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رهرب فرزانه انقالب اسالمی:

پیرشفت ،مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی
و هنجارها و ساز و کارهای اجتامعی است و
لذا امری تدریجی و طوالنی و وابسته به ایامن
و عزم و تالش ملی و صرب و مداومت همگانی
و از همه برتر ،تفضالت الهی میباشد.
1397/07/22

آبان ماه 1397

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 10000 :نسخه

نائب رئیس مجلس در نشست گفتوگوهای راهبردی مرکز الگو:

الگویی باید تدوین شود که بتوان بر اساس آن کلیه
سیاستها و اسناد باالدستی کشور را یکپارچه کرد

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی ،عدالت اجتماعی
و احترام به آزادیها را از ش��روط الزم برای جلوگیری
از انحط��اط جامعه اس�لامی عنوان ک��رد و گفت :ما
نمیتوانیم برای حفظ نظام عدالت را زیر پا بگذاریم.
دکتر علی مطهری در نشست گفتوگوهای راهبردی مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت :شهید مطهری درباره
آینده انقالب میگوید اگر میخواهیم حکومت درست پیش
برود باید عدالت اجتماع��ی و احترام به آزادیها را مدنظر
داشته باشیم .نباید آزادی بیان را دست کم بگیریم .وی با
اشاره به اهمیت نحوه برخورد حکومت با مخالفان ،افزود :هر
حکومتی مخالفانی دارد اما نباید با یک مخالف حکومت تا
وقتی که اسلحه به دست نگرفته است ،مقابله کرد .قطعاً ما

برای حفظ نظام که امر مقدسی است نمیتوانیم از وسیله
نامقدس استفاده کنیم .نائب رئیس مجلس در ادامه توجه
به وح��دت ،دوری از تفرق و تش��تت را از دیگر ضروریات
جامعه اس�لامی عنوان کرد و گفت :این امر شامل وحدت
گروهها و فعاالن سیاسی ،وحدت اقوام مختلف و همچنین
وحدت مذاهب مثل ش��یعه و سنی میش��ود .در گذشته
تمدن اس�لامی صفکشی بین شیعه و سنی به این شدت
نبود و بعدها به این ش��کل درآمد .ما باید این وحدت را نه
تنها در حرف بلکه در عمل معیار قرار دهیم .چرا که با شعار
نمیتوان این مشکل را حل کرد.
وی اضاف��ه کرد :مث ً
ال ما نیازمند وحدت با کش��ورهای
با
را
روابطمان
باید
اسالمی هس��تیم و
ادامه در صفحه 2

مبانی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نیازمند بازنگری و اصالح است
صاحبنظران جامعهشناسی در جلسه نقد و بررسی
سند الگوی پایه اسالمی -ایرانی پیشرفت ،جنبههای
لفظی و مبنایی این سند را نیازمند بازنگری و اصالح
برشمردند.
جلس��ه نقد و بررس��ی س��ند الگوی پایه اسالمی-
ایرانی پیش��رفت از منظر جامعهشناس��ی در تاریخ
 27آبانماه ،در انجمن جامعهشناسی دانشکده علوم
اجتماعی تهران برگزار ش��د .در این نشس��ت دکتر
کمال اطهاری ،پژوهش��گر اقتص��اد با بیان اینکه در
عینتبخشی به الگوی توسعه ،درونزایی با نوآوری
یکی اس��ت ،اظهار کرد :اگر نوآوری داخلی باشد ،ما
نس��بت به کش��ورهای خارجی ،خود در این زمینه
مستقل میشویم و این موضوع باید خود را در تمامی
شئونات نشان دهد.
وی اف��زود :س��ه الگوی اصل��ی ب��رای دانشبنیان
بودن وجود دارد .یکی الگوی نئولیبرالیس��م اس��ت
ک��ه س��ردمدار آن آمریکا ب��وده و در ح��ال حاضر

شکستخورده محسوب میشود ،هر چند دولتهای
ما هنوز آوازه این شکست را نشنیدهاند .الگوی دیگر
همگرایی است که اروپای غربی از آن پیروی میکند.
الگوی س��وم نیز دولتی است که چین و کره جنوبی
شاخصه آن هستند .ما بدون این دانشها نمیتوانیم
الگو بنویسیم یا اینکه الگوی  50ساله را مشخص و
هدفمند کنیم.
وی تاکید کرد :برای تدوین این الگو ،حاکمیت نباید
عجله کند و نخس��ت باید میثاقهای قبلی را عملی
و تفس��یرهای غیرعلمی و ایدئوژی��ک را دور کند و
اجازه کارکردن به روش��نفکران رسمی و غیررسمی
نیز دهد .دکتر اطهاری ادامه داد :قدم اول این است
که هزینه تحقیق و پژوهش را کاهش دهند تا بتوان
چشماندازها را درست تبیین کرد.
دکتر مصطفی مهرآیین ،عضو هیئت علمی دانشگاه
علم و فرهنگ به عنوان دیگر سخنران این مراسم ،با
اشاره به دوگانگی علمی و ایدئوژیک ادامه در صفحه 2

پیرشفت4----/
اندیشه- - - - - - - - - - - -
اسدآبادى- -و- - - - - - - - - -
الدین- - - - - - - - - - - -
جام- -ل- - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -سّ -ی- -د- - - - - -دهد5----/
فرهنگ ،عدالت را و عدالت ،فعلیت امر سیاسی را گسرتش می
--------------------------------------------------------------------------------(قسمت---دوم)7----/--
نوآوری مبتنی بر نظام حل مسئله در حامیت از کاالی ایرانی
----------------------------------------------------------------------------

چالشهای
محیط زیست انسانی کشور
برنامهها و تدابیر الزم
در نشس��ت اندیش��کده آب ،محیطزیست ،امنیت
غذایی و منابع طبیعی چالشهای محیط زیس��ت
انس��انی کش��ور ،برنامهها و تدابی��ر الزم در این در
حوزه مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت .در ابتدای
این نشس��ت دکتر زالی رئیس اندیشکده با اشاره به
دس��تورات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی
پایه پیش��رفت و وظایف مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،دولت ،مجلس ش��ورای اسالمی ،شورای عالی
امنیت ملی ،ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای
عالی فضای مجازی ،نقش اندیش��کدههای مرکز را
در زمینه بررس��ی و ارائه نظرات و پیشنهادها برای
تعمیق و تکمیل این الگو را واجد اهمیت برش��مرد.
دکت��ر روزیطل��ب دبیر اندیش��کده نی��ز برگزاری
هشتمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
را که در خردادماه س��ال آینده برگزار خواهد ش��د،
ب��ه عنوان فرصتی برای اظهارنظر همه عالقهمندان
در این زمینه دانست .سپس دکتر مسعود تجریشی
معاون محیطزیست انسانی ،سازمان محیطزیست،
س��خنرانی خود را در رابطه با موضوع نشست ارائه
کرد :ایشان اظهار داشتند که حوزههای اصلی مورد
نظر محیطزیست انسانی شامل هوا ،گرد و غبار ،آب،
خاک ،پسماند ،پاالیش آالیندهها ،ارزیابی وضعیت و
سالمت محیط زیست انسانی کشور میشود.
در خص��وص تأثیرات بهداش��تی آلودگ��ی هوا باید
خاطرنش��ان کرد که س��االنه بی��ش از  4000نفر
در ته��ران بر اثر آلودگی هوای ناش��ی از ذرات 2/5
میکرون جان خود را از دست میدهند که در صورت
کنترل منابع متحرک آالینده ،با کنترل  50درصدی
پراکنش ناش��ی از تردد میتوان از  750مرگ و میر
زودرس جلوگی��ری ک��رد .خس��ارت اقتصادی 13
میلیارد دالری در س��ال (یعنی مع��ادل  2/2تولید
ناخالص ملی) و تأثیرات س��وء در بخش سالمت که
تنها در تهران س��االنه برابر  2/6میلیارد دالر است،
بخش��ی از دالیلی است که اهمیت پرداختن جدی
به بحث آلودگی هوا (به خصوص در شهرهایی نظیر
تهران ،اصفهان و اهواز که س��االنه بیش از  100روز
شرایط ناسالم آلودگی هوا دارند) نشان میدهد.
در موضوع گرد و غبار که کانونهای بحرانی آن حدود
 2/8میلیون هکتار در ایران 8 ،میلیون هکتار در عراق
و  11میلی��ون هکتار در عربس��تان
ادامه در صفحه 3

 /8تبیین «جایگاه و نقش حوزه علمیه در تحقق الگوی اسالمی
ایرانی پیرشفت»
------------------------------------------------------------------------------------ /9بررسی تاریخی مجمل خطمشیهای جذب و توسعه صنعتی
در ایران و ژاپن
-------------------------------------------------------------------------------------
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نائب رئیس مجلس در نشست گفتوگوهای راهبردی مرکز الگو:

اخبار مرکز

ادامه از صفحه 1

الگویی باید تدوین شود که بتوان بر اساس آن کلیه
سیاستها و اسناد باالدستی کشور را یکپارچه کرد

کش��ورهای مس��لمان
اص�لاح کنی��م .چ��را
ک��ه میبینی��م چق��در
کش��ورهای دیگ��ر از
دش��منی ما با عربستان
استفاده میکنند .تا جایی
که وقتی کشورهای عربی
از ترس ما به دام اسرائیل افتادند ،ما نباید میگذاشتیم روابط ما با کشورهای عربی
به اینجا میرسید.
نائب رئیس مجلس توجه به استقالل سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی را از دیگر ضروریات
حکومت اس�لامی عنوان کرد و گفت :ش��هید مطهری و رهب��ر انقالب روی موضوع
اس��تقالل فرهنگی و عدم خودباختگی نسبت به فرهنگهای بیگانه تأکید داشتند.
البته امروز مردم هویتی پیدا کردهاند و این خودباختگی کمتر شده است ،ولی کام ً
ال
هم موفق نبودهایم .بعضی افراد افتخارشان این است که در صحبتشان چند کالمی
انگلیسیبگویند.
وی یادآور ش��د :شهید مطهری میگوید استقالل مکتبی باالتر از استقالل فرهنگی
است به این معنی که فکر نکنیم اداره کشور با اسالم امکانپذیر نیست .ما باید به اسالم
اعتماد داشته باشیم .البته حکمرانی صحیح هم از دیگر شروط بقای حکومت اسالمی
است و الزمهاش این است که در سه حوزه
اجرا ،تقنین و قضا برداشت درستی از قانون
بایستی الگویی تدوین شود که بر اساس اساسی و اصل به والیتفقیه داشته باشیم.
آن همه سیاستها و اسناد باالدستی نائب رئی��س مجلس در بخ��ش دیگری از
اظهاراتش با تأیید وجود فاصله بین نخبگان
کشور که در مجامع و شوراهای مختلف و حاکمان یادآور شد :ما باید این ایراد را رفع
تدوین و تصویب میشود ،بر اساس یک کنیم .در کشورهای دیگر افرادی که سابقه
سیاست واحد باشد زیاد مدیریتی دارند ،به اتاق فکر حکومتها
تبدیل میش��وند و ارائه طریق میکنند .در
کشور ما مجمع تشخیص مصلحت ظرفیتی دارد و مرکز الگوی اسالمی ایرانی هم با
تدوین الگویی مناسب و مورد قبول میتواند نقش قابل توجهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه جامعه اس�لامی یک جامعه بدون تبعیض است و نه بدون تفاوت،
خاطرنش��ان کرد :جامعه مثل میدان مسابقه است که افراد باید در شرایط مساوی
باش��ند اما نمیشود گفت که همه باید با هم به نقطه پایان برسند .ما باید برداشت
درستی از عدالت از منظر اسالم داشته باشیم .نائب رئیس مجلس ادامه داد پس از
دریافت ابالغ الگوی پایه از سوی رهبری با دستور آقای الریجانی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی از طریق کمیسیونهای مربوطه و مرکز پژوهشها به موضوع بررسی
الگوی اسالمی ورود پیدا خواهند کرد.
دکتر مطهری همچنین گفت :کار ما در مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون
است .اما بحث الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین الگوی واحد در سیاستگذاری
است .بایستی الگویی تدوین شود که بر اساس آن همه سیاستها و اسناد باالدستی
کش��ور که در مجامع و ش��وراهای مختلف تدوین و تصویب میشود ،بر اساس یک
سیاست واحد باشد.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه تمدن بزرگ اس�لامی از قرن اول تا قرن پنجم هجری
در حالی برقرار بوده که دنیای غرب در حال توحش بوده است ،افزود :به اعتقاد بسیاری

مبانی سند الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
نیازمند بازنگری
و اصالح است

2

ادامه از صفحه  1سند الگوی اسالمی پیشرفت ،اظهار
کرد :این دوگانگی وضعیتی است که بر ذهن تکتک
ما حاکم است .ما نباید از آن فاصله بگیریم ،بلکه باید
آن را تئوری��زه کنیم .این س��ند متنی پر از تناقض
است که هم علیه خود شورش میکند و هم از خود

