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رهرب فرزانه انقالب اسالمی

در دیدار اعضای شورایعالی
مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیرشفت1395 /2/6 ،

تحقق متدن اسالمی بدون
الگوی پیرشفت اسالمی ایرانی
ممکننیست.

شهریور ماه 1397

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 10000 :نسخه

انتصاب رئیس و صدور احکام جدید اعضای
اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگو

دکترمحمدسعید
جبلعاملی

دکتر مهدی صادقی
شاهدانی

دکتر منوچهر فرجزاده

طی حکمی از س��وی رئیس مرکز الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت ،رئیس و اعضای اندیشکده آمایش
بنیادی��ن مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
منصوب ش��دند .بر اس��اس احکام صادره از س��وی
دکت��ر ص��ادق واع��ظزاده رئیس ش��ورای عالی و
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،دکتر
محمدس��عید جبلعاملی (عضو شورای عالی مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه علم
و صنعت ایران) به سمت ریاست “اندیشکده آمایش
بنیادین” و دکتر منوچهر فرجزاده (استاد سنجش
از راه دور دانش��گاه تربیت مدرس) ،دکتر نادر زالی
(دانشیار برنامهریزی ش��هر دانشگاه گیالن) ،دکتر
مهدی صادقی ش��اهدانی (دانشیار اقتصاد دانشگاه
ام��ام صادق (ع)) و دکتر محمدحس��ین رامش��ت
(استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان) به عنوان
اعضای اندیشکده برای مدت دو سال منصوب شدند.
گفتنی است اندیش��کدههای مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت به عنوان حلقه مرکزی فعالیتهای
مرب��وط به تحقی��ق و طراحی الگ��و ،در مرکز الگو

دکتر نادر زالی

چهارچوب نظری الگوی حکمرانی
مطلوب آب کشور

دکترمحمدحسین
رامشت

تعریف و تاکنون بر اس��اس تصمیم ش��ورای عالی
مرکز ،تعداد  ۱۳اندیش��کده راهان��دازی و کار خود
را ب��رای اجرای وظایف محوله آغاز کرده اس��ت .به
گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگو بر اساس نظامنامه
اندیشکدهها که به تصویب شورای عالی الگو رسیده،
هر یک از اندیشکدههای مرکز مسئولیت هماهنگی
و ساماندهی امر تحقیق و طراحی و تدوین بخشی
از الگ��و و پای��ش اج��رای آن را بر عه��ده دارند .بر
اس��اس این تعریف ،هر اندیشکده ،اتاق فکری است
متشکل از  ۱۵الی  ۲۵نفر از :صاحبنظران با سابقه
فعالیت مؤثر و موفق در فعالیتهایی نظیر مدیریت
راهبردی ،سیاستگذاری و قانونگذاری ،استادان و
فضالی حوزه و دانش��گاه که در موضوع اندیشکده
صاحب کرسی و یا دارای آثار علمی برجسته باشند.
کارآفرین��ان و فع��االن برجس��ته بخش خصوصی
صاحبنظر در موضوع اندیش��کده نیز میتوانند به
عضویت اندیشکده منصوب شوند .عالوه بر اینها سه
تا پنج نفر از محققان جوان که به صورت پارهوقت
با مرکز همکاری دارند به عنوان بدنه کارگروه ویژه
ادامه در صفحه 2

نشس��ت "آب و پیش��رفت" با حض��ور آقای دکتر
اکب��رزاده معاون علمی و تقس��یم کار ملی مرکز،
برگزار شد .دکتر روزیطلب دبیر اندیشکده عنوان
ک��رد که موضوع نهایی"نشس��ت آب" که مد نظر
اندیشکده و ش��ورای برنامهریزی نشست آب قرار
گرفت��ه ،عبارت اس��ت از" :حکمران��ی و مدیریت
مطلوب آب کشور" و محورهای این نشست شامل
موارد زیر میشود:
 )1ارزیابی وضعیت موجود حکمرانی آب در ایران؛
 )2ویژگیه��ای الگوی مطل��وب حکمرانی آب در
ایران؛  )3پیشرانهای مؤثر در حکمرانی آب نظیر
جمعیت ،آمایش ،توس��عه اقتصادی ،تغییر اقلیم،
امنیت غذایی ،و علم و فناوری؛  )4چهارچوبهای
نظری حکمرانی آب شامل اهداف ،سیاستگذاری،
ساختار ،قوانین و تنظیمگری ،شاخصها ،مشارکت
مردم و حقوق مردم و حقوق و مالکیت آنها
بر این اس��اس پیشنهاد شد که آقایان دکتر فهمی،
دکتر مکنون ،مهندس شفیعی و مهندس جهانی ،به
ترتیب در خصوص چهار محور فوق سخنرانیهایی
را ارائه کنند .همچنین اندیشکده آمایش بنیادین در
خصوص اقلیم و آمایش س��رزمین بر اساس قابلیت
منابع آب و اندیشکده علم یا کارگروه چرخه نوآوری
درباره آین��ده علم و فن��اوری در افزایش بهرهوری
از مناب��ع آب موجود و اس��تفاده از منابع آب جدید
به هر نحو که شایس��ته و مناس��ب آن نشست می
باش��د ،فعال باشند .عالوه بر این حداقل دو مقاله از
دانشگاههای معتبر ،سایر اندیشکدهها ادامه در صفحه 2

عدالت و معنویت
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

اولین نشست اندیشهورزی عدالت و معنویت ،با مشارکت
اندیش��کدههای عدالت و معنویت مرکز الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت با دعوت از صاحبنظران و پژوهشگران
عدال��ت و معنویت ،ب��ا موضوع «عدال��ت و معنویت در
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت» ،در تاریخ پنج شنبه
 8آذرم��اه س��ال جاری در مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت برگزار خواهد شد.
محورهای چهارگانه این نشست تخصصی عبارتند از:

نوآوری3----/
چرخه- - - - - - - - - - -
ارتباطات- - - -در- - - - - - - -
اطالعات- -و- - - - - - - - - - - -
فناوری- - - - - - - - - - - -
نقش- - - - - - - - -
----------------------انه5----/
سیستمهای نوآوری و گذار فناور
--------------------------------------------------------------------------------پیرشفت6----/
امیرکبیر و
---------------------------------------------------------------------------------

چرایی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
چگونگ��ی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت
مولفه و شاخص های ارتباط معنویت و عدالت در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
دستاوردهای ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

 / 7چشمانداز ژاپن 2020
------------------------------------------------------------------------------------ / 9مفهوم قرآنی نسبت عدالت و فرهنگ
------------------------------------------------------------------------------------ / 11حلقه فکری «مطالعات الگوی حکمرانی اسالمی -ایرانی» تاسیس شد
-------------------------------------------------------------------------------------
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اخبار مرکز

انتصاب رئیس و صدور احکام جدید اعضای
اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگو
ادامه از صفحه  1اندیشکده را تشکیل میدهند.
بر اساس مصوبه شورای عالی مرکز هر یک از اندیشکدهها وظیفه دارند مراحل
کار اندیشکده در چارچوب روششناسی و نظام کل الگو را تدوین ،روششناسی و
مبانی (ارزشها و بینشهای) مرتبط با حوزه فعالیت اندیشکده را تعریف ،مکاتب
و نظریههای توسعه و کمک به نظریهپردازی در باب پیشرفت اسالمی ایرانی را
نقد ،و خطوط و زمینههای پژوهش��ی مورد نیاز الگو به مراکز علمی و پژوهشی
و محققان کش��ور را پیش��نهاد و روند گذشته کشور و تصویر و تحلیل وضعیت

کشور در حوزه تخصصی اندیشکده را ارزیابی و آسیبشناسی میکنند .همچنین
ش��اخصهای مقدماتی ارزیابی پیشرفت کشور در شرایط حال را تدوین کرده و
اسنادی که در موضوع فعالیت اندیشکده قب ً
ال در مراجع ذیصالح تصویب و ابالغ
شده را بررس��ی و تحلیل مینمایند .مطالعه تطبیقی (مقایسهای) در خصوص
تجربیات سایر کشورها ،انجام مطالعات آیندهپژوهی ،تدوین اهداف بلندمدت و
راهبردهای بلندمدت طراحی نظامها و سازوکارهای زمینهساز حرکت جامعه در
مسیر پیشرفت نیز از جمله وظایف اندیشکدههای مرکز الگو به شمار میرود.

برگزاری نشست گفتمان نخبگانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران
در راستای برگزاری نشستهای
علم��ی گفتم��ان نخبگانی الگو
و معرف��ی ظرفیته��ای مرکز
مخصوص��اً کنگره پیش��گامان
پیش��رفت جه��ت مش��ارکت
نخب��گان مراکز علم��ی حوزوی
و دانش��گاهی ،نشست گفتمان
نخبگانی الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت در حوزههای علمیه،
در حوزه علمیه امام خمینی (ره)
تهران در تاریخ  17شهریور  1397برگزار شد .در این نشست که به همت کمیته
برنامهریزی جوانان و معاونت پژوهش حوزه علمیه امام خمینی برگزار شد ،تولیت
و مدیر مدرس��ه امام خمینی ،حضرت آیتاهلل صدیقی و دکتر زالی مشاور رئیس
مرکز الگو و یکی از رؤسای اندیشکدههای مرکز و دبیر اجرایی کنگره پیشگامان و
مسئوالن ،استادان و طالب حوزه علمیه امام خمینی (ره) حضور داشتند.
در ابتدا حجتاالسالم دکتر حسینیان معاون پژوهش حوزه ضمن معرفی حوزه
علمیه امام خمینی ،هدف از این نشست را تبیین موضوع الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت و تقویت حضور و مش��ارکت طالب و استادان حوزه در مباحث الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت دانست و روز حماسی  17ش��هریور را نقطه عطفی بر
اس��تمرار و تقویت مجاهدانه طالب در راه تحقق نظری و عملی الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت عنوان کرد .در ادامه آقای ربیعی مسئول بخش حوزوی کمیته
برنامهری��زی جوانان مرکز به معرفی مختصر الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
پرداخ��ت و مهمترین ظرفیتها و زمینههای مش��ارکت طالب و فضال حوزه را؛
تشکیل نشستهای گفتمان نخبگانی در حوزههای علمیه با موضوع الگوی اسالم
ایرانی پیش��رفت ،شرکت در کنگره پیشگامان پیشرفت و از همه مهمتر تشکیل

حلقههای تفکر عنوان کرد.
در ادام��ه دکت��ر الهیاریفرد
دبیر اجرایی کنگره پیشگامان
پیش��رفت به تبیین و تفصیل
کنگ��ره پیش��رفت پرداخت و
چگونگ��ی و رون��د برگ��زاری
کنگرههای س��ابق را تش��ریح
ک��رد و جزئی��ات و نح��وه
شرکت در دوازدهمین کنگره
پیش��گامان پیش��رفت در 22
آذرماه  1397را توضیح داد .در ادامه حجتاالس�لام و المس��لمین سیدعباس
نبوی مدیر موسس��ه تمدن و توسعه اسالمی به ایراد سخنرانی پرداخت .ایشان
به تبیی��ن زوایای مختلف نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین س��ند الگوی
اس�لامی ایرانی پرداخت و رس��الت مهم و تاریخی حوزه علمیه در عصر معاصر
خصوصاً در تدوین نظری و عملی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را تشریح
نمود .حجت االس�لام نبوی نقش و مشارکت طالب فاضل در طرح مسائل روز
مخصوصاً در تدوین س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را ضروری دانست و
پاس��خگویی به آن را یکی از تعهدات و الزامات حوزه بیان کرد .ایش��ان تأکید
ک��رد طالب عالقهمند میتوانند به ص��ورت گروهی در قالب یک حلقه تفکر یا
یک کارگروه علمی چند مسئله اولویتدار مرکز را انتخاب و به تعمیق و تکمیل
س��ند الگو در قالب مکتوبات و مقاالت علمی کمک کنند که در این راس��تا با
هماهنگی اولیه مقرر شده چند کارگروه علمی با موضوع تمدن اسالمی تشکیل
ش��ود .همچنین در ورودی مکان جلسه نمایش��گاه محصوالت مرکز برقرار بود
که مورد بازدید و اس��تقبال تولیت مدرسه ،حضرت آیتاهلل صدیقی و طالب و
استادان مدرسه علمیه قرار گرفت.

