج فرهنگ نظاميه است، بايد الزامات اين بازي را فرا بگيرد
ي لحاظ تاريخ تحول اجتماع اكنون شاهد آن هستيم تحمل كند تا از آن عبور كنيم و موج را به  هم

  .شواهد دورة آگاهي نشان از جنب و جوش براي فراگيري اين الزامات دارد. سر بگذاريم پشت
  

  ايران صد سال پيش   2.1
، يعني صدسال بعد از ابداع نسبيت خاص 1384/2005مناسبت سال جهاني فيزيك در سال  به

 يعني ،ها بودم سالدنبال شواهدي از وضعيت زندگي ايرانيان در آن  بهكه  هنگامي توسط اينشتين،
، وبا در تهران تنها از كن اين سالو بعد از  سال قبل 2فاصلة  به ، متوجه شدمحدود انقالب مشروطه

در شيراز وبا حدود يك  تلفات داشته است؛ 36000يشتر نبود تا دارآباد آن زمان كه چند روستا ب
تيم؟ چند دبيرستان داشتيم؟ دانشگاه كه نداشتيم، چند مدرسه داش! كند سوم جمعيت را نابود مي

كردند؟  هايي در ايران مي هاي خارجي روس و انگليس چه مداخله خانه داشتيم؟ قدرت و چند مكتب
چقدر ديگر را پس از آن از دست داديم؟ خيال  و چقدر از سرزمين خود را از دست داده بوديم

باور ! نمودي ندارد) ايران(رشيددربرابر خو) غرب(كردند، سها  كرديم، يعني نخبگان ما خيال مي مي
، يا باشندبه اينكه متوجه تحول فكري در بشر شده تر است چه رسد  كردند كه غرب پيشرفته نمي

زندگي ايرانيان تفاوت چنداني با . به اينكه بتوانند صد سال آيندة ايران را تصور كنندچه رسد 
تفكر راكد بود؛ زبان . ان راكد مانده بودسال اير 600انگار . بويه يا غزنويان نكرده بود دوران آل

فرزند مانند پدر و مادر بود و . هاي پيشينيان بود فارسي راكد بود و زنگ زده بود؛ زندگي تكرار روال
آبياري در شهر و روستا هم . طور ها هم همين آنها هم مانند پدر و مادرشان؛ معماري خانه
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هاي  كتاب. چيزي به آن اضافه نشده بود. شده بود مدمنجاي  علم همان علم پيشانظاميه.  طور همين
هاي پيشينيان بود؛ تازه تعليم و تعلم هم مجاز نبود  شرح بر شرح نوشتهعلمي و فلسفي شرح بر 

وضع زنان را . ام نوشته "1427 ايران"الزم بداند، كه شرح آن را در كتاب  " االسالم شيخ"مگر آنچه 
  . بخوانيم ه، دختر ناصرالدين شاه، در خاطراتشالسلطن تاجن هم بهتر است از زبا

درصد آن، يعني تنها دو  20ميليون نفر بود، كه تنها  10جمعيت ايران صد سال پيش حدود 
شهري بود  3نفر جمعيت داشت، و يكي از تنها  200.000تهران تنها . ميليون نفر، شهرنشين بودند

سوادي در آن زمان نداريم، اما نيم قرن بعد، آماري از با! نفر جمعيت داشت 100.000كه بيش از 
در اين ميان ! ميليوني ايران باسواد بودند 19درصد جمعيت  14.9تنها  1335/1956يعني در سال 

هزار زن در كل كشور خواندن و نوشتن  500يعني حدود .درصد زنان باسواد بودند 7.1تنها و تنها 
عالوة   به !نيم ميليون باسواد در ايران بوده است پس البد در صد سال پيش كمتر از! دانستند مي

هاي هفده ساله  درصد آمريكائي 8.5در همين صد سال پيش . التحصيل ديپلمة دارالفنون چند فارغ
 100وضعيت باسوادي حدود ! ها يك درجة دانشگاهي ساله 23درصد  2ديپلم دبيرستان داشتند، و 

گذار مدرسة نوين در ايران بشنويم  سن رشديه، بنيانسال پيش را خوب است از زبان حاج ميرزا ح
  ): 41نقل از كتاب تاريخ مشروطة ايران، فريدون آدميت، چاپ سيزدهم، ص  به(

  :گويد هاست مي گذار دبستان حاج ميرزا حسن رشديه كه بنيان
مرا به رفتن بيروت و يادگرفتن شيوة نوين آموزگاري يك گفتاري ار روزنامة 

در اروپا از هزار : خوانديم، ديدم نوشته روزي با پدرم آن را مي. اختر برانگيخت
باشند و انگيزة  سوادند ولي در ايران از هزار تن ده تن با سواد مي تن، ده تن بي

هايي  بايد در ايران دبستان. استاين بدي شيوة آموزش و دشواري درس الفب
  . شيوة اروپايي بنياد يابد به

  
را  100.000اين عدد ! نفر با سواد بودند 100.000به اين ترتيب از كل جمعيت ايران تنها حدود 

كه مدرسة سعادت در  1317در سال ! ميليون نفر باسواد در ايران كنوني 60مقايسه كنيد با حدود 
   "مدرسة سعادت بوشهر از چند زاويه"ه گفتة نويسندة كتاب بوشهر افتتاح شد، بناب

با مرحوم ميرزا آقا .... اي نزديك حسينيه  مرحوم دريابيگي در وسط بوشهر خانه
هاي فقير اهالي دشتي و  دالل شيرازي به سرپرستي و معلمي بيست نفر بچه

گليم جاي  تنگستاني كه درخانه مزبور گرد آورده و در دو اتاقي روي چند زيلو و
دادند برقرار  خانه به خواندن جزو اول قرآن را درس مي طريق مكتب داده و به
  . داشته بود

پرستار در خود مدرسه آنها را نگهداري و  هاي فقير و بي ها عموماً از خانواده بچه
درعرض دو ماه كه . دادند از كيسة فتوت مرحوم دريابيگي به آنها نهار و شام مي

يم در آن محل جايگزين شدند يك نفر از اهالي بوشهر حاضر نشده ها به تعل بچه
  ...بود كه فرزند خود را در مدرسه بگذارد 
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پيش از آنكه مرحوم دريابيگي منفصل شود اهالي نظر به احتياجات امور تجارتي 
براي . تقاضاي تعليم زبان انگليسي براي فرزندان خود نمودند.... كه اغلب با اروپا 

به وضع اينكه زمينة مخالفت به اشخاص مغرض و دشمنان آموزش علم و دانش 
تقليد آن زمان مرحومان آخوند جديد داده نشود از محضر حجج اسالم و مراجع 

و مرحوم حاج ميرزا حسين ميرزا خليل و مرحوم .... مال محمد كاظم خراساني 
آقا سيدمحمدكاظم يزدي و مرحوم آقا شيخ عبداهللا مازندراني امضاء شد، در 
حليت يا حرمت تحصيل زبان انگليسي و فرانسوي براي امور تجارت و آشنا 

ارسال به ساحت مقدس آقايان جواب آقايان به  پس از. شدن به معلومان آنان
فوراً تدريس زبان . اين مضمون رسيد كه تحصيل زبان خارجه حرمت ذاتي ندارد

  . ها افزوده گرديد انگليسي نيز در مدرسه بر ديگر درس
د از دريابيگي حكمران جديد مرحوم ساالر معظم رضا قلي خان مافي، كه عب

د، با اصرار آقايان يك مرتبه به مدرسه آمد، السلطنه ملقب ش بعدها به نظام
ترقيات شاگردان را مشاهده كرد و وعدة اعانه داد ولي مايل به بناء مدرسه و 

خواست  تربيت جديد نبود و برخالف اعمال خيرخواهانة مرحوم دريابيگي مي
اين چراغ هدايت كه فقط در گوشة دورافتادة كشور ايران به نورافشاني مشغول 

التأسيس را بفروشيد و مدرسه را  گفت مدرسة جديد مي. موش سازداست، خا
هاي قديم اكتفا كنند، چنانچه ما هم در  خانه منحل كنيد و مردم به همان مكتب

  .ايم ها تحصيل كرده و به اين نواها رسيده خانه همين مكتب
  

  :خوانيم مي 17در صفحة ) 1388پاپلي، سند انتشارات (در كتاب شازده حمام پاپلي يزدي 
 40-50انبارهايي كه  آب  كشي نداشت و براي تهية آب بايد به شهر يزد آب لوله
متر فاصله  500انبار به خانة ما حدود  ترين آب نزديك. رفتيم پله داشت مي

زديم و يا از  هايي كه منبع آب داشتند سري مي بيشتر ما بايد به خانه. داشت
يك حوض كوچك وسط خانه بود . تيمداش شير عمومي كارخانة اقبال آب برمي

 300كه هر يك ماه، دو ماه يك بار سقاها آن را با مشك از آب جويي كه در 
چند روزي كه آب حوض صاف بود من . كردند متري خانة ما قرار داشت، پر مي

خورديم بعد از چند  گذاشتيم توي حوض و آب مي هاي ديگر سرمان را مي و بچه
توالت هم از  حياط چندتا پله . انداخت كم آب كرم مي شد و كم روز آب سياه مي

اي  كرديم، توالت چاله تر بود و آب نداشت بايد آفتابه را از آب حوض پر مي پايين
اي  عده. تخلية چاه توالت خود داستاني بود. متر 1.5عمق  بود پهن و گود به

ردند و ك آمدند و توالت را معامله مي شتردار كه اهل زارچ يزد بودند مي
اش را  خانه اجازه دهد توالت دادند تا صاحب تومان پول مي 5تا  2. خريدند مي

. كردند آوردند و كنار كوچه را حوضچه درست مي با شتر خاك مي. خالي كنند
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كشيدند چندتا  كردند و ابتدا با سطل، آب توالت را مي سر چاه توالت را باز مي
بردند و در  و آن را تا كنار كوچه ميكردند  دست مي به ها را دست كارگر سطل
شد يك كارگر بدبخت را به طناب  آبش كه تمام مي. ريختند حوضچه مي

كرد  ها را داخل سطل مي فرستادند او بايد نجاست بستند و به داخل چاه مي مي
  . بردند همان حوضچه مي  ها را هم به نجاست متما. كشيد و كارگر ديگري مي

تخلية چاه سه روز طول . كردند والت همسايه را خالي ميآيد كه چاه ت يادم مي
او را داخل چاه فرستادند،  روز سوم طناب را به كمر يك آدمي بستند و. كشيد

اش را انگشت كن پول  زد آهاي عباس خوب چاه را پاك كن ته استاكار فرياد مي
بعد آنها را ماند تا آبش تبخير شود  ار كوچه مينچند روز اين كثافات ك. ايم داده

هايي كه با موي بز بافته  كردند و در جوال با مقداري خاك و خاشاك قاطي مي
شد و وقتي  بار شترها سنگين مي. كردند ريختند و بار شتر مي شده بود مي

به اين شغل كناسي . شدند زدند و از جا بلند مي خواستند بلند شوند نعره مي مي
  .فروختند كشاورزان ميها اين كودها را به  كناس. گفتند مي

 سال قبل از انقالب 15، يعني حدود 40در دهة . شمسي 30اين توصيف مربوط است به دهة 
آيا نسل جديد كه  .رواج داشت شغل اين ها بودند و چي كه هنوز در اصفهان كناسان يا كهاسالمي، 

كناسي در ايران رايج هنوز شغل  1342خرداد سال  15 دركند كه  خواند باور مي اين نوشته را مي
  ! بود

درصد جمعيت ايران  14.9سال پيش كه تنها  50يعني درحدود  ساله بودم 16زماني كه من 
اهللا بهروز  و نزد مرحوم ذبيح هزار زن باسواد كشور بود، 500باسواد بودند، و مادر من يكي از 

الممالك دربار  ار بودي منجمگرفتم، روزي به من گفت حاال اگر در دوران قاج استخراج تقويم ياد مي
  !گفت فهمم چه مي حال مي! شدي مي

در سرتاسر ايران تنها يك اتومبيل وجود داشت كه  1289/1910درست يكصد سال پيش، در سال 
كيلومتر  12طول  آهن كشور به تنها راه. رسيد دستگاه مي 20زحمت به  ده سال بعد اين رقم به

ود هاي ارتباطي براي نيازهاي داخلي كشور وج يچ شبكة راهه. كرد تهران را به شهر ري وصل مي
اي روسي  جاده. هاي تجاري بود ن كشور براي پذيرفتن كشتيردبندر انزلي تنها بند م. نداشت

به تهران  آمدنكارمندان شركت نفت انگليس و ايران براي . كرد رشت، قزوين، و تهران را متصل مي
زنند، از كانال سوئز و درياي سياه عبور كنند، سپس از قطار دانستند عربستان را دور ب بهتر مي

