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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اعیاد قربان و غدیرخم مبارک باد

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 10000 :نسخه

بررسی دیدگاهها و نظرات مجلس شورای اسالمی
در باره الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در پی تدوین الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت که
در آن اه��م مبان��ی و آرمانهای پیش��رفت و افق
مطل��وب ایران در پنج دهه آینده ترس��یم و تدابیر
مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است ،رهبر

معظم انقالب اس�لامی ،دس��تگاهها ،مراکز علمی،
نخبگان و صاحبنظران را به بررس��ی عمیق ابعاد
ن ش��ده و ارائه نظرات مشورتی
مختلف سند تدوی 
جه��ت تکمیل و ارتقای این س��ند ادامه در صفحه 2

هم اندیشی جایگاه عدالت
در سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نشس��ت هم اندیش��ی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی
اسالمی ایرانی پیش��رفت در تیرماه سال جاری در سالن
فرهنگ پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی با حضور
تع��دادی از اس��تادان و اعضای هیئت علمی پژوهش��گاه
فرهنگ و اندیش��ه اسالمی تشکیل ش��د .این نشست با
حضور اس��تادان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قم
آقایان :دکتر عبدالوهاب فراتی ،دکتر محس��ن مهاجرنیا
و حج��ت االس�لام دکتر محمدعل��ی س��وادی ،محمد
عابدی ،حجت االس�لام دکت��ر محمدتقی نظریان مفید،
حجت االسالم دکتر سیدس��جادایزدهی ،حجت االسالم
دکترسیدکاظم سیدباقری ،دکتر حسین رمضانی و آقای
محمد ملکزاده برکزار شد.
در این نشس��ت ابتدا دبیر جلس��ه دکتر محمد ملکزاده
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گزارشی از روند تدوین الگوی پایه ایرانی اسالمی پیشرفت
ارائه داد؛ ایش��ان در خالل این گ��زارش گفت :بحثها و
مطالعات اولیه این سند در سالهای  1391-1390انجام
یافت؛ محص��ول این مطالع��ات در  1393/5/15به تهیه
نس��خههای اولیه از این س��ند منتهی شد که در معرض
نقد و بررسی محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار
گرفت و در نهایت به تدوین سند پایه الگوی موجود در 5
بخش با عنوان الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت انجامید.
در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت که در آن
اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در
ّ
پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن
طراحی شده است ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم
انقالب اس�لامی مراکز علمی ،نخبگان و صاحبنظران را

سخنرانی خانم ماریا دوتسنکو
رئیس مرکز اطالعات سازمان
ملل متحد در مرکز الگو

از آنج��ا که فعالیتهای مرب��وط به همکاریهای
بینالملل��ی و برق��راری ارتباط با ش��خصیتهای
حقیق��ی و حقوق��ی متناظ��ر و مرتب��ط به حوزه
اندیش��هورزی ب��ا محوری��ت پیش��رفت ،یکی از
برنامههای اساس��ی کارگروه چرخ��ه نوآوری در
س��ال جاری میباش��د ،از خانم ماریا دوتس��نکو
 Ms. Maria Dotsenkoرئی��س مرک��ز اطالعات
س��ازمان مل��ل متح��دDirector of UN Iran
 Information Center, UNICو هیئ��ت هم��راه
دعوت به عمل آمده اس��ت تا از ساعت  16تا 18
روز چهارشنبه مورخ  1398/05/23در مرکز الگو
حضور پیدا کرده ،درباره این سازمان جهانی و نیز
آرمانهای توسعه هزاره و توسعه پایدار سخنرانی
خواهد کرد.

نشست هماندیشی بررسی سند
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
(ره)
دانشگاه عالمه طباطبایی
در راستای بند  5ابالغیه مقام معظم رهبری در بررسی
سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت که دانشگاهها
و حوزههای علمیه و صاحبنظران را به بررسی عمیق
سند الگو فراخواندند ،اندیشکده امور اجتماعی ،جمعیت
و نیروی انسانی در تاریخ  1398/04/17جلسهی هم
اندیش��یایی را در ای��ن ارتباط با اس��تادان و اعضای
هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی (ره) در محل این دانشکده برگزار کرد.
در این نشست بعد از ارائه مطالبی درباره ضرورت الگو
و پیش��رفت از دیدگاه جامعهشناختی توسط ریاست
محترم اندیش��کده (دکتر محمدحسین پناهی)؛ دبیر
اندیش��کده (دکتر حسن بخشیزاده) درباره مرکز الگو
و مراحل تدوین س��ند الگو به ارائه مطالبی در راستای
تکمیل و ارتقای سند الگو پرداخت .سپس دکتر محمد
زاهدی اص��ل؛ دکتر محمدتقی کرم��ی قهی و دکتر
محم��ود جمعهپور به صورت تخصص��ی به ارائه نکات
تکمیلی و اصالحی پرداختند و در ادامه استادان هیئت
علمی دانشکده علوم اجتماعی دیدگاههای خود را بیان
کردند .برخی از اهم دیدگاهها به شرح زیر است:
جهان��ی ش��دن و ارتب��اط ب��ا کش��ورهای دیگر و
قدرته��ای برت��ر چگونه در س��ند الگو دیده ش��ده
ادامه در صفحه 4
است .ترکیبات فراملی و ارگانهای