چهارچوب نظری الگوی حکمرانی مطلوب آب کشور

2

ادامه از صفحه  1و یا ش��خصیتهای برجسته آب کشور ،در خور موضوع نشست
ارائه شود .دکتر روزیطلب این نکته را یادآور شد انتظار است این نشست تکرار
کنفرانسهای گذش��ته در دس��تگاهها ،انجمنها و دانشگاههای کشور نباشد و
نتای��ج و دس��تاورد های ملموس و عملی در ارتباط ب��ا تکمیل و تعمیق تدابیر
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در عرصه تخصصی داشته باشد و به مسئوالن
و برنامهریزان کش��ور در راستای اجرای برنامهها و یا اصالح راهبردها ،ساختار و
سیاستهای کالن مورد نیاز کمک کند.
در ادامه ،چهارچوب نظری پیشنهادی آقای مهندس جهانی در مورد اصالح
الگوی حکمرانی آب کش��ور برای اخذ نظرات و اصالحات ارائه شد .این مدل
که در ذیل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شکل میپذیرد شامل سه
مجموعه اصلی "س��ازوکارهای حکمرانی""،پیشرانهای توسعه""،نظریهها و
تجارب جهانی مدیریت آب" اس��ت .در مجموعه نخست ،تحوالت بخش آب
کشور در سه بعد سیاستها ،قوانین و نهادها قرار دارند .مجموعه پیشرانها
شامل سیاستهای کالن اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تحوالت جمعیتی-
محیطزیس��ت ،فناوری ،تغییرات اقلیم است و در مجموعه دیگر ،نظریههای

جهانشمول مدیریت آب در ارتباط با مبانی و اصول مدیریت یکپارچه منابع
آب ،مبان��ی حکمران��ی خوب در آب ،فرآیند تاریخ��ی تکوین مدیریت آب و
نظریه توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به توضیحات آقای
دکتر باللی ،این س��ه مجموعه بایس��تی به گونهای با الگوی پایه پیش��رفت
تالقی داشته باشد که جامعنگری الزم را برای دستیابی به الگوی حکمرانی
آب کشور فراهم کند.
دبیر اندیش��کده جمعبندی مطلب را به این ش��کل بیان داشت که بر اساس
مدل پیش��نهادی ،الگوی مدیریت مطلوب آب کشور بر اساس قانون اساسی
جمهوری اس�لامی ایران و بر مبنای مدیریت تقاضا ،پیش��رانهای توس��عه،
تجارب جهانی ش��امل مدیری��ت یکپارچه ،اصول حکمران��ی خوب و نظریه
توس��عه پایدار و همچنین الگوی پایه پیش��رفت تدوین شده است .نقشه راه
این چهارچوب نظری نیز تهیه خواهد ش��د که در اندیشکده این چهارچوب
نظری و نقش��ه راه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و س��پس به
فضای گفتمانی ارائه میشود.
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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در چرخه نوآوری
در دهه  ۱۹۵۰تا  ۱۹۸۰میالدی توسعه مبتنی بر تولید را با شاخصهای
همانند میزان سرمایه و تعداد نیروی کار و تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی شناخته
و میزان موفقیت کشورها را بر این اساس میسنجیدند و برای نیل به این شاخصها
ساختارهایی همانند شهرکهای صنعتی ،مناطق ویژه اقتصادی و آموزشگاههای فنی
و حرفهای ایجاد میکردند و جالب است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دولت
هنوز در همین ساختارها سیر میکنند ،ولی شعار توسعه مبتنی بر دانایی میدهند.
به گفته سلجوقی ،برای اجرایی شدن شعار توسعه مبتنی بر دانایی که در دو دهه
اخیر رواج پیداکرده است باید تغییر رویکرد داد و شاخصهای تعداد نوآوری و نیروی
انسانی کارآفرین و تعداد واحدهای تحقیق و توسعه و شرکتهای کوچک و متوسط
را جایگزین شاخصهای اندازهگیری قبلی کرد .به گفته ایشان ،در یک مطالعه دیگر
حداقل  ۹۹شاخص برای قیاس این دو نوع اقتصاد ابتیاع شده است و در نتیجه دیگر
نباید به دنبال ایجاد ساختارهای قبلی رفت و باید مبادرت به ایجاد مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری و داالنهای علم و فناوری و مناطق توسعه فناوری نوین و
دانشگاههای کارآفرین کرد و برای تغییر این رویکرد بر ضرورت شناخت الگووارههای
انقالبهای گذشته و آینده ،باألخص انقالب
کوانتومی در مراکز علمی و پژوهشی تأکید
چالش اصلی دنیای امروز کرد .در ادامه عواملی که دانایی را افزایش
میدهند ،از جمله سرمایه انسانی ،فناوری
پیچیدگیو غیرقابلپیشبینی ارتباطات و اطالعات (فاوا) و شکلگیری
بودن آن است .مه دادهها ،فرایند فناوری که در قالب سرعت عمل
معماری داده و اطالعات را در نوآوری و تبدیل هر چه سریعتر ایده به
دگرگون کرده است .ضرورت محصول و خدمت و در نهایت عرضه آن نه
بهرهبرداری از فرصتهای در سطح محلی یا منطقهای ،بلکه در سطح
جهانی ارائه و آینده و دانش بهعنوان سرمایه
تحلیل مه دادهها جهت مواجهه با
و نوآوری ابزار دستیابی به این سرمایهها
ضروری
چالشهای دنیای امروز
معرفی شد.
است .بهرهبرداری مناسب از چند روند تغییر دنیا معرفی شد از جمله
دادههای فراوان امروز منجر ویژگیهای عصر مفاهیم پدیدهها که در این
به اثربخشی باال و خلق ارزش عصر نسبت به سه عصر گذشته (کشاورزی،
میشود که یکی از حوزههای صنعت و اطالعات) منابع نامحدود و تغییرات
خیلی زیاد و ارزشافزوده خیلی باال است و
مهم نوآوری است روند تغییر اشتغال دنیا که برآورد میشود
در سال  ۲۰۴۵میالدی سه درصد اشتغال در بخش کشاورزی ۴ ،درصد در بخش
صنعت و  ۹۳درصد در بخش خدمات خواهد بود و ضروری است به این تغییر توجه
شود.ویژگی شرایط کنونی دنیا تغییرات در دنیا سریع و شتابان و نیاز به پیشبینی و
آمادگی رویارویی با آینده است و روندهای ساده ( ،)Simpleبغرنج ( ،)Chaoticپیچیده
( )Complexبه روند آشوبناک شدن دنیا (بینظمی) ( )Complicatedسیر میکند.
پدیده گافا ( )Gafaکه  ۴شرکت گوگل ،اپل ،فیسبوک و آمازون با  ۴میلیارد نفر کاربر
بزرگترین امپراتوری جهانی را تشکیل دادهاند! نتیجه همین روندها است که این
پدیده معرفی و ظرفیت آن بیان شد.
در ادامه چند فناوری برافکن که در این عصر نقش اصلی را ایفا میکنند ارائه شد؛ از
جمله مه دادهها ( )Big Dataکه دارای چند ویژگی است:
حجم داده ) :)Volumeحجم دادهها به صورت نمایی در حال رشد است .منابع
مختلفی نظیر شبکههای اجتماعی ،الگ سرورهای وب ،جریانهای ترافیک ،تصاویر
ماهوارهای ،جریانهای صوتی ،تراکنشهای بانکی ،محتوای صفحات وب ،اسناد دولتی
و غیره وجود دارد که حجم داده بسیار
زیادی تولید میکنند.
نرخ تولید ) :)Velocityدادهها از طریق
برنامههای کاربردی و حسگرهای بسیار
زیادی که در محیط وجود دارند ،با
سرعت بسیار زیاد و بهصورت بالدرنگ
تولید میشوند .بسیاری از کاربردها نیاز
دارند بهمحض ورود داده به درخواست
کاربر پاسخ دهند .ممکن است در برخی
موارد نتوانیم بهاندازه کافی صبر کنیم تا
مث ً
ال یک گزارش در سامانه برای مدت
طوالنی پردازش شود.
تنوع ( :)Varietyانواع منابع داده و تنوع
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(مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)