از محقق��ان حتی محققان
اروپایی نقطه ش��روع تمدن
ام��روز اروپ��ا در اثر برخورد
با تمدن اسالمی بوده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه تمدن
اسالمی در همه زمینهها از
جمله علوم ،فلسفه ،اخالق
و نظامات اجتماعی در دنیا
تفوق داشته ،اظهار کرد :بر خالف امروز که ما لغات صنایع جدید را از اروپاییها میگیریم،
در آن زمان لغات مربوط به صنایع جدید از زبان عربی و فارس��ی گرفته میش��د .ش��اید
بعضی جوانها فکر کنند اسالم همیشه به وضع امروز دچار بوده اما تا زمانی که به اسالم
عمل میشد ،بزرگترین تمدن دنیا ،تمدن اسالمی بود .این تمدن چهار ،پنج قرن در دنیا
حاکم بود و باعث پیدایش تمدن اروپایی شد و همین نشانه برتری مکتب اسالم است.
دکتر مطهری با بیان اینکه مسلمانان امروز در حالت انحطاط به سر میبرند ،افزود :ما
باید علل پیدایش تمدن اسالمی و علل انحطاط آن را به دست بیاوریم .این کلیدی برای
پیدا کردن الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت است و میتواند راهی به تمدن نوین اسالمی
باشد .ما باید ببینیم چه چیزی باعث شده که دنیای اسالم امروز با انحطاط مواجه شود.
نائب رئیس مجلس همچنین خاطرنشان کرد :میتوان ادعا کرد که در عصر حاضر
و بعد از انقالب اس�لامی تحولی ایجاد شده و جهش��ی در تمدن اسالمی به وجود
آمده است .به هر حال امروز فاصله ما
با اروپا نس��بت به  ۵۰سال قبل ،کمتر
شده اما در کل دنیای اسالم نسبت به ما باید علل پیدایش تمدن اسالمی و
دنیای غرب انحطاط داشته است .باید علل انحطاط آن را به دست بیاوریم.
ببینیم عامل انحطاط ،اس�لام است یا این کلیدی برای پیدا کردن الگوی
مسلمانها و یا عوامل بیگانه .در ادامه اسالمی -ایرانی پیشرفت است
گفت :بعض��ی اعتقاد به سرنوش��ت و
قضا و قدر ،اعتقاد به تقیه ،انتظار فرج و برداش��ت غلط از زهد ،قناعت و صبر را از
جمله عوامل انحطاط اسالم در روایتهای مختلف عنوان کردهاند ،روشن است که
عامل انحطاط اسالم نیست و مشکل در خود مسلمانها است .باید ببینیم آیا عامه
مسلمانها مسئول این انحطاط هستند یا خاصه آنها یعنی حاکمان و علمای دین.
دکتر مطهری با اشاره به برخی علل و موجبات پیدایش تمدن اسالمی اظهار کرد:
تس��اهل و تس��امح انس��انها در برخورد با اقوام مختلف ،نداشتن تعصب نسبت به
فرهنگهای بیگانه ،عدم تعصب در اخذ علوم و فنون ،صنایع و هنرها و قائل نبودن
تضاد میان علم و ایمان ،از جمله علل پیدایش تمدن اس�لامی بوده است .عالوه بر
این ارزش دادن به ش��خصیت انس��ان حق عقل در حریم دین و احترام به عمل و
سختکوشی از دیگر این موارد بوده است.
نائب رئیس مجلس ظلم را از دالیل انقراض امتها دانس��ت و گفت :یک حاکم کافر
عادل بهتر از یک حاکم مس��لمان ظالم اس��ت .اگر در جامعهای ظلم بر عدالت غلبه
پیدا کند ،خداوند آن جامعه را از بین میبرد .عالوه بر این فس��اد اخالق هم از دیگر
مواردی است که میتواند جامعه را منقرض کند ،کما اینکه در آندلس اسالمی همین
امر باعث شد آندلس را از دست مسلمانها بگیرند .وی همچنین گفت :الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت باید بداند که چه شاخصههایی نیازمند تقویت و چه مواردی نیازمند
تضعیف است .طبیعتاً مهمترین این شاخصها باید عدالت باشد .آنچه عدل است دین
میگوید نه آنچه دین میگوید عدل است .زیرا قبل از این عدالت وجود داشته است.

دفاع میکند .این متن عین واقعیت زندگی ما است.
دکتر مهرآیین افزود :ما انس��انهایی هستیم که به
دنیای عقالنی مهاجرت کردهایم و باید نسبت خود
را ب��ا این دنیای عقالنی و پدی دههای غیرعقالنی آن
روشن کنیم .ما وقتی وارد دنیای عقالنی میشویم،
امور نامعقول ه��م وارد این دنیا میش��وند .منطق
طبیعی هر دموکراسی و هر متنی این است که هر
دو امور عقالنی و نامعقول در آن باش��د .وی یاد آور
شد :جامعه ایران اساساً به دلیل وجود هر دو دستگاه
غیرعقالنی و عقالنی ،در این فضای دموکرات هست
و اگ��ر قدرت اجازه ده��د و بین این دو پیوند وجود
داشته باشد ،بسیاری از مشکالت ما حل میشود.

در ادامه دکتر محق��ق یکی دیگر از اعضای انجمن
جامعهشناس��ی نیز ب��ا بیان اینکه یک��ی از بهترین
ساختههای انسان واقعیتهای مجازی است ،اظهار
ک��رد :زندگی بر اس��اس این واقعیته��ای مجازی
میگذرد .انس��ان وقتی میخواهد برنامهای درست
کند یا هدفگذاری داشته باشد ،یک واقعیت مجازی
خلق میکند و نمونه آن همین سند است.
دکت��ر محقق افزود :نمونه این س��ند قبال در جهان
وجود داشته است و پیش از آن در آمریکا حدود 15
سال قبل چنین سندی ایجاد شد .وی با بیان اینکه
این سند در دو بخش مذهب و برنامههای آن تدوین
شده است ،گفت :برای ترسیم کردن آینده نیازمند
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ادامه از صفحه  1است ،به الزاماتی از جمله عزم ملی ،نهضت بیابانزدایی و اختصاص
اعتبار کافی (حداقل  1000میلیارد تومان) باید توجه داشت .ضمن اینکه در شرایط
فعلی حداقل  28سال زمان برای مهار گرد و غبار الزم است .هماکنون بیش از 80
درصد استانهای کشور درگیر پدیده گرد و غبار هستند و تنها در سال  1393مرگ
حدود  80هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا و گرد و غبار برآورد شده است .چالشهای
مهم در این زمینه نیز عبارتاند از :عدم هماهنگی و همکاری دس��تگاههای عضو
آئیننامه مقابله با گرد و غبار و وظایف محوله به آنها از س��وی ستاد مقابله با گرد
و غبار و عدم اختصاص بودجه الزم .از مهمترین راهکارهای پیشنهادی نیز تدوین
قوانین و مقررات و آئیننامههای اجرایی برای ایجاد هماهنگیهای بخش��ی و فرا
بخش��ی و تخصیص بودج ه مصوب در رابطه با چالشه��ای کمی منابع آب ،عدم
تحویل حقابههای زیس��تمحیطی ،تنش آبی حوضهها و تبعات اقتصادی ناشی از
عدم تحویل حقابه تاالبها از جمله بارزترین آنها می باشد.
در خص��وص کاهش کیفیت منابع آب نیز افت ش��دید کیفیت پیکرههای آبی،
فعالیته��ای دامپروری و کش��اورزی به عنوان عامل ورود نیتروژن و فس��فر به
منابع آب ،فاضالبهای انسانی و فعالیتهای صنعتی بخش دیگری از چالشهای
بخش آب را تشکیل میدهند .در این بخش ،عدم سیاستگذاری واحد و مدیریت
یکپارچه منابع آب ،عدم وجود قانون جامع آب ،موازیکاری یا همپوشانی وظایف
دستگاهها ،محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی ،فشارهای سیاسی برای اجرای
طرحها ،ضعف مجازاتهای کیفری ،بخش��ی نگری دستگاههای بهرهبردار ،عدم
آگاه��ی کافی عموم م��ردم ،عدم
رعایت حرایم کمی و کیفی منابع
در خصوص کاهش کیفیت منابع آب آب ،عدم وج��ود بانک اطالعاتی
نیز افت شدید کیفیت پیکرههای آبی ،یکپارچه و روزآمد ،سیاس��تها و
فعالیتهای دامپروری و کشاورزی برنامهه��ا و اقدامات اجرایی مغایر
به عنوان عامل ورود نیتروژن و فسفر با توس��عه پایدار و ع��دم توجه به
به منابع آب ،فاضالبهای انسانی و آمایش سرزمین نیز از چالشهای
فعالیتهای صنعتی بخش دیگری از مهمی است که منابع آبی کشور با
چالشهای بخش آب را تشکیل میدهند آن مواجهاند .برخی از راهکارهایی
ک��ه در این رابطه حائ��ز اهمیت
میباش��ند عبارتاند از تدوین و بازنگری سیاس��تها ،قوانین و مقررات ،تجدید
س��اختارها و بازنگری ش��رح وظایف نهادهای مرتبط با مناب��ع آب ،ارتقا قدرت
حاکمیتی س��ازمان حفاظت محیطزیست و مدیریت یکپارچه کمیت و کیفیت
منابع آب توسط این سازمان ،ایجاد سیستم نظارتی الکترونیکی ،آموزش قضات
محکمههای جرائم زیستمحیطی؛ الزام صدا و سیما به تولید برنامههای جذاب
در زمینه جلوگیری از آلودگی آب؛ تقویت مدیریت ملی آب کش��ور بر اس��اس
مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا ،جایگزینی سیاستهای مدیریتی مصرف،
اجرای سیاس��تهای حمایتی از بازچرخانی پس��ابها ،ایجاد نظام حسابرسی
زیس��تمحیطی ب��ا ارزشگ��ذاری مناب��ع آب ،بهرهگی��ری از حداکثر ظرفیت
سختافزاری و نرمافزاری سازمانهای بینالمللی ،نهادهای مرتبط با منابع آب،
بخش خصوصی ،نهادهای غیردولتی و مردم برای دستیابی به چشمانداز مطلوب.
بخش فاضالب نیز با چالشهای عدیدهای مواجه است ،از جمله کمبود اعتبارات،
ادامه از صفحه 2

تبیین متغیرهای آن و نحوه برخورد با این متغیرها
هس��تیم .متاس��فانه نه تنها در این سند ،بلکه هیچ
اگر نوآوری داخلی باشد ،ما نسبت به
کشورهای خارجی ،خود در این زمینه
مستقل میشویم و این موضوع باید خود را
در تمامی شئونات نشان دهد

کدام از سندهای اسالمی این مراحل وجود ندارند یا
حداقل ما این مراحل را رعایت نمیکنیم.
وی یاد آور شد :در این سند آمده است که در سال