ایران در ایجاد متدن بزرگ اسالمی مصمم است6 2 /
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------امنیت هویتپایه و عدالتپایه در الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت  /7 3 /پژوهشی درباره ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------اصول راهربدی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه /8 5 /معنویت عاشورایی و الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
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اخبار مرکز

بررسی دیدگاهها و نظرات مجلس شورای
اسالمی در باره الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
ادامه از صفحه  1باالدستی فراخواندند.
در ای��ن فراخوان از مجلس ش��ورای
اسالمی خواسته شده ،با نگاه ملی به
بررسی س��ند حاضر بپردازد و نکات
ض��روری برای ارتقای آن را به عنوان
س��ند باالدس��تی قوانی��ن برنامهای
کش��ور پیش��نهاد کن��د و تمهیدات
الزم را ب��رای تهیه و تصویب طرحها
و لوایح برنامهای در چارچوب نسخه
نهایی آن مقرر سازد.
بر این اس��اس رئیس مجلس شورای
اس�لامی پ��س از بررس��ی الگ��وی
پیش��رفت در مرک��ز پژوهشه��ای
مجلس ،نتیجه این بررس��ی را برای
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ارسال کرد.
ش��ورای عالی الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت نیز در یکص��د و هفتاد و
دومین جلس��ه خود متن دریافتی را
مورد بررسی و مداقه قرار داد و ضمن

تش��کر از مجلس شورای اسالمی در
انج��ام وظیفه محوله از س��وی رهبر
معظم انقالب اس�لامی ،مقرر داشت
که ن��کات م��ورد اش��اره مجلس در
تکمی��ل و ارتقای الگوی پیش��رفت
مورد توجه قرار گیرد و بازخورد الزم
در اختیار مجلس گذارده شود.
گفتنی اس��ت متن الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت که براساس ماموریت
محوله رهب��ر معظم انقالب به مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت با
مساعدت و همکاری بیش از سه هزار
تن از فرهیختگان حوزه و دانش��گاه
تهیه ش��ده بود در مهرماه  ۱۳۹۷از
س��وی رهبر معظم انقالب اس�لامی
به فراخوان نخبگانی گذاش��ته شد و
از مجمع تش��خیص مصلحت نظام،
دولت ،مجلس ش��ورای اس�لامی و
شوراهای عالی کش��ور خواسته شد
نسبت به آن اعالم نظر کنند.

ایران در ایجاد تمدن بزرگ اسالمی مصمم است

حجت االسالم والمسلمین میرمعزی
در جمع طالب ممتاز هرمزگان ،سند
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را نقشه
راه مسیر تمدن نوین اسالمی و حرکت
از وضع موجود به سمت وضع مطلوب
دانست و گفت :ایران در ایجاد تمدن
بزرگ اسالمی مصمم است.
حجت االسالم والمسلمین میرمعزی
در جم��ع طالب ممت��از حوزه علمیه
هرم��زگان ،ب��ه موضوع س��ند الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت اشاره کرد و
گفت :محتوای این سند با تأکید مقام
معظم رهبری تبیین شده است.
وی در ادامه به تش��ریح س��ند الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت پرداخت و
اظهار کرد :این سند نقشه راه و مسیر
تمدن نوین اسالمی و حرکت از وضع
موجود به سمت وضع مطلوب است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه افزود:
در این س��ند به عن��وان برنامه مرجع
و مورد اس��تناد که از س��ال ۹۰تحت

هم اندیشی جایگاه عدالت
در سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ادامه از صفحه  1ب��ه بررس��ی عمیق ابعاد مختلف س��ند
تدوینش��ده و ارائ��ه نظرات مش��ورتی جه��ت تکمیل و
ارتقای این س��ند باالدستی فراخواندند .قطعا انتظار مقام
معظم رهبری هم این بوده است که بررسی ابعاد مختلف
این س��ند از س��وی نخبگان و صاحبنظران ،بسیار دقیق
و عالمان��ه باش��د و از طرح مس��ائل کلی و غی��ر عالمانه
پرهیز گردد .نشس��ت هم اندیش��ی امروز نیز در راستای
همان فراخوان مقام معظم رهبری برای بررسی یک بعد
اصولی از ابعاد مختلف این سند راهبردی میباشد .یعنی
بررسی «جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت» .با توجه به اینکه عدالت یک��ی از آرمانهای
اصیل انقالب اس�لامی اس��ت ،طبعا انتظار این اس��ت از
جایگاهی بسیار مهم در این سند برخوردار باشد.
در این سند بیشتر امور بر عهده دولت
نهاده شده است و جای خالی جامعه مدنی
با رویکرد اسالمی و نهادهای غیردولتی و
مردممحور احساس میشود
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در ادامه این نشس��ت سه تن از محققان و اعضای هیئت
علمی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی به تبیین
دیدگاهه��ا و نقطه نظرات خود پیرامون موضوع عدالت و
جایگاه آن در این سند پرداختند:
دکت��ر رمضانی با رویکرد دفاعی از متن س��ند و جایگاه
عدال��ت در آن به تحلیل این موضوع پرداخت .ایش��ان با