در نوع داده بسیار زیاد است که در نتیجه ساختارهای دادهای بسیار زیادی وجود
دارد؛ مث ً
ال در وب ،افراد از نرمافزارها و مرورگرهای مختلفی برای ارسال اطالعات
استفاده میکنند .بسیاری از اطالعات مستقیماً از انسان دریافت میشود و بنابراین
وجود خطا اجتنابناپذیر است .این تنوع سبب میشود جامعیت داده تحت تأثیر قرار
بگیرد؛ زیرا هرچه تنوع بیشتری وجود داشته باشد ،احتمال بروز خطای بیشتری نیز
وجود خواهد داشت.
صحت ( :)Veracityبا توجه به اینکه دادهها از منابع مختلف دریافت میشوند ،ممکن
است نتوان به همه آنها اعتماد کرد؛ مث ً
ال در یک شبکه اجتماعی ،ممکن است نظرهای
زیادی در خصوص یک موضوع خاص ارائه شود؛ اما اینکه آیا همه آنها صحیح و
قابلاطمینان هستند ،موضوعی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن در حجم بسیار
زیادی از اطالعات گذشت .البته بعضی از تحقیقات این چالش را به معنای حفظ همه
مشخصههای داده اصلی بیان کردهاند که باید حفظ شود تا بتوان کیفیت و صحت
داده را تضمین کرد .البته تعریف دوم در مولدهای مه داده صدق میکند تا بتوان
دادهای تولید کرد که نشاندهنده ویژگیهای داده اصلی باشد.
اعتبار ) :)Validityبا فرض اینکه داده صحیح باشد ،ممکن است برای برخی کاربردها
ت دیگر از اعتبار کافی برای استفاده در برخی از کاربردها
مناسب نباشد یا بهعبار 
برخوردار نباشد.
نوسان ) :)Volatilityسرعت تغییر ارزش دادههای مختلف در طول زمان میتواند
متفاوت باشد .در یک سامانه معمولی تجارت الکترونیکی ،سرعت نوسان دادهها زیاد
نیست و ممکن است دادههای موجود مث ً
ال برای یک سال ارزش خود را حفظ کنند،
اما در کاربردهایی نظیر تحلیل ارز
و بورس ،داده با نوسان زیادی مواجه
است و دادهها به سرعت ارزش خود تشکیل گروههای تخصصی مجازی
را از دست میدهند و مقادیر جدیدی
جهت تولید دانش و علم ب ه عنوان
به خود میگیرند .اگرچه نگهداری
اطالعات در زمان طوالنی به منظور جایگزین مناسبی برای رویدادهای
تحلیل تغییرات و نوسان دادهها حائز حضوری است
اهمیت است .افزایش دوره نگهداری
اطالعات ،مسلماً هزینههای پیادهسازی زیادی را در بر خواهد داشت که باید در نظر
گرفته شود.
نمایش( :)Visualizationیکی از کارهای مشکل در حوزه مه داده ،نمایش اطالعات
است .اینکه بخواهیم کاری کنیم که حجم عظیم اطالعات با ارتباطات پیچیده ،ب ه
ل مطالعه باشد ،از طریق روشهای تحلیلی و بصریسازی مناسب
خوبی قابلفهم و قاب 
اطالعات امکانپذیر است.
ارزش ) :)Valueاین موضوع داللت بر این دارد که از نظر اطالعاتی برای تصمیمگیری
چقدر داده حائز ارزش است .بهعبارتدیگر آیا هزینهای که برای نگهداری داده
و پردازش آنها میشود ،ارزش آن را ازنظر تصمیمگیری دارد یا نه .معموالً دادهها
میتوانند در الیههای مختلف جابهجا شوند .الیههای باالتر به معنای ارزش بیشتر
داده میباشند؛ بنابراین برخی از سازمانها میتوانند هزینه باالی نگهداری مربوط به
الیههای باالتر را قبول کنند.
روند رشد دانش یعنی میزان زمانی که حجم دانش قابلدسترس بشر دو برابر میشود،
به طوریکه بهزودی به جای هر  ۱۰۰سال دو برابر شدن حجم دانش هر  ۱۲ساعت
دو برابر خواهد شد .فناوریهای پیشرو و اثرگذار در این دو برابر شدن حجم دانش،
زبان ،نوشتن ،صنعت چاپ ،تلگراف ،تلفن ،دورنگار ،تلکس ،رایانه ،شبکه ،اینترنت،
گوشی هوشمند و در نهایت شبکههای اجتماعی هستند..
مدل :DIKWداشتههای اطالعاتی سازمانها در  4سطح از بلوغ قرار دارند که
بهاختصار  DIKWخوانده میشوند.
* اگر این سطوح را ب ه مثابه هرمی در
نظر بگیریم ،بنیادیترین و پایینترین
سطح آن داده یا  DATAاست .دادهها
مجموعهای از واقعیتهای گسسته
هستند که همواره حجم بسیاری از
آنها ما را احاطه کرده و هر لحظه نیز
در حال تولید و توسعه هستند .دادهها
بهخودیخود دارای ارزش نیستند مگر
آنکه تحت مدلی از پیش طراحیشده،
مورد تحلیل و پردازش قرار گیرند.
* الیه یا سطح دوم این هرم ،اطالعات یا
 Informationاست .اطالعات ،دادههای
جمعآوری شده از کانالهای متفاوت
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هستند که بهگونهای هدفمند پرداز 
ش
شدهاند ،اما نهایتاً پرسشی خاص از
حوزهای عام را پاسخ میدهند .این
سطح از مدیریت دانش مرسومترین
الیهای است که غالب کسبوکارها به
فراخور موضوع و کار خود ،روزانه آن
را تحصیل و تولید میکنند اما شاید
مکانیزمی برای ارتقاء آن به سطحی
باالتر ندارند .توجه داشته باشیم که
داشتن حجم بیشتری از اطالعات ،الزاماً
به معنای دارا بودن سطح باالتری از
اطالعات نیست.
* الیه سوم این ساختار دانش یا
 Knowledgeاست .این الیه مرکب از ایدهها ،قواعد ،دیدگاهها و قضاوتهایی است
که در اثر تحلیلی مستمر بر روند اطالعات تولیدشده در الیه ماقبل به دست میآید.
آنچه الیه دانش را تشکیل میدهد
صرفاً دادهها یا اطالعات نیستند ،بلکه
تجمیع مستمر ،مدون و روشمند
پذیرش شبکههای اجتماعی مجازی تجربیات حاصل از پردازشها است
در کشور نسبت به فناوریهای دیگر با که چنین سطحی از ارزش را برای
سرعت بیشتری صورت گرفت و ضریب تصمیمگیریهای حیاتی سازمانها
نفوذ این فناوری در بین مردم کشور ما خلق میکنند.
* در نهایت و در قله ساختار مدیریت
ل توجه است
قاب 
خرد یا  Wisdomظهور
دانش ،الیه َ
میکند؛ جایی که آگاهی و احساس برگرفته از رسوب دانش عملی ،در مجموعهای
ب خرد این است که
دانشبنیان خود را نشان میدهد .وجه ممیزه سازمانهای صاح 
قادرند تنها با بهکارگیری ارزش حاصل از وجود چنین الیهای ،در سیاستگذاری و
هدایت بازار کسبوکار خود سهیم و تأثیرگذار باشند.
* تأثیر مه دادهها در مدل  DIKWو ضرورت بهرهبرداری و ارزشآفرینی از دادههای
ایجادشده و نقش مدل  DIKWدر آیندهنگاری و نقش مه دادهها در خلق ارزش
مطرح شد.
* چالش اصلی دنیای امروز پیچیدگیو غیرقابلپیشبینی بودن آن است .مه دادهها،
معماری داده و اطالعات را دگرگون کرده است .ضرورت بهرهبرداری از فرصتهای
تحلیل مه دادهها جهت مواجهه با چالشهای دنیای امروز ضروری است .بهرهبرداری
مناسب از دادههای فراوان امروز منجر به اثربخشی باال و خلق ارزش میشود که یکی
از حوزههای مهم نوآوری است.
ظهور انقالب سوم علمی را ناشی از فناوریهای برافکن و استفاده از این فرصت را
برای کشور ضروری دانست .از جمله فناوریهای برافکن مفهوم شبکههای اجتماعی
مجازی ( )Social networkاست.
* یک شبکه اجتماعی فرصت به اشتراکگذاری ارزش و بهرهبرداری متقابل منابع را
برای اعضای شبکه مهیا میکند.
* شبکههای تخصصی یک فرصت تولید و تکثیر دانش مانند شبکه پزشکان ،اساتید،
دانشجویان را فراهم میکند.
* شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان فناوری جدید منجر به تغییرات شگرف حتی
باعث تغییر در سبک زندگی مردم شده است.
* تشکیل گروههای تخصصی مجازی جهت تولید دانش و علم ب ه عنوان جایگزین
مناسبی برای رویدادهای حضوری است.
* به اشتراکگذاری علم و دانش با مزایای کاهش هزینه ،دسترسی سادهتر
* امروزه میتوان شبکههای اجتماعی را بهعنوان انقالب احتمالی سوم قلمداد کرد.
آنچه مسلم است جامعه ما در دوران صنعت چاپ و انقالب اول علمی از مسیر رشد
تولید علم عقب افتاد .دوران چند سال گذشته اینترنت ب ه عنوان انقالب دوم علم و
دانش یا دوران کنونی شبکههای اجتماعی بهعنوان انقالب احتمالی سوم یک فرصت
برای جبران عقبماندگی علمی ما است .پذیرش شبکههای اجتماعی مجازی در
کشور نسبت به فناوریهای دیگر با سرعت بیشتری صورت گرفت و ضریب نفوذ این
ل توجه است .نکته قابلتوجه در جامعه ما سرعت
فناوری در بین مردم کشور ما قاب 
و میزان زیاد تکثیر و به اشتراکگذاری محتوا در فضای شبکههای مجازی است .لذا با
جهتدهی مناسب بهرهبرداری از این فناوری (ب ه عنوان سکوی تولید و تکثیر دانش)،
میتوان در قالب یک فرصت طالیی جهت همافزایی علم و دانش استفاده کرد.
و فناوری برافکن دیگر ،مفهوم سکو ( )PROSUMERاست.
خلق مفهوم سکو یا پلتفرم بهعنوان مدلهای جدید کسبو کار از نمونه دیگری از
نوآوریهای برافکن است که منجر به تجمیع فضای تولید و انتشار محتوا شده است.
به عبارتی تولید و انتشار محتوای دیجیتالی بهصورت همزمان اتفاق میافتد و زمان
و هزینه تولید ،انتشار و دسترسی به محتوا به شکل چشمگیری کاهش مییابد .ابداع
واژگان جدیدی با عنوان  PROSUMERکه بهواسطه حذف فاصله بین تولیدکننده

) (Producerو مصرفکننده)(Consumer
روی داده ،از خواص نوآوری سکو است.
در این شرایط تولید و استفاده از علم و
دانش ب ه صورت همزمان اتفاق میافتد.
یکی دیگر از خاصیت سکوهای محتوای
دیجیتالی تغییر ماهیت شبکه جهانی
اینترنت است .ب ه طوریکه بسیاری از
محتواهای امروزی در جایی غیر از وب
تولید و انتشار مییابند .این موضوع را
میتوان نقطه شروع حذف مفهوم وب
قلمداد کرد.
* خلق مفهوم سکو یا پلتفرم به عنوان
مدلهای جدید کسب و کار از دیگر