. جادة روسي به تهران بيايندباكو استفاده كنند، با كشتي به بندر انزلي بروند، و سپس از  -باطوم
ترين كشورهاي جهان بود كه از  مانده انگيز يكي از عقب تهران در آن زمان پايتخت كوچك و غم

دنيايي بود . صر و تركيه آن را تجربه كرده بودند، بركنار مانده بودمظاهر انقالب صنعتي، كه م
اي كه از هرسو مورد حمله قرار داشت، و حرم امام رضا در مشهد تازه اولين  نخورده، و قلعه دست

  .دستگاه مولد برق را ده سال قبل از آن تجربه كرده بود
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كند بودن . شروع شد ايران پس از انقالب مشروطه در چنين شرايطي تحول و توسعة بسيار بطئي
نخبگان آن دوره، اگرهم دغدغة پيشرفت يا به قول . ام تحليل كرده "1427ايران "آن را هم در 

پس چطور . را داشتند، تصور وضعيت كنوني دنيا و ايران برايشان ممكن نبود "پروغره"خودشان 
شبيه تفاوتي است كه ميان موضوع گوئي كنم؟ اين  ايران را پيشخواهم اكنون صدسال آيندة  مي

  . فيزيك پيشانيوتوني و پسانيوتوني وجود دارد
سازي، و ديناميك كه بشر با فيزيك نيوتوني ياد گرفت انسان پسانيوتوني را از  سازي، مدل مفهوم

ي اجتماعي قانونمندي ساز  سازي و مدل مفهوم باانسان مدرن هم . انسان پيشانيوتوني متمايز كرد
اگر صدسال پيش نخبگان ما جاي اجتماعي خورشيد و . ديناميك اجتماعات بشري را شناخته است

هاي علمي ما،  هاي ما، يا انجمن دانيم كه امكان ندارد دانشگاه گرفتند، اكنون ما مي سها را اشتباه مي
گونه نهادها در كشورهاي صنعتي  ينعهده بگيرند كه ا تا پنجاه سال ديگر بتوانند همان نقشي را به

اين مهم به ظرف زمان احتياج دارد كه با تقريب خوبي قابل محاسبه رفع موانع . اند عهده گرفته به
  .كند تر مي آموزد و راه آينده را براي ما روشن مقايسه با صدسال گذشته بسيار چيزها به ما مي. است

  
  نگري لزوم آينده   3.1

هايي كه از  آميز قرن بيستم، و باتوجه به عبرت كشورهاي صنعتي، باتوجه به رويدادهاي خشونت
هاي صدساله يا  نگري شدت با آينده اند، به هاي خود گرفته هاي ساالنه و نيازهاي جامعه سياست
انسان مصرفي . دنبال آن هستند كه رفاه و آرامش را براي كشورهاي خود تضمين كنند بيشتر به

فكر  كند، نه تنها به كم صدسال است ديگر در تعادل پايدار با طبيعت زندگي نمي مدرن، كه دست
داند بايد حساب و كتاب كند پاسخ طبيعت به اين مصرف  آيندة كشور و مردم خود است، كه مي

 حساب ناچار مردم كشورهاي ديگر را بايد به پس به. شديد چگونه است تا بتواند با آن مقابله كند
نه به اين معني كه نگران آيندة كشورهاي ديگري مانند ايران باشد، بلكه نگران حضور مردم . آورد

دغدغة آنها از منابع  اندازند و مانع استفادة بي خطر مي كشورهاي ديگري كه منافع حياتي آنها را به
يناميك بينند و با شناخت د و چون تحوالت اجتماعي را مي. شود طبيعي موجود كشورشان مي

دانند، چگونه تحول  كنند مي كم تصور مي دانند، يا دست كنند مي سازي مي جوامع آن را شبيه
در اين ميان كشوري مانند ايران كه هم در . نفع نيازهاي خودشان مهار كنند كشورهاي ديگر را به

بر منابع لحاظ ژئوسياسي قرار دارد، هم منابع زيرزميني زياد دارد، و هم  اي حياتي به منطقه
هاي  زيرزميني زيادي اشراف جغرافيايي دارد طبيعي است كه مورد توجه كشورهاي صنعتي و قدرت

پس بازهم . حساب بيايد بزرگ دنيا باشد و قدرت گرفتن آن تهديدي براي كشورهاي صنعتي به
گر او نگري را در يك بطن ژئوسياسي فرا نگيرد،  آينده اگركه كشوري مانند ايران طبيعي است 

ريزي كشورهاي  نگري نداشته باشد، آنگاه در مسير برنامه بر اين آينده ريزي درازمدت مبتني برنامه
انداز  خواهيم؟ سند چشم آيا ما چنين مي. گيرد كه آيندة او را رقم خواهند زد قدرتمند قرار مي

هاي  هد گروهد نگري ايران است كه نشان مي اولين سند جدي از نوع آينده "1404 ايران"توسعة 
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نگري و سندهاي ملي مرتبط با  هاي فكري متفاوت در مسير درك اهميت آينده مختلف با مشرب
  .اند آن قرار گرفته

 نگري و قوانين حاكم بر جامعه آينده 4.1

شناسي به قوانين حاكم بر جامعه پرداختم كه  در فصل توسعه و آينده "1427 ايران"اولين بار در 
  .پردازم ا مياينجا به ذكر كوتاه آنه

  
  قانون رشد

اي كه در آن پويايي نباشد و پارامترهاي مشخصة آن، چه كمي و چه كيفي، رشد نشان  جامعه
  .ندهد، محكوم به فناست

  
  ها قانون تضاد افكار يا قانون برخورد انديشه

شود، پس در آن رشد  معني مي  پويايي بي حاكم استيك نوع فكر يا انديشه تنها اي كه  در جامعه
  .اين جامعه زنده نخواهد ماند قانون رشدوجود ندارد، و بنابر 

  
  قانون كارشناسي

. پويايي ممكن نيست مگر جامعه همواره درصدي از درآمدهاي خود را صرف تحقيق و توسعه بكند
  .درآمد ناخالص ملي كمتر باشد% 5/1اين درصد نبايد از 

  
  فراگير قانون رشد

هاي زندگي اجتماعي را فرابگيرد، درغير  رشد در يك جامعه هنگامي پايدار است كه تمام جنبه
هاي  ماندة اجتماع با اعمال نيروهاي آشكار و پنهان پويايي بخش هاي عقب اين صورت بخش

  .كنند رشديابنده را ميرا و خنثي مي
  

  ها قانون سبد شاخص
جود دارد كه بايد همواره درحال رشد باشد، درغير اين هاي اجتماعي و اي از شاخص مجموعه

  .صورت ركود و ايستايي درانتظار جامعه خواهد بود
  

  قانون گذار فاز
يافتگي دو مرحله از تحول اجتماعي است كه رفتن از يكي به ديگري نوعي  نيافتگي و توسعه توسعه

فاز، يعني گذشتن از يك فاز به فاز همراه دارد، كه اصطالحاً به آن گذار  ناپيوستگي اجتماعي به
  .همراه دارد هاي بيشتري به تر باشد نابساماني اين دوران هرچه كوتاه .گوييم ديگر، مي
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  حد آستانه
هاي توسعه به يك حد آستانه نرسد، توسعه قطعي  ها در سبد شاخص تا زماني كه اندازة شاخص

آيد آن را متوقف كند و به  توسعه پيش ميهايي كه در فرايند  نيست، و همواره ممكن است بحران
معناي عبور از يك حد  نيافتگي به عبارت ديگر گذر از فاز توسعه شود؛ به ركود جامعه منجر مي

هايي دانست كه كشورهاي صنعتي به آن  شاخص% 25اين حد آستانه را بايد حدود . آستانه است
  .اند دست يافته

  
دو  :شويم جوهرة همة آنها خالقيت و نوآوري است   جه ميخوب كه به اين قوانين نگاه كنيم متو

جامعة پويا و . يد نيستتي كه مشروط نيست، خلّاقيتي كه مقخالقي !مفهوم كليدي در دنياي مدرن
ها را فراهم  كند، پس ابزار جاري شدن اين قانون ها و حاكميت آنها توجه مي رشد به اين قانون  روبه
آنهايي كه به نام خدا . هاست بزار اجتماعي الزم براي شكوفايي خلّاقيتكند، كه مهمترين آنها ا مي

كنند كه به  كنند ندانسته و از روي ناآگاهي كار شيطان را مي ها را محدود مي اين دادة الهي انسان
اي كه به اين درك رسيده باشدكه بايد شرايط رشد خالقيت را براي همة  جامعه! انسان تعظيم نكرد

ها در  نامشروط و بدون قيد و شرط فراهم آورد به درك عميقي از  حاكميت اين قانون ها و انسان
 ايران چه كرده است؟. حد جامعة خود باز كرده است جامعه رسيده است و راه را براي پويايي بي

شناخت آيندة . هاي مرتبط با آن امكان ندارد نگري بدون توجه به اين قوانين و سبد شاخص آينده
ها واقف خواهد  درگرو پاسخ به اين سؤال است كه ايران چه زماني به حاكم بودن اين قانون ايران

  .بر آنها خواهد كرد اي خود را مبتني هاي توسعه شد و سياست
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2  
  ايران در آينة آمار

  
 
اگر ! اصالً چرا بشود. شود نمي 4هميشه  2+2. دهيم ما در ايران هنوز به عدد و رقم اهميت چنداني نمي

آنوقت ما هم . شود مي 6بگويد كه خير  "بزرگي"است، مگر   5است پس حتماً  5دانيم كه  مي
ن جنگ گوئيم در فال گفت كه در تاريخ ما مي مرحوم سيد جعفر شهيدي مي! شود مي 6گوييم بله  مي

اگر يك . اين يعني اينكه ما شمردن بلد نيستيم. نفر كشته شدند شايد هم يك ميليون نفر 1000
توانند اينگونه سيل  شود، پس مسلمانان نمي ميليارد مسلمان تُف بكنند حجم آن حدود يك استخر مي

روي هم  برد به قت ميچند كار كه انجام هركدام يك روز و. توانند كنيم مي ايجاد كنند، اما ما تصور مي
خواهيم براي آن يك روز وقت بگذاريم يعني  ، اما ما مي2شود  مي 1+1يعني . برد چند روز وقت مي

پس . برد تصويب هر ماده از برنامة پنجم توسعة اقتصادي كشور حدود يك روز وقت مي! 1شود  مي 1+1
ماه؛ اما ما  10د نزديك به شو هاي مجلس مي روز، كه با احتساب تعطيلي 200شود  ماده مي 200
كار را انجام ! ايم؟ نه پس اگر انجام شد، معجزه كرده.ماه بايد انجام شود 2گوئيم كه درطول  مي

 1994كه به انتهاي زمان اجراي برنامة پنجم، يعني سال  وقتي. ايم ايم، يعني كه خراب كرده نداده
درصد از توليد ناخالص ملي، يعني اينكه  3يا  2گوييم  وقتي مي. رسيديم، اشتباه معلوم خواهد شد

تقسيم كنيم، و  100كند، به  بيني مي توليد ناخالص ملي را كه بانك مركزي هرسال اعالم، يا پيش
پس اگر گفته شود طبق برنامة مصوب مجلس درانتهاي برنامة پنجم، . ضرب كنيم 3يا  2سپس در 

ص ملي براي پژوهش هزينه شود، پس اين رقمي درصد توليد ناخال 3، بايد 1994يعني درانتهاي سال 
مثالً برطبق همين مصوبه . بيني است است كه قابل محاسبه است و مقدار مطلق آن هم قابل پيش

سال . درصد از درآمد ناخالص ملي را در امور پژوهشي هزينه كند 1ايران بايد  1990درانتهاي سال 
درصد آن  1. ميليارد دالر بوده است 876ص ملي ايران المللي توليد ناخال برطبق آمار بين 1388/2009

هزار ميليارد تومان  8اگر نرخ دالر را هزار تومان بگيريم، اين رقم بيش از . ميليارد دالر 8.7شود  مي
تومان بگيريم، بازهم يك  400اي آن مثالً حدود  حتي اگر نرخ دالر را معادل ارزش هزينه. شود مي

خوب است توجه كنيم كه كشور ما در اين سال كمتر . شود ارد تومان ميميلي 3200درصد آن حدود 
ميليارد تومان براي پژوهش هزينه كرده است؛ يعني، بسته به محاسبة نرخ دالر، ايران در آن  1500از 

اين درحالي ! درصد از توليد ناخالص ملي براي پژوهش هزينه كرده است 0.5درصد تا  0.2سال بين 
تا  7000درصد بوده است، يعني الزم بوده رقمي بين  2نون چهارم براي اين سال است كه مصوب قا

اگر رشد . حاال تصوركنيد كه درانتهاي برنامة پنجم چه خواهد شد! ميليارد تومان هزينه شود 16000
درصد آن، بسته به ارزش  1وقت  درصد باشد، آن 10برابر  1990توليد ناخالص ملي ما در سال 