نگاهی عدالتمحور به تفصیل بندها و بخشهای مختلف
این س��ند را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد واژه عدالت
و یا مش��تقات آن به کرات در سند به کار رفته که تا 27
مورد قابل ذکر میباش��د .ایشان سپس یک به یک موارد
مختلف عدالت سیاسی ،عدالت تحصیلی ،عدالت اقتصادی
و غیره که در بندهای مختلف س��ند به کار رفته را مورد
اشاره و توضیح قرار داد و در نهایت ایشان تاکید کرد هم
روح حاکم بر سند و هم متن آن به عدالت توجه دارد.
اشکال عمده دکتر رمضانی به سند الگوی پیشرفت ،وجود
دو خالء تئوریک و هنجاری بود .منظور ایش��ان از خالء
تئوریک ،فقدان یک نظریه پایه در حوزه پیشرفت میباشد
و در خالء هنجاری ایشان از فقدان تبیین دقیق عدالت در
حوزههای آموزشی ،رسانهای و قضایی نام بردند.
در ادامه دکتر سیدباقری به تبیین دیدگاههای خود در این
رابطه پرداخت و با تبیین جایگاه بحث خود مبنی بر بررسی
عدالت سیاس��ی در س��ند الگوی پایه و نیز اش��اره به اهم
معیارها و ویژگیهای عدالت سیاسی (مانند حق مشارکت،
آزادی ،براب��ری در براب��ر قانون ،توزیع مس��اوی ارزشها،
حکمرانی ش��فاف و مسئولیتپذیر و  )...گفت برخی از این
معیارها در سند به کار رفته و برخی دیگر مورد غفلت واقع
شده که جای دارد این نقیصه برطرف شود.
دکتر س��یدباقری در انتقاد دوم و اساس��ی خود به سند
موجود ،دولت مدار بودن این متن را مطرح و تاکید کرد،
گویا در این سند بیشتر امور بر عهده دولت نهاده شده است
و جای خالی جامعه مدنی با رویکرد اس�لامی و نهادهای
غیردولتی و مردممحور احساس میشود .نهادهایی که در

اش��راف مقام معظم رهب��ری تهیه و
به جامعه علمی ابالغ ش��ده اس��ت ،با
این ابالغیه معلوم ش��د که جمهوری
اس�لامی ایران در ایجاد تمدن بزرگ
اس�لامی جدی و مصمم و در حرکت
رو به جلو قرار دارد.
عضو ش��ورای عالی الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت ،به تشریح محتوای
اصلی سند پرداخت و خاطرنشان کرد:
این سند از س��ه بخش اصلی مبانی،
آرمان ها و اصول تش��کیل شده و در
بخش دوم با سه عنصر رسالت ،افق و
تدابیر دیده شده است.
وی افزود :رس��الت جمهوری اسالمی
ایران پیادهس��ازی اس�لام و نقشه راه
پیشرفت اس��ت و اگر طبق این اصول
حرکت کنیم ۵۰سال آینده وضعیت ما
در جهان غیر قابل وصف خواهد بود.
در پایان این نشس��ت ،حجت االسالم
والمس��لمین میرمعزی به س��ؤاالت
طالب هرمزگانی پاسخ داد.

جوامع کنونی باید بخش مهمی از مسئولیت دولت را بر
عهده بگیرند .ایش��ان همچنین در راستای این ضعف ،بر
فقدان بحث تعاون ش��هروندان و جایگاه آن در این سند
تاکید نمود و در انتها نیز برخی پیش��نهادها برای تقویت
این سند ارائه کرد .از جمله موضوع عدم دخالت دولت در
عرصه خصوصی شهروندان ،ایجاد فرصتهای مساوی و
توجه به موضوع شایستهساالری.
در ادامه دکتر سیدس��جاد ایزهدهی عمده اشکاالت خود
را بر فقدان تبیین دقیق از عدالت در این س��ند قرار داد.
ایش��ان تاکید کرد عدالت یکی از اصطالحات و واژههای
رهزن میباش��د که در نگاه کلی نخست همه آن را قبول
دارند و منکر آن نیستند اما در مقام عمل با اشکال مواجه
میش��وند .ایشان بر وجود دو نوع عدالت سلبی و ایجابی
در سند اشاره کرد که همچنان دارای ابهاماتی میباشند.
ایش��ان تاکید کرد تا زمانی که هنوز به درس��تی مفهوم
عدالت تبیین نش��ده و عنوان کلی و عام است نمیتوان
انتظار ش��فافیت دقی��ق از بحث عدالت در س��ند الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت داش��ت .زیرا در ادبیات دینی
م��ا چند نوع عدالت داریم عدالت در برابر فس��ق؛ عدالت
در براب��ر ج��ور؛ عدالت در برابر ظلم و غی��ره باید در این
سند وقتی عدالت به کار میرود اوال باید معلوم باشد چه
نوع عدالتی مد نظر اس��ت و اینکه راهکارها باید معلوم و
چگونی دستیابی به هدف مشخص شود .در پایان برخی
از حاضران جلسه نیز به طرح دیدگاهها و سواالت خود در
خصوص جایگاه عدالت در سند الگوی پایه اسالمی ایرانی
پیشرفت پرداختند.
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دکتر ابراهیم برزگر

(استاد دانشگاه عالمه طباطبایی (ره))