نمونههای نوآوریهای برافکن است.
* تولید و انتشار محتوای دیجیتالی بهصورت همزمان
* زمان و هزینه تولید ،انتشار و دسترسی به محتوا به شکل چشمگیری کاهش
مییابد.
* ابداع واژه PROSUMER
* سکوهای تلفن همراه و تغییر مفهوم وب
زنجیره بلوکی یکی دیگر از فناوریهاي برافکن است .زنجیره بلوکی یک فناوری
بنیادی و نسل جدید فناوری اطالعات است .زنجیره بلوکی امکان ایجاد نسل جدیدی
از سکوها و کسبو کارها را فراهم میآورد که در آنها واسطهها قابلحذف شدن
هستند ،فعالیتها شفاف هستند و امنیت تراکنشها از این طریق قابل تأمین است.
* ساتوشی ناکاموتو با ارائه بیت کوین
(یک ارز دیجیتالی رمزنگاریشده) یک
دفتر کل توزیع شده را به جهانیان زنجیره بلوکی امکان ایجاد نسل
عرضه کرد که تمامی تراکنشها از ابتدا جدیدی از سکوها و کسبو کارها را
در آن ثبت میشوند ،این تراکنشها فراهم میآورد که در آنها واسطهها
برای همه قابلمشاهدهاند و تقلب و قابلحذف شدن هستند ،فعالیتها
ً
تغییر در آنها عمال غیرممکن است .شفاف هستند و امنیت تراکنشها از
بیت کوین مرزهای ضرب سکه را
جابهجا کرد اما بالک چین به همینجا این طریق قابل تأمین است
ختم نشد .ویتالیک بوترین یک نوجوان روس-کانادایی نسل دوم بالک چین را در
قالب برنامههای کاربردی توزی ع شده ،معرفی کرد و آن را اتریوم نامید .اتریوم یک
ماشین مجازی است که خصوصیات بالک چین مانند شفافیت و امنیت را برای
برنامههای رایانهای تضمین میکند .قرارداد هوشمند مفهومی است که در اینجا زیاد
از آن میشنویم و به ما این امکان را میدهد تا بهعنوانمثال امالک خود را بدون
واسطه خرید و فروش کنیم ،یا زنجیره تأمین کاال را در یک فضای ناامن به شکلی
امن به انجام برسانیم .امروزه کسبو کارهای مختلف برای خود ارز خود را با استفاده
ن پس این ارز ارائهشده
از بالک چین عرضه میکنند و آن را  ICOمینامند و از ای 
است که ارزش کسبو کار را نشان میدهد.
و مفاهیم ،جابهجایی ( ،)Mobilityتجزیهو تحلیل ( )Analyticsو در نهایت رایانش
ابری ) )Cloudبهعنوان نمونه فناوریهای برافکن روندهای نسل نو مطرح شدند.
 )1جابهجایی ( :)Mobilityتلفن همراه Mobile
•تعاملی
•خودکارسازی در لحظه
•هرکجا ،هر زمان و هر بخش
•برای کارکنان ،شرکاء و مشتریان
 )2تجزی ه و تحلیل ( :)Analyticsکسبوکار هوشمند BI
•تصمیمگیری در لحظه
•بهینهسازی فرایندهای داده محور
•تجزیهو تحلیل چند سازمانی
•بهینهسازی تجربیات مشتریان
 )3شبکههای اجتماعی ()Social network
•همهچیزدیجیتالی
•همه برخط
•نام تجاری متصل
•فناوری اطالعات اختصاصی شده
•خدمات  self serviceمشتری و شریک تجاری
 )4رایانش ابری )(Cloud
• توانمند کردن زیرساختهای IT
•دگرگونی عملیات کسبو کارها
•کسب درآمد از طریق خدمات متمایز
•تقویت همکاریهای جوامع
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سیستمهای نوآوری و گذار فناورانه
یک نکته اساسی که ما از آن غافل بودهایم و باید به آن نگاه کنیم،
نگاه سیس��تمی و به تعبیری دیگر نگاه اکوسیستمی به نوآوری است .ما کمتر
به اکوسیس��تم نوآوری توجه کردهایم .یعنی سیس��تم نوآوری را به صورت زنده
ندیدهایمconnection ،های بین اجزا را هم خوب ندیدهایم .البته ش��کی نیست
که اقتصاد نفتی درآس��یبهای نوآوری نقش داشته است .نوآوری هر چیز نویی
میتواند باشد .اما به نظر من به دو مقوله کم توجه میشود ،یکی از این مقولهها
بُعد اجتماعی قضیه است .در تحقیقاتی که در قرن بیست و یکم انجام شده این
بحث مطرح شده و مخصوص یک کشور خاص هم نیست بلکه برای جهان این
بحث را مطرح کردهاند و گذار فناورانه یا به عبارتی  technological transitionکه
عمدتاً تأکید بر کارکردهای اجتماعی دارد یعنی تحوالت تکنولوژیکی برخاسته
از آن مس��ائل اجتماعی که ابعاد گوناگونی هم دارد و صرفاً یک بُعد نیست .این
مسئله که نفت باعث آسیبدیدگی نوآوری شده سالها است که بحث میشود
اما باید دید وسیعتری داشت و بُن قضیه را نمیتوانیم فراموش کنیم .ما در هر
پژوهشی یک پیشینه تحقیق داریم که در آخر به یک theoretical framework
میرس��یم که به م��ا کمک میکند .با توج��ه به نظراتی ک��ه در  TISیا همان
 technological innovation systemو technological transitionمطرح ش��ده
و بحث جدیدی هم هست؛ اگر بخواهیم نگاهی تلفیقی داشته باشیم شاید این
نگاه تلفیقی به عنوان نظریه برای نگاههای بعدی که در چرخه نوآوری به دنبال
بومیسازی آن هستیم مفید باشد .ما بینیاز از این مفاهیم نظری نیستیم .ما باید
چرخه دنیا را داش��ته باشیم ولی در این چرخه ،بومی عمل کنیم .اجازه ندهیم
که ما را از چرخه بیرون کنند .شاید در دل این تحریمها و تهدیدهایی که امروزه
با آن مواجهایم ،فرصتهایی نهفته اس��ت که باید آنها را بازنگری کنیم .ما باید

دیدگاه

دکتر احمد جعفرنژاد
استاد دانشگاه تهران

چارچ��وب چندالیه گذار فناورانه را مورد تحلیل قرار داده ،جاهای خالی را پیدا
کرده ،روی آنها فکر و تحول ایجاد کنیم .به سیستم اجتماعی -فنی توجه کنیم،
social technical systemکه خیلی مهم است ،وجه غالب تولید کاال یا خدمت
که امروز هم روی آن تأکید شد ک ً
ال  baseفناوری دارد و میخواهد به این سمت
برود ،آن قالب با همهی آن چرخهای که داریم سیستم اجتماعی فنی است .شما
نباید نهادها را نادیده بگیرید ،ش��ما بازیگرانی که اینجا هس��تند را نباید نادیده
بگیرید ،اگر نوآوری ،انتش��ار ( )diffusionندارد شاید ریشهاش در اینجاها است.
فقط و فقط به یک عامل نگاه نکنیم .بنابراین سیستم فنی -اجتماعی که در اینجا
وجود دارد با خصوصیات مختلفی که پیدا میکند ،فناوری ،کاربران ،حوزههای
به کارگیری ،زیرساختهای صنعتی،
سیاس��تها؛ بپذیریم که سیاستها
باید چارچوب چندالیه گذار
هم مشکل داشته ،در ابعاد گوناگون
فناورانه را مورد تحلیل قرار داده،
سیاستگذاریها دچار مشکل بوده و
بعد مسئله آن دورنما یا  landscapeجاهای خالی را پیدا کرده ،روی
که مطرح اس��ت .من فکر میکنم ما آنها فکر و تحول ایجاد کنیم
میتوانیم  TISرا ب��ا technological
 transitionی��ا گ��ذار فناورانه تلفیق کنیم .یعنی اوالً جاه��ای خالی را ببینیم،
نوآوریها را ببینیم و یک فضای جدید و نوظهوری به وجود بیاوریم و بعد اینها را
به نوآوریهای فناورانه بسپاریم .سپس این regimeهای فنی -اجتماعی را توسعه
دهیم و بعد از آن  landscapeکه خیلی مهم است ،متغیرهای زمینهای و شرایط
اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگی ،نهادی ،سازمانی و همه اینها را با هم ببینیم .اگر
اینها را با هم نبینیم و نگاه سیستمی نداشته باشیم قطعاً پراکندگیهایی وجود
خواهد داشت.

راهاندازی وبگاه
هشتمین کنفرانس ساالنه
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اخبار مرکز

به گ��زارش دبیرخانه هش��تمین کنفرانس الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،وبگاه هشتمین کنفرانس
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت اطالعرسانی
فعالیتهای کنفرانس ،مشارکت جامعه دانشگاهی
در کنفرانس ،دریافت مقاالت و غیره راهاندازی شد.
الزم به ذکر است که کلیه فعالیتهای این کنفرانس
از طریق این وبگاه به نشانی (http://conference.
 )olgou.irاطالعرسانی خواهد شد.
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اندیشه های
پیشرفت

امیرکبیر و پیشرفت
گردآوری :دکتر غالمرضا زارع

می��رزا محمدتقیخ��ان فراهان��ی (زاده:
 ۱۱۸۶هزاوه اراک ،درگذش��ته ۲۰ :دی
 ۱۲۳۰کاش��ان) مش��هور ب��ه امیرکبیر،
یک��ی از صدراعظمهای ای��ران در زمان
ناصرالدینش��اه قاج��ار ب��ود .امیرکبی��ر
همسر عزتالدوله ،خواهر ناصرالدینشاه
قاجار ب��ود و به س��بب ازدواج دخترش
تاجالمل��وک ب��ا مظفرالدینش��اه قاجار،
پنجمی��ن پادش��اه از دودم��ان قاج��ار،
پدرب��زرگ شش��مین پادش��اه قاج��ار،
محمدعلیشاه ،نیز بهشمار میرود.
اصالح��ات داخل��ي در زمين��ه اعتالي
فرهنگ ،تنظي��م اقتصاد و تطهير عرصه
سياس��ت كش��ور ،اقدام در جهت احياي
دين و بس��ط عدالت در س��طح جامعه،
مبارزات��ش در جهت قطع نفوذ اجانب و
استعمارگران ،حفظ استقالل و تماميت
ارضي كشور ،ريش��ه كن نمودن فقر كه
طي س��ه س��ال و اندي ص��دارت ميرزا
تقيخ��ان اميركبير انج��ام گرفت که در
زیر به طور خالصه به آنها اشاره شده است.
تأسیس مدرسه دارالفنون

ماه به او کارس��ازی کنن��د .وی مواجب
بیحس��ابی که حاج میرزا آقاسی برقرار
کرده ب��ود ،قطع کرد .وی سروس��امانی
به قوانی��ن مالیاتی داد و صورت عواید و
مخارج آن را تعدیل کرد .تیولدارانی که
حق دی��وان را نمیدادند ،امیر تیول آنها
را ضبط کرد.
در دوره ص��دارت حاجی میرزا آقاس��ی
وضعیت مالی دولت به هم ریخته و خزانه
خالی ب��ود .پولهای نق��د خزانه نصیب
ع��دهای خاص از درباری��ان و روحانیون
مس��تمری بگیر میشد و نصیب دیگران
براتهای بیاعتبار ب��ود .زمانی که امیر
ب��ه قدرت رس��ید حجم ای��ن براتهای
معوقه بس��یار زی��اد بود .امی��ر اطالعات
مال��ی و مالیات��ی را به روزرس��انی کرد
(اکثر از دفاتر مالیاتی بر اساس اطالعات
زمان کریمخان زند نوش��ته شده بودند).
امی��ر برخی از مس��تمریها را قطع کرد
و برخ��ی را کاهش داد .براتهای معوقه
را ب��ه قیم��ت پایینتر نقد کرد و دس��تور داد دیگ��ر چنین براتهای
بیاعتباری صادر نشود.
رقم خالص درآمد کشور در آخرین سال صدارت امیر کبیر نزدیک به
سه میلیون تومان بود و بیشترین عایدی مالیاتی نیز مالیات آذربایجان
به مقدار  ۶۲۰هزار تومان بود .در همان سال مجموع مخارج دولت در
حدود دو میلیون و ششصد هزار تومان بود .او همچنین برای مأموران
دولتی حقوق ثابت تعیین کرد.