آيا اين امكان باتوجه به . ميليارد تومان 10000تا  4000شود رقمي ميان  دالر، مي محاسباتي يك
كنيم؟ آيا اين همه  پس چرا چنين ارقامي تصويب مي! شرايط اداري و اقتصادي كشور امكان دارد، خير

خاطر اين نيست كه دوست نداريم حساب كنيم؟ آيا  خاطر اين نيست كه جمع زدن بلد نيستيم؟ به به
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پنداريم؟ شايد؟ اما نتيجه اين است كه در جمع اعداد  اين دليل نيست كه خياالتمان را واقعيت مي به
  .مشكل داريم و فرهنگ محاسبه هنوز در كشور ما جا نيفتاده است

نقد يك شاخص، يا نقد . سنجي هنوز براي ما گويا نيستند اي، يا علم ، توسعههاي اقتصادي شاخص
هاي چند سال اخير در  ايران پيرامون سياسي  ثبح. دانيم بر بطالن آن مي تحليل يك شاخص را دليلي

. هاي دنيا گواه بر اين عدم تمايز ميان نقد يك شاخص با باطل بودن آن است بندي دانشگاه بودن رتبه
معني  به "قومي بودن يك شاخص"كه  درصورتيدنبال دارد  اي بودن يك شاخص نقدپذيري را به حرفه

ما اين نقدناپذيري را . آن برمبناي اصول قومي يا عقيدتي و درنتيجه نقدناپذيري آن استدرست بودن 
اند،  ترين روي زمين به اصلي اعتقاد داريم، مثالً به اينكه ايرانيان باهوش اگر. دانيم مالك صحت آن امر مي

به اثبات اعتقاد خود دانيم و هيچ احتياجي  وضوح باطل مي هر عدد يا شاخصي كه اين اصل را نقض كند به
دانيم واضح بر باطل بودن  مي "اي بينه"شده را  بينيم،؛ حتي تناقض عدد با اصل پذيرفته به آن اصل نمي

شويم اگر عدد يا شاخصي   در همين حال، همواره خوشحال هم مي !گيري هاي تعيين شاخص و اندازه روش
كنم البد دچار  من هم كه در اين فرهنگ كار مي. شدة ما مطابقت داشته باشد هاي پذيرفته ها و اصل با قول

كيبش كنم چندان با  هايي كه بيان مي كنم عددها و شاخص با وصف اين، گمان مي. همين تعصب هستم
من را درمورد توسعة آيندة ايران و نيز نقش ايران در جهان  كليگيري  اند كه نتيجه نشدهانتخاب  )باياس(

  .دار كند خدشه
  

  جمعيت ايران    1.2
در چند دهة گذشته رشد جمعيت ايران به . هاي مختلفي براي جمعيت ايران شده است بيني پيش

توزيع جمعيتي ايران  1نمودار . درصدي مواجهيم 3/1تا  2/1اكنون با رشد  اما هم. رسيد 4نزديك 
اما باتوجه به شرايط . بيني چند دهة آينده است پيش 2نمودار . دهد را در دهة آينده نشان مي
ميليون نفر متوقف  100رسد جمعيت ايران درحدود  نظر مي اي ايران به كنوني و نيز شرايط توسعه

ميليون نفر  110تا 100بيش از  21رود ايران در انتهاي قرن  به اين ترتيب انتظار نمي. شود
  .جمعيت داشته باشد

  درآمد ناخالص ملي ايران 2.2
درآمد ناخالص ملي ايران را برحسب دالر آمريكا با احتساب قدرت خريد ريال و معادل  3نمودار 

علت  دست آورده است به موقعيتي كه ايران در يك سال اخير به. دهد نشان مي )PPP(دالري آن 
ايران . ركود اقتصادي آمريكا و اروپا و نيز كشورهايي بوده است كه در سپهر اقتصادي آنها قرار دارند

توان  هاي اخير را نمي به اين ترتيب، رشد سال. در اين ميان شايد كمترين لطمه را خورده است
 15رسد كه اقتصاد ايران توان آن را دارد كه جزو    نظر مي اما به. تي براي آينده برونيابي كردراح به

  .قرار بگيرد 15تا  10در ردة  كشور برتر دنيا
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  فساد اقتصادي ايران    3.2

معموالً اين . كند ساالنه آمار فساد اقتصادي كشورها را منتشر مي 2"المللي شفافيت بين"مؤسسة 
. شود پذير نمي كه البته درمورد همة كشورها امكان "برداشت آماري"روش  9آمار مبتني است بر 

  . دهد هاي گذشته نشان مي جايگاه سه كشور ايران، تركيه و اياالت متحده را در سال 4نمودار 
  .امين در چند سال اخير قابل توجه است- 168كاهش رتبة ايران تا 

  

  شده در سال در ايران تعداد عنوان كتاب چاپ    4.2

توان از آن به تحوالت آتي پي برد،  هايي كه درعين بيان رشد فرهنگي كشور، مي يكي از شاخص
هاي قبل از انقالب  را از سال وضعيت ايران 5نمودار . شده در سال است تعداد عنوان كتاب چاپ

وضعيت ايران  .دهد هاي گذشته نشان مي را در سال مقايسة ايران با چند كشور 6تاكنون و نمودار 
رديف كشورهاي  نظير است و ايران در  اين زمينه هم درميان تمام كشورهاي جهان سوم بي

بعد   سال آينده به 20يد در تأثير اين تعداد عنوان كتاب بر نسل حاضر را با. پيشرفتة دنياست
  .انتظار داشت

  
  
  

                                                            
2. Transparency International 

 3 نمودار

)2009سال (درآمد ناخالص ملي 
دالر 14.510.000.000.000:  اتحادية اروپا. 1
دالر 14.260.000.000.000: اياالت متحدة امريكا. 2
دالر  8.789.000.000.000: چين. 3
دالر  4.137.000.000.000: ژاپن. 4
دالر  3.560.000.000.000: هند. 5
دالر  2.811.000.000.000: آلمان. 6
دالر  2.149.000.000.000: انگلستان. 7
دالر  2.116.000.000.000: روسيه. 8
دالر   2.110.000.000.000: فرانسه. 9

دالر  2.025.000.000.000: برزيل: 10
دالر  1.760.000.000.000: ايتاليا. 11
دالر  1.482.000.000.000: مكزيك. 12
دالر  1.368.000.000.000: اسپانيا. 13
دالر 1.356.000.000.000: كرة جنوبي: 14
دالر  1.285.000.000.000: كانادا. 15
دالر  969.200.000.000: اندونزي. 16
دالر  876.000.000.000: ايران. 17
دالر  863.300.000.000: تركيه. 18
دالر  824.300.000.000: استراليا. 19
دالر  717.700.000.000: تايوان. 20
دالر    690.100.000.000: لهستان. 21
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 هاي قبل از انقالب تاكنونايران از سالچاپ كتاب دروضعيت.5نمودار

 وضعيت فساد  اقتصادي  ايران در مقايسه با دو كشور  امريكا و تركيه. 4نمودار
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  المللي ايران بين هاي علمي رشد تعداد  مقاله    5.2
المللي پيرامون آن بحث  شود و در مجامع مختلف ملي و بين هاست كه منتشر مي اين آمار سال

 7نمودار . 3اند كننده دانسته از جمله اينكه بعضي نهادها رشد نامتعارف ايران را نگران. شده است
ران است با چند كشور مقايسة اي 8نمودار  ، ودهد سي سال گذشته نشان مي وضعيت ايران را در

توجه كنيد به افت توليد علمي ايران در اوائل انقالب تا اتمام جنگ تحميلي و رشد پس از . منطقه
انجام  1383اين رشد است كه در سال  بيني پيش 9نمودار . تاكنون 1368/1989آن را از سال 

  .ه استشد بيني بينيد كه آمار كنوني باالتر از كمينه و بيشينة پيش مي. دادم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                            
3.  Scientometrics  

  1999شده در ايران با كشورهاي ديگر در سال هاي چاپمقايسه تعداد عناوين كتاب.6 نمودار
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3  
  تحليل وضعيت كنوني

  
 

 مقدمه    1.3

، كه دوازده سال پيش منتشر شد، دوران پس از اوج تمدن اسالمي ايران را تاكنون "1427ايران "در كتاب 
  .انگاري، بهت، خوديافت، و آگاهي ناديده: به چهار دوره تقسيم كردم

بر آماري كه در آن كتاب ارائه دادم، دورة پس از انقالب اسالمي را به اين  بندي، و مبتني اين تقسيمبنابر
ماندگي تاريخي ما شروع شده است، كه البته هنوز  معني دورة آگاهي ناميدم كه آگاهي يافتن جدي از عقب

عالوه توضيح دادم كه چرا ايران در بهترين شرايط پنجاه  به. هايي از اجتماع ما در دورة خوديافت گرفتارند اليه
درعنوان  1427سال . وسعة ايران قطعي بشودماندگي عبور كند تا پس از آن ت سال نياز دارد تا از سد عقب

هاي  اين دوره با آزاد شدن انرژي. كتاب، كه پنجاه سال پس از انتشار آن است، با همين استناد انتخاب شد
نهاد، شروع به فعاليت در جهت سازندگي و رفع  –ها، چه دولتي و چه مردم  بسيار كسان و گروه. بسيار آغاز شد

هاي جغرافيايي مختلف، و  نيز در  هاي گوناگون، در منطقه ها در زمينه اين حركت. ردندماندگي از كشور ك عقب
ها در آماري كه در بخش قبل ارائه دادم  نتيجة برخي از اين فعاليت. هاي مختلف اجتماعي انجام گرفت اليه

ه سهولت در توان ب ريشة بسياري از دستاوردهاي علمي و فناوري كنوني ايران را مي. منعكس شده است
. دهة اول  انقالب دهة تثبيت انقالب و تحوالت آن و نيز دفع جنگ بوده است. هاي اول انقالب ديد حركت

دهة هشتاد، كه دهة سوم . سازندگي در دوران صلح، اما با فشارهاي دائم خارجي، در دهة هفتاد شروع شد
نتيجه مداخلة بيشتر نيروهاي خارجي هاي سياسي، و در خواهي هاي سياسي، سهم انقالب است، شروع حركت

  . نفع اين يا آن گروه بوده است به
رشد علمي و فناوري يكي از الزامات . در دو دهة اخير شاهد شروع رشد علم و فناوري در كشور هستيم

كنندة رشد و نيز يك عامل  اين رشد محصول دو عامل تعيين. توسعه و  نيز حضور فعال جهاني كشور ماست
هاي فردي يا جمعي دانشگراني بوده است كه در  اولين عامل رشد حركت. ازدارنده اما خاموش بوده استبالقوة ب

اي خود را در زمينه علم و فناوري  هاي توسعه نتيجة فضاي اجتماعي بازشده در اوائل انقالب با تمام توان ايده
بود كه در نتيجة جنگ تحميلي و نيز  عامل دوم نيازهاي دفاعي محسوس از همان اوائل انقالب. كار بردند به

هاي ديني از علم نوين است  عامل بازدارندة بالقوه برداشت. شد شدت احساس مي تحريم اقتصادي و نظامي به
اين نوع  يكي اينكه نيازهاي فوتي دفاعي مجال طرح. كه در دهة اول انقالب به چند دليل خاموش بود

هاي مذهبي، عمدتاً روحانيان نمادگرا و نيز نمادگرايان  دوم اينكه گروه. ددا هاي مخالف علم از دين را نمي قرائت
البته، بايد به ]. 228-225، چاپ ششم، ص 1427رك ايران [دانشگر هنوز مجال حضور اجتماعي نيافته بودند 

صورت اي نرسيده بود كه روحانيان نمادگرا حتي در اين نكته هم توجه كرد كه هنوز علم در ايران به مرحله
هايي درجهت مخالفت با رشد علم، باعنوان  حركت. يافته داشته باشند مجال، محملي براي مخالفت سازمان

اكنون شاهد اين  هم. توجه به علم اسالمي و مطرح كردن عيوب علم غربي، از اواسط دهة هفتاد شروع شد
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راه  باشد، موجي را در جامعه به هستيم كه طرفداران علم ديني، بدون اينكه تعريف صريحي از آن ارائه شده
اي است كه قبالً از  اين همان پديده. اند تا جهت آموزش علوم نوين را مطابق با تصورات خودشان بكنند انداخته
اين موج هنوز به  گرچه]. 1427ايران [عنوان اتحاد روحانيان نمادگرا با نمادگرايان دانشگر نام برده بودم  آن به

و فعال است، تأثيرگذاري بازدارندة قابل ذكري در رشد توليدات علمي ايران نگذاشته  اوج خود نرسيده است
  .شود المللي ايران ديده مي هاي علمي و بين گونه كه از نمودار رشد تعداد مقاله است، همان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي آن را پشت سر گذاشته است، جنگي هشت ساله را تحمل  براي كشوري مثل ايران، كه انقالب و تنش
كرده است و از پس آن سربلند بيرون آمده است، طبيعي است كه هزينة بسياري را براي حفظ كشور متقبل 