امنیت از اجزای نیازه��ای اولیه در هر
اجتماع و کش��ور و ب ه مثابه اکسیژن و
هوا برای آحاد اجتماعات بشری است.
از میان کارکردهای متفاوت دولت ،تأمین امنیت مهمترین
کارکرد دولتها تلقی میش��ود و فیلسوفان سیاسی دولت
م��درن در غرب همچون توماس هابز ،دولتس��ازی مدرن
را بر مبنای امنی��ت تئوریزه کردهاند اما عامه مردم به طور
معم��ول ارزش ملموس این امنیت را زمانی میدانند که به
ناامنی مبتال شوند .تحوالت کشورهایی چون سوریه ،لیبی
و عراق ش��واهدی ملموس و دال بر این مدعا است .امنیت
و امنیت ملی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید متکی
«موسع» باشد.
بر آموزههای اسالمی و بر امنیت به معنای
ّ
ای��ن امنیت ابع��اد گوناگون فرد ،جامعه ،م��ادی ،معنوی و
حتی حیات اخروی را در بر میگیرد .در این نوشتار ضمن
نگاهی بسیار فشرده به نظریههای امنیت مانند واقعگرایی،
آرمانگرایی و نظریههای ترکیبی و مکتب کپنهاک ،تالش
میش��ود به چهارچوب اولی��ه مفهومی امنی��ت در منابع
اس�لامی دس��ت یابد .گزارههای کوتاه از هستیشناسی و
«موسع
انسانشناس��ی از منابع اسالمی معطوف به مفهوم
ّ
از امنیت» اس��تخراج میشود .موضوعیت هویت پایه بودن
امنیت پس از برخورد تمدن مستحدث غرب و عدالت پایه
هویت ایرانی اسالمی ایران در ابعاد گوناگون
دین ،مذهب ،تاریخ و سبک زندگی و زبان
فارسی در معرض خطر و تهدید قرار گرفت و
در واقع معمای سنت و مدرنیسم و سنت و تجدد
از همین لحظه آغاز میشود و مفهوم امنیت
هویت پایه یا هویت امنیتی شکل میگیرد

بودن امنیت ،در کانون این نوش��تار قرار دارد .بدون حفظ و
پایداری و تس��جیل هویت اس�لامی ایرانی و بدون عدالت،
امنیت یا امنیت پایدار به دس��ت نمیآید .صلح و جنگ نیز
باید عادالنه و توسعه و پیش��رفت نیز باید عادالنه باشند و
دولتها با ظلم نمیپایند.
تهدی��د ارزشه��ا و هویت جمهوری اس�لامی ،صورتها و
هویته��ای متفاوت��ی دارد .گاه با اع��زام ناوهای آمریکایی
و تهاجم نظامی در پوش��ش صدام و عراق انجام میش��ود.
در اینج��ا هویت نظامی ایران به مخاط��ره میافتد .گاه در
قالب محتوای نرم فکری -اخالقی رس��انهها و ماهوارهها و
برنامههای تلویزیونی و تلگرام و جز آن رخ میدهد؛ در این
صورت هویت فرهنگی -اجتماعی جمهوری اسالمی تهدید
ش��ده و امنیت آن به خطر افتاده اس��ت .گاه با تحریمهای
اقتص��ادی بیس��ابقه در نظام بینالمل��ل ،هویت اقتصادی
جمهوری اس�لامی به مخاطره میافتد .گاه با تشکیک در
محتوای نظام سیاس��ی غیرسکوالر و مبتنی بر والیتفقیه
این کار انجام میش��ود و آن را در مقابل فش��ا ِر مثل غرب
شدن قرار میدهند .در این صورت هویت سیاسی جمهوری
اس�لامی به مخاطره میافت��د و تهدیدهای سیاس��ی رخ
میدهد .گاه در قالب بهطور مثال سد زدن کشور همسایه
بر رود هیرمند در افغانس��تان یا سد آتاتورک در ترکیه این
کار انجام میش��ود و هجوم ریزگردها با سرچش��مه کشور
همسایه رخ میدهد ،در این صورت تهدید زیستمحیطی
رخ میدهد

اقلیته��ای قومی آذری و عرب از جمل��ه اقدامات غرب در
ا ِعمال فشار علیه ایران است.
وضع تحریمها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،فشار زیادی
بر وجهه جمهوری اس�لامی وارد میکند و این فشا ِر مثل
غرب شدن ،هنجارها و هویت جمهوری اسالمی را خدشهدار
ِ
امنیت هویت محور آن صدمه میزند ،زیرا اینها
میکند و به
قواعد ،هنجارها و ارزشهای وضعکنندگان غربی آن است؛
اگر آنها را اجرا نکند فش��ار امنیتی بر کشور وارد میشود و
اگر اجرا کند باز هم فشار هویتی و در نهایت تهدید امنیتی
رخ میدهد ،زیرا هویت خدشهدار شده است.
خالصه س��ازوکار امنیتیسازی حقوق بش��ر در جمهوری
اسالمی را میتوان در این مراحل تنظیم کرد:
 .1پس از انقالب اسالمی و به چالش کشیدن ایدئولوژیهای
مسلط جهانی ،حقوق بشر به یکی از حوزههای مشکلآفرین

