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
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دکتر واعظزاده در افتتاحیه دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت:

الگوی پیشرفت راهحل مسائل اساسی ایران

رئیس مرکز الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت ای��ن الگو را
راهحل اساسی توسعه دانست
و گفت :پیشرفت ،فقط با توجه
به آرمانه��ا و افق مطلوب به
دس��ت نمیآید ،بلک��ه برای
پیش��رفت باید مسائل واقعی
کشور را حل کرد.
دکتر صادق واعظزاده ،رئیس
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت در دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
با بیان اینکه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،نقشهراه
رسیدن به هدفهای بلند ملت ایران و نیل به ایران
پیشرفته در چارچوب اعتقادات و آرمانهای اسالمی
است ،گفت :اما پیشرفت ،فقط با توجه به آرمانها و
افق مطلوب به دس��ت نمیآید ،بلکه برای پیشرفت
باید مسائل واقعی کشور را حل کرد؛ زیرا حل مسائل،
مقدمه هموار ش��دن راه برای حرکت به سوی هدف

است .عالوه بر آن ،حل برخی
از مس��ائل اساس��ی ،خود به
منزله هدف است.
وی ادامه داد :مس��ائل کشور
پرش��مار و به هم پیوستهاند
و غالباً ریش��هها و زمینههای
مش��ترک و مرتب��ط دارند و
بر روی هم تأثیر میگذارند.
مسئلهشناسی در هر حوزه،
کاری تخصص��ی اس��ت که
باید با روش علمی و به صورت جمعی انجام ش��ود.
ش��ناخت مس��ائل ایران به همفک��ری متخصصان
رش��تههای مختلف نیاز دارد .زیرا خیلی از مس��ائل
چند وجهی هس��تند و وج��وه اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و غیره دارند یا ممکن است علت یا معلولی
در حوزه دیگری داش��ته باشند .مث ً
ال بعضی مسائل
اجتماعی یا فرهنگی ریش��ه ی��ا پیآمد اقتصادی یا
سیاس��ی دارد .در این خصوص یک ادامه در صفحه 3
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دوازدهمینکنگره «پیشگامان پیشرفت» برگزار شد
دوازدهمی��ن کنگ��ره
“پیش��گامان پیش��رفت”
ب��ا محوری��ت پیش��رفت
و ش��رکتکنندگانی از
دانش��جویان دانش��گاهها،
طالب حوزهه��ای علمیه
و اس��تادان ج��وان در روز
(پنجشنبه ۲۲آذر) در س��الن همایشهای دانشگاه
الزهرا (س) برگزار شد.
در این کنگره بیش از  ۹۰۰اثر از سوی دانشجویان،
طالب و اس��تادان جوان ارسال شده بوده که تعداد
 ۴۵۰مقاله پذیرفته ش��د .مقاالت پذیرفته شده در
دوازدهمین کنگره "پیشگامان پیشرفت" به صورت
پوستر و شفاهی در نشستهای صبح و بعد از ظهر
ارائه شد.
به ط��ور کلی ح��دود  ۴۰۰تا  ۵۰۰ش��رکتکننده
در دوازدهمین کنگره پیش��گامان پیشرفت حضور
داش��تند و ای��ن کنگره با س��ه محور الگ��وی پایه
پیش��رفت ،عدالت و پیشرفت و ش��عار سال (تولید
ملی و حمایت از کاالی ایرانی) برگزار شد .در محور
الگوی پایه ایرانی اسالمی پیشرفت ،تالش بر این بود

که در طی دو سال این
الگو بتواند به یک الگوی
نهایی منجر شود.
همچنی��ن دوازدهمین
کنگ��ره "پیش��گامان
پیش��رفت" یک نشست
ویژه نیز برگزار کرد که
به صورت مبسوط فرایندهای طراحی الگو ،ویژگیها
و نوآوریها را مورد بررس��ی قرار میدهد ،به طوری
که شرکتکنندگان در این نشست توانستند نظرات
خود را در قالب پرسش و پاسخ اعالم کنند.
الگوی پایه پیشرفت
در نشس��ت الگوی پایه پیش��رفت به ارائ��ه آثاری با
عنوانهای زیر پرداخته شد:
آسیبشناسی نظام قوانین آب در ایران و اصالحات
م��ورد نیاز جهت حرکت به س��مت الگ��وی ایرانی
اسالمی پیشرفت تألیف سجاد انتشاری ،وحید عرب
و محمدمهدی کمال؛
دین ،سیاس��ت ،شهرس��ازی؛ تبیین جای��گاه نظام
شهرس��ازی و ویژگیه��ای آن در حکومته��ای
دین��ی تألی��ف محمدج��واد نوری؛ ادامه در صفحه 2

اسالمی4----/
سند الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت زمینهساز یک متدن
--------------------------------------------------------------------------------تالش مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت برای ارتقا ایران به
دنیا5----/---
 ۱۰قدرت اقتصادی
------------------------------------------------------------------------------

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

رتبه نخست ایران در شاخص
«توسعه انسانی» در میان
کشورهای منطقه
سازمان ملل متحد در آخرین به روزرسانی آمار خود
اعالم کرد ش��اخص توسعه انسانی در ایران 0/798
اس��ت که این کش��ور را در جایگاه نخست منطقه
قرار میدهد .رتبه ایران در آخرین ارزیابی شاخص
توسعه انسانی سازمان ملل متحددر رده شصتم قرار
دارد و این کش��ور در مرز ورود به دسته کشورهایی
است که شاخص توس��عه انسانی در آنها بسیار باال
ارزیابی شده است.
در واقع شاخص توسعه انسانی ایران برای رسیدن به
رده کشورهای با توسعه بسیار باال تنها  0/002واحد
کشور در رده پنجاه و نهم

فاصله دارد ،به گونهای که
شاخص توسعه انسانی  0/800واحد بوده و شاخص
ایران  0/798است.
س��ازمان ملل در ارزیابی خود  189کشور جهان را
مورد ارزیابی قرار داده اس��ت و برخی شاخصهای
دیگر کشورها نظیر س��رانه تولید ناخالص داخلی و
امید به زندگی نیز در آمار س��ازمان ملل ارائه شده
است.
در واقع ش��اخص توس��عه انس��انی ای��ران در میان
کش��ورهای منطقه در باالترین س��طح قرار دارد و
بنابراین کشورمان از این منظر در رتبه یک منطقه
قرار دارد.
شاخص توس��عه انس��انی در ایران حتی از ارزیابی
این شاخص در کشورهایی نظیر ترکیه ،گرجستان،
مکزیک ،چین ،برزیل ،آذربایجان ،ارمنستان ،تایلند،
اردن ،تونس ،ازبکس��تان ،ترکمنس��تان ،فیلیپین،
آفریقای جنوبی ،مصر ،اندونزی ،عراق ،قرقیزستان،
پاکستان باالتر بوده است.

تاجیکستان ،هند ،و
در آمار ارائهشده از سویسازمان مللکشورهای با
رتبه یک تا  ۵۹در رده کش��ورهای با توسعه انسانی
بس��یار باال ۵۹ ،تا  1۵۱کشورهای با توسعه انسانی
باال و  ۳۸کش��ور باقیمانده نیز در رده کشورهای با
توسعه انسانی کم ارزیابی شدهاند.
در آمار س��ازمان ملل کش��ورهای نروژ ،س��وئیس،
استرالیا ،ایرلند و آلمان در رتبه یک تا  ۵کشورهای
با بیشترین توسعه انسانی در سال ادامه در صفحه 4

 / 6عدالت و معنویت در الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------ /8دکرت علی رشیعتی؛ روشنفکر پیرشفتگرا
------------------------------------------------------------------------------------ / 9الگویی برای پیرشفت سیاسی
-------------------------------------------------------------------------------------

آذر ماه  1397شامره 66
با حضور دانشجویان و جوانان سراسر کشور

اخبار مرکز
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دوازدهمین کنگره «پیشگامان پیشرفت» برگزار شد

ادامه از صفحه  1رقابتپذیری شهری و منطقهای با راهبرد استفاده از ظرفیتهای
بومی مناطق ایران تألیف اصغر موالئی؛
تدوین مدل مفهومی ،جهت ارزیابی تابآوری شهری با رویکرد راهبردی تألیف
محمد لعلی ،امیدعلی خوارزمی ،محمد اجزاءشکوهی ،سیدرضا حسین زاده؛
تبیین الگوی معماری سازمانی با رویکرد مدیریت اسالمی تألیف هدایت کارگر
شورکی ،فاطمه پاکنژاد؛
سیاستگذاری آموزش زبانهای خارجی در ایران با ابتناء بر بیانات مقام معظم
رهبری تألیف رضا خیرآبادی ،معصومه خیرآبادی؛
تأثیر فرهنگ اس�لامی و ایرانی بر جهتگیری راهبردی الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت در رسانه (پایاننامه کارشناسی ارشد) تألیف هیبت اله شیری؛
تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی ایرانی پیشرفت (گزارش حلقه
فکری) تألیف صادق خزایی؛
تولید ملی و حمایت از کاالی داخلی
در نشست تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی به ارائه آثاری با عنوانهای زیر
پرداخته شد:
مؤلفههای بنیادی تحقق اقتصاد مقاومت��ی از دیدگاه مولوی در مثنوی تألیف،
سیدمهدی سلطانی رنانی ،سیدمحمدجواد فاضلیان؛
تولید ملی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی :چالشها و راهکارها تألیف ،فضل اله
کاوهای سرچقا ،طاهره کاوهای سرچقا؛
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خرید کاالهای ساخت داخل در ایران با استفاده
از روش معادالت ساختاری تألیف ،سکینه جودی؛
اقتصاد سیاس��ی و چالشهای ساختاری در اقتصاد ایران با تأکید بر تولید ملی
تألیف ،فاطمه ضرغامی؛
تبیین تأثیر جهانی ش��دن (رقابت جهانی) بر منابع انسانی استراتژیک به مثابه
الگوی پیشرفت تألیف ،محمدعقیقی ،محمدحامد روحانی بیدگلی؛
بررس��ی نوآوریها و دستاوردهای کاربردی در زمینه بهداشت و درمان پزشکی
تألیف ،آرمان احمدی زاد ،فاطمه سیفی ،خسرو اکبری ،محمدحسین ذنوبی؛
اولویتسنجی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در تحقق برنامههای آمایش سرزمین
در ایران (پایاننامه کارشناسی ارشد) ،تألیف ،ساسان پروندی؛
مطالعات اقتصاد اسالمی (گزارش حلقه فکری) تألیف ،مصطفی زارع اردکانی؛
عدالت و پیشرفت
در نشست عدالت و پیشرفت نیز به ارائه آثاری با عنوانهای زیر پرداخته شد:
آیندهپژوهی عدالت با رویکرد مهدویت و تمدنی تألیف ،مصطفی میرزائی ،عبداهلل
غالمی ،علیرضا امیری؛
شناس��ایی و اولویتبندی شاخصهای عدالت اقتصادی با رویکرد تصمیمگیری
چندمعیاره فازی تألیف ،فاطمه زمزم ،سلیمان منصوری محمدآبادی؛
نقش ثبات سیاس��ی در برقراری و دستیابی به عدالت اقتصادی تألیف ،امین اله
پاکنژاد؛
عدالت و س�لامت :راهکارهای تحقق عدالت در حوزه س�لامت تألیف ،محسن
رسول بخش ،احسان هادی ،ابوالحسن هادی ،محسن هادی؛
ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب در بانکداری اسالمی تألیف ،سلیمان

منصوری محمدآبادی ،اکرم شعبانی؛
از عدالت دانشگاهی تا پیشرفت نظام آموزش عالی کشور تألیف ،فاطمه نصراللهی؛
بررسی نقش امنیت در تداوم و پیشرفت حکومت اسالمی از دیدگاه امام علی (ع)
(پایاننامه کارشناسی ارشد) ،تألیف ،حمزه عبدالهی؛
الگوی اسالمی ایرانی امنیت ملی (گزارش حلقه فکری) ،تألیف ،رضا احمدی.
در اختتامیه این مراسم رضا آقاجانی ،مسئول حلقه فکری جوانان طی سخنانی
بیان کرد :حلقههای فکری جوانان ،رویکردهای کالن به الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت ،اجزاء و ارکان س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت ،کلیات الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت و متون و پندهای س��ند و تشکیل حلقههای سند را
بررس��ی میکن��د .وی در ادامه به امتیازاتی که حلقههای فک��ری جوانان از آن
برخوردار اس��ت پرداخت و تصریح کرد :این امتیازات عبارت از پرداخت هزینه
برگزاری جلس��ات حلقه فکری تا  ۲۴جلس��ه در س��ال بر اساس ضوابط مرکز،
پرداخت کمک هزینه خرید منابع مطالعاتی مورد نیاز حلقه بر اس��اس ضوابط
مرکز ،پرداخت کمک هزینه دعوت از اس��تاد مرتب��ط با موضوع حلقه تا چهار
بار در س��ال بر اساس ضوابط مرکز ،دعوت از اعضای حلقههای فکری به عنوان
مهمانان ویژه همایشهای مرکز و تأمین اسکان و هزینه ایاب ذهاب حلقه فکری
بر اساس ضوابط مرکز و درج مطالب علمی و خروجیهای قوی حلقههای فکری
در خبرنامه و سایر نشریات مرتبط مرکز هستند .همچنین مسئول حلقه فکری
جوانان از عالقهمندان دعوت کرد که برای ثبتنام به نش��انی اینترنتی س��ایت
کنگره به نشانی  kpip.irمراجعه کنند.
تجلیل از برگزیدگان
در پایان این مراسم از برگزیدگان در بخشهای مختلف به شرح ذیل تجلیل به
عمل آمد:
بخش ادبیات پیشرفت
امیر توانا املشی ،نویسنده اثر با عنوان «پاسخ کوهها بلندتر است»
نغمه مستشار نظامی ،نویسنده اثر با عنوان «طعم ایمان»
محسن کاویانی ،نویسنده اثر با عنوان «امید»
بخش آثار فیلم و آثار تصویری
رحیم کریمزاده ،خالق اثر «شیرین فرهاد»
مهدی میرزایی ،خالق اثر «حصیل زهرا»
محمدحسین امانی ،خالق اثر «خوب گوش کن»
محمد نیکدل ،خالق اثر «یاشاسین ایران»
علی جعفرآبادی ،خالق اثر «به همین سادگی»
شایان رحمانی ،خالق اثر «حصار فکری؛ مانع رشد»
بخش مقاالت ارائه پوستری
سکینه سجودی و سیما نصبپرست ،ارائه کنندگان مقالهای با عنوان «رویکرد
اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین اثر متغیرهای کالن بر رشد صادرات فرش»
محمدتقی ضرغام افشار ،ارائه کننده مقالهای با عنوان «بازتولید سرمایه اجتماعی
در ایران بر مبنای نظریههای نونهادگرایی و بازی»
خدیجه پیران عادل و مختار قیصریان ،کنندگان مقالهای با عنوان «راهکارهای
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سازمانی حفظ محیطزیست با رویکرد مدیریت زنجیره سبز»
غالمرضا زارع و س��عید نگهبان ،ارائه کنندگان مقالهای با عنوان «لزوم توجه به
وضعیت منابع آب ایران در الگوی پیشرفت»
امیرحسین عربپور ،ارائه کننده مقالهای با عنوان «تدوین راهکارهای تغییر رفتار
مصرفی آب مبتنی بر آمیخته بازاریابی اجتماعی»
بخش پایاننامههای مرتبط با الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
حمزه عبداللهی ،نگارنده پایاننامه کارشناس��ی ارش��د با عنوان «بررسی نقش
امنیت در تداوم و پیشرفت حکومت اسالمی از دیدگاه امام علی (ع)»
فاطمه نجاری ،نگارنده پایاننامه کارشناس��ی ارشد با عنوان «رشد علمی زنان،
با رویکرد الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت» ساس��ان پروندی ،نگارنده پایاننامه
کارشناسی ارشد با عنوان «اولویتسنجی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در تحقق
برنامههای آمایش سرزمین در ایران»
هبت اهلل سیری ،نگارنده پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «تأثیر فرهنگ اسالمی
و ایرانی بر جهتگیری راهبردی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در رسانه»
مهرداد جعفری ،نگارنده پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «چگونگی اثرگذاری