لحاظ  در شرايط بدتري به اند ها را نديده و بنابراين درمقايسه با كشورهاي ديگري كه اين خسارت باشدشده 
همين دليل تحليل شرايط ايران متفاوت است با كشوري كه در سه دهة گذشته  به .آماري قرار گرفته باشد

بيني آينده  منظور پيش منظورم اين است كه براي شناخت بهتر كشورها به. شرايط متفاوتي داشته است
سياسي يا اقتصادي معموالً در بررسي شرايط . ستنگري مؤثر ا هاي ديگري هم الزم است كه در آينده شاخص

  .شود ها درنظر گرفته نمي ها يا عامل ايران اين شاخص

  تعداد مقاالت علمي ايران در سي سال گذشته.7نمودار
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هايي است كه از  بر آموزه نظام آموزش و پرورش ما، و كمابيش تمام كشورهاي اسالمي، مبتني. زنم مثالي مي
دانيم كه با  مي. ا بنا گذاشته شده استه هاي ديني متأثر از روش آموزشي نظاميه خانه ها و مكتب دوران نظاميه
هاي موجود يا ممكن براي رشد خردگرايي و رشد علم محدود شد و دوران  ها نهادها و فرصت شروع نظاميه

هاي اين نظام آموزشي در  بازمانده. اي مترادف شد با دوران شروع انحطاط در كشورهاي اسالمي پسانظاميه
اين تأكيد بر . شود  ميوضوح مشاهده  به ،كشورهاي اسالمي، از جمله ايران تأكيد بر حافظه و محفوظات در تمام

كند، مانع توسعه است، و به  وضوح كند مي در كشورهاي اسالمي بهمحفوظات  رشد خالقيت جوانان را 
اي در تمام شئون  شدت درگير اين روش آموزشي پسانظاميه هكشور ما، كه ب. كند گري كمك مي طالبان

كيد بر رشد خالقيت جوانان د راهي براي دوري از اين روش و تأكوش ت، چندين دهه است كه ميآموزشي اس
مانع بنيادي  ما اينكه كشورهاي ديگر اسالمي هم درگير هميندا كند، كه هنوز موفق نشده است، كپي

مجبور به حمايت از  المللي ناشي از انقالب، در شئون ديگر اجتماعي دليل فشارهاي بين ايران ما، به. اند توسعه
اندازي بسيار صنايع، رشد صنايع و ابداعات دفاعي،  راه. چرخيد جز اين چرخ كشور نمي. ها شده است خالقيت

نظير قدرت نرم  جلوگيري از سقوط اقتصاد ناشي از انقالب، جنگ و خرابي بيش از ششصد شهر، و رشد بي
از فضاي آموزشي كشور دارد كه فضاي آموزشي را  هايي خارجايران همگي حكايت از بروز خالقيت در حيطه

هاي متعارف توسعه سنجيد، جز اينكه  با شاخص بتوان سختي هاين پديده را ب. ثر از خود خواهد كردمرور متأ به
  .تاثير غيرمستقيم آن را در دستاوردهاي فناوري و اقتصادي بايد انتظار داشت

در اين تصور مفهوم . ن هنوز تصور مبهمي از علم مدرن داردبا وجود رشد قابل توجه علوم و فناوري، ايرا
ايران . شده است ممزوجاي و منسوخ است، با ظواهري از علم نوين سنتي علم در ايران، كه مفهومي پسانظاميه

واهر ممكن ظ كم تاحد كند اين علم، دست شدت سعي مي هاما ب. درك علم نوين دارد باهنوز مشكالت فراواني 
موج اجتماعي علم اسالمي . ايران با ديگر كشورهاي اسالمي است اين يكي از وجوه مميزة. ذب كندج آن، را

ي اخير كاسته است، اما نيازهاي دفاعي هنوز به تنور اين حركت اه اين حركت بنيادي در سال ري از تكانةقد
ب علوم انساني است كشور و انقال در اين ميان، نياز ديگر. ري نياز داردود و به فعال بودن جذب علم و فنامد مي

اين بالتكليفي از  در شرايط كنوني. هاي علوم اجتماعيكم در زمينه دستتكليف مانده است، كه بسيار بال
  .هاي خطرناك جمهوري اسالمي است ضعف نقطه

نهاد  مردمهاي  وجه شده است حضور افراد و سازمانتايران كه كمتر به آن  ةثيرگذار در توسعهاي تأاز پديده
ها  اين افراد و سازمان. ها، مشغولند اعتنا به دولت است كه در شئون مختلف توسعه و ترويج، مستقل و گاهي بي

زنند و مديريت آن بخش  به عمل مي كند، دست كند، يا فرصت عمل پيدا نمي هرجا دولت ضعيف يا بد عمل مي
هايي هم در شهرهاي  كه تشكل. ين افراد هستندا ترين معروف "ساز خيرين مدرسه". گيرند عهده مي را به

كند، بيش از  نوجوانان نهاد ديگري است كه سي سال است فعاليت مي و كودكان ةفرهنگنام. مختلف دارند
تعداد . اي سي جلدي و معتبر را در دست توليد داردكار گرفته است، و فرهنگنامه دويست نفر را داوطلبانه به
مورد است،  200هاي علمي، بيش از  بق آمار انجمن ترويج علم ايران، به غير از انجمننهادهاي مروج علم، بر ط

نجوم با  ةماهنام! حساب نيامده است انجمن نجوم آماتوري در ايران در اين مجموعه به 100كه تعداد بيش از 
بعضي . استنظير  شمارگان در ميان تمام كشورهاي كوچك و بزرگ منطقه، حتي هندوستان، بي 5000حدود 
هاي جالبي  هاي آموزشي نوآوريلحاظ برنامه لحاظ ساختماني و امكانات و چه به چه بههاي غيرانتفاعي مدرسه
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 رشد آمار عنوان كتاب، كه قبالً ذكر كردم، يكي از مظاهر وجود اين افراد و نهادهاي غيردولتي فعال در. دارند
علمي و  ةاي در توسعاول انقالب نقش عمده ةده دولتي بود كههمين بخش غير. مختلف مدني است شئون

گذشته كه همواره با قدرت گرفتن يك گروه  ةاز قضا، رويدادهاي سياسي دو ده. فناوري كشور بازي كرد
سياسي ارتباط گروه ديگري از مديران سياسي دولتي را با دولت قطع كرده است، موجب شده است كه 

گرچه اين . وندند، و موتوري براي توسعه در بخش خصوصي بشوندمديراني كارآزموده به بخش خصوصي بپي
اي، از هاي توسعه پديده همراه با رشد افسردگي مدني در بخشي از جامعه بوده است، اما در مجموع به تحرك

  .نهاد، كمك كرده است  هاي مردم طريق بخش خصوصي و سازمان
هاي اخير و نيز  گي محصول رفتارهاي سياسي سالاين قطبيد. ما در شرايط كنوني قطبيده شده است ةجامع

گاه در چنين شرايطي نبوده است،  ايران در تاريخ مدرنش هيچ. هاي هدفدار خارجي در امور كشور استمداخله
. كوشد كمترين لطمه را از اين قطبيدگي بخورد و خطاي سي سال گذشته مي كوش بنابراين به همان روش

المللي است و همان هدفي است كه  بين مة جدي سياسي به ايران در عرصهچه اولين لطاين قطبيدگي، گر
نند، در عين حال تحولي اجتماعي است كه براي ايران ك كشورهاي قدرتمند دنيا براي مهار ايران دنبال مي

بالفصل اين قطبيدگي افسردگي در بخش بزرگي  ةنتيج. شود بسيار سالم است و منجر به رشد مدني ايران مي
 استفادةسوء رسد در اين گير و دار اجازة نظر مي مدني ايران به اما جامعة. شديد فرار مغزها استجامعه و تاز 

هاي خارجي از حالت قطبيدگي و حمايت از يك طرف قطب به ضرر ديگري و در نتيجه تضعيف ايران را  قدرت
  . دهد نمي

  وضعيت كنوني علم و فناوريتحليل    2.3
در اين شرايط قطبيدگي وضعيت علم و فناوري و تأثير آن بر فرهنگ و اقتصاد كشور ترين نگراني  عمده

حوالت آينده بسيار ما در شرايطي هستيم كه درك دقيق رويدادهاي تأثيرگذار بر علم براي درك ت. است
. كنيمسختي بتوان درك كرد اگر به تحوالت هشتصد سال گذشته توجه ن و اين رويدادها را بهتأثيرگذار است؛ 

  .اختصارمرور كنم خواهم تحوالت گذشته را هم به به همين دليل مي
  : است با طلوع خردگرايي در اروپا و غروب آن در كشورهاي اسالمي همراهدوازدهم / قرن ششم

علت  و به... علماء دين حقّ مر علم طب را و علم نجوم را همي دليل اثبات نبوت كنند 
ر كساني را كه علم آفرينش دانند، جويندگانِ چون و چرا كافر خواندن اين علما لقبان م

خاموش گشتند و گويندگان اين علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولي شد، خاصه بر 
  .اهل زمين ما كه خراسان است و ديار شرق

  15و  14الحكمتين، ص  ناصر خسرو، جامع                                                                         

  :توجه كنيد 548/1152اين گفتة آدالرد باثي متوفي به سال به 
ام كه عقل را راهنماي خود قرار  آموخته) استادان مسلمانم(من از استادان عربم 

دهم، حال آنكه شما بدين خرسنديد كه مثل يك اسير، زنجير يك مرجع اخالقي را 
  .شته باشيدبه گردن دا
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با ستيز براي خردگرايي در اروپا و طرف ديگر امام محمد  غزالي ) 538/1142وفات (ير آبالر  يك طرف پي
سينارا از مفاخر اسالم  با ستيزش درمقابل آزادانديشي؛ اگر امروز در جمهوري اسالمي ابن) 505/1111وفات (

دانست؛ اگر به علم دوران اسالمي  مي "كفر صريح"دانيم، فراموش نكنيم امام محمد غزالي سخنان او را  مي
ها، و قبل از  افتخار متعلق به دوران قبل از امام محمد غزالي، قبل از نظاميه اين كنيم بدانيم كه افتخار مي

اي نداريم موردي كه به آن افتخار  در دوران پسانظاميه. استها و پس از آن  نظاميهمحدود كردن تعقل در 
ترين  بار آورد، و با ارزش هاي اسالمي به اي است كه دوران خفت را براي جامعه كر پسانظاميهكنيم؛ همين تف

و علَّم آدم ! اُسجدو لĤدم! ، يعني خرد را محدود و مقيد كردكردمجبور به سجده را موهبت انساني را، كه مالئك 
و فرشتگان گفتند ال علم ! ماء هو الء ان كُنتُم صادقينفَقال اَنبئوني باَس! االَسماء كُلّها؛ علمي كه مالئك نداشتند

! و آن علم، علوم طبيعي بود، نام هرچه آنچه در هوا و زمين است، و ماه و آفتاب و ستارگان! لَنا الّا ما علََّمتنا
كامل  تصوري از انسان. ها محدود شد و همين است كه با تأسيس نظاميه! اين است فضل انسان بر فرشتگان

شد و آن فضل و برتري انسان نسبت به فرشتگان  ساخته شد كه در بهترين شرايط به فرشته فروكاسته مي
  !مداران محدود شد و از بين رفت- يعني علم، و آن هم علوم طبيعي و نه علوم فقهي، به دست شريعت

  اهللا روزبهان خنجي نوشت فراموش نكنيم كه در اوائل دورة صفويه فضل 
سواي آنچه علماي ) علوم طبيعي :بخوانيد(س ثابت شد كه اصالً به تعلم علوم فلسفه پ...  "

االسالم   بنابراين بر شيخ. اند اشتغال ضروري نيست شريعت آن را داخل علوم خود ساخته
واجب باشد كه از تعلم آن منع كند و اصالً نگذارد كه كسي به درس و افادة آن مشغول گردد 

  ".در اسالم ناشي شده منشأ آن اشتهار علوم فالسفه است كه جميع فسادات كه
فراموش نكنيم كه همين منش ضد خرد، كه چه خوشمان بيايد چه نيايد، بخشي از تاريخ تمدن اسالمي 

، امام جمعة رسمي )1110/1698وفات (شد كه مالمحمد باقر مجلسي به اين منجر  و همين است كه ؛ماست
قبل از آن هم  كند؛ان حسين صفوي، مالصادق اردستاني را از اصفهان تبعيد دولت شاه سليمان و شاه سلط

مدن اسالمي مالصدرا را تكفير كرد، كه امروز او را از مفاخر دورة متأخر اسالمي همين منش ضدخرد در ت
  !دانيم مي