رویکرده��ای امنیت هوی��ت محور مطابق ب��ا نظریه بوزان
ی��ا رابرت مندل ( )1377یا گیدن��ز ( )1377که مرکز ثقل
مباح��ث امنیتی را مباحث هویتی ق��رار میدهد ،در الگوی
پیشرفت اسالمی ایرانی در قالب فشار هویتی از بیرون در دو
قالب مثال امنیتی شدن حقوق بشر در ایران یا امنیتی شدن
خرده هویتهای قومی ب ه صورت درونی خود را نشان دهد.
در دوره مدرن ،پس از برخورد جهان اس�لام و ایران معاصر
با تمدن غرب ،دوگانگی هویتی ایجاد ش��د .در واقع بیشتر
تهدیدها علیه ایران معاصر ،تهدیدهای هویتی بوده اس��ت.
هویت ایرانی اس�لامی ایران در ابعاد گوناگون دین ،مذهب،
تاریخ و سبک زندگی و زبان فارسی در معرض خطر و تهدید
قرار گرفت و در واقع معمای س��نت و مدرنیس��م و سنت و
تجدد از همین لحظه آغاز میش��ود و مفهوم امنیت هویت
پایه یا هویت امنیتی شکل میگیرد .در واقع ،مدرنیته غرب
از درون س��نت و اسطورهها و آیین و مذهب غربی برخاست
و تولید ش��د .این مدرنیته با س��نت غرب تعارضی نداشت؛
امنیت پایدار در جمهوری اسالمی به شکل
ام��ا این مدرنیته و عوارض آن ،آنگاه که به جهان اس�لام و
عمیق و ژرف زمانی رخ میدهد که بتوان
ایران معاصر وارد ش��د ،از آنجا که خاس��تگاه شرقی نداشت
نوعی مدرنیزاسیون و نوسازی و تجدید از
در قالب معما و تعارض س��نت و تج��دد (مدرنیته) خود را
درون سنت اسالمی ایرانی ایجاد کرد
نش��ان داد و این معما همچنان با ش��دت کمتری نسبت به
یکصد سال گذشته ادامه دارد و با ابعاد هویتی خود ،یکی از در راب��طۀ غرب با ای��ران تبدیل میش��ود؛  .2در مواردی،
مسئلهوارههای مهم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را تشکیل بین فهم اس�لامی و فه��م غربی تفاوت معنای��ی در مفاد
میدهد .امنیت پایدار در جمهوری اسالمی به شکل عمیق حقوق بش��ر وجود دارد اما واقعیت آن است که فهم غربی
و ژرف زمان��ی رخ میدهد که بتوان نوعی مدرنیزاس��یون و فهمی هژمونیک و مس��لط و نهادینهشده در سازوکارهای
نوسازی و تجدید از درون سنت اسالمی ایرانی ایجاد کرد .در سازمانهای بینالمللی شده است؛  .3تفاوت معنایی میان
آن صورت آن مدرنیزاس��یون متکی بر سنت ایرانی اسالمی غرب و جمهوری اسالمی ،کشور را در دوراهیهای دردناک
است و ب ه طور بنیادین معمای سنت و تجدد یکبار و برای قرار میداد :نخس��ت اینکه مقاومت کرده و بر فهم اسالمی
همیشه حلو فصل میشود و هویت امنیتی یا امنیت هویت خود پافش��اری کند و هویت خود را پاس بدارد که در این
پایه در مقام عمل ،تحقق عینی پیدا میکند.
صورت ،ب ه عنوان ناقض حقوق بش��ر شناس��ایی و محکوم
تفاوت در هنجارهای ش��کل دهنده حقوق بشر میان غرب میشود و با بسیج افکار عمومی علیه کشور ،مصوبات حقوق
و جمهوری اس�لامی موجب شده اس��ت که حقوق بشر از بشری علیه آن تصویب میشود و به دنبال آن ،تحریمهای
ماهیت حقوقی خود خارج ش��ده و فرایند امنیتی شدن یا اقتصادی و امنیت اقتصادی در معرض خطر قرار میگیرد.
امنیتیس��ازی حقوق بش��ر همواره ب ه عنوان اهرمی برای راه دوم آنکه انعطاف نشان دهد و معنای غربی را بپذیرد که
فش��ار بر ایران اعمال ش��ود و سیاست انزوای آن در محیط در این صورت هس��تی هویتی خ��ود را به مخاطره انداخته
است؛  .4استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه ایران وجه دیگر
بینالمللی در دستور کار قرار گیرد.
با این همه پس از انقالب اسالمی شاهد شکلگیری تضادهای امنیتیس��ازی حقوق بشر است .در این مرحله نه تفاوت به
هویتی و معنایی بین پیامهای انقالب اسالمی با ایدئولوژی معنای طبیعی آن بلکه اس��تفاده غرضورزانه از حقوق بشر
و ساختارهای معنایی کشورهای غربی هستیم و با توجه به در راس��تای دس��تیابی به منافع خود مطرح میشود .این
تضاد معنایی دو ساختار ،فرایند امنیتیسازی حقوق بشر در موضوع بخشی از سیاس��ت نرم ایاالتمتحده آمریکا علیه
ایران کلید میخورد .برای امنیتیسازی پرونده حقوق بشری ایران اس��ت و بخش��ی از تحریمهای آمریکا تحریمهای به
ایران ،ابتدا شاهد گزارشهای نهادهای مختلف بینالمللی به اصطالح حقوق بش��ری علیه ایران است .برای مثال ،قانون
عنوان بازیگران کارآمد بهمنظور راضیسازی جهانیان با آمار  6168کنگره در  30س��پتامبر  2006در همین مورد است
و ارقام گوناگون هستیم .سپس بازیگران امنیتساز ،رویکرد که با نام قانون حمایت از آزادی در ایران و در تحریم مقامات
«تهدیدپنداری» از ایران و عدم پایبندی ایران به هنجارهای و اشخاص ناقض حقوق بشری در ایران تصویب شده است؛
بینالملل��ی در قالب «زبان» را به پی��ش میبرند و عباراتی  .5این مصوبهها در پوش��ش حقوق بش��ری و در واقع برای
غیراعالمی تغیی��ر رژیم یا تعدیل و تغییر
همچون نقض حقوق اقلیتها ،نبود آزادی بیان یا آزادیهای اه��داف ناگفته و
ِ
اجتماعی مطرح میشود .در مرحله سوم وانمود میشود که رفتار ایران در حوزهه��ای داخلی و منطقهای و بینالمللی
جامعه جهانی ،ایران را ب ه عنوان ناقض حقوق بشر میشناسد صورت میگیرد .آنان از حقوق بش��ر که فینفسه موضوعی
که به معنای انزوای تهران و حمل بار امنیتی بر آن اس��ت .غیرسیاسی و غیرامنیتی است ،موضوعی امنیتی میسازند
آنان سالح حقوق بشر را بهطور گزینشی استفاده میکنند .و لباسی امنیتی بر قامت حقوق بشر در جمهوری اسالمی
در مورد ایران ،فشار حقوق بشری اعمال و در مورد عربستان میپوشانند و تهدیدانگاریِ جمهوری اسالمی و ایران هراسی
چشمپوش��ی میشود و حقوق بش��ر بهعنوان ابزار سیاست را نه در وجه هستهای نه در وجه موشکی و نه در وجه صدور
خارجی آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد« .فشا ِر مثل غرب انقالب ،بلکه در وجه حقوق بشری جلوهگر میسازند
ش��دن» در حقوق بشر و احکام قضایی و لغو مجازات اعدام ،عدالت یکی از مبانی الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت است
اشکال به مباحث محتوایی و جزایی اسالم و طرح ادعاهایی که در پیشنویس آن قید ش��ده است .عدالت خود از اصول
درباره وضعی��ت بهاییان ،مس��یحیان و دراویش و وضعیت مذهب شیعه است.