نهادهای اقتصادی اسالم بر رشد اقتصاد در چارچوب اقتصاد نهادی»
بخش مقاالت ارائه شفاهی
س��لیمان منصوری ،ارائه کنن��ده مقالهای با عنوان «شناس��ایی و اولویتبندی
شاخصهای عدالت اقتصادی با رویکرد تصمیمگیری چند معیاره فازی»
محمدحامد روحانی ،ارائه کننده مقالهای با عنوان «تبیین تأثیر جهانی شدن بر
منابع انسانی استراتژیک به مثابه الگوی؛ پیشرفت»
محمد لعلی ،ارائه کننده مقالهای با عنوان «تدوین مدلی مفهومی ،جهت ارزیابی
تابآوری شهری با رویکرد راهبردی»
بخش فعالیتهای مستمر دانشجویی
مهرداد جباری ،ریحانه نصیری ،فاطمه گودرزی ،محمدرضا اکبری؛ نویسندگان
نشریه «کافه عسل» از دانشگاه آزاد اصفهان
الهام شاهی ،آرمان جلیل سرقلعه،؛ نویسندگان نشریه «گایا» از دانشگاه تهران
بخش حلقه فکری برتر
صادق خزاعی ،دبیر حلقه فکری با عنوان «مطالعات تعدیل ش��اخص توس��عه
انسانی با رویکرد اسالمی»

دکتر واعظزاده در افتتاحیه دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت:

الگوی پیشرفت راهحل مسائل اساسی ایران

ادامه از صفحه  1پژوهش و مطالعه جمعی انجام ش��ده و نتیجهاش این است که
مسائل اساسی ایران دوازده مسئله نظری و عملی است .این مسائل ارتباط علت
و معلولی با حدود شصت مسئله مهم کشور دارد .مسائل اساسی ایران ریشههای
عمیق فکری ،روانی ،اجتماعی و تاریخی دارد.
دکتر واعظزاده عنوان کرد :یکی از مسائل اساسی ایران ،ضعف عزم تصمیمگیری
برای تحقق عدالت اس��ت .این مسئله یک ریش��ه نظری دارد که فقدان نظریه
جامع عدالت است و یک ریشه عملی دارد که به همتنیدگی و پیوستگی منابع
قدرت و ثروت در جامعه اس��ت .این مس��ئله ،به همراه بعضی علتهای دیگر،
مش��کالت بزرگی مثل توسعه نامتوازن مناطق ،نابسامانی فضای کسب و کار و
عدم بهرهمندی متناس��ب از ظرفیتهای منطقهای و سرزمینی را موجب شده
است.
عدم بهرهمندی مناسب از ظرفیتهای منطقهای و سرزمینی
رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت متذکر شد :عدم بهرهمندی مناسب
از ظرفیتهای منطقهای و س��رزمینی خود یکی از مس��ائل اساسی ایران است.
پیش��رفت با فعال شدن ظرفیتهای ملی انجام میشود .در حالی که مهمترین
ظرفیتهای کش��ور امروز به درستی بهرهبرداری نمیشود .یکی از ظرفیتهای
کش��ور ،موقعیت جغرافیایی آن در چهار راه ارتباطی ش��رقی -غربی و شمالی-
جنوبی اس��ت .این موقعیت منحصر به فرد ،امکان برق��راری ارتباطات زمینی،
دریایی و هوایی سریعتر و ارزانتر نسبت
به س��ایر گزینهه��ای ارتباط��ی را دارد،
یکی از ظرفیتهای کشور ،موقعیت اما بهرهبرداری نش��ده است .فقط حجم
جغرافیایی آن در چهار راه ارتباطی مب��ادالت تجاری چی��ن و اروپ��ا حدود
شرقی -غربی و شمالی -جنوبی سیصد میلیارد دالر در سال است.
وی اظهار کرد :مبادالت ژاپن و کره و هند
است .این موقعیت منحصر به فرد،
و چند کش��ور دیگر با اروپا را هم باید به
امکان برقراری ارتباطات زمینی ،این مقدار اضافه کرد .ایران که بر سر راه
دریایی و هوایی سریعتر و ارزانتر این مبادالت اس��ت نقش مؤثری در آن
نسبت به سایر گزینههای ارتباطی را ندارد .ش��اهراههای الزم در کشور ایجاد
دارد ،اما بهرهبرداری نشده است نشده و بنادر و فرودگاههای بینالمللی و
توافقات الزم برای اس��تفاده از آنها فراهم
نیس��ت .ایران یکی از معدود کش��ورهایی در دنیا است که به دلیل وضعیت آب
و هوای��یاش انواع محصوالت باغی پرکیفیت در آن به عمل میآید ،اما جایگاه
مطلوبی در تولید و صادرات این محصوالت و فرآوردههای آن در دنیا ندارد .این
مس��ئله متأثر از ضعف نظام و حکمرانی منابع طبیعی و عدم شناخت و ارتقای
نوآورانه مهارتهای بومی و ضعف عزم عدالت در نظام تصمیمگیری اس��ت .این
مسئله منجر به توسعه نامتوازن منطقهای ،ضعف امنیت غذایی و مسائل وابسته
به آنها است.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت جایگاه و روابط نادرست نفت در
اقتصاد را یکی از مهمترین مس��ائل اساس��ی ایران دانست و تأکید کرد :تبدیل
نفت و دیگر مواد خام کش��ور به مش��تقات و محصوالت در یک زنجیره تولید

ارزشافزوده کلید حل بیکاری است .مسئله خام فروشی در کشور معلول نقص
نظام نوآوری ملی و نابسامانی فضای کسب و کار و ضعف فرهنگ کار و تولید و
به همتنیدگی و پیوستگی منابع قدرت و ثروت در جامعه شناخته شده است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از مس��ائل اساس��ی ایران نقص چرخ ه و نظام نوآوری
(علم تا ثروت) در کش��ور اس��ت .مواد خام کشور در نظام نوآوری ملی متشکل
از دانش��گاهها ،مراکز تحقیق و توسعه ،شرکتهای دانشبنیان ،مؤسسات پولی
و مالی و ش��رکتهای تولیدی و بازرگانی باید به کاالی پر ارزش تبدیل و صادر
شود .بنابراین ،فقدان نظام نوآوری ملی با جایگاه نادرست نفت و منابع طبیعی
در اقتصاد ایران ارتباط قوی دارد.
دکتر واعظزاده افزود :نقص نظام نوآوری موجب ناشناخته ماندن و عدم ارتقای
نوآورانه مهارتهای بومی ش��ده است .ایران با سابقه تمدنی چند هزارساله مهد
مهارتهای حرفهای زیادی در معماری ،کشاورزی ،پزشکی ،حمل و نقل و غیره
اس��ت .این مهارتها کهنه و غیر کارآمد مانده و از صحنه تولید حذف ش��ده یا
در حال فراموش ش��دن هس��تند ،در حالی که با انجام پژوه��ش بر روی آنها و
در ترکی��ب با فناوریهای جدید قابل احیا و بهرهبرداریاند و میتوانند منش��أ
فناوریهای جدید صنعتی بشوند.
وی اظهار کرد :مس��ئله اساس��ی دیگ��ر در حوزه عمل در ای��ران ،ضعف نظام و
حکمرانی منابع طبیعی ،آب و محیطزیست است .این مسئله متأثر از گستردگی
نه��ادی -کارکردی دول��ت ،در عین
ضعف نفوذ دولت به مفهوم وس��یع
آن (حکوم��ت) اس��ت .ای��ن نظام و مسئله خام فروشی در کشور معلول
حکمران��ی ضعیف موجب ش��ده از نقص نظام نوآوری ملی و نابسامانی
ظرفیتهای منطقهای و س��رزمینی
فضای کسب و کار و ضعف فرهنگ
کشور استفاده مناسب نشود و توسعه
کار و تولید و به همتنیدگی و
متوازن در کش��ور ص��ورت نگیرد و
امنیت غذایی کشور مطلوب نباشد .پیوستگی منابع قدرت و ثروت در
دکتر واعظزاده ضعف خانوادهمحوری جامعه شناخته شده است
را آخرین مس��ئله اساس��ی ایران در
حوزه عمل دانس��ت که عوامل متعددی دارد و موجب افزایش طالق و کاهش
ازدواج و فرزندآوری و مسائل اجتماعی دیگر میشود و ایشان در ادامه گفت ::در
حوزه نظر نیز مهمترین مسائل اساسی ایران از سوی متفکران و محققان مربوط
در پنج مورد تش��خیص داده شده اس��ت که ذکر آن در این فرصت نمیگنجد.
عالوه بر این مس��ائل عملی و نظری ،ضعف خطرپذیری و نوآوری نیز از جمله
مس��ائل اساسی ایران اس��ت .این مسئله بیش از آنکه مسئلهای نظری یا عملی
ی روحی و روانی ش��ناخته میش��ود و علته��ای اجتماعی و
باش��د ،یک ویژگ 
اقتصادی و تاریخی دارد.
وی در پایان صحبتهایش تأکید کرد :مسائل اساسی ایران ریشههای عمیق و
مزمن در جامعه دارد و حل آنها با کارهای زود بازده ممکن نیس��ت و از عهده
یک یا دو دولت برنمیآید .بلکه احتیاج به راهحلهای طوالنیمدت دارد .الگوی
پیشرفت ،راهحل این مسائل را ارائه داده است.

3

آذر ماه  1397شامره 66

اخبار مرتبط

رتبه نخست ایران در شاخص «توسعه انسانی»
در میان کشورهای منطقه
ادامه از صفحه  ۲۰۱۸ 1در جهان قرار داشتهاند
و ایسلند ،هنگکنگ ،سوئد ،سنگاپور و هلند
نیز در جایگاه  ۵تا  ۱۰قرار گرفتهاند.
رتبه توسعه انس��انی در ترکیه  0/791تعیین
شده که جایگاه این کشور را در مقام شصت و
چهارم جهان قرار داده است.
گرجستان نیز با عدد  0/780در توسعه انسانی
در جایگاه هفتادمین کش��ور با بهترین رکورد
ملل قرار گرفته
توسعه انسانی از طرف سازمان 
است.
رتبه توس��عه انسانی در مکزیک به عنوان همسایه آمریکای جنوبی نیز 0/774
ارزیابی شده که این کشور را در رده هفتاد و چهارم قرار میدهد.
ش��اخص توسعه انسانی در برزیل به عنوان یکی از کشورهای عضو بریکس نیز
 0/759واحد محاسبه شده و این کشور در رتبه هفتاد و نهم قرار دارد.
چین هم یکی دیگر از کشورهای عضو بریکس است که رتبه پایینتری از ایران
داشته و با شاخص توسعه انسانی  ۲۹واحدی در جایگاه هشتاد و ششم قرار دارد.

ش��اخص توس��عه انس��انی در عراق به عنوان
همس��ایه غربی ایران  0/685واحد محاس��به
شده و در جایگاه  ۱۲۰قرار گرفته است.
س��رانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت
خری��د دالر در ایران از س��وی س��ازمان ملل
معادل  ۱۹هزار و  ۱۳۰دالر برآورد ش��ده که
از این منظر نیز ایران در رتبه شصت و دومین
کش��ور در میان  ۱۸۹کشور مورد ارزیابی قرار
گرفته است.
از نظر متوس��ط تعداد سالهای تحصیلی نیز
ایران با  9/8سال در جایگاه هفتاد و هفتم جهان قرار گرفته است.
در گزارش سازمان ملل آمده است که از منظر امید به زندگی ایران با دارا بودن
امید به زندگی  76/2سال در جایگاه شصت و یکمین کشور با بیشترین امید به
زندگی قرار دارد و در این عرصه نیز هنگکنگ با داش��تن  84/1س��ال متوسط
امید به زندگی در رتبه یک جهان قرار میگیرد.

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت زمینهساز یک تمدن اسالمی

اخبار مرتبط
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عضو ش��ورای عالی الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
مطرح کرد؛ س��ند الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
زمینهساز یک تمدن اسالمی است.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی
ب��ا تبیین نظر رهبر انقالب اس�لامی در مورد الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت گفت :سند الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت مبانی الزم برای برپایی یک تمدن اسالمی را فراهم میسازد.
همچنین حجتاالس�لام دکتر سیدحس��ین میرمعزی ،رئیس پژوهش��کده
نظامهای اس�لامی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اس�لامی و عضو حقیقی
ش��ورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت با حضور در هماندیشی
اعضای هیأت علمی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،به ارائه بحث در
زمینه تدوین و ابالغ سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت پرداخت.
وی ضمن اش��اره ب��ه اینکه این
س��ند هنوز ب��رای اب�لاغ آماده
سند پایه بنیان نظری سایر سندهای کاربردی
نبوده و برای تکمیل در دس��تور
و عملیاتی را فراهم میسازد و این تأکید
کار مرک��ز قرار دارد ،تأکید کرد:
رهبری انقالب اسالمی بود که به صورت این س��ند را باید ب��ه عنوان یک
مفصل به مبانی الگوی پیشرفت پرداخته شود .س��ند در س��طح تمدنی در نظر
گرفت که دارای جزئیات عملیاتی و کاربردی نیست.
رئیس اندیش��کده عدالت مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد:
سند پایه بنیان نظری سایر سندهای کاربردی و عملیاتی را فراهم میسازد
و این تأکید رهبری انقالب اسالمی بود که به صورت مفصل به مبانی الگوی
پیشرفت پرداخته شود.
دکتر میرمعزی با تبیین نظر رهبر انقالب اس�لامی در مورد الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت افزود :سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مبانی الزم برای
برپایی یک تمدن اس�لامی را فراهم میسازد و از آنجایی که این الگو زاییده
فکر و اندیش��ه ایرانی اس��ت و به اقتضائات مکانی و زمانی ایران توجه دارد،
یک سند اسالمی ایرانی خوانده میشود.
در ادام��ه دکتر ابراهی��م دادجو ،عض��و هیئت علمی گروه معرفتشناس��ی
پژوهش��گاه به روششناس��ی تدوین س��ند الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
نقدهای وارد نمود.