دنة ايران زاد از ب- ما شاهد هيچ جنبش درون ها و تأثير و پذيرش افكار محمد غزالي شروع نظاميهپس از 
سال پس از  600هنگام آشنايي ما با تمدن غرب هم، حدود  به. دنبال خردگرايي باشد ايم كه به اسالمي نبوده

حدي غافل بوديم كه  خواست بيدار كند، به ساله مي 600سختي ما را از خواب  ، كه بهير آبالر پيشروع جنبش 
هاي سياسي هم  ها و منش انواع مشرب. غيير شديد بودتصور روشني از رويدادها نداشتيم و مقاومت درمقابل ت

گشايي از  هاي اين غفلت را آشكار نكرد و تحليل راه ها ريشه يك از اين حركت گاه هيچ پديد آمد، و هيچ
ايران وارد دوران آگاهي شده است،  كه پس طبيعي است، اكنون. رويدادهاي جهاني و جايگاه ما ارائه نداد
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و  اي هاي پسانظاميه اه دستيابي به دوران باعظمت تاريخ اسالم و ايران تمسك به روشاي تصور كنند ر عده
ويژه كه  به !هايي نظير روزبهان يا مجلسي است كه حتي تحمل مالصدرا را هم نداشت االسالمي هاي شيخ منش

: اري آماده است، در آلمان نازي و در شوروي و چين براي الگوبردها در دنياي مدرن در غرب و شرق اين روش
  .تفكر در آلمان شرقي، شوروي و چين هم در اختيار بعضي انقالبيون ايراني استهاي فراوان تحديد  نمونه

چند مؤلفة . اي دارند تعبير و تفسيري نظاميه و علم ها ما شاهد موجي سياسي هستيم كه از اسالم اين سال
  :دكن رشد اين موج كمك ميالملل به  اجتماعي و سياست بين

 هاي دهة اول انقالب و جنگ تحميلي، و  نيز پس از شروع  آرامش نسبي اجتماعي پس از تالطم
مدار كه خرد را تنها  در محدودة رفع نياز شريعت  هاي شريعت گروه. دوران سازندگي در دهة هفتاد

 پذيرند و طرفدار محدود كردن خرد اند، و خالقيت را مترادف با هرج و مرج و لذا مذموم مي
 .دست آورند اند قدرت سياسي به پندارند، فرصت يافته مي

 گرايي را در دنيا ندارند، و با ايران اسالمي به  هاي جهاني كه تاب ديدن رشد اسالم خصومت قدرت
اي  چون عده ؛اي كرده است نظاميهتفكر موج رشد ها كمك به  اين خصومت. اند مقابله برخواسته

ا مذموم و ضداسالمي است، ازجمله راه و رسم توجه به خرد، ر هرآنچه درظاهر از غرب سادگي به
هاي  هاي جهاني كمك كرده است تفكر و منش اين گروه كنند؛ رفتارهاي خصمانة قدرت تلقي مي
 .مدارِ خردگريز مقبوليت بيشتري پيدا كند شريعت

الب مجالي براي اظهار اين دو عامل زمينه را براي حضور شريعتمداران آماده كرد كه در دو دهة اول انق
  :هاي اخير متنوع است اما عامل تشديد و رشد اين موج و تأثيرگذاري آن در سال. وجود سياسي نداشتند

اين . اي است كه همان مفهوم علم سنتي در ايران پسانظاميهتلقي دانش مكتوب از علم نوين ) الف
علم آن چيزي است : هاي ما هم حاكم است هاي علميه كه حتي در دانشگاه تلقي نه فقط در حوزه

به اين معني علم در ايران . كرد "كسب"توان آن را  هاي دنيا مكتوب است و مي كه در كتاب
اين تفكر همان است كه منجر به ارشديت سني در . بشود به دانش مكتو معموالً فروكاسته مي

بسياري رفتارهاي ناپسند . در اين تفكر مجالي براي خالقيت نيست. حوزه و دانشگاه شده است
دانشگاهي كه همه جاي ايران شاهد آن هستيم ريشه در اين تفكر و مغايرت آن با رفتار علمي در 

  .دنياي مدرن دارد
ن تفكر يكي اين است كه دانشگاهيان به ريشة دانش در دنياي مدرن كه از ديگر نتايج نامنظور اي

ترين دانشگاهيان ما هنوز  درخشان. كنند اند و كمتر توجه مي نياز اجتماع است كمتر توجه كرده
كنند مسئوليتي درقبال جامعه براي رفع نياز آن ندارند، چه اين نياز مدني باشد، دفاعي  گمان مي

لحاظ موقعيت  جامعة انقالبي ايران هم، كه چه به. ، و چه صرفاً كنجكاوي بشريباشد، تربيتي باشد
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المللي نياز شديد به ابزار علوم انساني از يك طرف و ابزار علوم طبيعي و فناوري از طرف  ملي و بين
 ديگر داشته است، احساس كرده است دانشگاهيان يا تمايل ندارند و يا توانايي ندارند اين نيازها را

همين ما را به عامل ديگري در تشديد اين موج خردگريزي . درك كنند يا به آن پاسخ دهند
 :رساند مي

 رغبتي به رفع مشكالت دفاعي و اجتماعي كشور بي  ) ب

با وصف اين، . اند اي به دفاع كشور كرده دانشگاهيان درطول انقالب بدون شك خدمات ارزنده
جتماعي ايران و چه در رفع مشكالت دفاعي كشور كم بايد بپذيريم چه در رفع مشكالت ا دست

اي بوده است كه به بخش دفاعي كشور  اين احساس دست داده  گونه رفتار دانشگاهيان ايران به
از . است كه دانشگاهيان يا رغبت به اين موضوع ندارند يا توانايي درگيري با اين مشكالت را ندارند

شناخت عميق از چگونگي رشد علم در دنياي مدرن و  دليل نداشتن ديد من، ما دانشگاهيان، به
ايم؛ و در اين ميان  بدون توجه به نقش بسيار مهم نياز اجتماع به آموزش و شايد پژوهش پرداخته

اي درك كنيم كه بتوانيم اين درك  گونه ايم كه دنياي مدرن را به كمتر گامي در اين جهت برداشته
غافل از اينكه در درازمدت تنها و تنها اين نياز مدني و دفاعي . را به جامعة خومان هم تسرّي دهيم

اي به دوران پسانيوتوني گذر كند  تواند كمك كند جامعة ما از دوران پسانظاميه كشور است كه مي
  !و مدرنيت را درك كند و بومي كند

ساالر  و رويدادهاي سياسي پس از آن كه در يك جامعة مردم طلبان اصالحشكست سياسي   ) ج
اين قطبيدگي . توانست رخدادي معمولي تلقي شود منجر به قطبيدگي در جامعة ايراني شد يم

دست موجي داد كه شريعتمدار و خردگريز بود؛ درنتيجة اين تحوالت تحديد  خوراك قطعي به
 . هاي كشور تشديد شد خرد در دانشگاه

اي  بر جامعه نقش برجسته طور كلي فرهنگ حاكم اگر در عامل اول روحانيان و دانشگاهيان و به
خواستند  داشت، در عامل دوم نظاميان، در عامل سوم سياسيوني عامل تشديد موج شدند كه مي

منش سياسي خود را به هر قيمت حاكم كنند و در اين ميان با استفاده از واژگان اسالمي هر 
 .اي را با تقدس هدف توجيه كردند وسيله

جهت شدن سه گروه اجتماعي دانست، كه عمدتاً از  افزايي اين سه عامل را بايد ناشي از هم-اثر هم
افزا توجه كرد و دانست  بنابراين در تحليل شرايط كنوني بايد به تفكيك اين سه طيف هم. گرايان هستند اصول

. اند اهيان و متوليان علم نوينخود دانشگ اولفهمي علم و اثرهاي سوء آن، متناظر با عامل  كه مسئوليت كج
و رشد قدرت  سوماما عامل . تقصير نيستند كم پذيرفت كه دانشگاهيان بي هم بايد دست دومدرمورد عامل 

بايد اين پديده را . ديده شده استدر تمام اعصار و در تمام كشورها  مشابه آناي است كه  حاميان آن پديده
اين كه اين گروه . شود عيان كرد كه مانع رشد و توسعة كشور ميگذرا دانست و اشكاالت اجتماعي آن را 
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گيرد هم طبيعي است و هم نشان  هاي علمي يا دفاعي كشور از جامعه امتياز مي اجتماعي با تأكيد بر پيشرفت
  .ذكر شد دونقطة ضعف دانشگاهيان كه در مورد 

 صنعتي و دفاعي كشور نيازهايص با شروع دورة سازندگي و بدون التهاب سياسي در دهة هفتاد، تشخي
در نتيجة اين حركت وزارت فرهنگ و . منجر به حركتي شد درجهت درك بهتر علم، پژوهش، فناوري، و توسعه

نمادي ها نبود بلكه  تنها بازي با كلمهاين تغيير . آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات، و فناوري تبديل شد
. رود ه ايران در جهت درك بهتر مفهوم دنياي مدرن و مدرنيت پيش ميبود از توسعة ايران و شاهدي براينك

اي، و براي جهش نهايي ايران پس از چند  براي كنار آمدن با مدرنيت، و براي رهايي از مفهوم علم پسانظاميه
. بوداين حركت دهة هفتاد گام اول بود، كه البته شكننده  "چوبين بودن استدالليون"هزار سال از چنگال تصور 

جامعة ما، حتي جامعة دانشگاهي ايران، هنوز توافق قطعي روي اين موضوع ندارد و اين حركت را هم هيچگاه 
جهت نيست كه اولين موج سياسي طرفداران منش  بي. مهم و اثرگذار تلقي نكرد "چرخش بينش"عنوان يك  به

  . اي و تحديد خرد اين حركت را متوقف كرد سياسي نظاميه
نقش . خود گرفته است ت عتف، بدون تغيير نام، محتوايي متناسب با وزارت آموزش عالي بهاكنون وزار

اما چون اين حركت . پژوهش و فناوري در اين وزارت به حداقل رسيده است  و نقش آموزش پررنگ شده است
سطوح عالي اي است نوع آموزش، نوع استخدام هيئت علمي، و نوع گرفتن دانشجو در  بر تفكر نظاميه مبتني

متوليان اين امر الزاماً متوجه اين . اي، يعني محدود و مقيد كردن خرد، شده است هم متناسب با تفكر نظاميه
اند، و به فكر كاهش فساد  جوانب گوناگون آموزش عالي "اصالح"انگارانه به فكر  شباهت تاريخي نيستند، و ساده

پذير كردن، كه  اما اين توقع قانون. جوان دانشجويي كردن نسل  "پذير قانون"در نسل جوان، و به قولي 
تحديد "معني  هاي كنوني آموزش عالي هم به ها و حركت االصول واژة مطلوب مدني است، در بطن سياست علي

 يأس در نسل جواناينكه  هم تأثير با واسطة آن از اين نوع است، و هم ؛است "خرد و  ممانعت از خالقيت
يك از اين اثرها خواستة طرفداران اين منش  هيچ شايد. كرده استو فرار مغزها را تشديد  كرده استايجاد 

تخلية ايران از افراد خالق با اين منش حتماً سرعت خواهد  .هاست ، اما از نتايج محتوم اعمال اين منشباشدن
هاي بيگانة  تيار قدرتشدت نيازمند است دراخ گرفت و خلّاقيتي كه ايران در اين دوران تاريخي به آن به

  .شود هاي برجسته تهي مي شود، و ايران از ژن خردگرا قرار داده مي
خرد . رشد و پرورش دادخرد خالقيت و نوآوري مفاهيمي نيستند كه بتوان آنها را در شرايط محدوديت 

رن ما دوران عالوه دوا به! اند، متناقض و نامربوط مشروط، و خالقيت مشروط مفاهيمي از نوع مربع مثلثي
ها در تفكر،  ها و حكومت سلجوقيان يا مغول نيست كه جوانان ما تن به اين نوع قيد و شرط تأسيس نظاميه

غير از نيروهاي  غير از راه فرار و مهاجرت كه به سهولت در اختيار است، و به به. خالقيت، و آموزش بدهند
آنها را ناچار  غير از شرايط جمعيتي اين كشورها كه هاند، و ب مكندة كشورهاي پيشرفته كه تشنة مغزهاي فراري

هاي  كافي است يكي از شب :وجود داردها  براي دفع اين قيد و شرط "دروني"هاي  راه، مهاجر بپذيرند كند مي
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: هاي فرار دروني بشويد وضوح شاهد اين راه ماه رمضان بعد از افطار تا سحر به ولنجك تهران برويد تا به
  !ري و معنوي جامعهقطبيدگي ظاه

سمت اعمال  وضوح به با تمركز در استخدام هيئت علمي، با تمركز در گرفتن دانشجوي دكتري ايران به
به وزارت آموزش عالي  تحقيقات، و فناوريطور وزارت علوم،  همين. رود در تفكر و خالقيت مي  محدوديت