اصالحات امیرکبیر اندکی پس از رس��یدن وی به صدارت آغاز گشت
و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد .مدت صدارت امیر کبیر  ۳۹ماه
دارال ُفنون بود که برای آموزش
(سه سال و سه ماه) بود .وی بنیانگذار ُ
دانش و فناوریهای نو به فرمان او در تهران پایهگذاری ش��د .مدرسه
دارالفنون در زمان صدارت امیرکبیر ،در هفت ش��عبه تأس��یس شد و
اولین مدرسه جدید ایران بود .شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان اصالحات اجتماعی
دارالفن��ون بودن��د .در دارالفن��ون اص��ول علمی جدی��د و دانشهای امیرکبیر ،دستور داد که رسم قمه کشی و لوطیبازی از شهرها و راهها
مهندس��ی ،پزش��کی و فنون به جوانان آموزش داده میشد و بسیاری برداش��ته شود .وی حمل اسلحه سرد و سالح گرم را ممنوع کرد .وی
از معلمهای آن از اروپا و به ویژه از کش��ورهایی چون اتریش ،اسپانیا ،قاعده بستنشینی را لغو کرد.
ایتالیا و فرانسه به کار گرفته شده بودند.
انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه

اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدینشاه
قاج��ار در  ۱۸بهم��ن  ۱۲۲۹خورش��یدی (براب��ر ب��ا  ۷فوریه ۱۸۵۱
میالدی) و به کوش��ش امیرکبیر منتش��ر ش��د .به دس��تور امیرکبیر
اش��تراک این روزنامه برای ه��ر یک از افرادی که از دس��تگاه دولتی
بی��ش از  ۲۰۰تومان حقوق میگرفتند اجب��اری بود .در این روزنامه،
اخبار داخلی ش��امل خبرهای مربوط به دربار ،عزل و نصبها ،اعطای
مقامها ،نش��انها و امتیازات چاپ میشد .در برخی شمارهها نیز اخبار
رویدادهای شهرهای ایران به چاپ میرسید .در بخش اخبار خارجی،
اخبار مربوط به کش��ورهای اروپایی به چاپ میرس��ید .همچنین این
روزنامه دارای صفحه حوادث نیز بود.
رسیدگی به وضع مالیه
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امیرکبی��ر در دوران صدراعظم��ی خ��ود با رش��وه خواری ب��ه مبارزه
برخاس��ت .او دستور داد دریافتیهای بیحس��اب و مواجب بیجهتی
که از دس��تگاههای دولتی میگرفتند؛ قطع ش��ود .وی حقوق ش��اه را
کاهش داد و ماهانه به دوهزار تومان رس��انید و قرار گذاش��ت که هر

سیاست خارجی امیرکبیر

امیرکبی��ر ،دس��تگاه وزارت ام��ور خارج��ه را توس��عه داد .تأس��یس
سفارتخانههای دائمی در لندن و س��نپترزبورگ ،ایجاد کنسولگری
در بمبئ��ی ،عثمان��ی و قفقاز؛ تربیت کادر ب��رای وزارت امور خارجه و
تنظیم دفتر اس��ناد سیاس��ی از کارهای او اس��ت .امیرکبیر در زمینه
سیاس��ت خارجی ،سیاست معروف به «سیاس��ت موازنه منفی» را در
پیش گرفت؛ که بر اس��اس آن میگفت نه ب��ه روس امتیاز میدهیم،
ن��ه به انگلیس و ن��ه به هیج قدرت خارجی دیگر (در مقابل ،در نظریه
موازنه مثبت ،به دادن امتیاز به هر دو طرف قائل میشوند).
سیاست موازنه منفی امیرکبیر ،تنها یکبار خدشهدار شد و آن زمانی
بود که در جریان حمله ترکمنها در آشوراده ،تعدادی سربازان روسی
کشته و روسها عزل فرماندار مازندران را خواستار شدند و امیرکبیر به
علت فشار روسها ،حاکم آنجا را عزل کرد .در این زمان انگلیسیها از
این ضعف حکومت مرکزی سود جستند و امتیاز نظارت بر کشتیرانی
در جن��وب را با ادعای مبارزه با تجارت برده کس��ب کردند؛ که البته
امیرکبیر در ای��ن قرارداد این قید را گنجاند که به هنگام نظارت باید
ناظران ایرانی نیز حضور داشتهباشند.
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چشمانداز ژاپن :2020

مقدمه
امروزه اندیش��ۀ توس��عه و توس��عه جویی به یک آرمان جهانی تبدیل
ش��ده و در عرصۀ بینالمللی ش��اید کش��وری را نتوان یافت که برای
ارتقای ش��اخصهای توس��عه تالش��ی نکند یا برنامهای نداشته باشد.
آگاهی از این تالشها و برنامهها به منظور فهم اهداف ،اس��تراتژیها و
تاکتیکهای دیگر جوامع ،بخش ضروری و الینفک تدوین هوشمندانۀ
الگوی پیش��رفت کشور اس��ت .آنچه در این نوشتار گرد آمده گزارشی
از چش��ماندازها و راهبردهای بلندمدت توسعه در کشور ژاپن است .در
این گزارش تالش شده حتیاالمکان بخشهای مرتبط با سرفصلهای
الگوی پایۀ پیش��رفت (مبانی ،آرمان ،رس��الت ،افق و تدابیر) از س��ند
توسعه کشور ژاپن استخراج و تلخیص شود.
الف) آرمان:
در مقدمۀ سند چشمانداز  2020میالدی ژاپن آمده است« :چشماندازی
ک��ه ما در این س��ند برای آیندۀ
ژاپ��ن ارائ��ه میکنی��م حول دو
در این سند تأکید شده است :افزایش مفه��وم بنیادی��ن میچرخد که
کیفیت منابع انسانی از طریق میت��وان آنه��ا را در دو عبارت
افزایشکیفیتآموزشابتدایی ،کلیدی خالصه کرد:
متوسطه و عالی با هدف ایجاد منابع * کشوری که به جوانانش انگیزه
انسانیای با دانش بنیادین باال ،تنوع و امید میدهد.
و خالقیت باال ،اهداف بلند و آگاهی * ملت��ی ک��ه نقش��ی مثبت در
اخالقی باال و مجهز به مهارتهای جامعۀ بینالملل��ی دارد و کام ً
ال
ارتباطاتجهانی مورد اعتماد است».
ای��ن دو مح��ور ،در واقع اصول
راهنمای چشمانداز ژاپن  2020میالدی هستند و تمام افقها و تدابیر
در راستای دستیابی نهایی به این دو محور تنظیم میشوند.

* جذب ساالنه  30میلیون توریست خارجی
افقهای سیاسی:
* کش��وری با دموکراس��ی بالغ ،سیاس��ت خطمش��ی -محور و نظام
کابینهای -پارلمانی سالم
* نظام دو مجلسی که در آن مجلس نمایندگان (با  400عضو) نمایندۀ
ارادۀ عمومی در انتخاب دولت و مجلس شورا (با  120الی  130عضو)
نمایندۀ عقل سلیم است.
افقهای سیاست خارجی و بینالمللی:
* کش��وری که نقش آن در س��طح بینالملل از س��وی دیگر کشورها
نقشی بسیار ارزشمند تلقی میشود.
* کشوری که جامعۀ بینالملل انتظارات بزرگی از آن و اعتماد راسخی
به آن دارد.
* کشوری که برای حل مشکالت جامعۀ بینالملل پیشنهاد دارد و در
اجرای این پیشنهادها ابتکار عمل را در دست دارد.
* کش��وری که دروازههای خود را به س��وی جهان گشوده و محیطی
ایجاد کرده است که باعث حرکت آزاد مردم ،کاالها ،سرمایه و اطالعات
میشود.
افقهای زیستمحیطی:
* ایجاد جامعهای که از لحاظ تولید اندک کربن در جهان پیشتاز است.

ج) تدبیرها:
تدابیر اقتصادی:
 )1اصالحات بنیادین در نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی ،از جمله:
* افزای��ش تدریج��ی مالیات بر مص��رف از  5درصد در س��ال 2011
میالدی (س��ال تنظیم س��ند) به 17درصد در سال  2017میالدی به
منظور تأمین منبعی باثبات برای پرداخت مس��تمری بازنشس��تگی :از
محل درآمدهای ناش��ی از این افزای��ش 10 ،درصد به پرداخت حقوق
بازنشستگی 2 ،درصد به حکومت مرکزی و  5درصد به حکومت محلی
اختصاص خواهد یافت.
ب) افق:
بخش افق س��ند نیز بر اس��اس همان دو اصل فوقالذکر طرح میشود * .تالش برای دستیابی به موازنۀ بین درآمدها و تعهدات تا پایان دهۀ
در فصل س��وم سند با عنوان «چشمانداز ما برای ژاپن» آمده است« :با  2010میالدی
اس��تفاده از این اصول به مثابۀ اصول راهنما ،هدف ما بازس��ازی ژاپن * تمرکز بخش کش��اورزی بر محصوالت با کیفیت باال و ارزش افزودۀ
تا س��ال  2020میالدی اس��ت ،ب��ا اهداف خاصی ک��ه در ذهن داریم :باال و کاالهای فرآوری شده
 )1بازس��ازی نظام حکمرانی؛  )2دستیابی به سالمت مالی و بازسازی  )2ایج��اد محیطی که به بخش خصوصی امکان میدهد تمام ظرفیت
تأمین اجتماعی؛  )3نوسازی اقتصاد و تقویت بنیادهای رشد؛  )4ایفای خود را توسعه دهد و ابراز کند.
* تأمی��ن محیط ب��رای بروز ابت��کار عمل بخش خصوص��ی از طریق
نقش در صلح و شکوفایی جهانی».
اگ��ر بخواهیم این اه��داف چهارگانه را به ص��ورت جزئیتر بیان کنیم اصالحات تنظیمی و نظارت مؤثر بر بازار
میتوانی��م محورهای زی��ر را به عنوان افقهای ژاپ��ن  2020میالدی  )3گشایش ژاپن رو به جهان :توسعۀ استراتژیک همکاریهای اقتصادی
* پیوستن به موافقتنامۀ همکاری استراتژیک اقیانوس آرام
استخراج کنیم:
* اقدام س��ریع برای دستیابی به یک موافقتنامۀ همکاری اقتصادی با
افقهای اقتصادی:
* کاه��ش بدهی بلندمدت حکومت مرک��زی و حکومتهای محلی تا اتحادیۀ اروپا
* فراه��م کردن مس��یر برای آغاز ب��ه کار منطقۀ تجارت آزاد آس��یا-
سطح برابری با  GDPدر سال  2020میالدی
* دستیابی به خوداتکایی مالی حکومتهای محلی و منطقهای پس از اقیانوسیه تا سال  2020میالدی
* اس��تقرار مراکز پژوهش و توسعه ( )R&Dدر کالس جهانی و جذب
سال  2018میالدی (سال استقرار نظام )Doshu
پژوهشگران و مهندسان برجستۀ داخلی و خارجی از طریق آنها
* مستمری ماهانۀ  70هزار ینی برای همۀ افراد باالی  65سال

بین الملل

کشور جوانان پویا ،که جهان از آن انتظارات بزرگی دارد
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 )4اصالح ساختار صنعت
* دگرگون کردن س��اختار صنعت در راستای دس��تیابی به بهرهوری تدابیر سیاست خارجی:
* طراحی و اجرای استراتژیهای پویا و جامع به منظور کمک به صلح
بیشتر
* جایگزین کردن صنایع و کسب و کارهای کهنه با صنایع و کسب و و شکوفایی جهانی
* ایفای نقش برای کمک به تحقق اصول بازار آزاد ،لیبرالیزاس��یون و
کارهای جدید
 )5تقویت شالودههای مدیریتی و رقابتپذیری بینالمللی کشاورزی از گشودگی در مقیاس جهانی
* افزایش جریان منابع انسانی به درون کشور از طریق جذب کارگران
طریق پیشبرد کشاورزی بزرگمقیاس و کشت و کار شرکتی
و دانشجویان خارجی بر اثر بهبود شرایط زندگی برای آنها