دکت��ر دادجو ضمن تبیین جری��ان واقعگرایی جدید که مبتنی بر فلس��فه
ذاتگرایی جدید است هشدار داد :اگر در چارچوب فلسفههای کنونی اقدام
به نگارش سند کنیم ،به نگاههای غیرواقعگرایانه مبتال خواهیم شد.
به گفته ایش��ان ،فلسفه اس�لامی این ظرفیت را دارد که نگاهی واقعگرایانه
به جهان داش��ته باش��د ،اما الزم است به اصول تفکر ذاتگرایی جدید التزام
داشته باشد.
دکتر محمود مهام عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات انقالب اس�لامی
پژوهش��گاه با واکاوی متن س��ند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عدم
وجود برخی مفاهیم و گزارههای مهم در سند انتقاد کرد.
دکتر مهام تأکید کرد :این سند به موضوع خاک ،محیطزیست و سایر عناصر
زیستبوم ایرانی بیتوجه بوده است.
دکتر مهدی عباسزاده معاون امور پژوهشی و آموزشی و عضو هیئت علمی
گروه معرفتشناس��ی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نقد و بررسی
بخش مبانی سند پرداخت.
وی با اش��اره به بخش مبانی از عدم گنجاندن بخش معرفتشناسی در کنار
هستیشناسی و انسانشناسی و  ...در این سند انتقاد کرد.
دکتر عباسزاده عالوه بر این ،اینکه دینشناسی در انتهای مبانی سند و پس
از بخش جامعهشناختی آمده را محل اشکال دانست.
دکت��ر حس��ین بابایی مجرد عضو هیئ��ت علمی گروه مدیریت اس�لامی به
بررس��ی و نقد داللتهای کاربردی س��ند پرداخت و نکاتی را در این زمینه
گوشزد کرد.
دکتر مهدی جمش��یدی عضو هیئت علمی گروه فرهنگپژوهی پژوهش��گاه
نیز ضمن تأکید بر اینکه روش درست برای رسیدن به الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت ،نگارش سند مبتنی بر مبانی و معارف اسالمی است تصریح کرد:
اگر سند ضعیف باشد این خطر وجود دارد که جریان مخالف ،ضعف سند را
به ضعیف بودن تفکر ارتباط داده و کل مسیر را تخطئه نماید.
دکتر جمش��یدی افزود :به همین دلیل الزم است با دقت و تأمل کافی و به
شکلی مستحکم و استوار سند نگارش یابد.
دکتر احمدرضا معتمدی دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اس�لامی بر اس��تفاده از نظرات اقتصاددانانی که مخالف جریان سرمایهداری
غربگرا هستند در تدوین سند تأکید کرده و نقدهایی به این سند وارد کرد.
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دبی��ر دوازدهمی��ن کنگ��ره
پیشگامان پیش��رفت بر تالش
مرکز الگ��وی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت برای ارتق��ا ایران به
 ۱۰قدرت اقتصادی دنیا ،تأکید
ک��رد و گف��ت :با تدوین س��ند
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
میتوانی��م جای��گاه کش��ور در
عرصهه��ای مختل��ف علم��ی،
فن��اوری ،اقتص��ادی و غیره را
ارتقا دهیم.
دکت��ر ه��ادی اکب��رزاده در
دوازدهمین کنگره "پیشگامان
پیش��رفت" ک��ه توس��ط مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با حضور بیش از  ۵۰۰نفر از دانشجویان ،طالب و استادان جوان کشور در
دانش��گاه الزهرا برگزاری شد ،به مهمترین مسائل اساسی کشور در شرایط
فعلی اش��اره کرد و گفت :ضعف عزم عدال��ت در نظام تصمیمگیری ،عدم
بهرهمندی مناسب از ظرفیتهای منطقهای و سرزمینی ،عدمکفایت تفقه
در ام��ور اجتماعی و حکومتی ،جایگاه و روابط نادرس��ت نفت در اقتصاد،
نقص چرخ��ه و نظ��ام نوآوری
(علم تا ثروت) ،ضعف خردورزی
هدفگذاریهای تحولآفرین نظیر و عقالنیت جمعی ،ترسیم ناقص
بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی فرهنگ مطل��وب ،فقدان نظریه
نخبگان ،التزام عملی مسئوالن به حد و ابه��ام در مفه��وم معنوی��ت،
کفاف در معیشت ،ریشهکنی فقر فساد و ضعف نظ��ام و حکمرانی منابع
تبعیض ،دسترسی آسان همگانی به نظام طبیعی ،آب و خ��اک ،و ضعف
قضایی عادالنه و شفافسازی فرایندهای خانوادهمحوری برخی مس��ائل
تخصیص امکانات و امتیازات دولتی از دیگ��ر از جمله ای��ن چالشها
نوآوریهای الگو به لحاظ محتوایی به است که در مرکز الگوی اسالمی
شمار میرود .و ایرانی پیشرفت تالش میشود
با کمک نخبگان و دانشگاهیان
راهکارهایی برای رفع این چالشها پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشارهای به ساختار الگوی پایه و افق پیش رو ،تصریح کرد:
در سال  ۱۴۴۴هجری شمسی مردم ایران دیندار ،عموماً پیرو قرآن کریم،
س��نت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) و با س��بک زندگی و خانواده اس�لامی
ایرانی و روحیه جهادی ،قانونمدار ،پاس��دار ارزشها ،هویت ملی و میراث
انقالب اسالمی ،تربیتیافته به تناسب استعداد و عالقه تا عالیترین مراحل
معنوی ،علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنیت،
آرامش ،آسایش ،سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
به گفت��ه دکتر اکبرزاده ،تا س��ال  ۱۴۴۴ایران به پیش��تاز در تولید علوم
انس��انی اسالمی و فرهنگ متعالی در س��طح بینالمللی تبدیل شده و در
میان پنج کش��ور پیش��رفته جهان در تولید اندیش��ه ،علم و فناوری جای
گرفت��ه و از اقتصادی دانشبنیان ،خوداتکا و مبتنی بر عقالنیت و معنویت
اس�لامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است .تا آن زمان،
سالمت محیطزیست و پایداری منابع طبیعی ،آب ،انرژی و امنیت غذایی
با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع ،خلق مزیتها
و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی
حاصل ش��ده است .فقر ،فس��اد و تبعیض در کشور ریشهکن شده و تکافل

عمومی و تأمین اجتماعی جامع
و فراگی��ر و دسترس��ی آس��ان
همگانی به نظام قضایی عادالنه
تأمین شده است.
دبی��ر دوازدهمی��ن کنگ��ره
پیشگامان پیشرفت خاطر نشان
کرد :ایران در آن زمان از تداوم
رهب��ری فقیه عادل ،ش��جاع و
توانمند و ضمان��ت کافی برای
سیاس��تها ،قوانین و نظامات
مبتن��ی بر اس�لام برخ��وردار
است و همچنان با اتکا به آرای
عموم��ی از طری��ق مش��ارکت
آزادان��ه م��ردم در انتخابات به
دور از تهدید ثروت و قدرت و با
بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان اداره میشود و قدرت کامل
برای دفاع بازدارنده از عزت ،حاکمیت ملی و استقالل ،امنیت همهجانبه و
تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسالمی،
ثبات منطقهای و عدالت و صلح جهانی است .به طوری که در سال ۱۴۴۴
ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت ،در شمار چهار کشور برتر آسیا و
هفت کشور برتر دنیا شناخته میشود و دارای ویژگیهای برجسته جامعه
اسالمی و خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی است.
ایش��ان با اش��اره ب��ه اس��تقبال دانش��گاهیان و نخب��گان در همایشها و
کنفرانسهای مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تأکید کرد :در پنجمین
کنفرانس پیش��رفت با محوریت الگوی پایه که اردیبهش��ت  ۹۵برگزار شد
و در شش��مین کنفرانس نیز که با محوری��ت تعمیق و تکمیل الگوی پایه
پیش��رفت اردیبهش��ت  ۹۶برگزار ش��د ،تعداد  ۳۴۲مقاالت پذیرفته شد.
همچنی��ن برای شش��مین کنفرانس نیز با محوریت الگوی پایه ب ه س��وی
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تعداد  ۳۱۲مقاله علمی دریافت شده است.
دکتر اکبرزاده یادآور ش��د :خوش��بختانه در حال حاضر توانس��تیم تحقق
مواردی نظیر حصول اطمینان از کفایت تدابیر ،شاخصسازی برای ارزیابی
میزان ،الزامات و س��ازوکارهای نظارت و پایش تحقق سند الگو ،الزامات و
س��ازوکارهای بهروزرسانی و اصالح س��ند الگو ،الزامات ساختاری و نهادی
اجرای س��ند الگو ،تقس��یم کار ملی برای تحقق س��ند ،چگونگی پرهیز از
آفات و آس��یبهای برنامههای توسعه گذشته کشور در اجرای سند الگو و
محدودیتها و چالشهای منطقهای و بینالمللی اجرای سند الگو را پیش
روی سیاستها و برنامههای مرکز الگو قرار بدهیم.
دبی��ر دوازدهمی��ن کنگ��ره پیش��گامان پیش��رفت خاط��ر نش��ان کرد:
هدفگذاریهای تحولآفرین نظیر بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی
نخب��گان ،التزام عملی مس��ئوالن به حد کفاف در معیش��ت ،ریش��هکنی
فقر فس��اد و تبعیض ،دسترسی آس��ان همگانی به نظام قضایی عادالنه و
شفافسازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی از نوآوریهای
الگو به لحاظ محتوایی به شمار میرود.
دکتر اکب��رزاده در پایان افزود :در زمینه هدفگذاریهای کمی نیز تالش
کردیم به یکی از  ۱۰اقتصاد بزرگ دنیا ،پنج کش��ور برتر در تولید اندیشه،
علم و فناوری برس��یم .همچنین بتوانیم ظرف  ۱۵سال آینده خام فروشی
را متوقف و جایگزینی با زنجیره تولید ارزشافزوده داشته باشیم به گونهای
که کمتر از یک درصد جمعیت حقوقبگیر دولت باشند.

اخبار مرکز

تالش مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
برای ارتقای ایران به  ۱۰قدرت اقتصادی دنیا
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دکتر ابتکار در نشست خانواده و اقتدار ملی؛

اخبار مرکز

ستاد ملی زن و خانواده تأسیس میشود
نشس��ت تخصصی ساالنه
اندیش��کدة خان��واده ب��ا
عنوان«خان�واده و اقتدار
مل�ی» در آذرماه با حضور
دکتر معصومة ابتکار ،معاون
محت��رم رئی��س جمه��ور
در ام��ور زن��ان و خان��واده
ریاست جمهوری ،اعضای
اندیشکدة خانواده و جمعی
از پژوهشگران و محققین
حوزه خانواده و فرهنگ برگزار ش��د .خانم دکتر ابتکار ضمن ابراز خرس��ندی از
حضور خود در مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،از تاسیس ستاد ملی زن و
خانواده به عنوان یک نهاد فراقوهای خبر
داد و اظهار داش��ت؛ این س��تاد به عنوان
در سال  1395قریب به  5هزار
یکی از س��اختارهای مناس��ب با حضور
پایاننامه و رساله در حوزة خانواده وزرای مرتبط ،معاون مرتبط قوه قضائیه،
انجام شده است نماین��دگان مرتب��ط از مجلس ش��ورای
اس�لامی ،نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس جمهور شکل گرفته و
تاکنون س��ه مصوبه مهم با عنوان؛ تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی ،ورزش
و نش��اط دختران و تقس��یم کار ملی برای انجام آموزشهای قبل ،حین و بعد
از ازدواج داش��ته اس��ت که هر یک از این مصوبات با مشارکت وزارتخانههای
ذیربط پیگیری میشود و تاکنون نتایج خوبی به همراه داشته است .ایشان در
ادامه مباحث خود اش��اراتی به ضرورت کاربردی کردن مطالعات دانشگاهی به
ویژه پایاننامهها و رس��الههای تحصیالت تکمیلی ،داشت و اظهار کرد :در سال
 1395قریب به  5هزار پایاننامه و رساله در حوزة خانواده انجام شده است؛ ولی
جای تأسف است که تعداد اندکی از این پایاننامهها از قابلیت کاربردی شدن در
این حوزة خطیر برخوردار است .سؤال اساسی این است که چرا باید پژوهشهایی
با بودجه عمومی انجام ش��ود ولی گرهگش��ای معضالت جامعه نباشد .این مهم
نشان از عدم وجود رابطة ارگانیک و تعریف شده بین دانشگاه و نیازهای کشور
دارد .معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،اش��اراتی هم به تأثیر
گذاری فضای مجازی بر رفتار جوانان داش��ت و از شکلگیری کارگروه شورای
فقهی و حقوقی در معاونت امور زنان و خانواده به منظور به روزرس��انی قوانین

و ارائة طرحهای مناسب و
مبتنی بر آموزههای دینی
و علم��ی س��خن گف��ت.
ایشان از سازماندهی کار
خانمهای خانهدار به عنوان
یک اقدام ارزشمند یاد کرد
و اظهار داش��ت به استناد
تحقیقات انجام ش��ده 22
تا  30درصد ( GDPتولید
ناخالص ملی) ،کار خانگی
خانمهای خانهدار است .بر همین اساس باید به این قبیل کارها بها داده شود و
این قبیل از زنان بتوانند نسبت به آیندة خود امیدوارتر حرکت کنند و از تأمین
اجتماعی معتبری برخوردار باشند .ایشان از تنگنظری عدهای که همچنان نگاه
جنس��یتی به زنان دارند و گاهی با الفاظ نامناس��ب سعی در تحقیر آنان دارند،
گالیه کرد و گفت این نگاه نه تنها پاس��خگوی نیازهای جامعه امروزی نیست؛
بلکه فاصلة زیادی با واقعیات و انتظارات به حق زنان به عنوان نیمی از جمعیت
کشور و ستونهای اصلی خانواده و فرهنگ دینی و سیرة رسول خدا دارد .چرا
باید از س��ویی دختران تش��ویق به تحصیل و کار تخصصی و حرفهای ش��وند و
از س��وی دیگر با این گفتمان نامناس��ب و تخریبگرانه مواجه شوند؟ شایسته
نیست دختران مستعد ما که میتوانند در حوزههای تخصصی و ورزشی مدالآور
و نقشآفرین باش��ند ،ازدواج را عامل محروم ش��دن از حض��ور خود در چنین
حوزههایی بدانند و به دلیل قوانینی که ش��رط حضور در این حوزههای علمی
و ورزش��ی را رضایت همسر میداند ،از ترس عدم موافقت همسر ،ترجیح دهند
ازدواج را به تأخیر بیندازند .دکتر ابتکار از اختالل ارتباطی و گفتمانی در فضای
خانوادهها نیز به عنوان یکی از مش��کالت یاد کرد و اظهار داش��ت پژوهشهای
انجام ش��ده نشان میدهد گفتمان خانوادگی بس��یار کمرنگ شده است و این
پدیده نیز میتواند زنگ خطری برای اس��تحکام و پویایی فضای خانواده باشد.
پس از سخنان دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانوادة
ریاست جمهوری ،آقایان؛ دکتر محمود حکمتنیا ،دکتر سیدمحسن فاطمی و
آیتاهلل سیدمنذرحکیم از اعضای محترم اندیشکدة خانواده ،مقاالت خود را ارائه
و در پایان با برگزاری میزگرد تخصصی ،مسائل حوزه ازدواج و خانواده با حضور
پژوهشگران و حاضرین در نشست مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.