عملکرد نامطلوب و خارج از استاندارد تصفیهخانهها ،عدم تجهیز برخی شرکتهای
صنعتی به سیس��تم تصفیه فاضالب مادر ،ضعف فناوری و فرسودگی و دولتی
ب��ودن صنایع عمده ،ضعف هماهنگیها و کمبود نیروی انس��انی ،قانونگریزی
برخ��ی از واحدهای تولیدکننده فاضالب صنعتی و آلودگی زیاد لجن حاصل از
تصفیهخانهها .در این رابطه راهکارهایی همچون اولویت راهبردی و بهرهبرداری
از تصفیهخانههای مادر ،تغییر و اصالح فرایندهای تولید مبتنی بر فناوریهای
جدید ،جایگزینی تولیدات بیضرر و کمضرر زیستمحیطی با تولیداتی که اثرات
مخرب باال دارند ،جداس��ازی روانابهای سطحی از جریان پساب ،بازچرخانی و
اس��تفاده مجدد آب ناشی از تصفیهخانهها و جلوگیری از تولید بیش از ظرفیت
اسمی واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی حائز اهمیت هستند.
چالشهای مهم منابع خاک در کشور شامل محدودیت خاک کشور ،تهدیدات
زیستمحیطی (فرسایش ،آلودگی ،تغییرات اقلیم ،شوری ،تغییر کاربری) و ورود
آالیندههای مختلف (ضایعات ،فاضالب ،پسابهای صنعتی ،کودهای شیمیایی،
آلی و زیس��تی) به خاک است که در این رابطه مدیریت بلندمدت سرزمینی به
منظور جلوگیری از فرس��ایش خاک و پسروی س��طح شوری خاک ،تصویب و
اج��رای فوری قوانین متقن و پایدار در زمینه جلوگیری قطعی از تبدیل اراضی
و تخریب زمینهای کش��اورزی و مدیریت جامع منابع خاک کشور ،همچنین
حمایت الزم از کش��اورزان و جلوگیری از رها ش��دن اراضی کشاورزی ،افزایش
وس��عت اج��رای طرحهای آبخی��زداری و حفاظت خاک به عنوان قس��متی از
راهکارهای اساسی در این زمینه به شمار میرود.
در مورد پسماندهای عادی ،کشاورزی ،صنعتی و ویژه ،همچنان عدم اجرای طرح
تفکیک در مبدأ ،مهمترین چالش این بخش اس��ت و عدم استفاده از شیوههای
نوین و کارآمد ،عدم تولید کمپوس��ت مطابق استانداردها ،عدم استقرار صنایع
پسماند و سیستمهای تصفیه مناس��ب و عدم استفاده از سیستمهای مکانیزه
در جمعآوری پسماندها و نگاه درآمدزایی صرف در واحدهای بازیافت و تکیه بر
نگاه دفن و یا پسماندسوزی به جای کل حلقههای زنجیره مدیریت پسماندها،
بعضی دیگر از چالشهای این بخش را ش��امل میش��وند .راهاندازی مراکز دفع
پس��ماندهای برقی و الکترونیک ،عدم صدور مواد بازیافتی ارزشمند از کشور و
اجرای کامل ضوابط اجرایی مدیریت پس��ماندهای پزش��کی مبتنی بر دانش و
تکنولوژی روز از جمله مهمترین راهکارهای مورد نیاز در این رابطه است.
دکتر تجریش��ی در بخش دیگری از س��خنرانی خود ،ضمن اش��اره به قوانین و
مقررات بینالمللی (کنوانس��یونها) و راهکارهایی که از این طریق پیش بینی
شده است ،سیاست کلی نظام در خصوص پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل
آالینده هوا ،آب ،خاک ،آلودگیهای صوتی ،امواج و اشعههای مخرب و تغییرات
نامس��اعد اقلیم و الزام به رعایت اس��تانداردها و شاخصهای زیستمحیطی در
قوانین و مقررات ،برنامههای توس��عه و آمایش س��رزمین را تش��ریح کرد و در
جمعبن��دی تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی ،تقویت برونس��پاری و کاهش
تصدیگری ،توانمندس��ازی در پایش آلودگیهای محیطزیست ،حفظ سالمت
محیطزیس��ت و پایداری توسعه و دسترسی مردم و سایر ذینفعان به اطالعات
پایش آلودگیهای محیط زیس��ت را به عنوان مهمترین تدابیر و سیاس��تهای
کالن در این زمینه اعالم کرد.

 2050می�لادی ب��ه مقام هفتم جه��ان در اقتصاد
میرس��یم ،اما مراحل آن برنامهه��ای اقتصادی بر
مبنای عقالنی نوشته نش��ده است .ما اگر ساالنه 8
درصد رشد داشته باشیم ،نهایتا در رده سیام اقتصاد
جهان خواهیم بود.
در ادام��ه ،دکتر محمدج��واد زاه��دی ،مدیر گروه
مطالعات توسعه اجتماعی انجمن جامعهشناسی نیز
ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این نشس��ت عنوان
کرد :س��ند در  10صفحه تدوین ش��ده که مبانی،
آرمان ،رسالت ،افق و تدابیر ،قسمتهای مجزای آن
را تشکیل میدهد .وی افزود :مشکل اصلی که این
س��ند از آن رنج میبرد ،ادبیات نوش��تاری آن است

که در زمینه علوم اجتماعی و توسعه به طور خاص،
سرش��ار از گزارههای نادرست است .شاید در پشت
این گزارهها چیزی باش��د که ما ق��ادر به درک آن
نباش��یم و امیدوارم که افراد مرکزی که این سند را
تدوین کردهاند ،در مورد این گزارهها توضیح دهند.
دکتر زاهدی ادامه داد :مش��کل دیگر این سند ،واژه
پیشرفت است ،چرا که پیشرفت الگو ندارد و داللت
بر انکشاف وضعیت موجود و جنبههای ارزشمندی
دارد که در یک وضعیت موجود است .وضعیتهای
موجود مشابه نیست و هیچ راه پیموده و آزمودهای
ندارد و ب��ر عکس در مورد توس��عه ،همگی الگوها
آزموده شدهاند.

اخبار مرکز

چالشهای محیط زیست انسانی کشور ،برنامهها و تدابیر الزم
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اندیشه های
پیشرفت

4

س ّید جمالالدین اسدآبادى و اندیشه پیشرفت
علی قنواتی

دیدگاههای متفکران ایرانی از عصر مشروطه تا انقالب اسالمی در ارتباط
با علل عقبماندگی ایران و مس��لمین ،با اندکی تس��امح در چهار
گروه طبقهبندی میشود -1 :نمایندگان تجددگرایی اسالمی
یا نوآوری دینی؛  -2نواندیش��ان و روش��نفکران تجددگرای
غیردین��ی و غربگرا؛  -3اندیش��هگران ناسیونالیس��ت و
باس��تانگرا؛  -4اندیش��ه گران مارکسیس��ت یا متأثر از
مارکسیسم .گروه نخس��ت در بررسی علل انحطاط ،از
ایران به عنوان یک��ی از اجزای کلیت بزرگتری به نام
جهان اسالم یاد میکنند .نزد آنها اسالم جوهری ترقی
آفرین و تمدن ساز داشته و دارد .بنابراین عقبماندگی
مس��لمین به دلیل انحراف از اسالم اصیل بوده است و
اگر مس��لمین در عمل و نظر به آموزههای اصیل قرآنی
پایبند میماندند ،راه پیشرفت ،ترقی و تکامل را تا برپایی
سيد جمالالدین
مدینه فاضله مورد نظر اسالم میپیمودندّ .
اسدآبادي یکی از برجستهترین نمایندگان این گروه محسوب
میشود.
سيد جمال در پرداختن به علل عقبماندگی ایرانیان و مسلمین به
ّ
جای تکیه کردن به تئوری توطئه یا همان گزاره مشهور «کار ،کار انگليس
است» ،بار اصلی مشکالت و دردها را متوجه خود جوامع اسالمي دانسته است.
سید در این باب برگرفته از آیه  11سوره مبارکه
در واقع مرکز ثقل اندیشههای ّ
رعد بود« :ا َِّن َهّ
الل ال یُ َغ ّ ِی ُر ما بِقَو ٍم َحت َّی یُ َغ ّ ِیروا ما بِاَنفُسِ ِهم»؛ یعنی «خداوند حال
هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد ،تا زمانی که خود آن قوم حالش��ان را تغییر
دهند».
سید جمال مشکالت موجود در جوامع اسالمی را در وهله اول به خاطر
بنابراین
ّ
وجود اس��تبداد و خودکامگي دانس��ته است ،زيرا اس��تبداد «ملت را در پرتگاه
تباهي و سقوط قرار میدهد و پرده جهل بر چشمهای آنان میکشد و حوادث
فقر و گرس��نگي را به بار میآورد» .در س��لطه اس��تبداد ،جامعه از جاده عدل
خارج میشود و «قوي بر حقوق
ضعيف غلبه پيدا میکند و نظام
سيد ضمن تأکيد بر فراگيري علوم و فنون مختل و اخالق فاس��د میشود و
صداي ملت را کسي نمیشنود و
جديد و مجهز شدن به آن ،همواره به نااميدي چيره و چش��م طمع به
مسلمانان توصيه میکرد که اين علوم و آن دوخته میش��ود و دول فاتح
فنون را بايد در خدمت اسالميت و انسانيت چنگالهای خود را در قلوب ملت
سيد جمال بر اين
به کار گيرند و در راه به دست آوردن آن ،فرو میبرند»ّ .
استقالل داشته باشند باور بود که میتوان با اس��تبداد
مبارزه کرد و آن را از بيخ و بن بر
کند .مبارزات ،اقدامات و فعالیتهای ضد اس��تبدادی وی در ایران عصر قاجار و
سید است.
خالفت عثمانی نیز نشانگر خوی استبدادستیزی ّ
عامل دیگری که سیدجمال از آن به عنوان علت عدم پیشرفت و ترقی مسلمین
یاد کرده «جهالت و بیخبری تودههای مس��لمان و عقب ماندن آنها از کاروان
س��یدجمال «بح��ران عقالنیت» را علت
علم و تمدن» اس��ت .به عبارتی دیگر ّ
عقبماندگی جوامع اس�لامی عنوان کرده است .وی تأکيد داشت که «تعليم و
تعلّم در مدارس به لغت وطنيه باشد» .البته سيد ضمن تأکيد بر فراگيري علوم
و فنون جديد و مجهز شدن به آن ،همواره به مسلمانان توصيه میکرد که اين
علوم و فنون را بايد در خدمت اس�لاميت و انس��انيت به کار گيرند و در راه به
دس��ت آوردن آن ،استقالل داشته باشند و از تقليد و وابستگي و «تفکر یونانی
زدگی» بپرهيزند.
«نفوذ عقايد خرافي در انديش��ه مس��لمانان» که خود معلول دور افتادن آنها از
سید
اسالم نخستين بوده ،يکي دیگر از عوامل عقبماندگی مسلمانان است که ّ
جمال از آن به عنوان یکی از کژفهمیهای زمان خود و «نقص روح فلسفی» یاد
کرده است .سیدجمال به شدت به مخالفت با اندیشه «توسل به قضا و قدر» که
در تمام امور زندگی مسلمانان رخنه کرده بود ،پرداخت.
«جدايي و تفرقه سياسي مسلمانان به عناوين مختلف مذهبي و غيرمذهبي» از
دیگر عوامل مهم عقبماندگی است که «نفوذ استعمار غربي» و سلطه غربیها

سیدجمال «اتحاد و
بر جوامع مس��لمان را در پی داشته اس��ت .در نگاه ّ
همبس��تگي براي تقويت واليت اسالمي ،از قویترین ارکان ديانت
محم��دي و عقيده به آن از ابتداییترین عقايد نزد مس��لمانان
ّ
اس��ت که در آن احتياج به اس��تادي که آن را تعليم بدهد
و يا کتابي که آن را ثابت بس��ازد و يا رس��الهای که آن را
نش��ر کند ،ندارند ».در واقع از دیدگاه وی ،خداوند هيچ
قبیلهای را هالک نس��اخته ،مگر پس از اينکه به تفرقه
گرفتار و به نفاق مبتال ش��دند که باعث ذلت طوالني و
عذاب سخت آنان شد .سيد جمال مسلمانان را با توجه
به آيات قرآن «مؤمنين» میخواند و با اس��تناد به آيه
«ان ّما المؤمنون اخوه» ،فتح و ظفر و ترقی و پیش��رفت
مسلمین را در برادری و اتحاد آنان میدانست .وی نظریه
«اتحاد اسالم» را در همین راستا عنوان کرده و مبارزه با
خودباختگي در برابر غرب و نفوذ آنان در جامعه اس�لامی
را ترویج میکرد.
عالوه بر مقوله عقبماندگی جوامع اس�لامی که بدان پرداخته
ش��د ،سیدجمال در بررس��ی علل و عوامل انحطاط انسان و جوامع
بش��ری به عامل «مادیگرایی» تأکید کرده اس��ت .وی در این ارتباط رساله
«نیچریه» را به نگارش درآورد .سید جمال در این رساله ،عالوه بر رد مادیگرایی
و نقش آن در انحطاط انس��ان و جوامع بش��ری ،به اثبات نقش دین در ارتقای
فضایل بش��ری و ایجاد تمدن و ترقی پرداخته اس��ت .به اعتقاد وی ،دین س��ه
حقیقت اساسی به انسان آموخته است -1 :انسان روح ملکوتی و قدسی دارد و
اشرف مخلوقات است؛  -2هر جامعهای که دیندار باشد ،بر سایر جوامع برتری
خواهد داشت؛  -3انسان برای کسب درجات و کماالت انسانی غیر از نبوت ،به
این دنیا آمده اس��ت تا به وسیله آنها به حیاتی واالتر در عالمی بهکلی خالی از
رنج و اندوه منتقل شود.
از نگاه سیدجمال به سبب این اعتقادات است که انسان از صفات حیوانی دوری
میجوید و واجد س��ه خصلت مهم میش��ود -1 :حیا؛ که آنان را از گناه باز و به
توبه وا میدارد؛  -2امانت؛ که شالوده یک جامعه سیاسی سالم است؛  -3صداقت؛
که بدون آن ،تحقق جامعه بشری امکانپذیر نخواهد بود .به طور کلی هرچه این
اعتقادها قویتر باش��د ،تکامل عقلی ،فکری و تهذیب نفس انس��ان از پلیدی و
ناپاکی را به همراه خواهد داشت .چنین فردی یکی از ارکان مدینه فاضله خواهد
ش��د و زندگی وی با همنوعانش که آنان نیز به تکامل عقلی رس��یدهاند بر پایه
محبت ،حکم��ت و عدالت خواهد بود .عظمت ملتهای بزرگ عالم نیز همواره
ناشی از آن بوده که این ویژگیها را در خود پرورش دادهاند .سیدجمال مجموع
اعتقادات سهگانه و همچنین خصلتهای سهگانه فوق را «قصر مسدسالشکل
سعادت انسانیت»« ،اصول ششگانه سعادت» یا «ارکان ششگانه قصر سعادت»
نامیده است.
بنابراین به طور کلی میتوان گفت س��يد جمالالدین اسدآبادی به عنوان یک
اندیشمند مسلمان در مواجهه با پیشرفت کشورهای غربی از یک سو و انحطاط
و عقبماندگی جوامع اسالمی از سوی دیگر ،با بررسی ساختار اجتماعی جامعه
و نگاه درونی به مقوله عقبماندگی ،علل و عوامل متعددی را تبیین نمود که در
کنار علل خارجی یعنی هجوم استعمار غربی موتور محرکه جوامع اسالمی را در
مسیر ترقی و پیشرفت از حرکت بازداشته بودند .در نگاه وی بازگشت به اسالم
اصیل و پایبندی مس��لمین در عمل و نظر ب��ه آموزههای اصیل قرآنی تنها راه
رسیدن به پیشرفت و ترقی بود ،زیرا اسالم نه تنها مخالف پیشرفت در جنبههای
مادی نبوده ،بلکه پیشرفت و تکامل «مادی» و «معنوی» انسان همواره از اهداف
دین مبین اسالم بوده است.
منابع
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در گفتوگو با دکتر محمد میالنی:
مصاحبه کننده :حسین آسیابانی