تدابیر اجتماعی -سیاسی:
 )1بازسازی نظام حکمرانی
* انحالل اس��تانها و استقرار نظام ( Doshuنظام فوق استانی) مبتنی
بر خودمختاری منطقهای:
بر اس��اس این تدبیر 47 ،اس��تان کنونی ژاپن در قال��ب  11یا  12ابر
اس��تان به اضافۀ منطقۀ ویژۀ توکیو باز س��ازماندهی خواهند ش��د .بر
اساس این ساختار سیاسی جدید ،نظام سیاسی ژاپن سه سطح خواهد
داش��ت :کوچکترین و بنیادیترین واحد حکومت که شامل جمعیتی
حدودا ً  300هزار نفری میشود،
Doshuها یا همان سوپراستانها
بر اساس نظام فوق استانی طرح و باالخ��ره حکوم��ت مرکزی .بر
شده در این سند 47 ،استان کنونی اس��اس سند چش��مانداز 2020
ژاپن در قالب  11یا  12ابر استان میالدی ،هر ی��ک از این مناطق
به اضافۀ منطقۀ ویژۀ توکیو باز خودمخت��ار بای��د مس��تقیماً با
سازماندهیخواهندشد کش��ورهای بزرگ جهان از نظر
کیفیت محیط ،شرایط زندگی و پیشرفت صنعت رقابت کنند.
* واگذاری امور محلی و منطقهای به صالح دید و انتخاب ش��هروندان
محلی (در قالب نظام )Doshu
* انتقال مس��ئولیت پیش��برد صنعت ،پرورش منابع انسانی و توسعۀ
زیرساختارها به سوپراستانها و حکومتهای محلی
* استقرار سیاست خطمشیمحور :به معنای استقرار نظام سیاسیای
که حول خطمشیها میچرخد و نه حول بازیهای سیاسی.
* دس��تیابی به رهب��ری صحیح دول��ت از طریق اس��تقرار یک مرکز
استراتژی ملی زیر نظارت مستقیم نخستوزیر :هدف از چنین مرکزی،
هماهنگی میان سیاس��تهای کالن اقتصادی ،مالی ،سیاست خارجی،
و امنیت ملی است.
* افزای��ش کیفی��ت منابع انس��انی از طریق افزای��ش کیفیت آموزش
ابتدای��ی ،متوس��طه و عالی با ه��دف ایجاد منابع انس��انیای با دانش
بنیادی��ن باال ،تنوع و خالقیت ب��اال ،اهداف بلند و آگاهی اخالقی باال و
مجهز به مهارتهای ارتباطات جهانی.
 )2فراهم کردن زیرساختهای الزم برای مدیریت زاد و ولد کاهنده و
پیر شدن جامعه
* توس��عۀ زیرس��اختها به منظ��ور فراهم کردن محیط��ی امن برای
نسلهای فرزندپرور و نیز نسلهای سالخورده
* فراهم ک��ردن خدماتی چون مراقبتهای بهداش��تی برای جمعیت
مسن و خدمات مراقبت از کودکان برای حمایت از نیازهای فرزندپروری
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نکات تکمیلی
د) مسئلهشناسی سند (مهمترین مسائل و چالشهای داخلی و
خارجیای که در سند به آنها پرداخته شده):
* کاهش سریع نرخ زاد و ولد ،پیر شدن جامعه و کاهش جمعیت
* تس��ریع جهانی ش��دن و حضور فزایندۀ اقتصادهای در حال ظهور و
تشدید رقابت جهانی
* ظهور چالشهای جهانی همچون تروریسم ،فقر ،بیماریهای مسری،
تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی و انرژی
* فرسودگی ساختاری نظام حکمرانی ژاپن برای پاسخ به شرایط جدید
* تمرکز سیاسی که باعث محرومیت ،عدم شکوفایی خالقیت و ترویج
فرهنگ اتالف در مناطق دور از مرکز شده.
* نظام مالی و مالیاتی ناکارآمد
تأمین
* احتمال فروپاشی نظام
در این سند تأکید شده است:
اجتماعی کنونی به دلیل کاهش ظهور چالشهای جهانی همچون
سریع آمار زاد و ولد و پیر شدن تروریسم ،فقر ،بیماریهای مسری،
جامعه
تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع
اقتصاد
در
بلندم��دت
رک��ود
*
طبیعی و انرژی
ژاپن
* کاهش حضور بینالمللی ژاپن

ذ) درسهای سند برای تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
 )1توجه به مهمترین چالشها و تغییراتی که ژاپن با آنها مواجه است
یا مواجه خواهد بود (تأکید بر بخشهای مسئلهشناسی و روندپژوهی).
 )2تأکید بر اهمیت پرورش افراد خالق و متمایز:
«ژاپن باید از جامعهای که در آن میخی که بلندتر از بقیه است چکش
میخ��ورد به جامعهای تبدیل ش��ود که آگاهان��ه میخهایی را پرورش
میدهد که بلندتر از بقیه باشند؛ جامعهای که آماده است به کسانی که
با کامیابی یک چالش را پذیرفتهاند افتخار کند و آنها را تشویق کند».
 )3تأکید بر فراهم کردن شرایط مناسب برای فرزندآوری و فرزندپروری
به جای تشویق مستقیم مردم به این کار یا تنبیه پنهان آنها:
ً
نکتۀ بسیار جالب این است که در هیچ جای این سند ،مستقیما اشارهای
به سیاس��ت دولت ژاپن مبنی بر افزایش زاد و ولد نمیشود ،بلکه فقط
بر ایجاد ش��رایط و زیرساختهای الزم برای چنین امری ،آن هم بدون
اشاره به ضرورت افزایش زاد و ولد تأکید میشود .این در حالی است که
میدانیم ژاپن یکی از کشورهایی است که به سرعت در حال پیر شدن
اس��ت و نیاز مبرمی به افزایش زاد و ولد دارد .اما سیاست افزایش زاد و
ولد ژاپن به گونهای بسیار هوشمندانه طراحی شده تا به معنای دخالت
تدابیر زیستمحیطی:
* کاهش  15درصدی تولید کربن نس��بت به س��ال  1990میالدی از حکومت در حوزۀ زندگی خصوصی شهروندان نباشد .آنچه بیشتر بر آن
طریق نوآوری تکنولوژیک و دگرگونی نظامهای اجتماعی و سبکهای تأکید شده ایجاد سازوکارهایی برای تسهیل مراقبت و پرورش فرزندان
است و به هیچ وجه هیچ اقدام تنبیهی پیشبینی نشده است.
زندگی
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فرهن��گ و عدالت ،دو مقوله مهم
و تأثیرگ��ذار در حیات سیاس��ی
و اجتماع��ی و ف��ردی اس��ت و
به همی��ن دلیل دغدغ��ه فکری
همیش��گی مردم و اندیشهورزان
و کارگزاران سیاس��ی و فرهنگی
ب��وده اس��ت .آنان میکوش��ند با
ارج��اع مس��ائل پیرامونی این دو
مقول��ه به مراج��ع و منابع فکری
خود پاسخهای متقن و راهگشای
خ��ود را بیابن��د و در واقعی��ت
خارجی به اجرا گذارند .مس��ائل
مهمی چون چیس��تی عدالت و فرهنگ و نوع نس��بت این دو با هم و به چه
کار ه��م میآیند؟ به ویژه این مس��ئله که عدال��ت در تعامالت فرهنگی چه
نقش و کاربرد عملی میتواند داشته باشد؟ از مهمترین مسائل فکری است.
از این رو ،منطقی اس��ت که این مس��ائل به اصلیترین مرجع فکری -عملی
یعنی قرآن کریم ارجاع داده ش��ود و پاس��خهای هدایتگرانه قرآن مجید را
جویا ش��ویم .چنانکه در واقع مسئله در این گفتار نسبت فرهنگ و عدالت
و کاربس��ت عدالت در گسس��تها و پیوندهای فرهنگی از افق معنایی قرآن
کریم است.
صاحبنظ��ران زی��ادی درباره
عدالت در عامترین معنا تعریف عدالت و فرهنگ سخن
گفتهاند .لیکن در این گفتار بنا
عبارت از قانون است
بر ارائه گزارش��ی از این تعاریف
را نداش��ته تعریف مختار خود را بیان میکن��م و بر پایه همان تعریف بحث
را پی میگیرم .تعریف مختار چنانکه از بررس��یهای قرآنی پیش رو معلوم
خواهد گشت ،استنباطی از داللتهای معنایی قرآن کریم است.
تعریف فرهنگ:
کنشهای انس��انی بر دو گونه عادت ش��ده و زودگذر یا کنشهای پایدار و
ناپایدار تقسیم میشود و نیز این کنشها معطوف به تولید مادی یا غیرمادی
اس��ت .چگونه زیستن و نحوه کاربس��ت تولیدات مادی مربوط به کنشهای
غیرمادی اس��ت .کنش انسانی میتواند عقالنی یا غیرعقالنی باشد .با عنایت
به این س��ه مفروض ،فرهنگ به عنوان کنش انس��انی عبارت از «مجموعه
باوره�ا و گرایشها و س�لیقههای نهادینه یا عادت ش�ده غیرمادی
عقالنی و غیرعقالنی» است.
تعریف عدالت :عدالت در عامترین معنا عبارت از قانون اس��ت .قانون همه
مفاهیمی چ��ون حق ،موضع ،اندازه ،نظم ،برابری و حتی فضیلت را ش��امل
میش��ود .زیرا قانون فضیلت است بلکه مادر فضیلتها است .با فرض تقسیم
عوالم به عالم انس��انی و عالم عینی یا تکوینی؛ تجلی و ظهور عدالت در عالم
تکوین ،نظم اس��ت و در عالم انس��انی ،شریعت است .پس عدالت به دو گونه
تکوینی (نظم) و تشریعی تقسیم میشود.
التفات فرهنگی قرآن کریم
آیا ق��رآن مجید به فرهنگ و امر فرهنگی التفات کرده اس��ت ؟ قرآن کریم
کت��اب هدایت انس��ان و جامعه اس��تَ :
��دى َو َم ْوع َِظ ٌة
اس َو ُه ً
��ان ل ِل َّن ِ
«هذا ب َ َي ٌ
ِين» [س��وره آلعمران  .]138 :طبیعی اس��ت که به کنشهای عادت
لِلْ ُم َّتق َ
شده غیرمادی یا همان کنشهای فرهنگی ،التفات هدایتگرانه داشته باشد.
چنانکه تصریح بر سنتهای پیشین به منظور هدایتگری ناس کرده است:
ُوب َعلَ ْي ُك ْم َواللهَّ ُ
«يُ ِر ُ
يد اللهَّ ُ ل ُِي َب ِّي َن ل َ ُك ْم َويَ ْه ِديَ ُك ْم ُس َ��ن َن الَّذ َ
ِين م ِْ��ن َق ْبل ُِك ْم َويَت َ
ِيم» [س��وره النس��اء  .]26 :آیات زیادی را میت��وان ذکر کرد که
ِي��م َحك ٌ
َعل ٌ