عدالت و معنویت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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اولین «نشس��ت اندیش��هورزی عدالت و
معنویت» ،با مش��ارکت اندیش��کدههای
عدالت و معنویت مرکز الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت با دعوت از صاحبنظران
و پژوهش��گران عدال��ت و معنوی��ت ،با
موضوع «عدالت و معنویت در الگوی
اسالمی ایرانی پیش�رفت» ،در محل
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
برگزار ش��د .در این نشست چهار مقاله
در چهار محور ارائه ش��د ک��ه محورها،
ارائهکنندگان و ناقدین هریک به شرح ذیل است:
چرایی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ارائه کننده :حجتاالسالم و المسلمین دکتر احمد واعظی
ناقد :حجتاالسالم و المسلمین دکتر احمد شاکرنژاد
چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ارائه کننده :دکتر ابراهیم برزگر

ناقد :حجتاالس�لام و المسلمین دکتر
داوود مهدوی زادگان
مؤلفه و شاخصهای ارتباط معنویت
و عدالت در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
ارائه کننده :حجتاالسالم و المسلمین
دکتر محمدجواد رودگر
ناقد :حجتاالسالم و المسلمین دکتر
حسین عیوضلو
دس��ت آوردهای ارتب��اط معنویت و
عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ارائه کننده :حجتاالسالم و المسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری
ناقد :حجتاالسالم و المسلمین دکتر هادی وکیلی
این نشس��ت با حضور فعال جمعی از اعضای اندیش��کدههای عدالت و معنویت
و کارگروه عدالتپژوهی پژوهش��گاه فرهنگ و علوم اس�لامی و حلقه معنویت
اندیشکده معنویت ،برگزار شد.
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عضو ش��ورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت با اشاره به تدوین سند
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت گفت :نظارت بر اجرا و به روزرس��انی س��ند از
س��ازوکارهایی است که باید در داخل خود س��ند پیشبینی شود .سند نمیتواند
استاتیک باشد ،چرا که ما مدام با تحوالت روبهرو هستیم .بخش تقسیم کار ملی
هم مهم اس��ت که باید در سند آورده شود .برههبندی تدابیر بخش دیگری است
ک��ه اهمیت دارد .ما  ۵۶تدبیر را پیشبینی کردهایم اما کش��ور ظرفیت انجام این
تدابیر به صورت همزمان را ندارد ،بلکه نیازمند اولویتبندی در این زمینه هستیم.
دکت��ر هادی اکب��رزاده در برنامه مجله تصویری علوم انس��انی «زاویه» با موضوع
«بررس��ی سند الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت» در پاس��خ به این سوال که چه
افرادی در این طراحی نقش داش��تهاند ،گفت :افراد متعددی نقش داش��تهاند ،اما
هیچ کس نمیتواند ادعا کند که مث ً
ال این بخش را من نوش��تهام .بلکه بخشهای
مختلف سند حاصل عقل جمعی است .ممکن است اساتید مختلف در ابتدا بخشی
را طراح��ی کنند ،اما در حلقههای مختلف در ادامه اصالحاتی بر روی آنها صورت
گیرد .ش��ورای عالی مرکز به ریاس��ت دکتر واعظزاده  ۱۰نفر هستند که  ۷نفر از
اس��تادان دانشگاهی و  ۳نفر نیز از اس��تادان حوزوی در آن حضور دارند که مقام
معظم رهبری آنها را تعیین کردهاند و نظر نهایی را این شورا میدهد.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :وقتی ما درباره پیشرفت جمهوری اسالمی صحبت
میکنیم یک بعد آن نوش��تن س��ند اس��ت ،اما اطراف آن گفتمانی اس��ت که در
فضای نخبگان به وجود میآید و
بعد به جامعه تسری پیدا میکند.
در این دو سال انتظار میرود در دو نهاده��ای مختلفی در کش��ور که
مراجع رس��می کشور هستند ،در
ساحت برای مشارکت در این سند چرخش این طرح فعال هس��تند .از طرفی
نخبگانی صورت بگیرد .یکی ساحت جامعه دانشگاهی و حوزوی درگیر
تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور و این کار هستند که برای این بخش
نیز برنامههای مفصلی داریم.
دیگری نخبگان دانشگاهی و حوزوی .مقام
دکت��ر اکب��رزاده ادام��ه داد:
معظم رهبری فرمودهاند که بعد از قانون اندیش��کدههای م��ا در حوزههای
اساسی این سند مهمترین مالک خواهد بود مختلف مث��ل سیاس��ت ،اقتصاد
و  ...بای��د ب��ا دانش��کدهها و
پژوهش��کدههای نظیر خودشان تعامل داشته باش��ند .چیزی که امروز نیاز داریم،
نگاه تخصصی به این سند است که در این زمینه متخصصین ما در سراسر کشور
باید انتقادات خود را به دس��ت ما برسانند تا ما این نقدها را با حضور خودشان در
جمعهای تخصصی خودمان مطرح کنیم تا اگر گزارههای اشتباهی در سند وجود
دارد ،جایگزین شود.
عضو ش��ورای عالی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در ادامه درباره امکان
دسترس��ی نخبگان به اسناد پش��تیبان ،گفت :بخشی از این اسناد قابل دسترسی
است و بخشی نیز در حال آمادهشدن است تا در اختیار نخبگان قرار دهیم .اینها
در سطح وس��یع توزیع نشدهاند ،اما در کتابخانهها و نمایشگاهها امکان دسترسی
آزاد وجود دارند.
دکتر عادل پیغامی ،استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت :تقریباً از سال
 ۸۶شاهد جنب و جوشی در کشور هستیم مبنی بر این که نیازمند الگوی توسعه
مبتنی بر عدالت هستیم و مقام معظم رهبری هم بر آن صحه گذاشتند .ایشان در
یک سخنرانی به این نکته اشاره میکنند که کشور در این زمینه به بلوغ رسیده،
در نتیجه باید به این مس��ائل فکر کنیم .اولین تجربه نگارش سند پیشرفت برای
کشور به سالهای اول انقالب بر میگردد که در شورای عالی انقالب فرهنگی این
مسئله رقم خورد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه پیش از انقالب بیگانگان برای
کشور سند مینوشتند و ما تجربه نوشتن این گونه اسناد را تا پیش از آن نداشتیم،
اظهار کرد :در اس��ناد مختلفی که تاکنون برای توسعه کشور نوشتهایم ،عقالنیت
جمعی را برای نوشتن این گونه اسناد تمرین کردهایم .اما به تدریج احساس کردیم
که به یک نخ تس��بیح و یک سند هادی که هماهنگکننده اسناد مختلف باشد،
نیاز داریم.
وی با بیان اینکه برای فرایند تبدیل انقالب اس�لامی به دولت و جامعه اسالمی و
در نهایت تمدن اسالمی و دوری از حرکت زیگزاگی نیازمند الگویی جامع هستیم،
یادآور ش��د :مهمتر از نوش��تن سند حاشیهها و پیرامون آن است که اهمیت دارد.
این نوشته بهانهای است برای اصل قضیه؛ اصل قضیه همین نشستها و گفتگوها
است و از لحاظ تاریخی بسیار مهم است که نخبگان به الگوی پیشرفت فکر کنند
و برای آن مشارکت کنند.

دکت��ر پیغامی در ادامه با بیان این که از  ۱۰حیث نکاتی را خواهم گفت که برای
ارتقای سند در دو سال پیش رو نیاز است ،گفت :این دو سال را باید بسیار طالیی
بدانیم .در این دو س��ال انتظار میرود در دو س��احت برای مشارکت در این سند
چرخش نخبگانی صورت بگیرد .یکی ساحت تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور
و دیگری نخبگان دانش��گاهی و حوزوی .مقام معظم رهبری فرمودهاند که بعد از
قانون اساسی این سند مهمترین مالک خواهد بود.
وی یکی از نکات را داش��تن تحمل نقد و نقدپذیری دانست و گفت :نباید بگوییم
مث�ل ً
ا ای��ن بخ��ش را بزرگترین مقام علم��ی در این زمینه نوش��تهاند ،پس دیگر
نبای��د تغییر کند یا مث ً
ال این بخش را رهبری نوش��تهاند و دیگر نباید نقد ش��ود.
مجموعههایی در کش��ور هستند که در این سالها در پی نگارش الگوی پیشرفت
برای کشور بودهاند که شاید خیلی مورد حمایت مرکز طراحی الگوی پیشرفت قرار
نگرفته باشند و باید مرکز به اینها توجه کند.
اس��تاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه درباره مفهوم الگو نیز باید به
اجماع برس��یم که اساس��اً الگو چیست ،ادامه داد :دسترسی به اسناد پشتیبان نیز
بخش ضروری دیگر کار اس��ت .اگر این دسترسی نباشد ،معناداری بخشی از این
جمالت ممکن است آن گونه که باید و شاید محقق نشود.
دکتر پیغامی با بیان این که میخواهد طی فراخوانی نخبگان کش��ور را به دیدن
اسناد پشتیبان دعوت کند ،گفت ۹۵ :تکنگاشت باید حتماً دیده و خوانده شوند.
اگر این اس��ناد زیربنایی را نبینیم ،به تکثر و واگرایی خواهیم رس��ید .اگر اس��ناد
پش��تیبان توسط نخبگان خوانده شوند ،ممکن اس��ت نقدهای خوبی به آنها وارد
شود .به خصوص در حوزه آیندهپژوهی نیازمند نقد هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد :این که چ��ه تصویری از آینده داریم که این گونه س��ند را
نوش��تهایم مهم اس��ت .به عقیده من
تکنگاشتهایی داریم که هنوز نوشته
نشدهاند.
معیارها و شاخصهایی درباره
سند
کارکرد
به
اشاره
با
پیغامی
دکتر
عدالت به ما بدهد تا در مسیرمان
گفت :این س��ند باید دو کارکرد برای
ما داش��ته باش��د؛ یکی این که بتواند دچار مشکل نشویم و شروع آن
کارکرد یک سند باالدستی برای باقی داشتن یک نظریه جامع است
اس��ناد ما داشته باش��د و الهامبخش
ی اس��ت که مقام معظم رهبری گفتهاند که
س��ایر اسناد باش��د .دوم همان نکتها 
جلوی حرکتهای زیگزاگی در کش��ور که گاهی توس��ط دولتهای مختلف و ...
صورت گرفته را بگیرد.
اس��تاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود :برشهای مختلفی میتوان به سند،
وارد و س��واالت متعددی را مطرح کرد که از نخبگان خواهش دارم این برشها را
بزنند“ .ارتباط این س��ند با قانون اساس��ی” نیز مهم است .چون یکی از نقشهای
این س��ند این است که انس��جام و همگونی بین سندهای دیگر کشور ایجاد کند.
نکته دیگر هم “اثربخشی سند” است .باید دید در برخی اسناد دیگر چه مشکالتی
وجود داشته که ما به اثربخشی نرسیدیم“ .واژگان” نکته مهم دیگری است که باید
به درستی بررسی شود.
وی اضافه کرد“ :ش��عوبیت س��ند” هم از اهمیت برخوردار اس��ت و این س��ند باید
شعوبیت کامل از عناصر مختلف ملی داشته باشد“ .بازیگران اساسی این عرصه” مهم
هستند و باید فهرست جامعتری از بازیگران این سند تعریف کنیم .مثل “رسانهها”
که در آینده تحول مییابند“ .بازیگران منفی” و “تهدیداتی” که برای س��ند وجود
دارد نیز مهم است که میتوان برای آن در سند پشتیبان خوبی در نظر گرفت .مث ً
ال
م��ا میدانیم بازیگران رانتی در اقتصاد ما نق��ش منفی جدیای بازی میکنند و یا
دشمنان و برنامهریزیهای آنها جزو بازیگران منفی محسوب میشوند.
دکتر پیغامی با بیان این که در نقاط اهرمی سند باید به اجماع برسیم ،یادآور شد:
عناصر و شاخصههای یک سند تمدنساز مهم است و با یک سند توسعه  ۶ساله
متفاوت است .همچنین "پویایی سند" و "زبان" و "گفتمان عمومی" نیز نکات حائز
اهمیت دیگر هستند .سند الگو یک کاغذ نیست ،بلکه اگر زبان عمومی نخبگان و
مردم یکی شود ،سند الگو نوشته شده و ما به هدفمان رسیدهایم.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه “عدالت” موضوع نشست
دوم راهبردی بود ،گفت :البته متأس��فانه نشستها به تعطیلی انجامید .این گونه
بحثها نیازمند نگاه زیربنایی است و نظریات مربوط به آن باید در فضای نخبگانی
به اجماع برسد .پشت این کلمات به نظر میرسد یک نظریه جامع “عدالت” دیده
نمیشود .به کار بردن کلمه “عدالت” پیش از این هم مرسوم بوده است .این سند
باید معیارها و شاخصهایی درباره عدالت به ما بدهد تا در مسیرمان دچار مشکل
نشویم و شروع آن داشتن یک نظریه جامع است.

اخبار مرکز

پیشبینی  ۵۶تدبیر در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ضرورت لحاظ کردن تقسیم کار ملی در سند
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اندیشه های
پیشرفت