دیدگاه

امنیت هویتپایه و عدالتپایه
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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نشست هماندیشی بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در دانشگاه عالمه طباطبایی

(ره)

ادامه از صفحه  1بینالمللی چطور با دولت ایران تعامل
دارند و در سند چطور این مسئله دیده شده است.
در سند الگو ،فلسفه زندگی و حیات مشخص شود.
آی��ا از الگوی جدیدی صحبت میکنی��م یا به الگوی
جاری و ساری نانوشته در جامعه اشاره داریم که ما آن
را به صورت متن در آوردهایم؟ قرن  5و  4هجری نمونه
الگوی خوبی برای ما بود که میتوانیم از تجربیات آن
استفاده نماییم.
یک بیگانگی بین مردم با اس��ناد کشور وجود دارد
که نش��اندهنده عدم دقت و توجه آنها به وضیعت و
ش��رایط مردم و جامعه بوده اس��ت و این در سند الگو
نیز دیده میشود.
سند الگو باید مطابق با شرایط واقعی جامعه نوشته
ش��ود .سند الگو ،ملهم از مفاهیم آسمانی است و یک
افق زمانی دور دس��تی را برای دستیابی به آن ترسیم
میکند.
تکثر و تنوع فرهنگی و قومی جامعه در س��ند الگو
حتماً دیده شود .این موضوع خیلی حیاتی است.
نکات عدم موفقیت برنامهها و سیاس��تهای قبلی

بررسی و حتماً در نظر گرفته شود.
س��ند دوب��اره ،ب��ر اس��اس واقعیته��ا ،امکانات،
توانمندیها و منابع موجود نوشته شود .واقعیتهایی
را اشاره کنیم که قابلیت تحقق دارند.
ب��ه ج��ای  50س��ال ،در خوشبینانهترین حالت،
حداکثر دو دوره ده ساله در نظر گرفته شود که قابلیت
عملیاتی داشته باشد.
در این سند این موارد کام ً
ال مغفول مانده است که
نیاز است حتماً در تدابیر دیده شود )1 :نحوه نجات از
صادرات تکمحصولی ،یعنی نفت؛  )2بحث گردشگری
با توجه به عایدی و درآمدی باالیی که دارد؛  )3بحث
سالمندان ،با توجه به اینکه اکثریت جمعیت ما به آن
سمت در حال حرکت هستند؛  )4بحث الگوی مصرف،
که مصرفگرایی مفرط در جامعه را چطور مدیریت و
هدای��ت کنیم؛  )5بحث حمایت از تولید ،کارآفرینی و
نوآوری )6 ،بحث روابط خارجی ،که تعادلی در ارتباط
با ش��رق و غرب داشته باشیم و طوری نباشد که صرفاً
به شرق وابسته باشیم در حالی که امام نیز گفته شرق
و غرب یکی هستند و فقط باید به فکر منافع خودمان