اشاره
اندیشکده عدالت در راستای گفتمان نخبگانی درباره نظریه عدالت و تبیین رابطه فرهنگ و عدالت و معیارهای آن در عرصه
فرهنگ با تنی چند از صاحبنظران و فرهیختگان علمی و رسانهای به گفتوگو و مصاحبه علمی پرداخته که در این شماره
به دیدگاه یک نویسنده و پژوهشگر اجتماعی آورده میشود؛
بسیاری از سؤاالتی که در موضوع گسترش عدالت در جوامع مطرح میشود به ارتباط این روند با مفاهیمی چون فرهنگ
و امر سیاسی ،بستگی دارد .اینکه عدالت برای بسط خود چه نیازی به فرهنگ و امر سیاسی دارد؟ و اینکه آیا اصوالً این
سه مفهوم در کنار هم قابل جمع هستند یا خیر؟ در این موضوع با دکتر محمد میالنی به گفتوگو نشستیم .دکتر میالنی
روزنامهنگار و مترجم حوزههای فلسفه و جامعهشناسی است .او از مترجمان حوزه فلسفه فرهنگ و چهرههای شاخص این
جنبش فکری در فرانسه ب ه ویژه ژان بودریار و میشل فوکو است« .بودریار و هزاره» نوشته کریستوفر هروکس ،مجموعه
مقاالت «ویتگنشتاین متفکر زبان و زمان» از جمله ترجمههای منتشر شده دکتر میالنی است .همچنین در کارنامه علمی
دکتر میالنی تألیف «سنت ترجمه متون فلسفی در ایران» و «زندگینامه پروفسور هشترودی» نیز دیده میشود.
•چه تعاریف�ی از فرهنگ را میت�وان در عصر جدید
متصور شد؟

اگ��ر میخواهیم برای فرهنگ تعاری��ف ارائه بدهیم،
قاعده آن این است که به دامان علم پناه ببریم .البته
این بدان معنا نیس��ت که بخواهیم از مدخل علم به
گزارههایی که مربوط به علوم انس��انی هستند جواب
بدهیم.
جامعهشناس��ان و فیلس��وفان فرهن��گ تعاریف��ی را
از «فرهن��گ» ارائه دادهاند که در بس��یاری از وجوه
ای��ن تعاریف نقاط مش��ترک وج��ود دارد .بر مبنای
این تعریف کلیه آداب و رس��وم ،رفتارهای تاریخی و
اجتماعی ،نوع مواجهات در فرهنگ روزمره ،نوع عالقه
و تمایل به ادبیات و تاریخ و مفاهیمی که از گذش��ته
به امروز رسیده ،نوع مواجهه با دین و گزارههای دینی
کلیتی را تعریف میکنند که میتوان آن را به عنوان
فرهنگ مدنظ��ر قرار داد .در دنیای��ی که تمدنهای
مختلف میتوانند با هم زندگی کرده و فرهنگهایی
که در مواجهه با ه��م میتوانند دیالوگ برقرار کنند
پیش از شکلگیری ادیان آسمانی،
تعریف عدالت به الزام یک تعریف
فلسفیبود

و یک گفتمان مش��خص و آشکاری را به جلو ببرند،
تلفی��ق اجزای این فرهنگه��ا میتواند یک فرهنگ
عمومی و مش��ترکی را تولید کنند که در نتیجه یک
فرهنگ جدید زاییده شود .البته زایش فرهنگ جدید
به معنی از بین رفتن فرهنگهای قدیمی نیست.

•بر مبن�ای تحلیل ش�ما از تعاریف فرهن�گ و تمدن،
عدالت را چگونه میتوان تعریف کرد؟

در منظومه فکری فیلس��وفی مانند کانت ،عدالت در
زمره قضایای ماتقدم است و از این حیث معنای کام ً
ال
ثابتی دارد .در دورههای مختلف بش��ری از عدالت به
عن��وان یک آم��وزه مطلق نام برده ش��ده و برای آن
قواعدی تدوین ش��ده اس��ت .بر این مبنا قرار گرفتن
ه��ر امری در جای خود و نبود ه��ر گونه اجحاف در
حق پدیدهای ،به عدالت تعبیر ش��ده است .نخستین
مفهومی که از این تعریف به اذهان متبادر میش��ود
«نظم» اس��ت .اگر نظم وجود داش��ته باشد ،دیگر ما
با پدیدههایی مثل س��لطه قومی بر قوم دیگر مواجه

نخواهیم ش��د .هر تمدنی نیز بر اساس نظم ب ه وجود
میآید .بنابراین مفاهیمی مانند «تمدن»« ،فرهنگ»،
«نظم» و «عدالت» به شدت با هم در ارتباط هستند.

•به تعری�ف نظم از عدالت باز گردی�م ،این معنا برای
نخستین بار توسط چه گروهی مطرح شد؟

ای��ن معنا در فطرت و در کن��ه مفهوم عدالت مطرح
است .ارسطو همیش��ه بحث نظم را مطرح میکرد و
ش��ارحانش نیز این بحث را به عن��وان مدخلی برای
عدال��ت در نظر میگیرند .بله عدال��ت را میتوان به
معن��ای نظم ه��م در نظر گرفت ،ای��ن نظم میتواند
در جامعه انس��انی ،در گفت��ار ،در تحقق زندگی برتر
برای بش��ر ،مستولی شود .این معنا در معنای فارسی
عدالت هم جاری و س��اری اس��ت و از حیث فلسفی
هم عدالت را ب��ه معنای نظم گرفتهاند و قرار گرفتن
هر چیزی در جای خودش بر اس��اس هدفی که برای
آن مخلوق یا آفریده قرار داده ش��ده است .همانطور
که گفتیم عدالت ممکن است بر اساس نوع فرهنگ،
نوع معیش��ت در اقوام مختل��ف و همچنین نوع الگو
و س��امانه سیاس��ی در کش��ورهای مختلف ،اشکال
متفاوت��ی به خود بگیرد .با ای��ن اوصاف همه قائل به
استتار مفهوم نظم در معنای عدالت هم هستند.
•بنابراین تعبیر نظم از عدالت یک گزاره فلسفی است؟

ببینید پیش از ش��کلگیری ادیان آس��مانی ،تعریف
عدالت به الزام یک تعریف فلس��فی بود .عدالت دارای
ش��انی بود ک��ه در کالم و عمل نزد فیلس��وفان معنا
پی��دا میکرد .این نخبگان و فالس��فه بودند که روی
مفاهیمی اینچنینی کار ک��رده و با ارائه روشهایی
س��عی کردند جامعه خودشان را به سمت رستگاری
ببرند .عدال��ت مانند اخالق از جمل��ه مفاهیم درون
دینی نیس��ت و این موارد با تاریخ بشر سرکار داشته
و دارند .تمام ادیان آسمانی و ادیانی که میخواستند
در درون جامع��ه ظلم دیده از جور ظالمان و تبعیض
سری بلند کرده و انسانها را به حقوق خودشان آگاه
کنند و معیار برابری و برادری را بس��ط دهند ،از این
نظمی که در معیار عدالت نهفته شده بهره بردند .به
عبارتی ادیان آس��مانی نیز در ای��ن تعریف عدالت با
فالسفه اشتراک نظر دارند.
در ادیان آسمانی مفهوم عدالت به معنای داشتن حق
مس��اوی و برابر استفاده از منابع و نعمات الهی است
که برای تکتک انسانها به صورت جز به جز و برای
جامعه به صورت کل از جانب خداوند اهدا ش��ده بود.
یکی از وظایف مهم پیامبران نیز تحقق عدالت بود .در

گفتوگو

فرهنگ ،عدالت را و عدالت ،فعلیت امر سیاسی را گسترش میدهد

آیات عدالت در آموزههای دین مبین اس�لام و کنش
رس��ول اکرم (ص) نیز وجود دارد و تبلیغ میش��ود.
نبی اکرم (ص) جامعه ظلم زدهای را میبیند که باید
در آن عدالت احیا شود .پس از تحقق حکومت نبوی،
عدال��ت از مهمترین واجباتی اس��ت که در س��اختار
حکومت مدنظر حضرت اس��ت .در فقه شیعه نیز این
مفهوم به کرات تکرار شده است.
•عدالت برای گسترش خودش نیازی به فرهنگ دارد؟

عدالت برای بس��ط خودش نیاز ب��ه بیداری و آگاهی
دارد ک��ه ای��ن دو مفه��وم در قالب فرهن��گ نمودار
میشوند .آگاهی زمانی شکل میگیرد که انسانهایی
که در درون ساختار یک تمدن حضور دارند به اجزای
فرهنگی خودشان وقوف و اشراف کامل داشته باشند.

•به امر سیاس�ی چطور؟ یعنی عدالت برای گس�ترش
خود میتواند به امر سیاسی متکی باشد؟

اگر امر سیاسی در جامعهای بر اساس ظرفیتهای آن
جامعه تحقق پیدا کرده و منتج به فعل سیاسی شود
و جامعه را به باالنس برساند ،طبیعی است که عدالت
عدالت برای بسط خودش نیاز به
بیداری و آگاهی دارد که این دو
مفهوم در قالب فرهنگ نمودار
میشوند

را محق��ق کرده اس��ت .عدالت اگر در امر سیاس��ی
معنا پیدا نکند ،هیچگاه فعل سیاس��ی مطلوب شکل
نمیگیرد .اگر عدالت را با آن تعریفی که عرض کردم
به عنوان یک نظم دهنده و تعادل دهنده و به عنوان
مفهومی که حق را از باطل میشناس��د ،مدنظر قرار
دهیم ،امر سیاس��ی ما ،مطاب��ق عدالت پیش میرود.
عدالت باید قدرت حق و باطل را به ما نشان دهد .در
چنین جامعهای فضیلتها تحقق عینی پیدا میکنند.
با تمام این اوصاف عدالت در مقام خود آنقدر مفهوم
واالیی اس��ت که نیازی به امر و فعل سیاس��ی ندارد،
بلکه عدالت با توجه به گس��تره و منظومه بزرگی که
از مفاهیم عینی و فطری بشری در درونش هست ما
را در مقام انسان شکل دهنده جامعه سیاسی ،مجبور
میکند که برای رس��یدن به سعادت بشری از مفهوم
عدال��ت در تعریف امر سیاس��ی و به تبع آن ش��کل
گرفتن فعلیت سیاسی بهره ببریم .اگر غیر از این روند
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در جامعه ش��کل بگیرد ،ما ب��ا بحران مواجه خواهیم
ش��د .بنابراین فعل و امر سیاسی برای گسترش خود
نیاز به عدالت دارد نه بالعکس.

•بنابراین مفاهیم عدالت و فرهنگ ب ه الزام در کنار هم
مطرح میشوند؟

مفاهیم فرهنگی به هر میزانی که صحیح و درس��ت
باش��ند ،به هم��ان میزان در تحقق ش��کل عدالت به
معنای درس��ت کلمه تأثیرگ��ذار خواهند بود .الگوی
احادیث ائمه محملی برای رسیدن
مفهوم عدالت به جامعه امروز
بوده است

صحیح توزیع عدالت در جامعهای دقیقاً متناس��ب با
الگوی صحیح فرهنگ آن جامعه اس��ت .ارائه تعریف
صحیح از عدالت باعث به وجود آمدن تعاریف صحیح
از اجزای فرهنگی یک قوم هم میشود.