8

دکتر علی شریعتی؛ روشنفکر پیشرفتگرا
دکتر عابد گلکرمی

دکت�ر علی ش�ریعتی َمزینان�ی ( ۱۳۵۶ -۱۳۱۲شمس��ی)
نویس��نده و جامعهشناس ،روش��نفکر دینی ،از مبارزان و فعاالن
مذهب��ی و سیاس��ی پیش از انقالب اس�لامی ایران ب��ود .دکتر
شریعتی با نگرشی نوین به تاریخ و جامعهشناسی اسالم و ادبیاتی
زیبا تداومبخش راه سلس��له روش��نفکران دینی است که عمر و
ش��اید جان خویش را وقف پاسخ به علت عقبماندگی مسلمین
و چگونگی پیوند دین با دنیای جدید کرد .وی به فکر بیداری و
حرکت و آگاهی جامعه اینجهانی ایرانی و اسالمی در همه ابعاد
بود .او در این راه سعی میکرد با تمام توان در فهم این دو پرسش
کلیدی جامعه ایرانی و سپس جوامع اسالمی را بشوراند و تا بتواند
از این طریق زنگارهای ذهنی افراد را بزداید و س��پس با انقالبی
موانع عینی در هر کس��وت و س��طحی را بردارد و در این راستا
«علما را به مسئولیت ،نویس��ندگان را به تعهد ،هنرمندان را به
درد ،اساتید و دانشجویان را به عقیده ،زنان و شاعران را به شعور،
محققان را به هدف ،مؤمنان را به روش��نایی ،روش��نفکران را به
ایمان ،پیران را به آگاهی ،جوانان را به اصالت ،متعصبان را به فهم،
فهمیدگان را به تعصب ،خاموش��ان را به فریاد ،مسلمانان را به قرآن ،شیعیان را به علی
(ع) ،فرقهها را به وحدت و همه ملت را به همت ،تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی
نجات و عزت» ،فرا میخواند (شریعتی .)165 :1371 ،او در واقع میخواست با انقالبی در
ذهن افراد انقالب بزرگی را در عرصه اجتماع مسلمین پدید آورد و به همین خاطر یکی
از مهمترین عوامل عقبماندگی جامعه را همین زنگارهای ذهنی میدانست که در طول
تاریخ بر اذهان مسلمین تلنبار شده که قدرت تفکر و بیداری را از آنها گرفته است .بدین
ترتیب« ،استخراج و تصفیه» دو شیوه مهم کار دکتر شریعتی هستند و احیای دینی او
بر این دو محور میچرخد .وی جهاد و شهادت و ابوذر و حسین و خون و غیره را از آئین
اسالم استخراج کرد و پالود و عرضه کرد و حرکت آفرید و جز این مقصودی نداشت« .او
نمونه بارزی بود از کس��انی که با چش��می تازه بر معارف کهن مینگرند و به استخراج و
تصفیه دست میزنند .مسائل روز را خوب میشناخت و حل آنها را از دو چشمهسار عصر
جدید و اسالم پیامبر میجست و این امر را دردمندانه دنبال و هنرمندانه بیان میکرد».
وی روشنفکران و قشر نخبه جامعه را به یک «پروتستانیسم اسالمی» دعوت میکرد و
توده مردم را به «بازگشت به خویش» و رجوع به فرهنگ ناب بومی و شرقی فرا میخواند.
دکت��ر ش��ریعتی ی��ک روش��نفکر
پیش��رفتگرا ب��ود و از آن دس��ته
دکتر شریعتی باور داشت که غرب ،فرهنگ روشنفکرانی نبود که صرفاً درد دین
و تمدن و مذهب در کشورهای شرقی را داش��ته باش��د و از دنیای دینداران
غافل باش��د و ب��ا نگاهی معطوف به
نفی میکند .همچنین غرب این نحوه تفکر تمدنسازی به پیشرفت تعالیگرای
را القاء میکند که فرهنگ اروپایی برتر جامعه میاندیش��ید .دکتر شریعتی
است و همه جوامع برای رسیدن به تمدن همیش��ه توس��عه متعارف را دست
باید همرنگ شوند یافتنی برای جامعه و آن را از تجدد
جدا میدانس��ت .وی بر این باور بود
آنچه که باعث ش��ده این ملت استعمار زده به پیشرفت نرسند نداشتن روح خودآگاهی
و بیداری آنها است .از این رو ،سعی داشت نخست روح بیداری را در آنها بدمد و سپس
پیش��رفت خود به خود حاصل خواهد شد .اما او پیشرفت غربی را قبول نداشت و آن را
به باد انتقاد میگرفت و دنبال پیشرفتی بود که در آن معنویت و انسانیت غالب باشد .از
دید وی توسعه در کشورهای غربی بر اساس زیربنای فکری و فلسفی محکم و برخاسته
از شرایط مساعد اجتماعی آنها استوار بوده و متناسب با آن شکل گرفته است ،ولی در
کشورهای جهان سوم توسعه بر زیربنای فکری استعماری بناشده و هیچ تناسبی با زمینه
اجتماعی آنها ندارد .از نظر دکتر شریعتی «اگر جهان سوم به جای تقلید صرف از تمدن
صنعتی اروپا ،به بینایی و توانایی خود اقدام کند و با آگاهی و اطالع درست از موقعیت
خود و اروپا ،به چون و چرا بپردازد و روح انتقادی خود را پیدا کند ،میتواند تمدنساز هم
باشد .آن هم یک تمدن ابداعی و نو» (شریعتی .)83 :1371 ،مهمترین نقد دکتر شریعتی
به تمدن جدید غرب این اس��ت که الگوی غربی بعد معنویت را در نظر نمیگیرد و در
نتیجه معنای انس��انیت از این تمدن رخت بر بسته است« .اصوالً رنج و پریشانی تمدن
جدید معلول نداشتن سرمشق معنویت و سرشت انسانی است» (شریعتی.)540 :1371 ،
«تاریخ و جغرافیا هم شاهد است که زیر شعار پیشرفت ،همیشه این حقیقت و عدالت و
حق بوده است که پایمال شده و از یاد رفته است .این مردم گرسنه ،غارت شده و اسیر
بودهاند و قربانی شدهاند .چه بسا ارزشهای انسانی که در زیر ارابه بیرحم پیشرفت که
شتابی جنونآمیز گرفته و هر چه بر سر راه خویش میبیند ،لگدمال میسازد ،له شده و
مسخ و محو گشته است» (شریعتی.)190-189 :1369 ،
دکتر ش��ریعتی باور داش��ت که غرب ،فرهنگ و تمدن و مذهب در کش��ورهای شرقی

را نفی میکن��د .همچنین غرب این نحوه تفکر را القاء میکند
که فرهنگ اروپایی برتر اس��ت و همه جوامع برای رس��یدن به
تمدن باید همرنگ شوند .از این طریق غرب توانسته است تجدد
را به نام تمدن رواج دهد و کش��ورهای ش��رقی را مصرفکننده
کاالهای غربی س��ازد (جمش��یدیها و ن��وذری .)35 :1390 ،از
ای��ن رو ،وی میخواه��د به مردم القا کن��د و بفهماند که غرب
با تولید منابع مادی به نام تجدد خواس��ته است تمدن خود را
غال��ب کند و ملته��ا را با زرق و برق تج��دد به نفع خویش و
ب��ه نام تمدن غربی مصادره کند و به همین دلیل پیش��رفت را
موضوعی فرهنگی میدانس��ت و مانند اقبال الهوری با نهیبی
پیامبرانه ملتهای ش��رقی را برای دس��تیابی به منابع مادی و
استقالل اقتصادی فرا میخواند تا بیش از این غرب به نام کاال،
فرهنگ خود را مس��لط نکند .از نظر دکتر شریعتی «جامعهای
که نمیتواند منابع مادیاش را خودش استخراج کند ،میبینیم
که جامعههای دیگر این شایستگی را دارند از آن منابع استفاده
میکنند و بعد همین ملت که جیرهخوار مادی بیگانه میشود
از نظر فرهنگی همچنین سرنوش��تی وجود دارد .امکان ندارد جامعهای بدون استقالل
معنوی به استقالل اقتصادی برسد .چنان که امکان ندارد ملتی بدون استقالل اقتصادی
به استقالل معنوی برسد .این دو مکمل یکدیگرند و هر کدام موکول به دیگری هستند.
باید من از لحاظ اندیشه و خودآگاهی دارای شخصیت مستقلی در برابر غرب باشم تا از
لحاظ زندگی مادی و اجتماعی و اقتصادی هم این شخصیت مستقل را پیدا کنم .چنان
که برعکس��ش هم درست است» (شریعتی .)303-305 :1371 ،وی استقالل فرهنگی
را مقدم بر استقالل اقتصادی میدانست و تأکید میکرد« :برای اینکه به تولید اقتصادی
برس��یم ،باید به تولید فرهنگی برسیم ،این نمیشود که از لحاظ فرهنگی ما مستعمره
غرب باشیم ولی از لحاظ صنعتی مستقل ،چنین چیزی محال است .بنابراین ،تا زمانی
که ملتی به آگاهی انسانی -تفکر ،قدرت انتخاب و خالقیت -نرسیده نمیتواند به آگاهی
اقتصادی برسد .همیشه مصرف کننده بیگانه خواهد بود .اگر تولیدی هم داشته باشد ابزار
دست و کارگزار سرمایهداری است» (شریعتی.)507-508 :1371 ،
دکتر ش��ریعتی بین توس��عه متعارف و پیشرفت یا همان توس��عه تعالیگرا تفاوت قائل
بود و توس��عه را به معنای مادی آن
میانگاشت و پیش��رفت را به تعالی
نزدیک میدید تا توسعه رایج .وی بر دکتر شریعتی بین توسعه متعارف و
این باور بود که هدف هر دو انس��ان
اس��ت ام��ا در پیش��رفت میخواهد پیشرفت یا همان توسعه تعالیگرا
انس��ان را به نقطه باالتری برس��اند تفاوت قائل بود و توسعه را به معنای
ت��ا نیاز برت��ری را درک کرده و برای مادی آن میانگاشت و پیشرفت را به
رس��یدن به آن برنامهریزی کند .در تعالی نزدیک میدید تا توسعه رایج
توسعه ،رفاه و بهروزی مادی مطلوب
اس��ت که از طریق علم ،فناوری و صنعت و خدمات دنبال میش��ود .در تعالی ،از رفاه،
عدالت ،امنیت و دانش سخن به میان میآید ،اما جهت و مبنا معنویت است .در پیشرفتی
که دکتر شریعتی دنبال میکند ،هم علم و هم معنویت وجود دارد .دکتر شریعتی معتقد
است پیشرفت زمینی و کام ً
ال عینی است و برای این ادعا ،از قرآن و سه نماد ذکر شده در
آن ،دلیل میآورد .دکتر شریعتی جامعه پیشرفته را با سه ضلع علم ،عدالت و قدرت در
قرآن جستجو میکند و آن را الگوی همه جوامع میداند (جمشیدیها و نوذری:1390 ،
 )38و ابراز میدارد« :کتاب و ترازو و آهن در س��وره حدید ،س��ه سمبل و سه رمز است.
کتاب ،مظهر تفکر ،ایدئولوژی ،فرهنگ ،علم و ایمان اس��ت .آهن ،سمبل قدرت نظامی،
قدرت مادی ،قدرت اقتصادی ،قدرت تکنیک و قدرت انس��ان بر طبیعت اس��ت .ترازو،
سمبل برابری و عدالت و حق است» (شریعتی .)591-590 :1371 ،او معتقد است وجود
هر س��ه پایه برای ایجاد جامعه پیشرفته ضروری است و نبود هر یک ،باعث ابتر ماندن
تعالی جامعه است.
نتیجه آنکه؛
دکتر شریعتی نمونه یک روشنفکر پیشرفتگرا بود که با درک عمیقی از تاریخ و ادبیات
ایران و با قائل شدن رسالت دینی برای خود در فکر بیداری این ملت و دنیای اسالم بود که
بیش از این با استحمار خود در استعمار غرب و غربیها نمانند .او با به کارگیری همه وجوه
عقالنیت به دنبال پیشرفتی بود که خوداندیشی و بازگشت مستمر به خویشتن مذهبی و
ملی را در اذهان جامعه در خواب فرورفته در پی داشته باشد .وی با اصالح مکتب اسالم
و تصفیه و پاالیش منابع اسالمی ،به دنبال تعریف جدیدی از دین بود که نشان دهد دین
تکمیل کننده علم و توس��عه است و در این راستا سه ضلع علم ،عدالت و قدرت را مثال
میزند که در قرآن یاد شده است و آن را الگوی توسعه همه جوامع میداند.
منابع در دفتر ماهنامه در دسترس است.
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درکارگروه «الگوی سیاس��ی حکمت متعالیه» ،حجت االس�لام دکتر
نج��ف لکزایی الگویی را پیش��نهاد کرد که به الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت محتوای سیاس��ی دهد .به اعتقاد دکتر لکزایی س��ند الگو
نیاز به یک علت صوری دارد که با این پیشنهاد سعی شده است ،این
نیاز برطرف ش��ود .ب��ه عبارت دیگر این ش��اکله میخواهد بین ارکان
الگو در ذهن خواننده انس��جام ایجاد کند .بدیهی است که چون طرح
در اندیشکده سیاست و کارگروه
تخصصی صورت گرفته ،بحث از
تدابیرهمانپیشبردهایاپیشرانها
جنبه سیاسی مطرح شده است.
هستند که در یک تقسیم سه تایی
شامل«توسعهاقتصادی»«،تعالی این الگ��و قص��د دارد چگونگی
فرهنگی» و «تعادل سیاسی» میشود پیشرفت سیاسی را نشان دهد.
در ش��الوده ای��ن ط��رح مبانی
ق��رار دارد که بر نظریه پیش��رفت متعالی توحیدی مبتنی اس��ت .این
نظریه «پیش��رفت متعالی» را در برابر «توسعه پایدار» مطرح میکند
که دع��وت اصل��ی آن به
ت�لاش برای عب��ور کردن
از مادی��ات و رس��یدن به
خداگرای��ی و مالقات خدا
است .ش��عار آن آیه قرآنی
«تعال��وا الی کلمه س��واء»
است ،آیهای که تأکید آن
بر مش��ترکات بین تمامی
انسانها اعم از مسلمان و
غیرمس��لمان است .از این
نظریه به مبانی میرسیم.
مبانی به دو قسمت تقسیم
میشود :اول مبانی عام که
در اندیش��کده سیاست از
اص��ل دوم قانون اساس��ی
الهام گرفته ش��ده اس��ت.
دوم مبانی خاص سیاسی
ک��ه طبق نظر اندیش��کده
سیاست  16مؤلفه (آزادی،
استقالل ،عدالت سیاسی،
هویت سیاس��ی ،مشارکت
حکمران��ی
سیاس��ی،
مش��روعیت
خ��وب،
سیاس��ی ،نظم و امنیت و
ثبات سیاس��ی ،سیاس��ت
قانونم��دار و عقالن��ی،
تحدی��د ق��درت ،جامع��ه
مدنی ،مردمساالری دینی،
جمهوریت ،س��ازوکارهای

حل منازعه ،غیرسیاس��ی کردن دیوانساالری ،ش��هروندی) را شامل
میشود .مبانی خاص سیاسی در یک کالم همان «جمهوری اسالمی»
با دو ویژگی «اس��تقالل» و «آزادی» است .این مبانی آرمانهای ما را
ترسیم میکند؛ آرمان ما این است که تبدیل به یک «جامعه پیشرفته
توحیدی» بشویم به لحاظ فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،منطقهای ،محلی
و  ...یعنی در نهایت همان لقاءاهلل که باید به آن برس��یم .اگر از منظر
دولت و سیاست طرح کنیم یعنی از امنیت دنیوی و اخروی برخوردار
باش��یم .آرمان ما به ش��کل تفصیلی ارتقای وجود است در همه ابعاد،
س��احات ،س��طوح و مؤلفههایی که در این شاکله ذکر شده است .گام
بعدی رسالت است :رسالت ما «پیشروی» است یعنی امروز ما مساوی
دی��روز نباش��د و مرتب رو به جل��و حرکت کنیم .این پیش��روی باید
توحیدی باشد نه تنازعی (چه چپی چه راستی)؛ یعنی همان «ارتقای
مستمر وجود» که این الزامی دارد به نام «کارآمدی» ،لذا وقتی مرتب
پیش��رفت میکنیم که کارآمد باش��یم .همچنین با استفاده از بیانات
«مق��ام معظم رهبری» که
 5مرحله را گفتهاند رسالت
ما پس از انقالب اس�لامی
و ایج��اد نظ��ام اس�لامی،
سه چیز اس��ت :اول دولت
اسالمی بشود ،دوم جامعه
اس�لامی بش��ود و س��وم
تمدن و امت اسالمی شکل
گی��رد .در گام بع��دی افق
تعیین میشود؛ افق پیش
روی ما 50 ،س��اله اس��ت
ک��ه طب��ق فرمای��ش امام
تش��کیل «اتح��اد جماهیر
اسالمی» اس��ت .برای این
هدف تدابیر ما چیس��ت؟
تدابی��ر همان پیش��بردها
یا پیش��رانها هس��تند که
در یک تقس��یم س��ه تایی
شامل «توسعه اقتصادی»،
«تعال��ی فرهنگ��ی» و
«تعادل سیاسی» میشود.
همچنی��ن تدابی��ر چه��ار
ش��اخه «س��اختارها»،
«کارگزاران»« ،قوانین» و
«رفتاره��ا» را (برای تحقق
مردمس��االری دین��ی در
مبانی) در بر دارد.