ناظ��ر به کنشهای نهادینه ش��ده
ی��ا کنشه��ای فرهنگ��ی اس��ت.
این التفات قرآنی بس��یار وس��یع
و گس��ترده اس��ت و هم��ه ن��وع
کنشهای انسانی اعم از دینداران،
کافران ،مشرکین ،بتپرستان و نیز
فرهنگهای گذش��ته و حال را در
ب��ر میگی��رد .قرآن کری��م همان
اندازه گردش ش��ب و روز را برای
اه��ل بصیرت ،مای��ه عبرتآموزی
ار
میداند« :يُ َقل ِّ ُ
��ب اللهَّ ُ اللَّ ْي َل َوال َّن َه َ
ُ
إ ِ َّن فِ��ي َذل َِك لَع ِْب َر ًة لأِ ول ِي الَأْب ْ َصار»
[سوره النور]44 :؛ که قصص و سر گذشت گذشتگان را نیز مایه عبرتآموزی
ان َحدِيثًا يُ ْفت ََرى
ان فِ��ي َق َصصِ ِه ْم ع ِْب َر ٌة لأِ ُول ِي الَأْل ْ َبابِ َم��ا َك َ
میدان��د« :لَق َْد َك َ
ِّ
َ
ُ
ً
ون
َولَك ِْن ت َْص ِديقَ الَّذِي ب َ ْي َن يَ َديْ ِه َوتَفْصِ يل كل شَ ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َمة ل ِ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُن َ
[سوره يوسف.]111 :
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مفهوم قرآنی نسبت عدالت و فرهنگ

چند نکته:
 .1قرآن کریم از میان فرهنگها بیشترین التفات را به فرهنگ عرب جاهلی
دارد .زیرا بستر فرهنگی مخاطبان وحی بر فرهنگ عرب جاهلی استوار بود.
این توجه بیش��تر در آیات مکی دیده میشود و بعد از آن بیشترین توجه را
ب��ه فرهنگ منافقان و اهل کت��اب دارد و از میان اهل کتاب به فرهنگ قوم
بنیاس��راییل و یهودیان به ویژه از جهت عهدش��کنی و معامالت سودجویانه
اقتصادی آنان توجه دارد .این توجه
شود.
بیشتر در آیات مدنی دیده می
عدالت ،واقعیتی مستقل در کنار
معطوف
 .2التفات قرآن کریم تنها
دیگر وقایع و عینیتها نیست بلکه
به نف��ی فرهنگه��ای غیردینی و وصف و عرضی است که واقعیات
غیر ایمانی نیس��ت ،بلکه بیشترین متصف به آن میشوند
توجه را به فرهنگس��ازی اسالمی
دارد .این بخش از کار فرهنگی مربوط به خطابهای ایمانی اس��ت که همه
مؤمنان مس��لمان را شامل میشود و همه خطابهای تشویقی و تحذیری را
در بر میگیرد .از نحوه سالم کردن و تحیت بر دیگران و نحو ورود به خانهها
گرفته معاش��رت با همس��ران ،فرزندان ،دوستان ،همس��ایگان ،همپیمانان و
فرهنگ متارکه و معامالت اقتصادی و غیره را شامل میشود.
 .3التفات فرهنگی قرآن کریم بر دو گونه امضایی و مولوی قابل تقسیم است.
التفاتهای امضایی ش��امل آن دسته از فرهنگهای غیر ایمانی میشود که
قرآن کریم بر آنها مهر تأیید زده و نفی نکرده است و با جریان آن در فرهنگ
اس�لامی مخالفت نورزیده اس��ت .مانند احترام گذاشتن به فرهنگ ماههای
حرام که در میان عرب جاهلی مرس��وم بوده اس��ت .یا رهبانیت مسیحی که
در قرآن کریم نفی نش��ده اس��ت؛ اگرچه تأکید بر آن هم نکرده اس��ت« :ثُ َّم
ِيسى اب ْ ِن َم ْريَ َم َوآت َْي َنا ُه إْالِن ْجِ َ
يل َو َج َعلْ َنا فِي
َق َّف ْي َنا َعلَى آثَا ِره ِْم ب ُِر ُسل ِ َنا َو َق َّف ْي َنا بِع َ
ِين ات ََّب ُعو ُه َرأْ َف ًة َو َر ْح َم ًة َو َر ْه َبان ِ َّي ًة ابْت ََد ُعو َها َما َكت َْب َنا َها َعلَ ْي ِه ْم إِلاَّ اب ْ ِتغَا َء
ُق ُلوبِ الَّذ َ
َ
للهَّ
َّ
َ
َ
َ
ِير
ِرضْ �� َو ِ
ان ا ِ ف َم��ا َر َع ْو َها َحقَّ ِر َعايَ ِت َها فآت َْي َنا الذ َ
ِين آ َم ُن��وا ِم ْن ُه ْم أ ْج َر ُه ْم َوكث ٌ
ُون» [سوره الحديد.]27 :
ِم ْن ُه ْم َفاسِ ق َ
مفهوم قرآنی عدالت
ق��رآن کریم کهکش��انی از منظومههای معرفتی اس��ت .درون هر یک از این
منظومهها مفاهیم و گزارههای پایه وجود دارد که ش��کل دهنده آن منظومه
معرفتی اس��ت مانند مفه��وم تقوا و گزاره ال اله اال اهلل ک��ه منظومه معرفتی
تق��وا را تش��کیل میدهد و یا مفه��وم هدایت و تبیان کل ش��ی بودن قرآن
کریم که منظومه معرفتی هدایت را ش��کل داده اس��ت و ش��اید بتوان گفت
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یکی از بزرگترین منظومه معرفتی قرآن کریم ،عدالت اس��ت .قرآن کریم بر
پایه مفهوم عدل و امر به قس��ط و عدل ش��کل گرفته است .منظومه معرفتی
عدال��ت در قرآن کریم مفاهیم برجس��ته زیادی به هم��راه گزارههای قرآنی
ک��ه این مفاهیم با خود داش��تهاند،
دارد .اجماالً میت��وان به مفاهیمی
منطق قرآنی در گسست و پیوند
مانند حق ،قسط ،قدر ،عدل ،شکر،
فرهنگی ،اصل عدالت است طاعت ،نعمت ،رزق ،تقوا ،احس��ان،
هدایت ،اصالح ،فس��اد ،کفر ،طغیان ،بهشت ،جهنم ،پاداش و عقاب روز جزا،
اشاره کرد.
چند نکته
 .1اهلل در تمام منظومههای معرفتی قرآن کریم حضور دارد و مفهوم مرکزی
آنها به شمار میآید.
 .2ه��ر دو گون��ه عدالت تکوینی و عدالت تش��ریعی در ق��رآن کریم حضور
پررنگ��ی دارن��د .نبود عدل در نظام تکوین برابر اس��ت با بینظمی که منجر
به نابودی و نیس��تی میشود .چنانکه فقدان عدل در نظام تشریع منجر به
ضاللت و گمراهی است.
 .3عدال��ت ،واقعیتی مس��تقل در کنار دیگر وقایع و عینیتها نیس��ت بلکه
وصف و عرضی است که واقعیات متصف به آن میشوند .عدالت یک واقعیت
انضمامی نیس��ت که اضافه به چیزها ش��ود .البته این اتصاف میتواند ذاتی
باش��د مانند اتصاف باریتعالی به عدالت و میتواند عرضی باش��د .از این رو،

تعبیر حوزه عدالت و حوزه فرهنگ نامفهوم است .به عبارت دیگر حوزه عدل
همه جایی و هیچ جایی اس��ت .و بر این اساس ،تعبیر «عدالت فرهنگی» به
یک اعتبار (عدالت در حوزه فرهنگ) درس��ت است و به اعتبار دیگر (عدالت
فرهنگی شده) نادرست به نظر میآید.
نسبت قرآنی فرهنگ و عدالت
چنانک��ه گفته ش��د قرآن مجید التفات صریحی ب��ر فرهنگ و امر فرهنگی
دارد .قرآن کریم پارهای از فرهنگها را امضا کرده اس��ت و با جریان آن در
حیات فرهنگی مسلمانان مخالفت نمیورزد و بعضاً به تشویق آن میپردازد
و حتی در احکام ش��رع انور مندرج میس��ازد .ش��اید س��نت اعتکاف شکل
تهذیب شده سنت رهبانیت مسیحی باشد .اما قرآن مجید با پارههای زیادی
از فرهنگها صراحتاً یا متضمناً مخالفت کرده اس��ت .این مخالفت در جایی
که احکام مولوی اس��ت ،بیش��تر ظهور دارد .زیرا بخش زیادی از این احکام
جایگزینهای فرهنگی قرآن کریم برای جامعه ایمانی است .برای مثال حکم
ش��رعی حجاب ،جایگزین ق��رآن کریم برای فرهن��گ عریانگری و هرزگی
اس��ت .بنابراین ،م��ا در قرآن کریم با مجموعهای از گسس��تها و پیوندهای
فرهنگی مواجه هستیم .لیکن پرسش اساسی این است که آیا بر این گسست
و پیوندهای قرآنی منطقی حاکم اس��ت؟ پاس��خ مختار آن اس��ت که منطق
قرآنی در گسس��ت و پیوند فرهنگی ،اصل عدالت است .بر این اساس ،قرآن
مجی��د فرهنگها را ب��ه فرهنگ عادالنه یا عدالتمح��ور و فرهنگ ناعادالنه
تقسیم میکند.