•در شرایط امروز ایران معیارهای فرهنگی عدالت چه
مؤلفههایی را تشکیل میدهند؟

بای��د دید ک��ه ش��رایط فرهنگ��ی ایران ام��روز چه
مؤلفههایی از فرهن��گ را متبادر میکند و همچنین
باید بررسی کرد عدالتی که امروز به ما رسیده از چه
منابع و چه راههایی بوده اس��ت؟ م��ا در دوره جدید
بهج��ز مفاهیم سیاس��ی م��درن و تعاریف جدیدی
ک��ه از عدال��ت در علم سیاس��ت مطرح ش��ده و هر

سیاس��تمداری باید از این مفاهیم آگاه باش��د و اگر
نباشد آن سیاستمدار کارآمدی ندارد ،سنت اسالمی
را نی��ز به عنوان ی��ک ارزشافزوده داریم .در س��نت
اس�لامی عدالت ب��ه معنای کامل کلم��ه با اجزایش
تعریف ش��ده است و همچنین در سیره ائمه نیز این
مفهوم تبلیغ شده اس��ت .امام اول شیعیان ،حضرت
امیرالمؤمنین مهمترین دغدغهاش برقراری عدالت و
نظم اس��ت .دغدغه ایشان ایجاد شرایط مساوی برای
تمام افراد جامعه اس��ت و برای تحقق همین شرایط
هم ش��هید میش��ود .روایتهایی نیز که از ایشان به
ما رس��یده حاکی از اهتمام وی��ژهاش به احقاق حق
و عدال��ت اس��ت .ش��اید بت��وان گفت وسواس��ی که
امیرالمؤمنین علیهالسالم روی مفهوم عدالت داشت،
هیچ فیلسوفی آن را نداشت.
از ای��ن حیث م��ا با یک میراث غنی طرف هس��تیم.
اگر بخواهیم ریشههای این میراث غنی را به عقبتر
ببری��م با پیامبری مواجه هس��تیم که چهره اصلی و
رهبر جهان اسالم اس��ت و برای بنیانگذاری تمدن
اسالمی از هر ابزاری برای رسیدن به عدالت استفاده
ک��رد .احادیث ائم��ه محملی برای رس��یدن مفهوم
عدالت به جامعه امروز بوده است.
مرجع آموزش دهنده عدالت به سیاستمدار مسلمان
همین احادیث بودهاس��ت .سیاس��تمدار مسلمان با
مطالعه این احادیث متوجه میش��ود که برای تحقق
عدالت و ساماندهی جامعه اسالمی چگونه باید عمل
کن��د .از این حیث در هیچ تم��دن دیگری تا به این
میزان روایتها اهمیت نداشته است .حتی جزئیترین

اش��کال تحقق عدالت نی��ز در کالم معصومین آمده
است و این روایتها در جامعه امروز قابل تفسیر هم
هس��تند و میتوان از آنها بهره ب��رد .این احادیث در
کنار مس��لح بودن سیاستمداران به علوم نوین بسیار
کارساز خواهد بود .سیاس��تمدار ما بسیار خوشوقت
است که در کنار این احادیث به علوم جدید نیز مسلح
اس��ت و همچنین اسنادی را نیز از تعریف فیلسوفان
در ط��ول تاری��خ از مفهوم عدالت دارد .سیاس��تمدار
جامعهاسالمیاگرفعالیتهایش
مستند به قول معصوم نباشد به
سرمنزلمقصودنمیرسد

امروز ایرانی باید به تمامی این موارد اش��راف داشته
باشد و اگر نداشته باشد سیاستمدار مسلمان نیست.
سیاستمداری که فقط اقتصاد ،یا فقط فلسفه یا فقط
تاریخ اس�لام یا فقط فقه بداند ،سیاستمدار نیست و
باید تمام اینها را داشته باشد .وقتی سیاستمداران به
این امور مس��لح شدند ،ذات جامعه اسالمی به سمت
عدالتمحوری پیش میرود .تحقق عدالت در جامعه
اس�لامی ملزم به اس��تناد به این موارد اس��ت .صرفاً
نمیتوان به نظریههای جدید فیلسوفان غربی استناد
کرد ،جامعه اسالمی اگر فعالیتهایش مستند به قول
معصوم نباشد به سرمنزل مقصود نمیرسد.

نوآوری مبتنی بر نظام حل مسئله در حمایت از کاالی ایرانی
(قسمت دوم)

دکتر محمدرضا رضوانی (دانشآموخته دکترای اقتصاد صنعتی ،محقق و مدرس مراکز آموزش عالی)

دیدگاه

اشاره:مطالبتنظیمیباموضوع"نوآوریمبتنیبرنظامحلمسئلهدرحمایتازکاالیایرانی" بهدوبخشموضوعیتفکیکشدهاست
که قسمت اول با محوریت اقدامات اساسی در نظام تولیدی ،نظام توزیعی ،نظام حمایتی و مبتنی بر فعالیتهای نهادهای تصمیمساز،
تصمیمگیرونهادهایسیاستگذار،نهادهاینظارتی،نهادهایفرهنگی،نهادهایآموزشیودانشگاهی،درشمارهقبلارائهشد.قسمت
دومناظربرشاخصهاوعواملمؤثربرتوسعهبازارکاالیداخلیوتحققشعارحمایتازکاالیایرانیمیباشدکهدراینشمارهارائهمیشود.
بر اس��اس مبانی مورد اش��اره و مطالب ارائه شده در قسمت اول ،رهیافتهای
موردنظر در چارچوب نوآوری مبتنی بر نظام حل مسئله برای حمایت از کاالی
ایرانی به شرح زیر پیشنهاد میشود .رهیافتها و پیشنهادهای مطروحه ،ناظر
بر شاخصها و عوامل مؤثر بر توسعه بازار کاالی داخلی و تحقق شعار حمایت
از کاالی ایرانی و در الیههای تحلیلی مشروحه زیر تدوین شده است:

الگوی مصرف با رویکرد به کارگیری ظرفیتهای داخلی و استقبال از تولیدات
داخلی و همچنین یادآوری س��بک زندگی ایرانی و اس�لامی ،هویت تاریخی،
فرهنگی و اقتصادی کش��ور در قالب س��رودهها و ضربالمثلهای تاریخی (ما
میتوانیم /هنر نزد ایرانیان است و بس /آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد/
مرغ همسایه غاز است)... /

ب��ه مفهوم تعیی��ن و تنظیم قوانین
و مق��ررات ،تدوی��ن ضواب��ط و
از نگاه اقتصادی ،برند بخشی از دس��تورالعمل و الزام��ات اجرایی به
سرمایه و داراییهای نامشهود منظور هدای��ت فعالیتها ،حمایت
سازمان یا کشور محسوب میشود و از س��رمایهگذاری و تولی��د ،اعطای
ارزشآفرینی برای مالکان برند به تس��هیالت و امکانات مورد نیاز در
راستای حمایت از کاالی ایرانی .به
همراه خواهد داشت
بیان دیگر ،نیازها و نواقص و کاستی
قوانین و مقررات برای توسعه بازار کاالی داخلی بررسی و رفع شود.

به مفهوم آموزش و تبیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و قدرت رقابتپذیری
و توس��عه بازار از قبیل قیمت ،کیفیت ،هزینه تولید ،خدمات فروش و پس از
فروش و همچنین توجهدادن به اهمیت ،ضرورت و نتایج اس��تفاده از کاالی
ایرانی در روند توسعه کشور و رفاه شهروندان.

الف) بسترسازی
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ب) فرهنگسازی

به مفهوم تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار آحاد مختلف جامعه و تبیین و ترویج

ج) آگاهسازی

د) توانمندسازی

به مفهوم افزایش مهارت نیروی کار در تولید محصوالت و استفاده از تکنولوژی،
مس��ئولیتپذیری ،وجدانکاری ،افزایش توان ،مهارت و دانش نیروی انسانی
در رقاب��ت ،ابتکار ،خالقی��ت و نوآوری در فرایند تولی��د محصول و همچنین
کمک به تحقق ش��عار حمایت از کاالی ایرانی از طریق تأمین منابع موردنیاز
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
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ه) کیفیسازی

ب��ه مفهوم ارتقای کیفی��ت خاص محصوالت و کااله��ای تولیدی و در زمینه
طراحی ،بستهبندی ،کاربرد و کارکرد محصوالت و کاالهای تولیدی مبتنی بر
پژوهش ،تحقیق و توس��عه و استانداردهای تولیدی و بر اساس نیاز مشتری با
نظرسنجی از مصرفکنندگان و صاحبنظران.
و) زیباسازی

به مفهوم ارتقای کیفی��ت عام محصوالت و کاالهای تولیدی و توجه به ظاهر
محصول در زمینه ش��کل ،رنگ ،اندازه ،بس��تهبندی و به طور کلی در زمینه
زیبای��ی محصوالت و کاالهای تولیدی مبتنی بر اس��تانداردهای تولیدی و بر
مبنای سالیق و نیاز مشتری ،خالقیت و نوآوری در تولید محصوالت.
ز) استانداردسازی

ب��ه مفهوم رعای��ت الگوها و روشها و الزامات فنی و زیس��تمحیطی و لحاظ
استانداردهای بینالمللی در فرایند تولید ،عرضه ،مصرف و خدمات پشتیبانی
از محصوالت و کاالهای تولیدی.
ح) اعتمادسازی

به مفهوم ارائه باالترین س��طح پش��تیبانی و خدمات پ��س از فروش از طریق
گارانت��ی و وارانتی ،کاهش درصد خرابی محص��ول و ایجاد انگیزه و اطمینان
بخشی برای خرید و استفاده از کاالی ایرانی.
ط) جریانسازی

به مفهوم خلق حماسه در استفاده و حمایت از کاالی ایرانی در حوزه و صنف
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و از طریق پاداشهای مادی و معنوی ،جوایز
تش��ویقی ،اعطای تس��هیالت و یارانه تش��ویقی در بخشهای تولید و مصرف
کاالی ایران��ی ،با هدف ایجاد انگیزه و تحریک برای عمل به ش��عار حمایت از
کاالی ایرانی از سوی آحاد مختلف مردم ،مسئولین و مؤثرین جامعه.
ی) الگوسازی

متمایزس��اختن یک کاال یا خدمت از سایر کاالها و خدمات ،صورت میگیرد.
برندسازی از نگاه و رویکرد فرهنگی ،هویت محصول ،سازمان و کشور را بیان
میکن��د .از دید مصرفکننده ،برند کاال تداع��ی ویژگیها و خصوصیات کاال
اس��ت .از نگاه اقتصادی ،برند بخشی از سرمایه و داراییهای نامشهود سازمان
یا کشور محسوب میش��ود و ارزشآفرینی برای مالکان برند به همراه خواهد
داش��ت .منظور اصلی در برندسازی مش��خصاً معطوف به تعیین برند یکسان
برای تمامی محصوالت ایرانی است که معرف محصوالت ایرانی در سطح ملی
و بینالمللی باشد .این مطلب در تعارض با ایجاد برند جداگانه برای هر یک از
محصوالت تولیدی ،نخواهد بود .بدیهی اس��ت این موضوع به طور کلی سطح
وس��یعی از تبلیغات مستمر و بدون هزینه سربار را برای محصول تولیدی ،در
بر میگیرد.
ع) شفافسازی

به مفهوم معرفی ویژگیهای محصول ،کاال و خدمت ،تهیه کاربرگ از قابلیتها،
کاربردها ،مزیتها ،ویژگیهای محصول ،مشخصات فنی ،روش و نحوه استفاده
و توصیههای الزم به مصرفکنندگان .همچنین شفافیت در قوانین و مقررات
به منظور ثبات بخشیدن به سیاستهای اقتصادی و ترغیب به سرمایهگذاری
و افزایش تولید.

ف) تصویرسازی (انیمیشنسازی)

به مفهوم پویانمایی و به تصویر کش��اندن فعالیت در زمینه تولید محصول به
روش ساده و جذاب و با هدف ایجاد انگیزه و برقراری ارتباط بین تولید و مصرف.
مهمترین کاربرد انیمیش��ن را میتوان معطوف ب��ه تبلیغ محصوالت تولیدی
ایران ،تهیه برنامههای آموزش��ی ،ترویجی و فرهنگ��ی ،تهیه فیلمهای کوتاه،
بازی و س��رگرمیهای هدفمند برای گروههای مختلف ،بزرگسال ،خردسال،
تولیدکننده ،عرضهکننده ،مصرفکننده و  ...دانس��ت .به عنوان مثال :ساخت
انیمیش��ن با موضوع "نبرد اقتصادی ،الگوی مصرف ،فرایند تولید ،فرصتهای
شغلی ،جریان سرمایهگذاری ،جاذبههای گردشگری داخلی ،حمایت از کاالی
ایرانی" و  ...شایسته برنامهریزی است.