دهة اول : شود تر، تكرار مي با آهنگي بسيار سريعتاريخ، البته . شود جمهوري اسالمي با قرائتي خاص تبديل مي
و دوران روشنگري و شكوفائي علم، و  و دوم انقالب اسالمي مشابه چند قرن اول صدر اسالم نهضت ترجمه

اين دوره چند سال طول . مشابه قرن ششم به بعد دوران محدود كردن تفكر، خردمندي، و خالقيتاكنون 
شدند و هنرمندان در نتيجة محدوديت در  "عقالي مجانين "ان تبديل به متفكردر آن دوره خواهد كشيد؟ 

  در اين دوره چطور؟. تبديل شدند "ها عاشق"بروز هنر به 

اما سال بوده است،  1400دوران طالئي اسالم تمام  كنند، مي، مانند مسلمانان چند قرن اخير خيال اي عده
كنند نتيجة روش و منش مسلمانان صدر اسالم تا قرن ششم  كه هرآنچه مسلمانان بدان افتخار مي بايد دانست

دستاوردهاي علمي و فناوري كنوني جمهوري . بوده است و پس از آن فقط ركود و خفت به بار آمده است
نتيجة تحديد . اسالمي هم نتيجة آزادمنشي، خردمندي، و پذيرش تكثر در دو دهة اول انقالب بوده است

شرايط ژئوسياسي، تهديدهاي : تواند ديرپا باشد اين دوران نمي شود و مي آشكار بسيار زودخردمندي 
ايران نياز به . سازگار نيستالمللي، و نيازهاي دفاعي كشور در درازمدت با خالقيت محدود و مشروط  بين

   .اي جز آزاد كردن خرد و خالقيت ندارد چاره هيچ خالقيت دارد و ديگر

   



28  

4  
  ايران در قرن پانزدهم

  
كنند به گذشتة خود  مرور كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه فرصت پيدا مي نيمة اول قرن بهدر 

آنگاه يك دوران شكوفايي منطقه و . دنبال ميراث خود در ايران خواهند گشت آنگاه به. بپردازند
ها شروع خواهد شد همراه با مراودة اقتصادي و سياسي  توجه مهربانانه به ايران و در آغوش كشيدن

  .رو به گسترش
  ايران و مدرنيت    1.4

 نوسان ميان دو فرينة. خواهد كردسال آينده ادامه پيدا  50-40درگيري ايران با مدرنيت تا 
هاي ميان دو گروه مدافعان كاسته  چالش رود، از دامنة سمت ميرايي مي گرايي به گرايي و سنت غرب

 رود كه راه توسعة ايران به سمتي مي. هاي مورد توافق افزايش خواهد يافتخواهد شد و نكته
بسياري كشورهاي . منحصر به فردي تعريف كند كه در دنيا به نام راه ايراني توسعه ثبت خواهد شد

در اين ميان همگرايي قابل . اسالمي سعي خواهند كرد همين راه را براي توسعه انتخاب كنند
وقوع خواهد پيوست كه  انيت بههاي پيشروي روحتوجهي ميان متفكران دانشگاهي و اليه

گرايي در سطح جامعه نمود اين هم. سياستمداران و نظاميان ايران از آن حمايت خواهند كرد
نمادگرايان مذهبي در رفتار مردم و رشد مجدد رواداري در تمام شئون جامعه  كاهش مداخلة

ك تا دو دهة ديگر ادامه اكنون شاهد آن هستيم ي موج انحصارطلبي نمادگرايان، كه هم. خواهد بود
اسالمي، به مانند كند و خردگرايي  كند اما در انتهاي دهة اول قرن پانزدهم فروكش مي پيدا مي

اي در نظاميهاما هنوز تا چند دهه خرد پسا. ندك تمدن اسالمي، شروع به رشد مي چند قرن اولية
اول قرن  در انتهاي نيمة. ماند كننده مي شئون غيرسياسي و نظامي، مانند علم و اقتصاد تعيين

اي در تمام      زندگي جاي خرد پسانظاميه پانزدهم بايد انتظار داشت خردي مدرن در ايران به
دوم قرن پانزدهم بايد ظهور پرتوان ايران مدرن را  به اين ترتيب در نيمة. ن حاكم شودمدني ايرانيا

  .ه است و راه ايراني توسعه را يافته استانتظار داشت، كه تكليف خود را با مدرنيت روشن كرد
كنيم، منظور از مدرنيت  سنت در مقابل مدرنيت صحبت مي ازكه  توجه داشته باشيم هنگامي

 فلسفة: شده است ايران هزاران سال است كه با يك فلسفه اداره مي. شرايط كنوني اروپا نيست
ان طبيعي است همه نوع تفكر حتي مي سال است كه جمهوري داريم، تنها سي. شهري -ايران

داري نوع آمريكايي، سوسياليسم  سرمايه: ها وجود داشته باشدرده مديران جمهوري اسالمي در همة
در هيچ . گري ، و طالبانمونيسم الهيگري، ليبراليسم، كشورويايي، سوسياليسم چيني، كره شمالي

جود ندارد، گرچه همه به سنت اسالمي كافي براي متقاعد كردن گروه ديگر و گروهي هم تجربة
بيست سال پس از جنگ تحميلي هم كافي براي قدرت گرفتن نهايي هيچ  تجربة. كنند استناد مي

كند اگر  اكنون قدرتمند است اشتباه مي گرايان كه هم موج نمادگرايي مطلق. گروه نيست
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حساب طرز  وائل انقالب است بهدر ا شدههاي آزاددستاوردهاي ايران اسالمي را، كه ناشي از انرژي
هاي گوناگون  شود، قرائت ديگر كه اين موج خاموش مي تا چند دهة. گذارد فكر غالب روز مي

اي اما با تظاهري از مفاهيم مدرن بر سنت، كه هنوز ناشي از خرد و تفكر پسانظاميه مدرنيت مبتني
  .عارضي، خواهد داد است، جاي خود را به خردي مدرن و مدرنيتي ايراني بومي، و نه

زمان با پذيرش مدرنيت بومي ايراني، پيچيدگي ذهني هم در ميدان سياسي و فرهنگي  هم
سازي و  راه. هاي بسيط كنوني جالب استتوجه به يك نمونه ذهن. كشور ايجاد خواهد شد

عه دوران باستان در ايران مرسوم بوده است و جمهوري اسالمي هم همين را توس سازي از شاهراه
شدت  هاما همين متوليان ب. اند ديده داده است و متوليان فرهنگي مشكلي اخالقي در راهسازي نمي

كنند، با اين استدالل كه از آن طريق اطالعات  هاي اطالعاتي مخالفت مي شاهراه  با ايجاد زيرساخت
روستا را به  خوب كه فكر كنيم راهسازي هم مردم. كند هاي ضداخالقي جامعه را فاسد مي و وبگاه

ها اين  اما بسيط بودن ذهن. طور طبيعي محل رشد فسادهاي اخالقي است كشاند كه به شهرها مي
  .تابد قياس را بر نمي

  علم و فناوري    2.4
 توجهي خواهد كرد و موتور توسعة در دو دهة اول قرن پانزدهم علوم فيزيكي در ايران رشد قابل

موجود در هاي فني  نيازهاي دفاعي از يك طرف، و شوق ناشي از توانايي. علوم مهندسي خواهد شد
ميان بخش دانشگاهي و نيازهاي ملي تر  اي نزديكدفاعي، باعث ايجاد رابطه ساخت تجهيزات نوآورانة

و هم و دانشگاهيان هم رغبت بيشتر  تر خواهد شد اين ارتباط با گذشت زمان نزديك. خواهد شد
اين . كنند تا به حل مشكالت جامعه، از جمله نيازهاي دفاعي كشور بپردازند  توانايي بيشتر پيدا مي

اين موج قبل از . هستندآن  كند به رفع موج علم اسالمي كه نمادگرايان به دنبال نزديكي كمك مي
صورت  صرفاً به شروع دهة دوم قرن پانزدهم فروكش خواهد كرد، ديگر نقشي سياسي نخواهد داشت و

 نزديكي بخش دفاعي به بخش دانشگاهي به. بحثي دانشگاهي و معرفت شناختي در خواهد آمد
موضوع اسالمي كردن كتب درسي در سطوح مختلف، كه بحث آن از  .كند اين موج كمك مي ميرايي

ا سازي متناسب ب هفتاد شروع شد، و اكنون شدت گرفته است، جاي خود را به بومي ةاواسط ده
  .نيازهاي كشور و شرايط اجتماعي خواهد داد

ي و چالش ميان حوزه و دانشگاه در هاي جار بحث .ديگري خواهد داشت تعلوم انساني وضعي
المللي، چه به  از يك طرف نياز جامعه به علوم انساني بين. علوم انساني ادامه پيدا خواهد كرد ةزمين

متون  ويژه متون به ةاعث سرعت بخشيدن به ترجمدليل نقد آن و چه به دليل شوق فراگيري آن ب
اول انقالب  ةترجمه، كه در علوم فيزيكي اوج خود را در دو ده دورة .كالسيك علوم انساني خواهد شد

هاي اجرايي  هم دانشگاه، هم حوزه، و هم بخش. شدت خواهد يافتو داشت، در علوم انساني ادامه 
 ةمتون ويراسته در هم ةد كرد به رشد ترجمنن كمك خواهكشور به اين متون نيازمندند و بنابراي

هاي ديگر علوم انساني مهيا خواهد شد از جمله  بر اين زيرساخت عالوه. هاي علوم انسانيزمينه
هاي علوم انساني در دو گزيني در زمينه نويسي رشد خواهد كرد، و واژه نويسي و دانشنامه فرهنگنامه
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خواهد شد تا زبان فارسي آمادگي بيشتري براي بيان مفاهيم پيشرفته و تر گرفته  دهة آينده جدي
علوم انساني كه گرفتار روشن  ه،به موازات پيشرفت اين دوران ترجم. علوم انساني پيدا كند ةپيچيد

ترجمه، ايجاد . شدن تكليفش با علوم ديني خواهد بود در دو دهة آينده رشد كيفي نخواهد داشت
بر اين، موج جاري اسالمي  عالوه. درگيري با علوم ديني مجال رشد نخواهد داد ها، و نيز زيرساخت

زيادي خواهند كوشيد با استفاده از پوشش علوم  دوران هم فعال است و عدة كردن علوم در همين
ها درآيند بدون اينكه با استانداردهاي الزم  ت علمي دانشگاهئاسالمي يا علوم انساني اسالمي به هي

از حدود دهة دوم قرن . اين روند با حمايت نمادگرايان ادامه خواهد يافت. داشته باشندمطابقت 
رسد، نياز  متون علوم انساني به اوج خود مي ةترجم ةيابد، دور كه موج نمادگرايي كاهش ميپانزدهم 

درك  تري با شود، نسل آماده كشور به علوم انساني جدي، همانند علوم فيزيكي و فناوري، بيشتر مي
به اين ترتيب دهة سوم قرن . د كردرتباط آن با مسائل بومي رشد خواهتري از علوم انساني و ا عميق

جدال ميان علوم انساني و . پانزدهم را بايد شروع جدي رشد و بالندگي علوم انساني در ايران دانست
يد نقش نمادگرايان معقولي خواهند رس ند، نمايندگان دو طرف به مفاهمةك علوم اسالمي فروكش مي

. يابد گرايانه و دانشگاهي تقليل مي هاي عقيدتي به نقشي مباحثه سياسي و تحكم هاي اشغال مقاماز 
هاي نوين از متخصصان علوم انساني ايراني،  پردازي توان انتظار نظريه دوم قرن پانزدهم مي ةتازه در نيم

افكار  21قرن  /دوم قرن پانزدهم ةنيم در يببه اين ترت. چه در دانشگاه و چه در حوزه انتظار داشت
هايي مكتب ايران در جهان تدريس بكر ايراني در جهان اسالم و در دنيا مطرح خواهند بود و در زمينه

  .خواهد شد
هاي علوم انساني با ايران يك از كشورهاي اسالمي نخواهد توانست در زمينه در اين زمان هيچ

ترين كشور اسالمي در رشد علمي است، به سوي اروپا نظر دارد، و  تركيه، كه آماده. هماوردي كند
مصر يا عربستان هم مشكالتشان . هاي مرتبط با فرهنگ اسالمي نخواهد شدبنابراين مبتكر در زمينه

رشد . تفكر نوين در سطح جهاني وارد شوند ةبسيار بيشتر از اين خواهد بود كه بتوانند در زمين
ايران نيز به طور طبيعي توجه كشورهاي اسالمي را به سوي ايران جلب  چشمگير علوم و مهندسي

  .خواهد كرد
هاي علوم و  ، با پيشرفت21قرن / هم زمان با شروع رشد علوم انساني در نيمة دوم قرن پانزدهم