باش��یم؛  )7مبارزه با فساد و آس��یبهای اجتماعی با
توج��ه به درگیری نظام با آن ،به خوبی در تدابیر بیان
نشده که نیاز است حتماً به آن ورود جدی شود.
ب��ا وج��ود اقتدار دول��ت و نقش پدرس��االری آن،
بازیگ��ران جدیایی در زیس��تبوم ایران هس��تند که
مفهوم کالس��یک دولت را شالوده شکنی کردهاند که
نیاز است در سند الگو به آنها نیز (در قالب جامعه مدنی
یا گروههای ذینفع و  )...اشاره شود.
رابط��ه حاکمیت و جامعه و ح��دود و تواناییهای
حاکمیت در سیاس��تگذاری و اجرای الگو را در نظر
داشته باشیم.
دنیا به سمت سیاس��تهای منطقهای رفته است،
س��ند الگو چالشهای منطقهای را در نظر بگیرد و به
آنها اشاره کند.
فرایندهای فراملی در سند الگو در نظر گرفته شوند
و عم ً
ال تفاوتهای اساسی کشورمان با جامعه جهانی
را درک کنی��م تا به صورت علمی و دقیق به کس��ب
جایگاههای برتر اشاره کنیم.

قدردانی رئیس مرکز از طراحان نمودار
«ساختارها ،فرآیندها و اقدامات مهم در مسیر طراحی الگوی پیشرفت»
دکتر صادق واعظزاده از طراحان نمودار «ساختارها ،فرآیندها و اقدامات مهم در مسیر
طراحی الگوی پیشرفت» قدردانی کردند.
در پی طراحی نمودار «س��اختارها ،فرآیندها و اقدامات مهم در مس��یر طراحی الگوی
پیشرفت» در ادارهکل علمی -راهبردی مرکز ،دکتر صادق واعظزاده -رئیس مرکز -از
دکتر مجتبی قلیپور (مدیرکل علمی -راهبردی) و کارشناسان این ادارهکل آقای رضا
آقاجانی و خانم سمیه ملکمکان و کارشناس ادارهکل حوزه ریاست آقای سیدمحمدرضا
سیدی که به تهیه نمودار یاد شده کمک رساندند قدردانی کرد.

نمودار «س��اختارها ،فرآیندها و اقدامات مهم در مسیر طراحی الگوی پیشرفت» ،اهم
فعالیته��ای مرک��ز و روابط بین آنها را از زمان تأس��یس تا کنون در یک نگاه نش��ان
میده��د .این نمودار -نظر به ثبت کیفی و جامع س��وابق فعالیتهای مرکز -مبنایی
برای تدوین روششناس��ی فعالیتهای تدوین الگو و مدیریت دانش خواهد بود .برخی
از فعالیتهای مندرج در این نمودار عبارت است از اساسنامه مرکز ،تدوین نقشه راه،
تأسیس اندیشکدهها ،نشستهای هماندیشی ،کنفرانسها و تدوین اسناد الگوی پایه.

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره
تربیت معنوی کودکان با تاکید بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

معرفی
تک نگاشت

4

این تکنگاش��ت نوش��ته دکتر معصوم��ه کیانی و
حجتاالسالم دکتر محمود نوذری در سال ۱۳۹۶
و  142صفحه توس��ط مرکز اسالمی ایرانی الگوی
پیش��رفت منتشر شده که در زیر خالصهای از این
تکنگاشت آورده شده است:
پژوه��ش حاضر با هدف مطالع��ه انتقادی تربیت
معنوی برای ک��ودکان ( )S4Cدر دنیای معاصر
و ترس��یم الگوی اسالمی -ایرانی مبتنی بر فلسفه
تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و چگونگی
ارتباط آنها انجام ش��د .برای ای��ن منظور در گام
نخس��ت ،مفهوم معنویت از منظر اندیش��مندان
منتخ��ب پژوه��ش مورد بررس��ی ق��رار گرفت و
چارچوبی مشتمل بر شش نوع جهانبینی درباره
این مفهوم به دس��ت آمد .س��پس ،مبانی فلسفی
هر ی��ک از جهانبینیهای یاد ش��ده تبیین و به
ی شناسایی و تشریح
تناس��ب ،ش��ش نوع پداگوژ 
شد .سرانجام ،مفهوم تربیت معنوی برای کودکان
و داللتهای آن بر اساس هر جهانبینی استنباط
گردید .در گام دوم ،الگوی اسالمی -ایرانی تربیت
معنوی ب��رای کودکان با تأکید بر فلس��فه تعلیم
و تربیت جمهوری اس�لامی ایران و مبانی نظری
سند تحول بنیادین و نظام تعلیم و تربیت رسمی
عمومی جمهوری اس�لامی ایران تبیین و طراحی