ب��ه مفه��وم تعیین ش��اخص و انتخ��اب و معرف��ی تولیدکنن��دگان نمونه و
مصرفکنندگان نمونه (شهروند نمونه) در راستای تحقق شعار سال بر اساس
شاخصها و رعایت معیارها و روشها و الزامات فنی و زیستمحیطی در فرایند
تولی��د محصوالت و کاالهای تولیدی و عرضه محصول و کاال منطبق با نیاز و
رضایت مش��تریان و همچنین بر اس��اس میزان تحقق و کمک به حمایت از
کاالی ایرانی توسط مصرفکنندگان.

به مفهوم بهکارگیری تجارب محلی ،توسعه و ب ه کارگیری تکنولوژی و دانش
محلی در تعامل چهارجانبه صنعت ،دانش��گاه ،دولت و مردم ،برای س��اخت و
تولید محصول و کاالی ایرانی مبتنی بر نیاز و سالیق مصرفکنندگان.

به مفهوم مهندس��ی مج��دد در فرایند تولید و عرضه محصول و در راس��تای
بهروزرسانی و توسعه تکنولوژی و فناوری تولید و ارتقای کیفی و تنوع تولیدات
و محصوالت ،با در نظر گرفتن نیازها و سالیق مشتریان و به منظور استفاده و
حمایت از محصوالت داخلی و کاالی ایرانی.

به مفهوم مطالعه و امکانس��نجی یک ایده برای ب ه کارگیری آن و پذیرش در
بازار ،ایجاد بسترهایی برای فراهم آوردن ارزش اقتصادی ایده و رقابتپذیری،
بهکارگیری راهبردهای س��رمایهگذاری مش��ترک ،مبادله تکنولوژی و نوآوری
برای پذیرش محصول در راستای توسعه بازار داخلی و حمایت از کاالی ایرانی.

ب��ه مفهوم تدوین و ارائه الگوهای تولید ،توزیع و مصرف به تناس��ب ش��رایط
بخشه��ای مختلف تولیدی از قبیل ایجاد و توس��عه کارگاهه��ای تولیدی و
بازارچههای تخصصی متناس��ب با ظرفیته��ا و مزیتهای منطقهای و تولید
و عرضه کاال و خدمات مبتنی بر سفارش و همچنین استفاده از تجارب سایر
کشورها در زمینه توسعه بازار و تالش و برنامهریزی برای جذابیت محصوالت
داخلی و ص��دور کاالی ایرانی با رویکرد بینالمللی حمایت از کاالی ایرانی از
طریق به کارگیری ظرفیتهای مناطق آزاد تجاری.

به مفهوم اس��تفاده از ظرفیتهای تولیدی برای تأمین نیاز مصرفکنندگان و
زمینهای برای کاهش هزینه و قیمت و افزایش س��ود تولیدکننده و همچنین
عدم توجیه اقتصادی و عدم رغبت برای واردات کاال.

ک) بازسازی

ل) مدلسازی

م) شبیهسازی

به مفهوم برنامهریزی برای تولید کاالها با هدف جایگزینی محصوالت وارداتی
و افزایش تنوع در تولید کاالهای داخلی به منظور تأمین نیازهای مشتریان بر
اساس سالیق گوناگون.
ن) تنوعسازی

ب��ه مفهوم تولید و ارائه محصوالت جدید برای انعطافپذیری و افزایش قدرت
انتخاب مش��تریان ،ب��ا در نظر گرفتن این نکته ک��ه مصرفکنندگان خواهان
محصول جدید هستند .کاالها و خدمات و محصوالت جدید ،عامل بسیار مهم
برای تداوم ارتباط با مشتریان و مصرفکنندگان است.

س) نمادسازی یا هویتسازی

به مفهوم اختصاص یک نام یا عبارت یا نش��انه و یا ترکیبی از آنها که با هدف

ص) بومیسازی

ق) تجاریسازی

ر) انبوهسازی

ش) مکملسازی (مونتاژسازی)

ب��ه مفهوم به کارگیری ظرفیت مناطق مختلف ،کارگاهها و بنگاههای کوچک،
واحدهای قطعهساز و همچنین استفاده از ظرفیت واحدهای تحقیق و توسعه
برای تولید محصول نهایی و مدیریت سرمایهگذاری و هزین ه تولید.
ت) ساختارسازی

به مفهوم تبیین وظایف برای هر یک از سازمانها و نهادها در راستای حمایت
از کاالی ایرانی و نظارت بر روند اجرای سیاس��تها ،برنامهها و قوانین ناظر بر
حمای��ت از تولیدات داخلی و کاالهای ایرانی و ارزیابی دورهای از عملکرد بازار
و رضایت مش��تریان و پیگیری مطالب��ات و انتظارات مردم و مصرفکنندگان.
همچنین به مفهوم نهادس��ازی و س��اختاردهی برای انج��ام وظایف و اهداف
موردنظر.
بدیهی اس��ت رهیافتها و پیش��نهادهای مذکور ،که از پای��ه علمی ،نظری و
تجرب��ی در علوم اقتصاد و مدیریت برخوردار میباش��ند ،در راس��تای اجرایی
شدن ،مستلزم تهیه و تدوین طرح توجیهی و تکمیلی در هر یک از موارد ذکر
شده ،خواهد بود.
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اخبار مرکز

8

تبیین جایگاه و نقش حوزه علمیه در تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نشست “جایگاه و نقش حوزه علمیه در تحقق
الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت” با حضور
مس��ئوالن ،طالب و اس��تادان ح��وزه علمیه
ولیعصر (عج) در این مدرسه برگزار شد.
علی اصغر ربیعی با معرفی مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت و ظرفیتهای آن تاکید کرد،
الگوهای موجود در حوزه سیاس��ی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره در جامعه ما برگرفته از اسالم و
زیست بوم ایران نیست این موضوع آسیبهایی را به جامعه تحمیل میکند ،از این
رو کشور ما برای پیشرفت پایدار به یک الگوی بومی -ایرانی -اسالمی نیاز دارد.
وی در این خصوص افزود :مقام معظم رهبری در همین راستا بر تاسیس مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تاکید کردند تا استادان حوزه و دانشگاه گردهم
آمده و الگویی برای پیشرفت کشور مبتنی بر مسائل ارزشی -اسالمی -ایرانی و
بومی تدوین کنند تا منطبق بر زیست بوم جامعه باشد.
وی با اشاره به اینکه جامعه ما به الگوی پیشرفتی نیاز دارد که کشور را به عنوان
الگوی تمدن اسالمی در دنیا معرفی کند ،گفت :تعميق و توسعه تفكر ،تحقيق و
نظريهپردازی درباره مبانی ،اصول ،شاخصها و ديگر ابعاد الگوی اسالمی ايرانی
پيش��رفت ،ايجاد و حف��ظ فضای گفتمانی اصيل و قوی در حوزه و دانش��گاه و
در س��طح جامعه حول محور الگوی
اسالمی ايرانی پيشرفت و طراحی و
تدوین و نگارش قواعد و تدوين پيشنويس الگوی اس�لامی
شاخصهای الگو تحت عنوان ايران��ی پيش��رفت به عنوان س��ند
"شاخصسازی" ،تدوین و نگارش باالدستی از جمله رسالتهای مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
نظامهای منطبق با الگو تحت عنوان
مع��اون پژوهش جامع��ة المصطفی
"نظامسازی" ،ارائه طرحها و العالمیة واحد تبریز و مدیر موسسه
نمونههای کاربردی برای الگو تحت می��راث ش��یعه در ای��ن نشس��ت
عنوان "مدلسازی" از دیگر وظایف تخصصی با اش��اره ب��ه منویات مقام
حوزههای علمیه در رابطه با الگوی معظم رهب��ری در رابط��ه با تبیین
اسالمی ایرانی پیشرفت است الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،گفت:
ایجاد گفتمان نخبگان��ی و عمومی
یک��ی از تأکیدات مقام معظم رهبری اس��ت و حوزه علمیه باید در تمامی ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی؛ تولیدی ،حاکمیتی و غیره گفتمانسازی کند.
وی در توضیح مفهوم “الگو” بیان کرد :الگو یک «چارچوب انس��جامبخش» به
«برنامههای توسعهای کش��ور ،دولت و مجلس شورای اسالمی یا سیاستهای
پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت» است؛ هر الگوى پيشرفتى بايد تضمين
حتمى مدل
كنندهى اس��تقالل كش��ور باشد؛ يعنى اس��تقالل ،يكى از الزامات
ِ
پيشرفت در دههى پيشرفت و توسعه است.
حجتاالسالم قربانی با اشاره به هدف تدوين الگوی پيشرفت تأکید کرد :پيشرفت
كشور و تحولى كه به پيشرفت منتهى میشود ،بايد طورى برنامهريزى و ترتيب
داده ش��ود كه انس��ان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد و انسان در آن تحقير
نش��ود .در اینگونه پیشرفت ،هدف ،انتفاع انسانيت است ،نه طبقهاى از انسان؛
پيشرفتى كه میخواهيم بر اساس اسالم و با تفكر اسالمى تعریف کنیم براى كل
بشريت و براى انسانيت است.
وی در توضیح مفهوم «الگو» بیان کرد :الگو یک «چارچوب انس��جامبخش» به
«برنامههای توسعهای کش��ور ،دولت و مجلس شورای اسالمی یا سیاستهای
پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت» است؛ هر الگوى پيشرفتى بايد تضمين
حتمى مدل پيشرفت
كنند ه استقالل كشور باشد؛ يعنى استقالل ،يكى از الزامات
ِ
در راه پيشرفت و توسعه است.
وی با بیان اینکه پيشرفت براى هم ه كشورها و هم ه جوامع عالم ،يك الگوى واحد
نداشته و پيش��رفت يك معناى مطلق ندارد ،افزود :شرایط جغرافياى سياسى،
ش��رایط طبيعى ،شرایط انسانى و ش��رایط زمانى و مكانى -در ايجاد مدلهاى
پيش��رفت ،اثر میگذارد .ممكن است يك مدل پيشرفت براى فالن كشور يك
مدل مطلوب باشد و همان مدل براى كشور ديگر نامطلوب باشد .بنابراين يك
مدل واحدى براى پيشرفت وجود ندارد.

وی در این رابطه افزود :پيشرفت در كشور ما با
«شرایط تاريخى ،جغرافيایى ،سرزمينى ،وضع
ملت ،آداب ،فرهنگ و ميراث» الگوى ويژه خود
را دارد که بايد آن را جستوجو كرده و آن الگو
را پيدا كنيم .این الگو کش��ور ما را به پيشرفت
خواهد رساند.
معاون پژوهش جامعة المصطفی العالمیة واحد
تبریز با بی��ان اینکه مفهوم «ایرانی» در الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت نیز نقش فعال حوزه را مضاعف میکند ،افزود :عالوه
بر انطباق چنین الگویی با شرایط تاريخى ،شرایط جغرافيایى ،شرایط فرهنگى،
ش��رایط اقليمى و جغرافياى سياسى ،طراحان این الگو متفكران ايرانى هستند
و الگو را بر اساس آنچه که الزم بوده و مصلحت كشور است طراحی میکنند.
وی با بیان اینکه چرا اینگونه الگو را الگوی ايرانى مینامیم ،خاطرنشان کرد :چرا
که این الگو با فكر و ابتكار ايرانى به دست میآید.
وی با تأکید بر اینکه قید «اسالمی»
نیز در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اهمی��ت حض��ور ح��وزه را روش��ن این الگو اسالمی است چرا که بر
میکند ،بیان کرد :این الگو اسالمی مبانى نظرى و فلسفى اسالم و
اس��ت چرا که ب��ر مبان��ى نظرى و مبانى انسانشناختى اسالم استوار
فلسفى اسالم و مبانى انسانشناختى است و تکلیف بررسی و ارائه این
اس�لام استوار است و تکلیف بررسی مبانی و مدلی برای آن متوجه
و ارائ��ه این مبان��ی و مدلی برای آن حوزه علمیه است
متوجه حوزه علمیه است.
حجتاالسالم رحیم قربانی با بیان اینکه اگر حوزه علمیه مباحث اسالمی را در
تمامی ابعاد به صورت تطبیقی ارائه ندهد در نتیجه مهندس��ان و متخصصان از
«الگوی اسالمی» در رابطه با امور جامعه (راهسازی ،پلسازی و سایر امور شهری
و انسانی) بیاطالع خواهند بود.
وی ب��ا تأکید بر اینکه انتظار مقام معظم رهبری از جامعه حوزوی مدلس��ازی
اس��ت ،گفت :نخبگان حوزههای علمیه باید مدلسازی کرده و از مباحث صرفاً
نظری و بدون کاربرد اجتناب کنند.
وی با اش��اره به نکاتی که در س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مطرح شده
اس��ت ،افزود :تعیین حدود محتوای مباحثی چون خداشناسی ،جهانشناسی،
انسانشناسی ،جامعهشناس��ی ،ارزششناس��ی و مبانی دینشناسی مستقیماً
متوجه حوزه علمیه است.
تش�ریح وظایف حوزههای علمی�ه در تدوین «الگوی اسلامی ایرانی
پیشرفت»
حجتاالس�لام قربانی با اشاره به وظایف حوزههای علمیه در مورد سند الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و با اشاره به اینکه  ۱۸تدبیر از تدابیر این سند بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با حوزه علمیه است ،تأکید کرد :تدوین و نگارش
مبانی الگو از جمله وظایف حوزه علمیه است ،چرا که دین اسالم تمامی الگوها
و مطالب را یکجا و واضح بیان نکرده ،از این رو حوزههای علمیه باید در تمامی
ابعاد جامعه نظامسازی و مبناسازی کنند.
وی تدوین و نگارش اصول و ضوابط الگو را دیگر وظیفه حوزه علمیه در رابطه با
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دانست و گفت :بعد از مشخص شدن مبانی باید
ضوابط و اصول مناس��ب با هر مبنا تدوین ش��ود ،چرا که برخی مبانی ،اصول و
ضوابط خاص خود را دارند.
وی در ادامه تأکید کرد :تدوین و نگارش قواعد و ش��اخصهای الگو تحت عنوان
"شاخصسازی" ،تدوین و نگارش نظامهای منطبق با الگو تحت عنوان "نظامسازی"،
ارائ��ه طرحها و نمونههای کاربردی برای الگو تحت عنوان "مدلس��ازی" از دیگر
وظایف حوزههای علمیه در رابطه با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
معاون پژوهش جامعة المصطفی العالمیة واحد تبریز عمل به این وظایف را توسط
حوزههای علمیه بسیار ضروری دانست و تأکید کرد :برای رسیدن به این هدف
باید حلقههای علمی در خصوص الگو تشکیل داده ،از کارهای شخصی نخبگان
حوزه علمیه استفاده کنیم و ستادی برای پیگیری کارهای انجام شده و پشتیبانی
در نظر گرفته شود و همچنین تحوالت حوزههای علمیه را مدیریت کنیم.
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دکتر داریوش محجوبی  :پژوهشگر موسسهای سی سی -دانشگاه تگزاس در آستین
استاد مدعو در دانشکده کارآفرینی -دانشگاه تهران