اي ايران متوجه تفاوت عميق مفهوم مدرنيت، مفهوم علم نوين و تفاوت آن با علم نظاميه ،فناوري
سر گذاشته است، و ابزاري  كنوني را پشت ستگذاري علمي مدرن مشكالت مديريتيسيا. شدخواهد 

تر خواهد شد و تكليف  از آن رشد كشور بسار سريع پس. ك در دست مديران كشور شده استچاب
  .ايران با مدرنيت ديگر كامالً روشن شده است

  :ي كه دو موتور اصلي داردايم فرايندي است اجتماععلم مدرن، كه ما با آن هنوز بيگانه
 هاي فردينياز به شكوفايي خالقيت .1

 هاي انساني نياز اجتماع به رفع مشكالت، ايجاد رفاه، و بلندپروازي .2

نمند محدود شده است و  طور ساما ها به هاي فردي از زمان تأسيس نظاميه نياز به شكوفايي خالقيت
فرهنگ  بنابراز طرف ديگر . ايم ما به اين نظام محدودكنندة رشد خالقيت فردي كامالً عادت كرده
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دانيم نياز چنداني  ها و معرفت مكتوب بشري، را عين علم مي دانش، يا مجموع دانسته ما اي پسانظاميه
يران، و در تمام كشورهاي اسالمي، خاموش پس اين موتور اول فرايند علم در ا. هم به خالقيت نداريم

اين نياز با استفاده از دانش موجود توليدشده . اما نياز اجتماع به رفع مشكالت و رفاه حياتي است. است
كند،  در كشورهاي صنعتي دنيا، با كمي خالقيت قابل استفاده است و رشد ايران را تا مدتي تضمين مي

هاي فردي نخواهند  ها متوجة نقش خالقيت  اي اسالمي نيز، تا مدتهمين دليل ايران و بقية كشوره به
با فشار  15/21در ايران در اواسط قرن . جاني دارد اي پايداري سخت اين فرهنگ پسانظاميه. شد

هاي  اين فشارها زيرساخت. مرور در ايران فرهنگ رشد خالقيت جا باز خواهد كرد هاي دفاعي به بخش
هاي آموزشي ما هم تغيير  دگرگون خواهد كرد، تاحدي كه معماران ساختمان آموزشي و پرورشي ما را

گرايي در ايران حاكم  نگ قومجاي فره گرايي هم به از آن پس است كه فرهنگ حرفه. خواهد كرد
  .عنوان اولين كشور اسالمي با علم نوين در اين دوران اتفاق خواهد افتاد آشتي ايران به. د شدخواه

  داخلي اوضاع    3.4
كند و ايران ديگر هيچگاه به شرايطي با فرهنگ سياسي و  قطبيدگي اجتماعي ادامه پيدا مي

گروهي كه اين . گردد برنمي 88اجتماعي قبل از آن، يعني قبل از تشديد اين قطبيدگي در سال 
اما روش آنها . دهند  هاي انحصارگرايانة خود ادامه مي كنند به روش قطبيدگي را باور ندارند و درك نمي

كار بردن خشونت  سعي در به گرا در هردو طرف قطب نيروهاي مطلق. پذير نخواهد بود در جامعه بازتاب
هاي معترض با ظرافتي كه در  گروه. شود يابد و ميرا مي خواهند كرد اما اين خشونت هم بازتاب نمي

تقاعدسازي گروه انحصارگرا فرهنگ ايرانيان است، بدون خشونت و با حفظ منافع ملي، به فرايند م
كش و قوص دو قطب شبيه . منظور پذيرش نقش مثبت تكثر در جامعة مدرن ادامه خواهند داد به

فظ كشور و منافع اهميت ح. مادر اصلي كوتاه خواهد آمد. داستان ادعاي دو مادر براي تملك بچه است
گي اجتماعي شروع شده است به اين فرايند كوتاه آمدن كه با افسرد. خواهد شد خوبي درك ملي به

اما زخم ناشي از . يك فرهنگ آشتي ملي و فرهنگ تالش ملي براي توسعة ايران تبديل خواهد شد
نظير افراد و  اي كه قبالً از آن صحبت كردم، يعني فعاليت بي خشونت باعث خواهد شد پديده

انحصارگرا، براي توسعة ايران  هاي توجه به گروه  نهاد مستقل از دولت و گاهي بي هاي مردم سازمان
گرايان شاهد  ما تا اثرگذاري كامل فرهنگ آشتي، و نيز ميرايي حركت مطلق. تشديد شود و ادامه يابد

هريك جداگانه مستقل از هم و هريك به روش خود و : شدگي دولت از مردم خواهيم بود نوعي واجفت
لحاظ علوم  اي خواهد بود كه به اين پديده !پردازند اي مي هاي متفاوت به فعاليت توسعه با سياست

شدگي احتماالًَ هيچگاه ازبين  اين واجفت. اجتماعي براي بررسي علمي بسيار با ارزش خواهد بود
نخواهد رفت اما در دهة دوم قرن پانزدهم شاهد اثرگذاري فرهنگ آشتي و از ميان رفتن قطبيدگي 

  . دولت و مردم توسعة ايران شدت خواهد گرفتاي  هاي توسعه با جفت شدن فعاليت. خواهيم بود
. دهة دوم قرن پانزدهم نقطة عطفي خواهد بود در شكوفايي علمي، اقتصادي، و فرهنگي ايران

نسبت مردم : برنخواهد گشت 88درهرصورت از يك جهت ايران پس از آن هم به شرايط قبل از سال 
سال  1400اين جهت هم شاهد تحولي پس از گونة ديگري تعريف خواهد شد، و از  با دولت و دين به

  .در ارتباط دين و  مذهب شيعه و روحانيت با مردم خواهيم بود
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اين امري است . گرا خواهند كوشيد در تمام  شئون مدني مداخله كنند هاي انحصارگرا و مطلق گروه
است بر شهودي اما اينكه موفق نخواهند شد و دست باال گرفتن آنها نامحتمل است، مبتني . بديهي
اگر اين . هاي مطلقه و حامي مردم بوده است روحانيت شيعه درطول تاريخ معترض قدرت: تاريخي

نقش از آن گرفته شود معلوم نيست تا چه مدت بتواند به نام خدا و دين و براي حفظ خدا و دين 
د نامحتمل است و بنابراين اين رويدا. گرايان را بگيرد از مردم فاصله بگيرد و طرف مطلقپيامبر 

سوي فرهنگ آشتي خواهد رفت و احساس نارضايتي بخش  روحانيت شيعه با درك تاريخي كه دارد به
را تشديد كند منطقي بزرگي از جامعه را برنخواهد تافت، و اصرار بر حقي كه اين احساس نارضايتي 

به زوال خواهد رفت و آن كنند رو  گرايان كه با هدف وسيله را توجيه مي قدرت مطلق. نخواهد دانست
  .قرائت از شيعه دست باال را خواهد گرفت كه در طول تاريخ همواره وسيله را عين هدف دانسته است

  اقتصاد و فناوري     4.4
لحاظ  بخش انرژي به. اقتصاد ايران در قرن پانزدهم جزو پانزده اقتصاد قوي دنيا خواهد شد

البته توسعة فناوري به كمك اين بخش خواهد آمد و . داقتصادي نقش پررنگ خود را حفظ خواهد كر
ايران قطب انرژي منطقه خواهد شد و از صادركنندة مهم نفت و . كند ارزش افزودة بيشتري ايجاد مي

ويژه انرژي  اي، گداخت، و به از جمله انرژي هسته. گاز به صادركنندة انرژي تبديل خواهد شد
زايش خواهد يافت و ايران از كشورهاي تراز اول صادرات شدت اف خورشيدي در نيمة دوم قرن به

كند و جايگاهش را  رشد فناوري اقتصاد ايران را پايدار مي. فناوري مرتبط با توليد انرژي هم خواهد شد
  .كند كم حفظ مي ميان كشورهاي دنيا دست

يان بر شود و رواداري سنتي ايران پس از دهة دوم قرن، كه فرهنگ آشتي در كشور حاكم مي
كند، ايران كشوري خواهد شد مورد  توجه جهان، رشد علوم و نيز  گرايان غلبه مي انحصارگرايي مطلق

ت در نعكند به توسعة صنعت گردشگري و نيز افزايش قابل توجه سهم اين ص علوم انساني كمك مي
از عوامل پنهان  .گذاري خارجي در ايران را افزايش خواهد داد همين سهم سرمايه. توليد ناخالص ملي

كنندة نيازهاي دفاعي در رشد فناوري خواهد بود كه در نهايت به  رشد اقتصادي كشور نقش تعيين
ايران در اين مدت مشكل نيروي . افزايش ارزش افزودة همه نوع كاال و خدمات ايران منجر خواهد شد

ايران را با مشكل نيروي  اواخر اين قرن در چند دهة اول قرن آيندهموج جمعيت . كار نخواهد داشت
تواند به نيروي كار از كشورهاي  با شروع پير شدن جمعيت هم ايران همواره مي. كار مواجه نخواهد كرد

افزايش مصرف داخلي و نيز نياز مصرفي . همجوار كه هنوز مشكل توليد كار خواهند داشت تكيه كند
ليد كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه به خيز يا كمبود تو منطقه  اعم از نياز مصرفي كشورهاي نفت

  . تنهايي بازار كافي براي جذب توليدات ايران ايجاد خواهد كرد
كه   ها شاهد آن هستيم تا زماني تر احساس فساد، كه در اين سال فساد اقتصادي، يا دقيق

دگرايي گرايي در شئون گوناگون اجتماعي وارد نشود همراه ما خواهد بود، گرچه با افول نما حرفه
گرايي حاكم بر اجتماع ماست حمايت از  بخش عمدة اين فساد ناشي از رفتار قوم. كاهش خواهد يافت

. شود قوم يا افراد وابسته به قوم  طبيعي است و از مقولة فساد اجتماعي يا اقتصادي تلقي نمي
ن رفتار فرهنگي دانند، از همي كنندة وسيله مي گرا، كه هدف را توجيه طور نمادگرايان مطلق همين
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دانند، خودي و غيرخودي برمبناي وابستگي قومي  مسلكان را طبيعي مي كنند، حمايت از هم تبعيت مي
همين نوع تلقي رفتاري است . كنند كنند، و حمايت از خودي را فساد تلقي نمي يا مسلكي تعريف مي

آي   اس ت؛ داستان آيهاي خودي اس پذيرد و به دنبال تعريف شاخص هاي جهاني را نمي كه شاخص
تورم، و نپذيرفتن جايگاه   هاي كشورهاي اسالمي، تغيير تعريف شاخص بندي دانشگاه اسالمي، رتبه

اي نشدن جامعة ايران و  جهاني ايران در فساد اقتصادي همه از اين نوع است، و مبتني است بر حرفه
و درك نهايي مفهوم علم مدرن در ايران همراه با رشد علم و فناوري . گرايي ماندگاري ما در دوران قوم

گرايي  در شرايط ايران، قوم. گرايي كاسته خواهد شد اي گرايي نيز رشد خواهد كرد و از شدت قوم حرفه
گرايي پسنديده  كه قومي هنگامي يرات بهعزت. ها در رفع آن است ناتواني دولت علت علت اصلي فساد و

  !ور با كمي آب است هشود مانند خاموش كردن آتش شعل تلقي مي

  شرايط ژئوپليتيكي     5.4
هاي خارجي خواهند كوشيد از شرايط قطبيدگي در جامعة ايران حداكثر استفاده را براي  قدرت

از  يار معركه  باشند و با شعار حمايتكوشند به هر طريقي آتش ب از يك طرف مي. تضعيف ايران بكنند
. ها را برضد هم بشورانند، و از طرف ديگر اقوام ايراني را هم برضد هم بسيج كنند دموكراسي گروه
سمت فرهنگ آشتي سوق  هاي خارجي نخبگان دو طرف قطب را هشيار خواهد كرد و به همين مداخله

جمله ويژه اياالت متحده، سعي خواهند كرد از طرق مختلف از هاي جهاني، به قدرت. خواهد داد
المللي، دادن جايزه و اعتبار علمي و فرهنگي به  معنوي و بينهاي  هاي مالي مستقيم، حمايت حمايت

. ها و امكانات اقامتي و علمي، به قطبيدگي جامعه دامن بزنند ها و بورس افراد، اعطاي پژوهانه
راه  ا در ايران بهر "سازي بالكاني"هاي قومي دامن خواهند زد با تصور اينكه  طور به اختالف همين

اي است  ايران درطول تاريخ، و بنابه تعريف تاريخي، ملغمه! بيندازند، غافل از اينكه ايران بالكان نيست
تاريخچة آن  كهاند تحت نام يك كشور زندگي كنند  هاي متفاوت كه پذيرفته از اقوام گوناگون با زبان
هاي ترك حكومت كنند، يا هر  اقوام و  قبيله طبيعي بوده است كه مثالً و. درس به چند هزار سال مي