اخبار مرکز

الگویی برای پیشرفت سیاسی
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ماموریت گرا شدن دانشگاه ها و مراکز علمی؛
دیدگاه

10

نگاهی به الزامات و راهکارها
آق��ای دکت��ر وحید احمدی مش��اور وزی��ر و رئیس
مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کش��ور ،در نشست
اندیشکده علم درباره « الزامات و راهکارهای مربوط
ب��ه مأموریتگرا ش��دن دانش��گاهها" به س��خنرانی
پرداخت .ایش��ان ضمن اش��اره به اینکه مأموریتگرایی در دانشگاهها
و مراکز پژوهش��ی در دنیا را میتوان با ظهور س��ه سیاست کلی تحت
عنوان سیاس��ت علم ،سیاس��ت فناوری و سیاس��ت نوآوری در ارتباط
دانست ،اظهار داشت با ظهور هرکدام از این سیاستها یک نوع نگرش
به مأموریتگرایی ظاهر میش��ود .هدف اصلی در سیاستهای علم و
س��رمایهگذاری در بخش علم ،آثار بالقوه آن بر حوزه توسعه اقتصادی
و امنیتی میباش��د .در آن دوره تمرکز سیاست علم ،عمدتاً بر تولید و
توس��عه دانش علمی و مبانی و بنیادهای علم بود .سیاست فناوری بر
توسعه فناوریهای دانشمحوری همچون فناوریهای اتمی ،فضایی،
کامپیوت��ر ،ژنتی��ک و دارو و
هدف اصلی در سیاستهای علم و فناوریهایی که محور رش��د
سرمایهگذاری در بخش علم ،آثار بالقوه اقتصادی بودند تأکید داشت.
آن بر حوزه توسعه اقتصادی این فناوریها دس��تاوردهای
تج��اری متع��ددی ب��ه
و امنیتی میباشد
هم��راه دارد و همچنی��ن با
نوآوریهایی که در آن ش��کل میگیرد موجب توسعه بازارهای جدید
میش��ود .اهداف سياست فناوري تفاوت زيادي با سياست علم ندارد،
اما تأكيد بيشتري بر اهداف اقتصادي و بیشتر مبتنی بر رویکرد ابزاری
اس��ت .اهداف اصلي سياست نوآوري ،رش��د اقتصادي و رقابتپذيري
بينالمللي است .در سياست نوآوري ،تمركز از دانشگاهها و بخشهاي
فناوران��ه به تمام بخشهاي اقتصادي مؤث��ر در فرآيند نوآوري انتقال
يافته اس��ت .همچنين توجه خاصي به ابعاد سازماني و نهادي ميشود
كه شامل ايجاد شايستگي و عملكرد سازماني باال است.
ایش��ان در ادامه ب��ه ابزارهایی که در هر یک از این سیاس��تها مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،اش��اره و تأکی��د کرد؛ هر چه سیاس��تها از
سمت سیاس��تهای علم به س��مت سیاس��تهای فناوری و نوآوری
حرک��ت میکند ،نقش دانش��گاه ب��ه عنوان یک نهاد علمی مس��تقل
از جامع��ه به ی��ک بازیگر مهم در درون جامعه تغییر ش��کل میدهد.
این تغییر ش��کل ضرورت توجه دانش��گاهها به نیازهای ملی و محلی
و به تبع آن مأموریتگرا ش��دن دانشگاهها و مراکز پژوهشی را منجر
میش��ود .از برخی از مهمترین ابزارها در سیاس��ت عل��م میتوان به
منابع مال��ي تحقيقاتي دولتي ،نهادهاي تحقيقاتي (نيمه) دولتي(مثل
آزمايش��گاهها ،دانش��گاهها ،مراكز تحقيقاتي و غيره) ،پاداشهایهاي
مالياتي به ش��ركتها ،حمایت از زیرساختهای آموزش عالي و حقوق
مالکی��ت فکری اش��اره کرد .این ابزارها در سیاس��ت فن��اوری؛ خريد
دولتي ،كمك دولت به بخشهاي اس��تراتژيك جهت توسعه فناوری،
نهادهاي پيوند دهنده (بين جهان تحقيقات و صنعت) ،آموزش نيروي
كار و بهبود مه��ارت هاي فني استانداردس��ازي و پیشبینی فناوری
و همچنین در سیاس��ت نوآوری؛ ش��امل بهب��ود مهارتهاي فردي و
تواناييهاي يادگيري (از طريق سیس��تم آم��وزش عمومي و آموزش
نيروي كار) ،بهبود عملكرد و يادگيري س��ازماني ،بهبود دسترس��ي به
اطالع��ات :جامعه اطالعات��ي ،تنظیم مقررات محيط زيس��ت ،تنظیم
مقررات زيست-اخالقي ،تنظیم قوانين شركتي ،تنظیم قوانين رقابت،
بهبود س��رمایه اجتماعي براي توسعه منطقهاي :خوشهها و ناحيههاي

صنعتي و پيشبيني هوشمند میشود.
ایش��ان در ادامه دو نمون��ه بینالمللی در مأموریتگرایی دانش��گاهها
(دانشگاههای چین و آلمان) را مثال زدند .مؤسسات آموزشی در آلمان
شامل دانش��گاههای اصلی ،دانشگاههای علوم کاربردی ،دانشکدههای
فنآوری و مؤسس��ات همکاریهای آموزشی هس��تند .دانشگاهها در
کش��ور چین نیز ش��امل دانشگاه آکادمیک ،دانش��گاههای کاربردی و
مهارتی میباشند.
در ادامه ایش��ان ضمن اش��اره به اسناد باالدستی همچون نقشه جامع
علمی کشور ،سند آمایش آموزش عالی کشور ،برنامه ششم توسعه که
در آنها به مأموریتگرایی اش��اره ش��ده است ،به توضیح آنها پرداخت.
برای مثال در ماده  5س��ند آمایش آموزش عالی کشور اینطور آمده
اس��ت« :وزارت عل��وم ،تحقیقات و فن��اوری موظف اس��ت به منظور
پاس��خگویی به نیازهای گوناگون کش��ور در بخشهای مختلف ،طرح
مأموریتگرای��ی مؤسس��ات
آم��وزش عالی را ب��ا توجه به
س��طح عملکردی بینالمللی ،هر چه سیاستها از سمت سیاستهای
مل��ی ،منطق��های و خ��اص علم به سمت سیاستهای فناوری و
تدوی��ن کند و پس از تصویب نوآوری حرکت میکند ،نقش دانشگاه
اج��را کن��د ».همچنی��ن در به عنوان یک نهاد علمی مستقل از
برنامه ششم توسعه مأموریت جامعه به یک بازیگر مهم در درون
دانش��گاهها ب��ه چهار دس��ته جامعه تغییر شکل میدهد
تقسیم شده اس��ت .برخی دانشگاههای بزرگ با توجه به تواناییهایی
ک��ه دارند مأموریت فراملی خواهند داش��ت و به بقیه دانش��گاهها هم
ی��ا مأموریت منطقهای محول خواهد ش��د ،یا مأموریت اس��تانی و یا
مأموریت محلی.
س��ه نگرش گس��تره جغرافیایی ،گستره کارکردی و گس��تره نیاز در
تبیین مفهوم مأموریتگرایی دانش��گاهها از جمله مباحثی بود که در
ادامه توس��ط ایشان مطرح ش��د .در گس��تره جغرافیایی دانشگاهها و
مراکز پژوهش��ی با گس��تره عمل بینالمللی ،عالوه ب��ر وظایف ملی و
محلی نس��بت به رفتارهای علمی بینالمللی نیز مس��ئول میباشند و
باید اس��تانداردهای خود را به مجموعههای بینالمللی نزدیک نمایند.
گستره عمل در سطح بینالمللی ،ملی یا منطقهای نافی وظایف محلی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی نمیباشد.
در گس��تره کارکردی اصطالحاً دانشگاههای نسل یک ،نسل دو ،نسل
س��ه و نسل چهار مطرح میشود .دانشگاههای نسل اول ،دانشگاههای
آموزشمحور هس��تند که رس��الت اصلی آنها آموزش و صدور مدرک
تحصیلی میباشد که اغلب دانش��گاههای کشور ما نسل یک هستند.
دانشگاههای نسل دوم ،دانش��گاههای پژوهشمحور هستند و رسالت
اصلی این دانش��گاهها ع�لاوه بر وظای��ف مرتبط با آموزش ،توس��عه
مرزهای دانش و انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی اس��ت .رویکرد
نس��ل دوم دانشگاهها در کشور در  15سال اخیر در دانشگاههای تراز
اول کشور تبلور یافت و افزایش بروندادهای پژوهشی همچون مقاالت
از جمله آثار این رویکرد میباشد .با توسعه اقتصاد دانشبنیان ،توسعه
مبتن��ی بر تولید به س��مت توس��عه مبتنی بر دانایی ،نیروی انس��انی
کارآفری��ن به جای نیروی انس��انی ماهر ،دانش��گاه کارآفرین به جای
دانش��گاه مهندس پرور ،ش��رکتهای ( SMEش��رکتهای کوچک و
متوسط) به جای سازمانهای غول پیکر ،پارکها به جای شهرکهای
صنعتی ،کریدورهای علم و فناوری به جای مناطق بزرگ صنعتی قرار
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گرفت و این مس��ئله موجب ش��د تا ساختار دانش��گاهها نیز به سمت
دانشگاه نسل سوم حرکت نماید .این دانشگاهها رویکردی اقتصادیتر
به دانش��گاهها دارند .برای تبدیل ش��دن به دانشگاه نسل سوم ،نیاز به
تدوین نقش��ه راه است .نقشه راه ش��امل بخشهای مختلفی از جمله
سیس��تمها ،فرهنگ ،ارزش��یابی و پایش اس��ت اما در حوزه راهبردی
باید تخصصگرایی هوش��مندانه بر پایه آمایش را مد نظر قرار داد .در
این روش بر مأموریتگرایی دانش��گاهها تأکید میشود و تقریباً برشی
از نقش��ه علمی کش��ور برای اس��تانها و مراکز آمایشی فراهم شده تا
مش��خص ش��ود هر کدام از مراکز آمایشی باید در چه محدودهای کار
کنند .اساس بر این است که هر کدام از دانشگاهها در یک حوزه خاص،
تخصصگرایی داشته باشند.
هدف دانشگاههای نسل چهارم تنها تخصصگرایی هوش��مندانه
آموزش ،پژوهش و کارآفرینی نیست ،همان برنامه تدوین شده در
حوزه آمایش است که شامل
بلکه در سطحی باالتر به اثرگذاری
راهبردهای اساس��ی اس��ت
بر جامعه خود چشم دوخته است .برای اینکه دانشگاهها بتوانند
شکلدهی آینده جامعه مهمترین در تماس با مناطق دانش��ی
مأموریت این دانشگاهها است قرار بگیرند .هماکنون برخی
از دانشگاههای تراز اول کشور در حال تالش جهت به کارگیری رویکرد
نسل سوم هس��تند و ابزارهایی چون مراکز نوآوری ،رشد و پارکهای
علم و فناوری دانشگاهی در این راستا تعریف شدهاند .در این میان از
مهمترین نقشهای مورد انتظار از دانشگاهها میتوان به ايجاد جريان
نوآوري در كش��ور ،عرضة دانشآموخت��گان كارآفرين به جامعه ،حل
مش��كالت جامعه ،دولت ،بنگاهها ،ايج��اد نظام يادگيري در طول عمر
براي حمايت از دانش آموخت��گان كارآفرين ،تربيت نيروي متخصص
براي تدريس ،پژوهش ،مش��اوره و كارشناس��ي در ام��ور كارآفريني،
پشتيباني علمي و كارشناسي از اصالحات اقتصادي -اجتماعي ،توليد
دانش بومي كارآفريني براي تأمين نيازهاي كشور ،حمايت از تشكيل
توس��عه ش��بكههاي تخصصي كارآفريني ،ايجاد شركتهاي مبتني بر
فناوريهاي پيشرفته ،تربيت دانشآموختگان كارآفرين آماده تأسيس
كسب و كار جديد اشاره کرد.
هدف دانش��گاههای نس��ل چهارم تنها آموزش ،پژوهش و کارآفرینی
نیس��ت ،بلکه در س��طحی باالتر ب��ه اثرگذاری بر جامعه خود چش��م
دوخته اس��ت .ش��کلدهی آین��ده جامع��ه مهمتری��ن مأموریت این
دانشگاهها است .دانشگاه نسل چهارم به شدت با فرهنگ جامعه خود،
درآمیخته است و بخش فرهنگ در آن قویتر است .اما گستره نیازها
ش��امل حوزههای مختلف اعم از فناورانه ،اجتماعی یا س��ایر نیازهای
جامعه میباشد .حوزههای فناوری همچون بایو ،نانو ،فناوری اطالعات
و ارتباط��ات یا حوزههایی چون علوم اجتماع��ی و مدیریتی نیازهایی
میباشند که توسط بخشهای دولتی یا بخشهای صنعتی و اقتصادی
ارائ��ه میش��وند .ارائه دهنده این نیازها یا از ط��رف حاکمیت و دولت
هس��تند یا از طرف صنعت و بخشهای اقتصادی .مس��ائل بنیادینتر
و ریس��کپذیرتر عمدتاً از طرف دولته��ا به عنوان نیاز و مأموریت به
دانشگاهها پیشنهاد میشود .مث ً
ال فعالیت در حوزه توسعه فناوریهای
دفاعی در بخش��ی خاص .مسائل کاربردیتر و نزدیکتر به بازار توسط
بخشهای صنعتی و اقتصادی ارائه میشوند .حوزه نیازها میتواند در
بخشهای فناورانه همچون نانو ،بایو ،هستهای ،پزشکی و  ...باشد یا در
حوزههای اجتماعی و سایر نیازها همچون علوم اجتماعی و  . ...تاریخ
و شرایط نشان میدهد که رویکردهای دستوری به دلیل مقاومت بدنه
دانشگاهها محکوم به شکست است.
اگر دانشگاه را به شکل یک سیستم در نظر بگیریم ،اعضاء هیئت علمی
و دانشجویان و منابع مالی ورودیهای آن محسوب میشوند ،خروجی
آن نیز یا تربیت نیروی انس��انی اس��ت یا خدمات علمی و پژوهشی یا