دیدگاه

بررسی تاریخی مجمل خطمشیهای جذب و توسعه صنعتی در ایران و ژاپن
در نیمه دوم قرن  19میالدی ( 1850تا )1906
پیشگفتار

این نوشته -چنانکه عنوان آن حکایت دارد -یک بررسی مجمل حشو است تطبیق و مقایسه یکی است خطمشیهای جذب و
توسعه صنعتی در ایران و ژاپن در نیمه دوم قرن  19میالدی در فاصله سالهای  1850تا  1906است .میرزا تقیخان امیرکبیر
( )1852 -1807و امپراتور میجی ( )1912 -1852مهمترین شخصیتهای سیاسی این دوران در ایران و ژاپن هستند.
مالحظه میشود  1852میالدی معادل با  1231شمسی سال مرگ امیرکبیر و سال تولد امپراتور میجی است .این تقارن نشان
میدهد که امیرکبیر یک نسل قبل از میجی اقدامهای اصالحی خود را شروع کرد ،ولی فرصت ادامه کار پیدا نکرد.

تاریخ واقعهها به ص��ورت میالدی و
شمسی تطبیق داده شده است تا این
بررسی تطبیقی تاریخی بین ایران و
ژاپن تسهیل شود .این مختصر خود
بخش��ی از نوش��ته اطلس اندیشه
است ،که به مقایس��ه تطبیقی روند
تکوین اندیشه در ایران و غرب میپردازد.
این نوشته در انتها به مرور مجمل انقالب مشروطه
ژاپن بعد از ختم جنگ جهانی دوم به
میراث میجی وفادار ماند و سیاستهای
توسعه صنعتی و فناوری خود را در همان
راستا ادامه داد

در ایران در س��ال  1906و نبرد دریایی سوشیما
 Tsushimaدر س��ال  1905میپ��ردازد؛ و به این
نتیجه میرسد که بذرهایی که امیرکبیر در ایران
و امپراتور میجی در ژاپن کاشتند ،دو نسل بعد به
بار نشستند؛ ولی در دو ساحت متفاوت :ایران در
س��احت انقالب سیاسی و ژاپن در ساحت انقالب
صنعتی .دیده میش��ود که خطمشیهای توسعه
صنعت��ی و فناوری در ایران در آن دوران و پس از
آن از هر چمن گلی بوده است.
ایران

فتحعلیش��اه قاجار در س��ال  1797به سلطنت
رس��ید و او را میت��وان اولین ش��اه دوران جدید
ایران دانست .در دوران سلطنت او شکست در دو
جنگ با روسیه -منجر به دو پیمان گلستان (سال
 )1813و ترکمنچای (س��ال  )1828شد که این
دو شکست بیدارباشی برای ایران بود .با این زمینه
عباس میرزا ولیعهد و پیش��کار او -قائممقام
فراهانی -تعدادی فعالیتهای اصالحی ش��روع
کردن��د ک��ه آنه��ا را میت��وان پیشزمینههای
برنامههای توس��عهای میرزا تقیخان فراهانی
معروف ب�ه امیرکبی�ر ( -1807ژانویه )1852
دانس��ت .بررس��ی فعالیته��ای عباس می��رزا و
قائممقام در نیمه اول قرن  19در فاصله سالهای
 1800تا  1850از حیطه این مجمل خارج است.
صدارت امیرکبیر ( 1848ت��ا  1851میالدی)
به مدت  39ماه را میتوان سرآغاز خطمشیهای
توسعه در ایران در نظر گرفت .مهمترین اقدامهای

امیرکبیر در دوران کوتاهمدت صدارت او را میتوان
به صورت زیر خالصه کرد:
تأس�یس مدرس�ه عال�ی دارالفن�ون
تهران -دارالفنون ناص�ری :مهمترین حاصل
خطمش��یهای به ج��ا مان��ده از دوران امیرکبیر
اح��داث دارالفنون ناصری اس��ت ک��ه در دیماه
 -۱۲۳۰سیزده روز پیش از قتل امیرکبیر -رسماً
گش��ایش یافت .دارالفن��ون ناص��ری را میتوان
موسس��های آموزش��ی در ح��د بین دبیرس��تان
و دانش��گاه در نظ��ر گرفت .تأس��یس دارالفنون
ناص��ری در تهران و دارالفنون س��لطانی /عثمانی
در اس��تانبول قابل مقایسه هستند .در آغاز هفت
معلم اتریش��ی ،آم��وزش در دارالفنون را بر عهده
داشتند .بعدها با اعتراض سفیر انگلستان به ملیت
اتریشی این افراد ،چند استاد ایتالیایی ،فرانسوی
و آلمانی نیز به این افراد اضافه ش��دند .سه استاد
ایرانی طب ،عربی و جغرافیا و یک استاد فرانسوی
مقیم ایران نیز بهزودی به این جمع افزوده شدند.
دارالفنون ب��ا  ۳۰نفر محصل ش��روع کرد؛ که از
خانوادهه��ای با نفوذ مرتبط ب��ا حکومت انتخاب
ش��ده بودند .دارالفنون اولی��ن مرکز نوین علمی
ایران قابل مقایس��ه با مراکز علمی مشابه در اروپا
شد و به این ترتیب نگرشهای برآمده از رنسانس
اروپایی از طریق دارالفنون به ایران راه یافت .قابل
توجه است که دارالفنون از ابتدا موسسه آموزشی
سیاس��ی -نظامی برای نخبگان اش��راف و اعیان
ایران ب��ود .دارالفنون کمتر به آموزشهای فنی و
صنعتگری توجه داشت .دولت مستعجل امیرکبیر
به او فرصت نداد تا در مورد خطمشیهای صنعتی
و فناوری اقدامی اجرایی را شروع کند.
•انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه
•اصالح وضع مالیه
•اصالح نیروهای مسلح
•اصالحات اجتماعی -اقتصادی
•اصالح سیاست خارجی

امیرکبیر در س��ال  1851از صدارت
خل��ع و ب��ه کاش��ان تبعید ش��د .او
کوتاهمدت��ی بع��د -در ابتدای س��ال
 -1852به س��عایت مهد علیا (مادر
ناصرالدین شاه) و به دستور مستقیم
ناصرالدین ش��اه در باغ فین کاش��ان
ترور شد .جسد امیرکبیر ابتدا در کاشان دفن شد.
اس��تخوانهای او مدتی بعد به کربال منتقل و به
روایت مسلط در حجره جنوب شرقی صحن دفن
شد .جمعیت میلیونی ایرانی که هر ساله به کربال
مشرف میشوند ،کمتر یادی از امیرکبیر میکنند.
سلطنت ناصرالدین شاه :به دنبال ترور امیرکبیر
ناصرالدین ش��اه به مدت  47سال خود در نقش
سلطان فعالیت کرد ،و از جمله سه سفر پر خرج
به اروپا داشت.
س�فر اول -)1252( 1873 :همراه��ان
ناصرالدین ش��اه در س��فر اول -در کل تعداد 84
نفر ،شامل:
ده تا دوازده نفر وزیر و ش��اهزاده -شش امیر
(ژنرال) ایرانی و یک ژنرال اتریشی
تعدادی خدمه ،عکاس ،قهوهچی. ... ،
دو نفر فرانسوی :دکتر ملولوزان ،طبیب شاه و
ژول ریشار ،معلم و مترجم شاه
دو نفر از س��فارت انگلیس :جوزف دیکسون و
رونالد تامسون
•سفر دوم )1256( 1878
•سفر سوم )1268( 1889
حاصل این دورهگردیهای ناصرالدین ش��اه یک
س��ری فعالیتهای گسس��ته از هم است که آنها
را میتوان با عنوان خطمش��ی یا سیاست «از هر
چم�ن گلی» خالصه کرد .ک��ه در اینجا به چند
نمونه جالب از آن س��وغاتهای فرنگ ناصرالدین
ش��اه اشاره میشود؛ اگرچه سوغات او از فرنگ به
این لیست خالصه نمیشود:
واگن اسبی خیابانی در تهران
ماشیندودی از تهران به شهر ری
شلیته برای زنان حرم شاه
دوربین عکاسی برای استفاده شخصی شاه
دگمه برای لباسهای شاه
تکی��ه دولت -کپ��ی از روی آلب��رت هال در
لندن -برای سرگرمی شاه.

9
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انتخاب واحدهای نظامی کاساک (معروف به
قزاق در ایران) به دلیل رنگ و شکل لباس آنها
که برای شاه جالب بود.
...
اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا :قبل و بعد از
امیرکبیر ،تعدادی ایرانی به اروپا اعزام شده بودند،
به شرح زیر.
 1021خورش��یدی=  1682می�لادی (ش��اه
عباس دوم) اعزام یک دانش��جو برای تحصیل
نقاشی به ایتالیا.
 1190خورش��یدی=  1811میالدی (عباس
میرزا) اعزام دو دانشجو برای تحصیل نقاشی
و پزشکی به انگلستان.
 1194خورش��یدی=  1815میالدی (عباس
میرزا /قائممقام) اعزام  5نفر به انگلستان.
 1230خورشیدی=  1851میالدی احداث
دارالفنون ناصری (یادگار امیرکبیر).
 1237خورشیدی=  1885میالدی اعزام 42
نف��ر از فارغالتحصیالن دارالفنون ب��ه اروپا با
تمرکز بر کشور فرانسه.
...
 1301خورش��یدی= اعزام  60نفر دانشجوی
نظامی (توس��ط رضاخان س��ردار سپه زمان
احمدشاه).
 1308خورشیدی= اعزام اولین گروه دانشجو
ب��ه اروپا -ح��دود  100نفر هر س��ال! (زمان
رضاشاه).
انقلاب مش�روطه :1906 -ب��ا یک بررس��ی
کام��ل تاریخ��ی -که از عهده ای��ن مجمل خارج
اس��ت -میتوان نشان داد که تأسیس و ادامه کار
دارالفنون ناصری نقشی کلیدی در زمینهسازی،
شروع و تکوین انقالب مشروطه داشته است.
ب��ا پای��ان دوره تحصی��ل نخس��تین نس��ل
دانشآموخت��گان دارالفن��ون در س��ال 1237
شمس��ی معادل ب��ا  1858می�لادی اولین گروه
از دانشآموختگان آش��نا با علوم و معارف جدید
اروپایی پا به عرصه اجتماع گذاش��تند .از آن پس
در تمامی دهههای بعد ،دانشآموختگان
دارالفنون همواره از تأثیرگذارترین افراد
در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بودند.
از مش��هورترین دانشآموخت��گان از
نس��ل اول دارالفنون محمدحسن خان
صنیعالدول��ه ب��ود که پ��س از تحصیل
در دارالفنون به فرانس��ه رف��ت .پس از
بازگشت به سمت دارالترجمه همایونی و
مترجم مخصوص ناصرالدین شاه و وزیر
انطباعات (چاپ و نشر) رسید.
نس��لهای بع��دی دانشآموخت��گان
دارالفنون دارای وجوه اجتماعی بیشتری
بودند و نس��بت به ش��رایط سیاس��ی و
اجتماعی ایران وقوف بیشتری داشتند.
 ...بسیاری از دانشآموختگان دارالفنون
در جنبش مش��روطه تأثیرگذار بودند... .