حاكمان كما اينكه از غزنويان تا پهلوي كه همة . قوم ديگري، اما زبان مشترك همة اقوام فارسي باشد
اين . دكر "بالكاني"توان  ايران را نمي. زبان بودند زبان فارسي را زبان ديواني و ملي پذيرفتند ايران ترك

كه زماني به زور از ايران  جهت نيست اقوام قفقاز و آسياي ميانه بي. ذير استناپ توافق تاريخي برگشت
جدا  شدند به روسيه يا كشور ديگري هم نتوانستند پيوند بخورند و نزديكي آنها به ايران پس از حدود 

ويژه اياالت متحدة امريكا  هاي خارجي به بنابراين قدرت. صد سال اتصال به روسيه هنوز مشهود است
كوشش براي تجزية ايران . كوشش خود ادامه خواهند داد  كنند، به ها را درك نمي ه هنوز اين ظرفيتك

 15/21امريكا در قرن . اي چون امريكا است هاي نوباوه گرايانة قدرت ناشي از تفكر بسيط و فروكاست
جمله چين، هاي ديگر، از  قدرت مطلقه باقي خواهد ماند و تماماً خواهد كوشيد جلوي رشد قدرت

نقطة . هاي بسيار دارد كه ناشي از نوباوگي آن است ضعف روسيه، و ژاپن را بگيرد، اما اين قدرت نقطه
. قوت ما در پختگي تاريخي است كه قدرت برآمدة ايران را در صحنة جهاني مؤثرتر خواهد كرد

مؤثرتر از قدرت نرم  كم اينكه قدرت نرم ما، حتي در دوران ضعف علوم انساني، در منطقه بسيار دست
حاكم خواهد بود و با رشد علوم و  15/21اين برتري قدرت نرم در طول قرن . كند امريكا عمل مي
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يكي از علل پايداري اين برتري قدرت نرم شرايط تاريخي . فناوري ايران مؤثرتر هم خواهد شد
اي است كه  گونه يط آنها بهاند و شرا هاي مسلمان برتري غرب را نپذيرفته ملت. كشورهاي اسالمي است

مجدد در كشورهاي  شوق قدرت يافتن. در اين قرن شاهد نوعي رستاخيز در اين كشورها خواهيم بود
طور طبيعي از قدرت نرم امريكا خواهد كاست و قدرت نرم جمهوري  اسالمي و استقالل در آنها به

داخل كشور كاسته شود اين قدرت هرچه از قطبيدگي اجتماعي . اسالمي ايران را افزايش خواهد داد
هاي  ايران درطول تاريخ يا قدرت فائقه بوده است و يا تحت قدرت. نرم ايران افزايش خواهد يافت

هاي برتر را ايران نداشته  تر زندگي كرده است و با آنها كنار آمده است؛ تجربة چالش با قدرت بزرگ
سر  ت كه در چالشي با قدرت مطلقة جهان بهاما پس از انقالب اسالمي به ناچار سي سال اس. است
اين فرصتي است براي ايران كه با اين چالش دست و . برد، و از اين چالش چيزها آموخته است مي

اي است كه ايران از اين چالش سربلند بيرون  گونه به 15/21شرايط ژئوپليتيكي قرن . پنجه نرم كند
  .خواهد آمد

ني، حركت و جنبش در جهان اسالم با هدف ايجاد مجدد برخالف تصور برخي تحليلگران جها
طلبي همراه با حس برتري است كه  نيست، بلكه انگيزه اصلي اين كشورها توسعه، استقالل "خالفت"

 "4جهادگرايي"هاي  ها حركت آنچه غربي. در تمام كشورهاي اسالمي، بدون استثناء، شاهد آن هستيم

طلبي  هاي مشابه است، نوك پيكان افراطي استقالل القاعده يا گروهطور عمده  نامند، و منظورشان به مي
جاي كشورهاي اسالمي ادامه پيدا  هاي افراطي در جاي حركت. و حس برتري حاكم بر اين كشورهاست

شاهد آن  15/21كننده است، رستاخيز كشورهاي اسالمي است كه در قرن  خواهد كرد، اما آنچه تعيين
فاز نخواهند بود اما در همة آنها  اي در كشورهاي اسالمي هم هاي توسعه اين حركت. خواهيم بود

خواهد  21هاي رستاخيزي چالش عمدة جهاني در قرن  اين حركت. ور خواهد ماند يا خواهد شد شعله
  .ماند

سمت  عربستان به. كننده خواهد شد منطقة ما، آيندة پاكستان و عربستان براي ايران تعييندر 
دليل حمايت  هاي قدرت حاكم و نيز به دليل مخالفت ي بيشتر پيش خواهد رفت، اما بههاي مدن آزادي

هاي مطلقة حاكم در عربستان براي حفظ منافع امريكا، اين گذار به آزادي و مشاركت  امريكا از قدرت
 همين دليل براي ايران چالشي خواهد شد كه بايد براي مهار آن به. آميز نخواهد بود مردمي مسالمت

 200پاكستان كشوري است با حدود . نوع ديگري رقم خواهد خورد اوضاع در پاكستان به. آماده باشد
هاي قبلي  نه دولت. مانده است شدت عقب اي به لحاظ توسعه ميليون جمعيت در همسايگي ما كه به

در ايجاد عنوان حامي پاكستان تاكنون گامي جدي  پاكستان، نه نخبگان آنها، و نه اياالت متحده به
 شمار بسيار كمپاكستان كردة  قشر تحصيل. اند هاي آموزشي و فرهنگي در اين كشور برنداشته زيرساخت

سواد  به قشر وسيع بياست اعتنا  المللي، و بي به اعتبار علمي يا سياسي بيناست مفتخر و معموالً  است
تعداد . شود ضوح ديده ميو و نخبگان در پاكستان به "مردم"شدگي ميان  واجفت. مردم پاكستان

است،  پرورش ايران، در پاكستان بسيار كمهاي متعارف آموزش و  معني مدرسه هاي مدرن، به مدرسه
ها، كه همان "مدرسه"درمقابل بيش از نيمي از جوانان پاكستاني هنوز خواندن و نوشتن را از طريق 

                                                            
4.  Jihadist 
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ها به  كه اكثريت مطلق پاكستاني همين است. گيرند هاي قديمي ايران است، فرامي خانه  سبك مكتب
نمادگرايان پاكستاني كه كمابيش از . نمادگرايي اسالمي تمايل دارند و اين تمايل رو به رشد است

ايران بايد . دست خواهند گرفت كنند قدرت را هم در پاكستان به استفاده مي هم هر فناوري مدرنمظا
چگونگي درگير شدن با اين . پاكستان باشددر چند دهة آينده منتظر اين زلزله در گسل سياسي 

تواند از قدرت نرم خود،  حركت بومي در پاكستان ساده نخواهد بود، اما شك نيست كه ايران هنوز مي
از نفوذ فرهنگي خود استفاده كند و حس برادري اسالمي را در سران اين حركت ملي و بومي در 

ها  حدود دهة دوم و سوم قرن پانزدهم با اين چالشايران بايد آماده باشد از . پاكستان تقويت كند
باشد با رفع قطبيدگي اجتماعي در ايران، زمان  ها هم اين اميد هست كه شروع اين چالش. رو شود روبه

تر علم و فناوري در ايران، كه قدرت سخت و نرم ايران  شروع اثرگذاري فرهنگ آشتي، و نيز رشد سريع
هاي ضد اسالمي در اروپا  حركت. ها رويارويي كند كه بتواند با اين چالشدهد  را تا  آن حد افزايش مي

همراه با قدرت گرفتن مدني مسلمانان در غرب از جمله رويدادهايي است كه در چند دهة آينده قدرت 
  .هاي سياسي جهاني را به نفع ايران رقم خواهد زد زني نرم ايران، و نيز چانه

خواهد كرد وجهة ايران را درميان كشورهاي اسالمي خراب كند  اياالت متحده در تمام مدت سعي
در يكي دو دهة . تا جلوي قدرت گرفتن ايران را در جهان اسالم بگيرد و اين نقش را به تركيه بدهد

زدايي از جامعة ايران،  اما با شروع قطبش. هايي كسب خواهد كرد آينده اين سياست امريكا موفقيت
گيري نمادگرايان مردمي در  واهي در مصر و عربستان، و نيز شروع قدرتخ هاي آزادي شروع جنبش

ها اثر معكوس خواهد داشت و به بدنامي بيشتر اياالت متحده درميان كشورهاي  پاكستان اين سياست
كشورهاي اسالمي غرب  ، باها ارتباط سنتي تركيه، بازمانده از دوران عثماني. اسالمي منجر خواهد شد

ميان ايران و تركيه، چه براي   از طرف ديگر رقابت. اين سياست امريكا كمك نخواهد كردايران هم به 
كسب قدرت نرم در كشورهاي اسالمي غرب ايران، و چه در منطقة قفقاز خصمانه نخواهد شد، بلكه 

. ستدوستانه باقي خواهد ماند، كه اين ناشي از ارتباط هزاران سالة ايران و تركيه از زمان سلجوقيان ا
  .جايي نخواهد رسيد كوشش امريكا براي قدرت گرفتن تركيه از طريق خصومت با ايران به

در تمام اين مدت منافع امريكا در خاورميانه، قفقاز، و آسياي ميانه ايجاد صلح نخواهد بود، بلكه 
آمريكا خواهد كوشيد براي جلوگيري از قدرت گرفتن هريك از كشورها، از جمله روسيه، تركيه، و  

شان بدهد، تا حضور هاي مرزي و قومي دامن بزند، منطقه را ناامن نگه دارد، يا ناامن ن ايران به اختالف
با با همين انگيزه هم اياالت متحده مانع اتحاد طبيعي ايران . خود را براي حفظ امنيت توجيه كند
ازجمله كارشكني خواهد كرد كه جادة دسترسي ايران به . افغانستان و تاجيكستان خواهد شد

 ز هر گروهي حتي طالبانتعويق بيفتد و در اين راه ا تاجيكستان از طريق افغانستان تاحد ممكن به
بر اين خواهد كوشيد قدرتي در  عالوه. استفاده خواهد كرد تا مسير تكميل اين جاده ناامن شود

همين سياست در قفقاز نيز تكرار خواهد شد با . دوست باشد افغانستان روي كار بيايد كه كمتر ايران
دست تركيه را براي نفوذ در قفقاز منظور كاهش قدرت روسيه،  اين تفاوت كه آمريكا خواهدكوشيد به

. چيز، حتي سعي در ايجاد دشمني ميان ايران و تركيه فروگذار نخواهد كرد باز كند و در اين راه از هيچ
اياالت متحده كوشش . را پيش خواهد گرفت  يز آمريكا همين سياستدرسمت غرب مرزهاي ايران ن
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رسميت  ها را هم به وجود بيايد و حق فلسطيني نخواهد كرد صلح پايدار ميان اعراب  و اسرائيل به
اما جلوي نفوذ ايران را تا بيروت و مديترانه . نخواهد شناخت تا حضور خود را در منطقه توجيه كند

اي امنيتي براي  اين نفوذ ايران در شرق و غرب و تاحدي در شمال هم حاشيه. نخواهد توانست بگيرد
  .دهد ي ايران را افزايش ميكند هم توان اقتصاد ايران ايجاد مي

چند دهة آينده كه ايران درگير حل مسائل داخلي و انتخاب و تثبيت راه توسعه و درك مدرنيت 
جايي قدرت و ايجاد سپهرهاي دفاعي هريك  است، كشورهاي اطراف ما و نيز اياالت متحده درگير جابه

ين درحال سر برآوردن علمي براي خودش است، ازجمله روسيه در شرق و غرب مرزهاي خودش، و چ
دهد به بازسازي  ها به ايران فرصت مي اين درگيري. و اقتصادي و ژاپن نگران تأمين انرژي و نيروي كار

  .بپردازد 15قدرت داخلي و آماده شدن براي جهش بعدي در دهة دوم و سوم قرن 
لس و كبير و منابع نقطة قوت اصلي آمريكا، جدا از بزرگي مرزهاي آبي وسيع در دو اقيانوس اط

. هاي فردي طبيعي، امكان زيرساختي است كه در جامعة باز آمريكا وجود دارد براي شكوفايي خالقيت
اين . كه اين امكان شكوفايي در اياالت متحده وجود دارد، منبع قدرتي اليزال در اختيار دارد تا زماني

ايران به درك عميقي از اين ضعف كه  15/21همان نقطه ضعف ايران نيز هست، تا نيمة دوم قرن 
  .هاي فرهنگي الزم براي خالقيت را فراهم خواهد ساخت هد رسيد و امكانات و زيرساختاخو

  

  
  

  
 

  
  

  