وجوه سیاسی در اسماء حسنی

اخبار مرکز
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کارگروه «الگوی سیاس��ی حکمت متعالیه» در نشس��تی به نقد کتاب «وجوه
سیاسی در اسماء حسنی» نوشته حجت االسالم و المسلمین دکتر بهرام دلیر،
با حضور وی پرداخت .مطالب اصلی کتاب بر پنج پایه زیر استوار است:
 -1نظام هستی نظام احسن است یعنی از این بهتر امکان خلق وجود نداشت؛
 -2مدیریت جهان هس��تی با خداوند اس��ت که اس��ما و صفاتی دارد اراده
پروردگار به هر چه تعلق بگیرد به زیبایی تحقق مییابد هم در مقام احداث
و هم در مقام اس��تمرار؛  -3بهرهوری از اسمای حسنی برای بندگان ممکن
است .اس��مای حسنی مجسم ،اول
ش��خص عالم حضرت رسول است
اسمای حسنی مجسم ،اول شخص و س��پس حضرت امی��ر و فرزندان
عالم حضرت رسول است و سپس پاکش��ان .روای��ت داری��م که خود
حضرت امیر و فرزندان پاکشان را به اخ�لاق الهی متخل��ق کنید؛
 -4اسمای حسنی توقیفی هستند
یعن��ی نمیتوان آنها را کم و زیاد نمود .فقط آنهایی را که در قرآن و روایات
آمده به رس��میت میشناس��یم؛  -5در روایات آمده اسمای حسنی را احصا
کنید ،برخی معتقدند منظور گردآوری اسما است ،اما برخی معتقدند منظور
ش��بیه شدن به اسما اس��ت که این امر مراتبی سه گانه دارد :تعلق ،تحقق و
تخلق .این نیاز دارد که ما در نظام آموزش��ی ،در حج ،در مناس��ک مذهبی،
در سبک زندگی ،در تربیت فرزندان ،اهتمام به اجرای اسمای حسنی داشته
باشیم .الگوی پیشرفت و تمدنسازی ما نیز باید تجلی اسمای حسنی باشد.
در ادامه اعضای اندیش��کده سیاس��ت به نقد و بررس��ی بحث پرداختند که
ن��کات زیر مطرح ش��د -1 :ما در اندیش��کده چگونه بای��د از این مطلب در
فرایند الگوسازی استفاده کنیم؟  -2کارگزاران نظام چگونه باید از این بحث
اس��تفاده کنند؟  -3اگر انس��انی بخواهد متعلق و متحقق و متخلق به اسما
ش��ود آیا خودبخود میش��ود یا باید برنامههایی طراح��ی کرد؟  -4اگر افراد
تجلی اس��ما هستند ،علل کژتابیها در جامعه چیست؟  -5دیدگاه بحث این
بود که پیامبر و حضرت امیر تجس��م اس��ما هستند پس در زمان غیبت ولی

فقیه و س��ایر حاکمان باید تا جایی که مقدور اس��ت متخلق به اسما باشند؛
یعنی نهایتاً تجلی اس��ما در افراد اس��ت نه نهادها .ولی اگر بخواهیم از اسما
در نظامسازی استفاده کنیم این مقدمات کافی نیست و الزم است مقدمات
دیگری هم بیاید؛  -6رابطه اس��ما با فطرت چیست؟ آیا فطرت همان ودیعه
اس��ما در انسان است که باید بارور شود؟  -7آیا اسما منظومه دارند؟ آیا در
این منظومه مراتب وجود دارد؟ -8باید ببینیم در نحوه تطبیق و تجلی اسما
در ح��وزه عمل (فرهنگ ،سیاس��ت ،اجتماع و  ) ...چ��ه موانعی داریم و چه
راهکارهایی؛  -9ش��أن اجتماعی اسما چیست؟ -10آن اسمائی که در جهت
توسعه ،تعادل و تعالی بیشتر به کار میآیند کدام هستند؟
در پاس��خ به این نقدها و نظرها دکتر دلیر نکاتی را یادآور ش��د :الف -عرفان
مساوی انزوا نیست ،بلکه ما به عرفان و متخصصین آن مراجعه نمیکنیم تا
از بحث اس��ما بهره بگیریم .اگر رویکرد ما اسمایی بشود این بحث در حوزه
فردی باق��ی نمیماند؛ ب -مثالها و مصادیق فراوان��ی میتوان آورد که بی
آن که بدانیم تجلی یکی از اس��مای الهی اس��ت؛ مث ً
ال افراد اطالعاتی تجلی
اسم حفیظ [یا ستار] هستند یا تمام نظریههای حوزههای دانش را میتوان
ذیل اس��م علیم مطالعه کرد؛ پ -به رابطه اسما و فطرت در آیه پیمان ازلی
(اعراف )172 ،اش��اره ش��ده ،جواب بله فقط به ذات حق تعالی نبود به اسما
هم بود ،لذا انس��انها فطرتاً همه موحد و معتقد به اس��ما هستند؛ ت -اسما
هم منظومه دارند ،هم مراتب و هم تقس��یمبندی .برای مثال ایزوتسو نظریه
ش��بکه مفهومی اسما را ارائه کرده است؛ ث -از تک تک اسما میتوان بهره
اجتماع��ی برد .اجتماعی نه در مقام ثبوت که در مقام اثبات؛ وجود مصادیق
فراوان نشان از امکان اجتماعی بودن /شدن بحث اسما دارد؛ ج -بحث اسما
تشکیکی است بنده بهرهای دارم ،علما هم بهرهای دارند ،اهل بیت هم بهره
دارند؛ هر کس به اندازه سعه وجودیاش .در اوج رسالت پیامبر ،در حکومت
حضرت امیر ،در قیام عاش��ورا تجلی اسما حس��نی را میبینیم؛ چ -حکمت
عملی قوی در گرو حکمت نظری قوی است ،بنابراین بحثهای عرفان نظری
مخصوصاً اسما میتواند پشتوانه خوبی برای بحث پیشرفت و الگو باشد.
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یکی از مهمترین وظایف مرکز الگو اطالعرسانی و گفتمانسازی است
ب��ه طوری که مباحث حول موضوع پیش��رفت به عن��وان یک دغدغه
برای جامعه علمی کش��ور درآید و مطالعات اس��تادان و دانش��جویان
در رش��تههای مختلف س��مت و س��و پی��دا کند .یکی از ش��یوههای
گفتمانس��ازی در بین دانش��جویان تش��کیل حلقههای فکری جوان
میباشد .اندیشکده سیاست مرکز الگو به فضل الهی اخیرا ً با همکاری
معاون��ت علمی مرک��ز ،دومین حلقه فک��ری را از میان دانش��جویان
دانش��گاه امام صادق علیه الس�لام تشکیل داد .نخس��تین حلقه سال
گذشته تشکیل شده که موضوع فعالیت خود را «مطالعات امنیت ملی
در الگوی پیش��رفت» قرار داده است .در یازدهمین کنگره پیشگامان
پیش��رفت از این حلقه فکری که دبی��ری آن را آقای علی صالحنیا بر

عه��ده گرفت��ه ،تقدیر به عمل آمد .دومین حلق��ه فکری که به تازگی
ش��کل گرفت موضوع «مطالعات الگوی حکمرانی اسالمی -ایرانی» را
ب��رای فعالیت خ��ود برگزید .اعضای این حلقه جمعی از دانش��جویان
کارشناس��ی و کارشناسیارشد هستند ش��امل آقایان :کیوان بهمنی،
میالد غالمی ،مهدی خدایاری ،س��یدمهدی هاش��میان و رضا توکلی،
دبیری این حلقه بر عهده آقای س��یدمهدی تدین میباشد .قرار است
این حلقه فکری با حمایت و پشتیبانی مرکز الگو و با برگزاری جلسات
منظم ،معرفی و تهیه منابع مطالعاتی از دانش اس��تادن رش��ته علوم
سیاس��ی بهرهمند شود و در دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با
ارائه سخنرانی و مقاله ،نتیجه فعالیت خود را عرضه کند.

اخبار مرکز

حلقه فکری «مطالعات الگوی حکمرانی اسالمی -ایرانی» تاسیس شد

نوآوری اجتماعی :ارائه الگویی راهبردی برای پیشرفت جمهوری اسالمی ایران

معرفی کتاب

این کتاب نوشته دکتر مهران کشتکارهرانکی
است که در سال  1396و  356صفحه توسط
انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی منتشر شده
است که خالصه کتاب به شرح زیر میباشد:
یک��ی از مهمتری��ن وجوه معم��اری گفتمان
پیش��رفت ،تأکی��د بر الگوس��ازی بر اس��اس
درونزای��ی بوم��ی و س��ازگار ب��ودن الگوی
پیش��نهادی ب��ا حقایق ،واقعیات ،خواس��تهها
و آرمانه��ای ملی اس��ت؛ زیرا هر کش��وری
واقعیات��ی و هر ملتی خواس��تههایی دارد که
میتوانن��د از واقعی��ات کنون��ی و آرمانهای
آینده ملتها و کش��ورهای دیگ��ر متفاوت و
متمایز باش��ند و همی��ن اص��ل تردیدناپذیر
ایج��اب خواهد کرد که هر کش��ور و ملتی به
دنبال الگوی ویژه و رویکرد سازگار و متناسب
گزین��ه بومی خویش باش��د و با اس��تفاده از
آموختهها و تجارب ،به نگاش��ت ،طرحری��زی ،برنامهریزی و راهنگاری
پیش��رفت و دادگری برای آینده خویش بر پای��ه واقعیات انحصاری و
در راس��تای آرمانهای اختصاصی خویش بپردازد .حلقه نوین توسعه
جهان در عصر حاضر ،شاهد وجود رقابت گستردهای مبتنی بر نوآوری
و دان��ش به منظور دس��تیابی به منابع کمیاب و محدودی اس��ت که
مس��یر رش��د بلندمدت و پایدار جامعه را تضمین میکند .به عبارتی
یکی از ویژگیهای برجسته عصر جدید ،اصرار بر خالقیت و گسترش
ن��وآوری ب��ا توجه به نق��ش آن در عرصه پایدار اس��ت .انواع مختلفی
از نوآوریها ش��امل تکنولوژیکی ،اقتصادی ،کس��ب و کار و نظایر آن
وجود دارد که عامل مؤثری در پاس��خ به نیازها و به وجود آوردن رفاه
انس��انها است ،با این حال بس��یاری از نیازها وجود دارند که برآورده
نش��دهاند .چالشهای اجتماعی و فش��ار تقاضا برای رفع آنها؛ ضرورت

پاس��خهای جدید و مؤثر به نیازهای برآورده
نش��ده؛ بعضاً ناکافی بودن راهحلهای سنتی؛
تبدی��ل چالشهای اجتماعی ب��ه فرصت؛ در
کنار افزایش اهمیت س��رمایههای ناملموس،
از جمله س��رمایه اجتماعی در ش��رایطی که
تحول و گ��ذار جوامع به س��مت دانشبنیان
در حال ش��کلگیری اس��ت ،تعریف و ترویج
واژهای جدید ب��ا نام نوآوری اجتماعی را وارد
ادبیات علمی کرده اس��ت .گرچه ورود مفهوم
نوآوری اجتماعی در ادبیات علمی و مدیریتی
تازگی دارد ،لیکن در همین مدت ،بسیاری از
کشورها و سازمانهای جهانی و بینالمللی به
اهمیت آن در جایگزینی ش��یوههای متعارف
و رویکردهای س��نتی شکس��ت خورده برای
پاسخ به نیازها ،توانمندسازی و تحقق جامعه
دانشبنیان پی بردهاند و بر این اس��اس توجه
ویژهای به آن دارند .با این حال بررس��یها نشان میدهد در جمهوری
اس�لامی ایران که یکی از مش��خصات ویژه و بارز آن اعتقاد و اهتمام
ب��ه نظام اجتماعی مبتنی ب��ر ارزشها و هنجارهای اس�لامی ایرانی؛
دانایی مح��وری؛ نوآور و خالق؛ کارآفرین؛ خودب��اور ،توانمند و موارد
مش��ابه اس��ت ،کمترین ش��ناخت و آگاهی از نوآوری اجتماعی وجود
دارد .از ای��ن رو ،تبیی��ن مبانی نظ��ری و ادبیات مرتبط ب��ا آن؛ ارائه
تجربیات س��ازمانها ،مجامع جهانی و کشورهای پیشرو در این حوزه؛
و نی��ز برنامهها و راهبردهای آنان در خصوص نقشآفرینی کارآمدتر و
اثربخشتر نوآوری اجتماعی برای تحقق جامعه دانشبنیان و توانمند،
پیشرفت و عدالت اجتماعی مفید و مؤثر واقع شود.
الزم به ذکر است که این کتاب در چهارده فصل تنظیم شده است.
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