صنیعالدوله و احتشام الس��لطنه اولین و دومین
رئی��س مجلس ش��ورای ملی ،همچنی��ن میرزا
جهانگیرخان -مدی��ر روزنامه صوراس��رافیل -از
دانشآموختگان دارالفنون بودند.
ژاپن

امپراتور میج��ی (نوامب��ر  -۱۸۵۲ژوئیه )۱۹۱۲
صد و بیس��ت و دومین امپراتور ژاپ��ن بود .او در
طی سلطنت خود نقش رهبری را در نوینسازی
صنعت در ژاپن به عهده داشت.
برنامه توسعه ژاپن -س�ال  :1868سرفصل
ای�ن برنامهه�ا در اینجا به فارس�ی ترجمه
نمیشود تا نکات دقیق آن حفظ شود.

1. Deliberative assemblies shall be widely
established and all matters decided by
open discussion.
2. All classes, high and low, shall be
united in vigorously carrying out the
administration of affairs of state.
3. The common people, no less than the
civil and military officials, shall all be
allowed to pursue their own calling so
that there may be no discontent.
4. Evil customs of the past shall be broken
off and everything based upon the just
laws of Nature.
5. Knowledge shall be sought throughout
the world so as to strengthen the
foundation of imperial rule (An
international search for knowledge to
strengthen the foundations of imperial
rule).
به دنبال تدوین برنامه توس��عه س��ال  1868میالدی ،یک
هیئت بلندپایه ژاپنی در فاصله سالهای  1871تا  1873از
اروپا و آمریکا دیدن کرد .شرح بیشتر عملکردهای این هیئت
از حوصله این خالصه خارج است).
Iwakura Mission – 1871 - 73
• The Iwakura Mission was a Japanese

diplomatic voyage to the United States
and Europe by leading statesmen and
scholars of the Meiji period, between
1871 and 1873.
• A group of Japanese politicians
(Iwakura Mission) toured Europe and
the USA to learn western ways.
• Iwakura Mission was based on the
model of the Grand Embassy of Peter
(1697–1698) of Russian.

رویههای عملیاتی ایران از بعد از
دوران امیرکبیر بر ادامه کار دارالفنون
متمرکز بود که محصالن آن از طبقه
اعیان بودند و عملکردهای اداری-
سیاسی را دنبال کردند
Japan emulated foreign technologies
• Britain’s telegraph system in 1869,
• France’s judicial system in 1872,
• The Bank of Japan, founded in 1877,
used taxes to fund model steel and
textile factories.
• The United States system of primary
school education in 1879
Results
• The result was a deliberate state led
industrialization policy to enable
Japan to quickly catch up.
• The technology was adapted to the
country’s needs and social traditions.

نتایج موفقیتهای این برنامه در دهههای بعدی تا
زمان حاضر به خوبی عملکرد آن را نشان میدهد.
فناوری بر طبق نیازها و س��ابقه ژاپن تطبیق داده
شد .نبرد دریایی سوشیما به عنوان مهمترین نماد
موفقیت عملکرد برنامههای توسعه صنعتی ژاپن
به صورت خالصه مرور میشود.
نبرد دریایی سوشیما در سال 1905
در تنگه سوش��یما ،که خاک شبهجزیره
کره را از ژاپن ج��دا میکند ،رخ داد .در
این نب��رد دریایی ن��اوگان جنگی ژاپن
ناوگان دریایی بالتیک روس��یه را در هم
شکس��ت .از  45فروند کش��تی جنگی
ناوگان روس��یه ،تنها  2ناوش��کن و یک
رزمناو توانستند از مهلکه سوشیما جان
سالم به در برند و خود را به بندر روسی
والدی وستک برسانند .در حالی که در
آن نبرد دریایی ژاپن تنها  3ناوش��کن را
از دس��ت داد .در نبرد دریایی سوشیما،
 5000س��رباز روس کشته و  6000نفر
اس��یر ش��دند؛ در حالی که تعداد تلفات
ژاپن  700نفر بود .به دنبال نبرد دریایی
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سوش��یما ،روس��یه ناگزیر ش��د یک پیمان صلح
تحقیرآمیز با ژاپن را تعهد کند؛ که قابل مقایسه با
پیمان ترکمنچای در ایران بود.
پیروزی در نبرد دریایی سوشیما نقطه عطفی در
برتریجویی ژاپن در قاره آسیا و سرآغاز یک عصر
پرآش��وب برای جهان بود که در ادامه شاهد بروز
دهها جنگ منطقهای و دو جنگ جهانی ش��د که
س��رانجام در اوت  1945به انفجار دو بمب اتمی
در انتهای جنگ دوم جهانی منجر شد .ژاپن بعد
از ختم جنگ جهانی دوم به میراث میجی وفادار
ماند و سیاستهای توسعه صنعتی و فناوری خود
را در همان راستا ادامه داد.
نتیجهگیری

ای��ران و ژاپن تقریباً همزمان در نیمه دوم قرن 19
میالدی خطمشیهایی بر مبنای اقتباس از غرب را
شروع کردند؛ ولی در عمل دو مسیر بسیار متفاوت

را دنبال کردند .ژاپن خطمش��یها ساختارمند در
ش��ناخت فناوریهای صنعتی غربی با هدف پیوند
آن ب��ا فناوریهای بومی ژاپن��ی را دنبال کرد و در
ای��ن راه موفق ش��د ،به این ترتیب ژاپن توانس��ت
بی��ن فناوریه��ای بومی (پیش صنعت��ی) خود و
فناوریهای صنعتی غربی پل بزند.
دولت امیرکبیر مستعجل بود؛ رویههای عملیاتی
ایران از بعد از دوران امیرکبیر بر ادامه کار دارالفنون
متمرکز بود که محصالن آن از طبقه اعیان بودند و
عملکردهای اداری -سیاسی را دنبال کردند .ایران
به موازات و مستقل از فعالیتهای دارالفنون یک
سری تک فعالیتهای توسعه بر پایه خطمشیهای
از هر چمن گلی را دنبال کرد .رویههای فناوری
در ایران این دوران بر پایه انتقال کاالهای برآمده
از فناوریه��ای غربی بدون توجه س��اختاری به
بومیسازی فناوریها ادامه یافت .ایران نتوانست

بین فناوریهای بومی (پیش صنعتی) خود (مثل
فوالدگری ب��رای تولید شمش��یر ،جوالیی برای
تولید پارچ��ه )... ،و فناوریهای صنعتی پل بزند.
این گسس��تگی در روند بومی کردن فناوریهای
خارجی به ایران ادامه یافت.
هر دو کش�ور ای�ران و ژاپ�ن در هدفهای
درازمدت خود موفق شدند.
1.1ژاپ��ن ب��ه خطمش��یهای فن��اوری خ��ود تا
ش��کلگیری یک دولت صنعتی استعماری در
آس��یا و سپس شرکت فعال در دو جنگ اول و
دوم جهانی؛ و جهان بعد از آن ادامه داد.
2.2انقالب مش��روطه ای��ران س��رآغاز انقالبهای
سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه شد.
که در ادامه به نهضت ملی کردن نفت در سال
 1331و س��پس انقالب اس�لامی سال 1357
منجر شد.

الگوی پیشنهادی کارگروه آینده پژوهی سیاست

اخبار مرکز

نخستین کارگروه آیندهپژوهی سیاست در بهار  1394شکل گرفت و یک سال
فعالیت داش��ت .دومین کارگروه آیندهپژوهی از تابستان  1396کار خود را آغاز
کرد و تاکنون مشغول بحث در حوزه تخصصی مزبور است .طی هفتههای اخیر
دکتر حس��ینیمقدم با کمک دکتر بهروزی لک رئی��س کارگروه آیندهپژوهی،
طراحی الگویی را آغاز کردند که بتواند به عنوان راهنمای آیندهپژوهی برای تمام
اندیشکدههای مرکز مورد استفاده قرار گیرد .الگوی پیشنهادی طی چند مرحله
اصالح شد .به این منظور از هماهنگکننده آیندهپژوهی در مرکز برای حضور در
جلسات کارگروه دعوت به عمل آمد و همچنین جلسه مشترکی با اندیشکدههای
عدالت و آمایش بنیادین برگزار ش��د تا نظرات اعضای اندیش��کدهها به یکدیگر
نزدیک شود .این فرایند با اعمال آخرین اصالحات ،در نهایت به شکل زیر درآمد:
در ای��ن تصوی��ر گام اول ناظر بر شناس��ایی فرایندها و عوامل ش��کل دهنده
ب��ه موضوعات در گذر زمان اس��ت .الگوی زمانی پیش��نهادی در نظر گرفتن
دس��ت کم چهار دهۀ گذشته است؛ یعنی از سال  1357تا  .1397در بررسی
تجارب گذش��ته در هر یک
از موضوعات م��ورد تأکید
در الگ��وی اس�لامی ایرانی
پیشرفت سه حوزه بررسی
میش��ود ش��امل :روندها،
رویدادها و محدودیتسازها.
روندها مشتمل بر تغییراتی
است که در زمان مشخصی
آغاز ش��ده و همچنان ادامه
دارد .رویداده��ا ناظ��ر ب��ر
عواملی اس��ت ک��ه در یک
بازۀ زمانی مشخص به وقوع
پیوسته و خاتمه پیدا کرده
است .محدودیتسازها ناظر
بر عواملی اس��ت که گاهی
به ش��کل رون��د و گاهی به
ش��کل روی��داد ب��ر آهنگ
پیش��رفت تأثیرگذار است.
گام دوم ناظر بر شناس��ایی
مس��ائل نوظهور اس��ت .در
شکلگیری آیندۀ پیشرفت
ممک��ن اس��ت بس��یاری
از عوام��ل هن��وز محق��ق

نش��ده باشند و درک و شناخت درس��ت ،دقیق و شفافی نیز از آنها در اختیار
ش تحلیل مسائل نوظهور مطالعه و بررسی
نباش��د .بنابراین ،باید به کمک رو 
شوند .گام س��ومناظر بر شناسایی الگوهای تغییر حاکم بر آیند ه است .یعنی
کالننگریهای تاریخی و فراتاریخی در فهم قوانین حاکم بر تغییرات باید احصا
شود .سنتهای الهی و فلسفۀ تاریخ از جمله حوزههای مورد تأکید به منظور
تبیین مسیر تغییرات جامعه است .گام چهارم ناظر بر شناسایی همزمان عوامل
ملموس و ناملموس اس��ت .مفروض اصلی آن است که شناخت آینده با توجه
به ماهیت پیچیده و غیرخطی آن مس��تلزم به کارگیری روشهایی اس��ت که
مهیا
همزمان امکان شناخت الیهها و عوامل متفاوت شکل دهنده به آینده را ّ
سازد .گام پنجم ناظر بر تبیین عدم قطعیتها و پیشرانهای تغییر اجتماعی
اس��ت .یعنی با تکیه بر دادههای حاصل از اجرای گامهای یک تا چهار تالش
میشود از میان مجموع عوامل شکل دهنده به تغییرات کدام یک از بیشترین
اهمیت و بیش��ترین عدم قطعیت برخوردار هس��تند .گام شش��م ناظر بر ارائه
سناریوها اس��ت .سناریوها
انواع تغیی��رات مورد انتظار
برای دس��تیابی به وضعیت
مطل��وب دی��ده ش��ده در
الگ��وی اس�لامی ایران��ی
پیش��رفت را تصویرپردازی
میکنن��د .در نهایت تالش
خواهد ش��د ضمن رصد و
پای��ش ش��کلگیری وضع
موج��ود مس��ائلی که هنوز
محقق نش��ده و تنها عالئم
ضعیف��ی از آنه��ا دی��ده
میش��ود نیز رصد ش��وند
و ب��ر پای��ۀ خردجمع��ی
ذینفع��ان و کنش��گران
اصل��ی پیش��نهادهایی در
قالب س��ناریو ب��رای بهبود
بخش��یدن به وضع موجود
و گ��ذار به وضعیت مطلوب
ارائه شود تا متناسب با آنها
فاصلۀ از الگو نشان داده و بر
پایۀ آن عوامل دس��تیابی و
تحقق بهینۀ الگو ارائه شود.
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