شرکتهای دانشبنیان و  Spin offو یا خدمات فرهنگی و اجتماعی.
در داخل آن نیز مجموعه عوامل و نظامات و فرآیندهایی است که باید
در داخل دانش��گاه بر روی آنها تمرکز کرد .در تفسیر جدید ،دانشگاه
دیگر مس��تقل نیس��ت .بنابراین اگر میخواهیم به سمت دانشگاههای
نس��ل س��وم و چهارم پیش برویم ،باید تأثیر نظام اقتصادی و اشتغال،
آموزش و پرورش ،نظام سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ،صنایع
و کس��ب و کارها و س��ایر نظامهای اجتماعی را بر دانش��گاه در نظر
بگیری��م .به عبارت دیگر تحوالت دانش��گاه به س��مت مأموریتگرایی
صرفاً از طریق کارکردهای درونی دانش��گاه میس��ر نیس��ت و بایستی
کارکردهای پیرامونی نیز در این راستا همراه باشند.
دکتر احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت هرم دانشگاهها
دچار بحران اس��ت اظهار داش��ت که در دنیا تحول��ی در حال صورت
گرفتن است ،به خصوص در دانشگاههای آمریکا و کانادا ،سرمایهگذاری
روی دانشجویان کارشناسی است؛ چون معتقدند ،اینها هستند که در
صنعت اثرگذار خواهند بود .چیزی که ما در ایران از آن غافل هستیم.
دانش��گاه جزئی از جامعه اس��ت؛ نبای��د با ایجاد دیوار ب��ه دور آن به
صورت جزیره و بدون ارتباط با پیرامون خود درآید .الزم اس��ت تفکر
و ارتباطات اجتماعی مردم و معماران اصلی نظام دانش��گاهی در این
خصوص تغییر کند .دانش��گاه برخاس��ته از جامعه و متأثر از مدیریت
کالن کش��ور و بستر فرهنگی جامعه اس��ت .مطلوب است که برآیند
عملکرد دانشگاه هم با درنظرگرفتن مجموعه نقاط قوت و ضعف کشور
ارزیابی ش��ود .برخی عناصر مؤثر در مأموریتگرا کردن دانشگاهها در
رویکردهای نرم سیاس��تگذارانه شامل نظام تأمین مالی ،نظام جذب
و ارتق��ا و نظام پذیرش دانش��جو اس��ت .در بخش نظ��ام تأمین مالی
در دنیا برای مأموریتگرا کردن دانش��گاهها از طریق رویکردهای نرم
سیاستگذارانه اصول مشخصی
رعایت میشود.
دانشگاههای نسل اول ،دانشگاههای
دانش��جویان
ی��ک؛
در اص��ل
آموزشمحور هستند که رسالت اصلی
محسوب
شاغل
دکترا
ارش��د و
آنها آموزش و صدور مدرک تحصیلی
حق��وق
بایس��تی
و
ش��وند
می
میباشد که اغلب دانشگاههای کشور
بگیرن��د و این ام��ر هزینههای ما نسل یک هستند
زی��ادی به دانش��گاهها تحمیل
میکن��د .در اصل دوم؛ برای جبران این هزینهها دو منبع اصلی مالی
برای جذب دانش��جو در مقاطع ارش��د و دکترا وجود دارد و دولتها
س��ایر حمایتهای خود را بیشتر در الیه تربیت نیروی کار در مقاطع
کارشناس��ی و کاردانی و توسعه زیرس��اختهای دانشگاهی تخصیص
میدهن��د .صندوقه��ای تأمی��ن مالی دول��ت مش��ابه  NSFآمریکا،
اولویته��ا و مأموریتهای دولتها را دنبال میکنند .ارتباط با صنعت
و دریافت پروژههای صنعتی و فناورانه و اقتصادی نیز بسیار تأثیرگذار
اس��ت .در صورتی که دانش��گاه و اس��اتید آن نتوانند در جذب منابع
بر اس��اس مأموریتهای این دو بخش موفق باش��ند ،احتمال پذیرش
دانش��جو مقاطع ارشد و دکترا آنها به شدت کاهش مییابد .در نتیجه
به صورت خودکار دانش��گاههای نس��ل دو به بعد به س��مت پاسخ به
مأموریتها حرکت میکند .بر اساس همین شرایط دانشگاهها مجبور
میشوند نسبت به جذب اس��تادانی اقدام کنند که امکان پاسخگویی
به مأموریتها را دارند.
همچنی��ن اس��تادانی که این ام��کان را ندارند ،به ط��ور خودکار کنار
گذاش��ته میش��وند و در این نظ��ام دانش��گاهی این اس��تادان ،ارتقا
نمییابند .همچنین دانش��گاه با توجه ب��ه مأموریتها و طرحهایی که
مطابق مأموریتها بایستی انجام دهد اقدام به پذیرش دانشجو خواهد
کرد و رویکردهای متمرکز و بیهدف جذب دانش��جو در مقاطع ارشد
و دکترا کنار گذاشته خواهد شد.

11

آذر ماه  1397شامره 66

معرفی
تکنگاشت

12

بنیادهای عدالت فضیلتمند و الگوی ایرانی اسالمی عدالت
این تکنگاشت نوشته دکتر محمدتقی قزلسفلی
دانش��یار دانش��گاه مازندران بوده که در س��ال
 ۱۳۹7و در  104صفحه توسط انتشارات مرکز
الگو ،چاپ ش��ده که خالصهای از آن ،به ش��رح
زیر میباشد:
بر کسی پوشیده نیس��ت کلیدواژه عدالت یکی
از کهنتری��ن و در عین ح��ال مهمترین اهداف
مذاه��ب ،مکاتب فکری و نظامهای سیاس��ی از
گذش��ته تا به امروز بوده اس��ت .به گونهای که
میت��وان گفت از ابتدای اندیش��هورزی در باب
امر سیاس��ی تاکنون ،دو مفهوم عدالت و برابری
با یکدیگر س��خت عجین بودهاند .نقطه عزیمت
اندیش��ه سیاس��ی با بحث مس��توفای عدالت از
س��وی افالتون و در چند دهه اخیر با جان راولز
موید این امر اس��ت .عدالت در معنای قس��ط،
دادگستری ،مساوات و انصاف ،واجد پرسشهای
متنوع و کثیری اس��ت که درباره عمل و رفتار و
شیوه زیست درس��تمان چه در سطح فردی و
چه جمعی یا سیاس��ی قضاوت میکند و هم چنین درستی اعمال افراد
خصوص��ی و مقامات و کارگزاران عمومی و همس��و با آن درباره حقوق
و تکالی��ف و تعهدات فرد و ماهیت سیاس��تهای اقتصادی و اجتماعی
نظامهای امروزی مقیاس درس��تی عرضه میکند .به همین دلیل باید
در نظر داش��ت ک��ه بحث عدالت تنها در س��احت نظرورزی نمیگنجد
بلکه اساس��ا معطوف به عمل اس��ت و به این اعتبار ،موضوع اصلی آن
تصمیمگی��ری برای یافتن معیارها و مالکهایی اس��ت که بر طبق آن
اعمال آدمیان در س��طوح مختل��ف و حوزههای گوناگ��ون در رابطه با
یکدیگر مورد داوری قرار میگیرد.
آنچه که در این پژوهش قصد بررس��ی آن داریم تالش��ی اس��ت جامع
از یک س��و برای نش��ان دادن این مهم که نگرشهای قدیمی و رایج از
عدالت روی هم رفته نارسا هستند و همسو با آن ارائه الگویی از عدالت
فضیلت مند که همسو و مقوم مبادی تاریخی و فرهنگی زیست جهان
ایرانی اسالمی باشد .به ویژه در زمانهای که مناسبات جهانی و ترتیبات
اقتصادی -سیاسی موجود موجب رنج و ناخوشنودی انسانها در اینجا
و آنجا ش��ده است .بر این اس��اس هدف پژوهش حاضر نه فقط اشاره و
آش��کار کردن نابسندگی کمال عدالت در تئوریهای تاکنون ارائه شده
اس��ت بل ایجاد فرصت و امکانی ن��و از تبیین اخالقی -معرفتی عدالت
در پیوس��تار منطق س��هگانه زیست جهان ایرانی اس�لامی است که به
تجربه در این یک س��ده مشاهده ش��ده در نظریهپردازیها و همینطور
شکل حکمرانی سیاس��ی مورد توجه جدی قرار نگرفته است .در تاریخ
نظریهها میخوانیم که عدالت در اصل ویژگی نفس فردی اس��ت که در
جامعه انعکاس مییابد .فضیلت فکر ،تعقل است؛ فضیلت اراده شجاعت
است؛ و فضیلت ش��هوت ،میانهروی اس��ت .با این طرحواره سهگانه در
حوزه عدالت فردی ،آنچه م��ا از عدالت فضیلتمندانه مراد داریم همانا
س��ه بعد یا پایه زیس��ت جهان ایرانی اسالمی اس��ت که وامدار میراث
س��نتی حکمرانی عادالنه ایران پیش از اسالم ،حکمرانی عادالنه تجربه
ش��ده در دوران حکمرانی امام علی (ع) و ماال مبانی عدالت مدرن که با

تحول و دگرگونی ناشی از انقالب اسالمی مورد
توجه قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،اگر ادعا
کنیم وقوع انقالب اسالمی هم به پرسش گرفتن
ماهیت حکمرانی گذشته بود و هم ارائه آگاهی
نوآئی��ن از معن��ای اس��تقالل و عدالت خواهی
س��خنی به گزاف نگفتهایم .اما ای��ن تنها وجه
نخست آشکارگی حقیقت است وجه دوم و قابل
اثبات عملی س��اختن آرمانها و گفتمان مورد
نظر اس��ت که نقص��ان در آن یا تعلل در اجرای
صحیح آن میتواند اس��باب نارضایتی و ناکامی
بیش از پیش نظام سیاسی را فراهم آورد.
نیک میدانیم عدالت در اندیشه و امر حکمرانی،
تاری��خ کهن و در دوره اس�لامی ای��ران دارای
جایگاه رفیع و پر ارزش��ی بوده است .این سخن
شیوای امام علی (ع) که ملک و حکومت با کفر
برج��ای میماند ام��ا ظلم آن را بر م��ی اندازد،
ناظر به جایگاه مح��وری عدالت در روابط میان
آدمیان در اجتماع اسالمی و ملی ماست .با این
مالحظه پیش گفته س��وال اصلی پژوهش حاضر از این قرار اس��ت که
مولفههای تعیین کننده عدالت در قالب زیس��ت جهان ایرانی اسالمی
و هنجارهای امروزی عدالت چیس��ت؟ و چه مختصاتی دارد؟ نویسنده
در پاس��خ به پرس��ش مطروحه با اس��تفاده از روش شناس��ی هنجاری
انتقادی و بهرهگیری از مبانی نظریه زیس��ت جهان ،یک الگوی تلفیقی
س��ه بعدی از عدالت را ترس��یم کرده است که در آن یک رابطه معنادار
و قاب��ل تکیه میان انگارههای مربوط به عدالت در س��ه وجه حکمرانی
عدالت محور وج��ود دارد .به منظور تبیین اهمیت این فرضیه و امکان
اثبات آن از بنیادهای س��هگانه عدالت ایرانی اسالمی بهره گرفتهایم که
عبارتند از :بنیاد حکمرانی ایرانشهری که موید عدالت خویشکارانه است.
دوم بنیاد حکمرانی ش��یعی که موید عدالت دادگرانه اس��ت و سرانجام
بنیاد حکمرانی مدرن که وامدار و حامی عدالت خدمتگزارانه اس��ت .هر
کدام از این س��ه وجه مورد اش��اره با رویکرد تاریخی و متکی بر شواهد
بررس��ی و ضرورت حضور آنها در یک س��اخت سه وجهی از عدالت که
فضیلتمندانه عنوان میشود ،تشریح شده است.
اهمیت این وجه از عدالتخواهی یا عدالتگستری هم این است که الگوی
یادش��ده به اقتضای زیست جهان بومی و با لحاظ قرار دادن هنجارها و
ارزشهایی شکل میگیرد که هم زمان بر ارتباط و بهرهگیری از مفاهیم
س��نتی که راقم این س��طور آن را «اتصال مبتنی بر س��نت» مینامد و
هم ش��رایط امروزین عدالت منصفانه تاکید و توجه کرده است .پژوهش
حاض��ر جدای از طرح پرس��ش از آنچه مختص��ات عدالت فضیلتمند
مینامد ،برخی پرس��شهای ضروری در جهت اثبات فرضیه خویش را
نیز مطرح و در حد مقدورات به آن پاسخ داده است :بهرهگیری از مبادی
نظریه هنجاری و زیست جهان چگونه میتواند در خدمت ایضاح منطق
بنیادهای سهگانه عدالت فضیلتمند باشد؟ از سوی دیگر این بنیادهای
مورد نظر از چه شرایط تاریخی و فرهنگی سرچشمه میگیرد؟ بر طبق
این مبادی ارزش��ی ک��ه گاه مبادی متافیزیکی پی��دا میکند ،اصول و
موازین عدالت سیاسی چه ترتیباتی پیدا میکند؟

آذر ماه  1397شامره 66

س��ند الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت در جمع حدود یکصد نفر از استادان
دانش��گاه صنعتی اصفهان با حض��ور دکتر هادی اکب��رزاده ،معاون علمی و
تقس��یم کار ملی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در روز سه شنبه4 ،
دی ماه س��ال جاری در محل دانش��گاه صنعتی اصفهان به بحث و بررس��ی
گذاشته شد.
دکت��ر اکبرزاده به تش��ریح فرایند طراحی الگ��و و نوآوریهای محتوایی آن
پرداخ��ت .وی در فراین��د طراحی الگو ،به س��ه ویژگی منحص��ر به فرد آن
اش��اره کرد :ویژگی اول ،روش��مند بودن فرایند طراحی و ابتکاء آن بر نقشه
راه مدون ،مطالعات مسئلهشناس��ی ،شناس��ایی ظرفیته��ای ماندگار ملی،
آیندهپژوه��ی و بهرهگیری از تجارب جهانی اس��ت .ویژگ��ی دوم در فرایند
طراحی الگو ،مشارکت گس��ترده جامعه علمی و نخبگانی کشور و مطالعات
گسترده پشتیبان الگو اس��ت .ویژگی سوم ،انجام نظرخواهی محتوایی سند
قبل از ابالغ آن و دعوت گس��ترده از همه صاحبنظران ،اندیش��مندان و نیز
مراجع سیاستگذاری ،قانونگذاری و برنامهریزی کشور جهت مشارکت در
ارتقاء سند الگو است.

استاد دانش��گاه صنعتی اصفهان ،در خصوص نوآوریهای محتوایی سند ،به
دو مقوله اش��اره کرد :اول ،هدف گذاریهای تحولآفرین ،که در متن س��ند
گنجانده ش��ده اس��ت .نظیر التزام عملی مسئوالن به حد کفاف در معیشت،
بهرهگیری نظاممند از مش��ورت جمعی نخبگان ،دسترسی همگانی به نظام
قضای��ی عادالنه ،شفافس��ازی فراینده��ای تخصیص امکان��ات و امتیازات
دولت��ی ،تأکید بر عدال��ت و معنویت .دوم ،هدفگذاریه��ای کمی که قابل
شاخصگذاری و ارزیابی باشد .نظیر توقف خامفروشی و جایگزینی با زنجیره
تولید ارزش افزوده ظرف  15س��ال ،کاهش جمعی��ت حقوقبگیر دولتی به
کمتر از یک درصد جمعیت کشور ،جایگاه ایران در میان پنج کشور در تولید
اندیشه ،علم و فنآوری یا داشتن یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا.
در ادامه جلس��ه ،ش��رکتکنندگان ب��ه ارائه دیدگاهها و نقط��ه نظرات خود
پرداختند و پرس��شهایی مطرح کردند که دکتر اکبرزاده ،ضمن پاسخگویی
مبس��وط به سواالت ،به تشریح س��ازوکارهای پیشبینیشده برای مشارکت
جامعه علمی در تکمیل و ارتقاء الگو پرداخت.

اخبار مرتبط

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت روی میز
استادان دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری نشست هماندیشی مسئوالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
و مدیران حوزههای علمیه استان چهار محال و بختیاری
با معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگو
نشس��ت هماندیش��ی مس��ئوالن دانش��گاهها ،مراکز آموزش عالی و مدیران
حوزههای علمیه استان چهار محال وبختیاری با دکتر هادی اکبرزاده معاون
علمی و تقس��یم کار ملی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،با حضور
دکتر س��عید کریمی رئیس دانش��گاه ش��هرکرد ،حجت االسالم دکتر سعید
صفی مس��ئول دفتر نه��اد نمایندگی رهبری در دانش��گاه ،دکتر رضا خوش
سیر معاون پژوهشی دانش��گاه شهرکرد ،دکتر بهروز شیران معاون آموزشی
دانش��گاه شهرکرد و جمعی از اس��تادان و نخبگان دانشگاهها ،مراکز آموزش
عالی و مدیران حوزههای علمیه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
دکت��ر هادی اکبرزاده در این نشس��ت ضمن تبریک س��الروز وحدت حوزه
و دانش��گاه گفت :رهبر در تاریخ دوم خرداد س��ال  ۱۳۹۰در حکمی ،مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت را تش��کیل دادند و رئیس و اعضای شورای
عالی آن را منصوب کردند .چارچوب الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،معرف
س��یر کلی تحوالت مطلوب ایران درعرصه فکر ،عل��م ،معنویت و زندگی به
س��وی تمدن نوین اس�لامی ایرانی تا پنجاه س��ال آینده اس��ت .این الگو با
مش��ارکت گس��ترده متفکران و صاحبنظران ایرانی و بر اس��اس جهانبینی
و اصول اس�لامی و ارزشهای انقالب اس�لامی بر طب��ق روشهای علمی و
با اس��تفاده از دستاوردهای بش��ری و مطالعه آیندهپژوهانه تحوالت جهانی
طراحی شده و شامل مبانی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر است.
مأموریت مهم و افتخارآفرینی که رهبر فرزانه انقالب اسالمی ایران بر عهده
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گذاشتهاند ایجاب میکند که ساختاری
چابک ،پویا ،هوشمند و متناسب با این وظیفه خطیر برای آن تعبیه شود.
از س��ال  ۱۳۹۰که مرکزی برای طراحی الگو تأس��یس شد .اولین سوال این
بود که چگونه این کار را انجام دهیم؟ پاس��خ را در مراجعه به جامعه علمی
یافتیم .بنابراین در اولین کنفرانس��ی که برگ��زار کردیم این هدف را دنبال
کردیم .با حاصل نظرات اس��تادان حوزه و دانش��گاه در آن کنفرانس نقش��ه
راهم��ان را ترس��یم کردیم .از جمله کارهایی که انج��ام دادیم راهاندازی ۱۴
اندیش��کده بود که با اس��تادان حوزه و دانشگاه در این اندیشکدهها همکاری
داریم.
عضو ش��ورای عال��ی مرکز الگوی اس�لامی ایران��ی پیش��رفت تصریح کرد:
کنفرانسه��ای س��الیانهای را نیز بر اس��اس نیازهای نقش��ه راهمان طراحی

کردیم .در این کنفرانسها هم به نیازهای داخل کش��ور توجه کردیم و هم
به الگوگی��ری از تجربیات جهانی در این عرصه پرداختیم .در کنفرانسهای
متع��دد نیز نق��د الگوی پایه را موض��وع کنفرانس قرار دادیم .نشس��تهای
متعددی نیز بعد از کنفرانسها داش��تهایم و در طی این س��الها بارها نقشه
را اصالح کردهایم.
معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز اسالمی ایرانی پیشرفت در ادامه گفت:
بخشهای مختلف س��ند حاصل عقل جمعی اس��ت .ممکن اس��ت استادان
مختل��ف در ابتدا بخش��ی را طراح��ی کنند ،اما ممکن اس��ت در حلقههای
مختلف در ادامه اصالحاتی بر روی آنها صورت گیرد .شورای عالی مرکز ۱۰
نفر هستند که  ۷نفر از استادان دانشگاهی و  ۳نفر نیز از استادان حوزوی در
آن حض��ور دارند که مق��ام معظم رهبری آنها را تعیین کردهاند و نظر نهایی
را این شورا میدهد.
نهادهای مختلفی در کش��ور ،که مراجع رسمی کشور هستند ،در این طرح
فعال هس��تند .از طرفی جامعه دانش��گاهی و حوزوی درگیر این کار هستند
که برای این بخش برنامههای مفصلی داریم.
عضو ش��ورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت افزود :درباره اسناد
قبلی آسیبشناس��یهایی انجام دادهایم که چرا محقق نش��دهاند؟ نظارت بر
اجرا و به روزرس��انی س��ند سازوکارهایی اس��ت که باید در داخل خود سند
پیشبینی شود.
سند نمیتواند ایستا باشد ،چون که ما مدام با تحوالت روبهرو هستیم .بخش
تقسیم کار ملی هم مهم است که باید در سند آورده شود .برههبندی تدابیر
بخش دیگری اس��ت که اهمیت دارد .ما  ۵۶تدبیر را پیشبینی کردهایم ،اما
کش��ور ظرفیت انج��ام این تدابیر به صورت همزمان را ن��دارد ،بلکه نیازمند
اولویتبندی در این زمینه هستیم.
دکتره��ادی اکبرزاده یادآور ش��د :در بخشهای مختلف س��ند نظیر مبانی،
آرم��ان ،افق ،تدابیر س��عی کردهایم که "عدالت" را ب��ه صورت پر رنگ مورد
توجه قرار دهیم ،چرا که عدالت زیربنای پیشرفت است.
گفتنی اس��ت ،اس��تادان و نخبگان حاضر در این نشس��ت س��واالت خود را
پیرامون سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بیان کردند و دکتر اکبرزاده به
آنان پاسخ گفت.
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شعر پیشرفت

«ما م یتوانیم»...

شاعر :سارا جلوداریان

م��ا میتوانیم با عش��ق ،همرزم طوف��ان مبانیم
نس��توه مانند یک ک��وه ،در ق��اب دوران مبانیم
در قحط��ی آدمی��ت ،زی��ر نق��اب منی��ت
م��ا میتوانی��م با عش��ق ،مانن��د انس��ان مبانیم
وقت��ی ک��ه در ب��اغ باور ،مثم��ر ش��ویم و تناور
م��ا میتوانی��م آری ،مث��ل درخت��ان مبانی��م
ت��ا با خدا عه��د بس��تیم ،زنجیرها را گسس��تیم
حق��ا که آماده هس��تیم ،پای دل و ج��ان مبانیم
در تنگناه��ای تحریم ،ما نیس��تیم اهل تس��لیم
حاشا که در چشم دژخیم ،گنگ و پریشان مبانیم
حاال که با صحنهسازی ،ش��یطان میآید به بازی
بای��د ک��ه زی��ر ل��وای توحی��د و ای�مان مبانیم
م��ا پهل��وان زمانی��م ،نس��ل کبوترنش��انیم
آزادهای��م و محال اس��ت ،در کنج زن��دان مبانیم
از دس�ترنج ت��و و م��ن ،میگ��ردد آب��اد میهن !
برخی��ز ت��ا مرزب��ان ف��ردای ای��ران ،مبانی��م
ما هشت سال ایستادیم ،میدان به دشمن ندادیم
برخی��ز ت��ا پاس��دار خ��ون ش��هیدان ،مبانی��م
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اینخاک،مهدامیداست...آیندهیماسپیداست...
کافی س��ت در سایهس��ار ش��اه خراس��ان مبانیم

جوانان مجری مصوبات مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در آینده هستند

دکتر سوسن باستانی ،عضو هیئت علمی و استاد گروه علوم اجتماعی
دانش��گاه الزهرا و عضو اندیشکده علوم اجتماعی مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت گفت :نکته مثبتی
که مرکز از ش��روع به کار خود برای تهیه و تدوین و به اجرا رس��اندن
الگ��و مد نظر قرار داده توجه به موضوعات متفاوت در اندیش��کدههای
متف��اوت با حضور اف��راد در حوزههای مختلف و توج��ه به گروههای
مختلف اجتماعی بوده که از نخست در دستور کار قرار گرفت.
عضو اندیش��کده علوم اجتماعی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
تصریح کرد :چون قرار اس��ت توس��ط این الگو ب��ه نیازهای گروههای
اجتماعی مختلف و در س��الهای آینده پاس��خ دهی��م بنابراین الگوی
پیش��رفت ناظر به آینده اس��ت اما در این مسیر از ش��رایط گذشته و
شرایط حال نیز بهره میبرد.
وی ادامه داد :در این بین جوانان به عنوان کس��انی که قرار اس��ت در
آینده مجری مصوبات الگو و تصمیمگیریها باش��ند ،ضروری است از
همان ابتدا درگیر مسائل باشند.
دکت��ر باس��تانی افزود :الزم اس��ت صدای جوان��ان در مراحل مختلف
شنیده شود و بر این مبنا برنامهریزیها و تصمیمات نهایی شود.
وی با اشاره به اینکه نقش جوانان در این مسیر ضروری و تعیین کننده
است ،گفت :جوانان باید به عنوان نیروهای خالق و نقاد مطالبات خود
را مطرح کنند و همچنین با توجه به مباحث ،نقش نظارتی ایفا کنند.
این اس��تاد دانشگاه عنوان کرد :این موضوع در کشور ما به عنوان یک
کش��ور جوان از اهمیت دوچندانی برخوردار اس��ت .مسئلهای که باید
در کش��ور آغاز ش��ود ،مقوله گفتوگوی بین نسلی است ،نسلی که بر
اساس تجربیات درگیر تهیه و تدوین الگوی پیشرفت است و نسلی که
قرار است مجری آن باشد.
دکتر باستانی ادامه داد :نکته دیگر اینکه مرکز سعی کرده مدام مسائل
جامعه و تغییرات را در الگو لحاظ کند و با توجه به تغییرات اجتماعی
که در سطح جهان و داخل کشور به سرعت اتفاق میافتد ،الزم است
توجه خودمان را به سرعت و بیشتر به مسائل جهانی معطوف کنیم.
وی در ادامه موضوع تشویق جوانان به مسائل کشور و مسائل مدیریتی،
نقش زنان و دختران در پیشرفت ،توجه به مطالبات جوانان و توجه به
مسائل مختلف و نیازهای کشور از جمله محیطزیست را از موضوعات
اصلی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دانست.
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با حضور متخصصان در اندیشکده آب ،محیط زیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی؛

ارتقاء تدابیر تخصصی الگو در عرصههای آب و محیط زیست بررسی شد
با حضور معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی مرکز ،اعضاء و مشاوران
اندیشکده آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی ،ارتقا الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در عرصه تخصصی بررسی شد.
دبیر اندیشکده ضمن تشریح گزارههایی که در مبانی ،افق ،آرمان و رسالت
میتواند حوزه آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی را تحت تأثیر
قرار دهد ،بندهایی از تدابیر الگو را که ارتباط مفهومی با مسائل و موارد
اساسی این حوزه دارند ،بیان کرد و با توجه به اظهار نظرات و پیشنهادهای
اعضا و مشاوران اندیشکده ،تصمیمهای الزم درباره چگونگی ادامه مباحث و
ارائه نتایج به مرکز الگو ،اتخاذ شد .مهمترین بندهای موجود در تدابیر که در
عرصه تخصصی آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی تأثیرگذار
است و در جلسههای اندیشکده در خصوص تکمیل و ارتقاء آنها اقدام خواهد
شد ،عبارتاند از:
 )1استقالل بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی
و ثروتهای عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمین عدالت بیننسلی
 )2توقف خامفروشی منابع طبیعی ظرف  15سال از زمان شروع اجرای
الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیشرونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل
و خارج کشور
 )3مصونسازی و تقویت فرآیندها ،سیاستها ،تصمیمات و نهادهای
اقتصادی در مقابل تکانههای سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا
 )4توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب ،انرژي و
ساير منابع حياتي متناسب با ظرفيت ،حقوق و اخالق زيستي
 )5حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروتهای ملی همراه با
رعایت مالحظات صیانتی ،زیستمحیطی و بین نسلی در بهرهبرداری از آنها

 )6کاهش شدت مصرف انرژی و متناسبسازی سهم تولید و مصرف انرژی
از منابع انرژی پاک
 )7بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ
سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق
سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و
توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی
 )8تمرکززدایی در ساختار اقتصادی -مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و
تصمیمگیری به استانها و شهرستانها درچارچوب سیاستهای ملی
 )9بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب ف ّناوریهای پیشرفته و
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات
داخلی با ارزش افزوده
 )10فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق
ایجاد زیرساختهای پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی،
علمي ،فناوري و اقتصادی
 )11گسترش قطبهای گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی و سالمت با
محوریت مناطق و مراکز هویتساز
 )12تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای
نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی
 )13پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ
سالمت
 )14همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سالمت با
اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده

چرایی و چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دومین نشس��ت مش��ترک اندیش��هورزی اندیش��کدههای عدالت و معنویت
ب��ا عنوان «چرای�ی و چگونگی ارتب�اط معنویت و عدال�ت در الگوی
اسلامی ایرانی پیش�رفت» با حضور اعضای محترم دو اندیشکده و جمع
دیگری از پژوهش��گران حوزة معنویت و عدالت برگزار و چهار مقاله توس��ط
استادان محترم ارائه و مورد نقد صاحبنظران حاضر در نشست قرار گرفت.
از جای��ی که انتظار م��یرود اینگونه نشس��تها هدفمند و منج��ر به ارائه
راهحل و پیش��نهادهای مشخص و
قابل استفاده در اس��ناد الگو شود،
حرکت در مسیر پیشرفت بر اساس بیانی��ه زی��ر منتش��ر و مقرر ش��د
الگوهای توسعة رایج در جهان گزارهه��ای اجرایی مرتبط با س��ند
بدون در نظر گرفتن عدالت الگو از بیانه اس��تخراج و در اختیار
اجتماعی و معنویت مورد نظر دین دستاندرکاران سند قرار گیرد:
مبین اسالم ،با مبانی و بنیانهای  )1معنویت و عدالت از ارکان الگوی
ارزشی و فکری نظام جمهوری اسالمی ایرانی پیشرفت است که با
حفظ قلمرو مستقل ،دارای تأثیر و
اسالمی در تعارض آشکار است و
تأثر عمیق و متقابل میباش��ند .از
برد
راه به جایی نخواهد
چنین منظری ،تعامل ،همبستگی
و همسویی و همگامی بین این دو مقوله ،موجب تسریع و تسهیل در تحقق
اهداف مورد نظر الگو میشود.
 )2تبیی��ن مفهومی دو واژة عدالت و معنویت با نگاه کاربردی ،نقش ویژهای
در شفافس��ازی و نحوة ارتباط و تعامل این دو مقوله دارد .بر همین اساس
ضروری است از تعریف این دو واژه که توسط اندیشکدههای ذیربط بر اساس
متون اسالمی و در عین حال به طور ساده و شفاف انجام پذیرفته است ،در

تدوین اسناد استفاده شود.
 )3حرکت در مسیر پیشرفت بر اساس الگوهای توسعة رایج در جهان بدون
در نظ��ر گرفتن عدالت اجتماعی و معنویت مورد نظر دین مبین اس�لام ،با
مبانی و بنیانهای ارزشی و فکری نظام جمهوری اسالمی در تعارض آشکار
است و راه به جایی نخواهد برد .بر همین اساس ضروری است درهمتنیدگی
معنویت و عدالت در همة ارکان الگوی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.
 )4عدالت و معنویت اس�لامی دارای س��احتها و مراتب متعددی از ظاهر و
باطن است که در صورت تجلی و تحقق عینی ،میتواند در هدایت جامعه و
محیط کسب و کار نقشآفرینی کند.
 )5وجه ممیز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با سایر الگوهای رایج توسعه،
عدالتمح��وری و معنوی بودن آن اس��ت .از چنین منظری ضروری اس��ت
معنویت در مقامهای س��هگانة اندیشه ،انگیزه و عمل به طور شفاف تجلی و
تحقق یابد.
 )6معنوی��ت در چیس��تی و چگونگی عدالت و گونهه��ای مختلف آن نظیر؛
عدالت سیاس��ی ،عدالت اجتماعی و  ...میتواند نقش ا ِعدادی و تس��هیلگری
داشته باشد.
 )7از مهمترین دس��تآوردهای اساسی ارتباط معنویت و عدالت با محوریت
عقالن��ی ،نیل به حیات طیبه اس��ت .تحقق چنین آرمانی مس��تلزم کش��ف
قابلیته��ای بالق��وة معنویت و عدال��ت و به کارگیری آن در همة س��طوح
تصمیمسازی و تصمیمگیری است.
 )8ب��ا توجه به پیچیدگی ،تمدنی بودن و گس��تره مباحث کلیدی عدالت و
معنویت ،ضروری است مباحث به طور مستمر با دقت و ظرافت بیشتر تبیین
و تشریح شود.
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