ش��د .در گام س��وم ،رویکردهای موج��ود درباره
تربی��ت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلس��فه
تعلی��م و تربیت جمهوری اس�لامی ای��ران مورد
نق��د و ارزیابی قرار گرفتن��د .بدین ترتیب ،زمینه
الزم جهت تحلیل نکات مثبت و منفی هر یک از
رویکردهای غربی و چگونگی استفاده از آموزههای
آنها در الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای
ک��ودکان و نوع ارتباط آنها روش��ن ش��د .برخی
از مهمتری��ن نقده��ای وارد ب��ر دیدگاههای رایج
عبارتان��د از :وجود تکثر در چیس��تی مرجع امر
معنوی ،همه خداگرایی؛ س��اختنی بودن حقیقت
ش��دن تربی��ت معنوی به پرورش
و معنا؛ محدود
ِ
قوه شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش
آنها در رشد معنوی او؛ آشنایی سطحی با ادیان و
عین حال،
سایر چشماندازهای معنوی و غیره ،در 
ه��ر یک از جهانبینیهای باال دارای برخی نکات
مثب��ت و روشهایی هس��تند ک��ه میتواند مورد
استفاده واقع شود ،مانند تأکید بر ارتباط و تعامل
کودک با دیگران و توسعه روایتهای او از تجارب
زیس��ته ،آم��وزش خالق و پوی��ا ،هدایت کودکان
به س��وی شناخت مس��ائل و مش��کالت معنوی
جامع��ه و تالش برای حل آنه��ا از طریق رویکرد
مس��ئلهمحور و دانشآموز محور ،شناخت معانی

مختل��ف فرهنگی،
نقد و تفس��یر آنها و
شناس��ایی چگونگی
تأثی��ر آنها بر نگرش
و رفت��ار اف��راد،
توانمن��د س��اختن
ک��ودکان از طریق پرورش س��واد معنوی و تأمل
و تفکر انتقادی در آنها ،ش��روع آموزش مس��ائل
و مفاهی��م معنوی از واقعی��ات موجود و توجه به
سطح ساختنی معنا و غیره .بدین ترتیب ،تحلیل
نکات مثبت و منفی این رویکردها نشان میدهد
که فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران
در راستای بازس��ازی و تقویت الگوی پیشنهادی
خود نمیتواند از مبانی و مفروضات فلس��فی این
رویکردها اس��تفاده کند اما در عین حال هر یک
از رویکردهای یاد ش��ده دارای روشها ،آموزهها و
داللتهای تربیتی مثبتی هس��تند که میتوانند
موجب تقویت و توس��عه الگوی اس�لامی -ایرانی
تربی��ت معنوی ب��رای کودکان ش��ود .روشهای
مورد اس��تفاده در این پژوهش عبارتاند از :روش
پژوهش تلفیقی یا س��نتز پژوه��ی ،روش تحلیل
استعالیی ،روش بازسازی ش��ده استنتاج قیاسی
فرانکنا و روش کاوشگری فلسفی انتقادی.
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اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
پنجمین نشست س��االنهی صاحبنظران
و پژوهش��گران عدال��ت ب��ا موض��وع
«معیاره��ای عدالت در اس�لام ،گامی
به سوی نظریهپردازی عدالت «اصول
راهبردی عدالت و بررس�ی تدابیر
س�ند الگوی پای�ه» ،در محل مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با حضور
صاحبنظ��ران و اندیش��مندان حوزه
عدالت برگزار شد .موضوع این نشست
هماندیش��ی در چهار عرصه اقتصادی،
فرهنگ��ی ،سیاس��ی و اجتماع��ی در
قالب چهار نشست اندیشهورزی مورد
بررسی قرار گرفت که گزارش اجمالی
نشست اندیشهورزی در عرصه فرهنگی
آن به شرح زیر میباشد؛
نشست اندیش��هورزی عدالت فرهنگی پنجمین نشست
س��االنه اندیش��کده عدالت در دو نشست صبح و عصر با
حضور تنی چند از استادان برگزار شد .در نشست صبح،
دو نفر از اس��تادان ،آقایان دکتر احمد آکوچکیان و دکتر
فرج اهلل علی قنبری به ایراد سخنرانی پرداختند.
سخنران اول
دکت��ر آکوچکی��ان مقاله خ��ود را با عنوان «از اندیش��ه
پیش��رفت تا عدالت فرهنگ و دو گانان��ه دولت -ملت»
قرائت کرد .اهم نکات مورد نظر ایشان به قرار زیر است:
 دولت اس��تبدادی میراث گذش��ته اس��ت و همچنانپارادوکس دولت -ملت در ایران برقرار است.
 دولت استبدادی میکوش��د همچنان از فقه االحکام،استفاده ابزاری خود را ببرد.
 نظام اندیش��ه گری ما هدایتگر نظام سیاستگزاری واجرایی نیست.
 راه در بازگش��ت به متن نظریهپردازی دینی؛ یعنی کتاب وسنت و عقل مستقل است.
 نظریه دولت -ملت عدل با الگوی خود توانمندس��ازیحکمت -عدالت بنیان بازخوانی میشود.
 باید از تمرکز در اصالح قانون به اصالح فرهنگ رو آورد.فرهن��گ عدالت فرات��ر از فقه احکام اس��ت .فقه احکام
نمیتواند به تنهایی مرجع اندیش��ه پیشرفت باشد .باید
فقه احکام برای ارتقای ظرفیت خود با نظام مدیریت عقل
پیوند بخورد.
دکت��ر آکوچکیان در ادام��ه بحث خود ب��ر پایه دیدگاه
مطروحه به بازخوانی بندهای مختلف سند الگو پرداخت.
در ادامه مهندس حسن بنیانیان به عنوان ناقد ،نظرات خود
را مطرح کردند .ایش��ان ابراز داش��تند که در کلیات بحث
با س��خنران ،اختالفنظر ندارند و به استقبال آن رفتند و
در ادام��ه بر چند نکته تأکی��د ورزید .از جمله اینکه ما در
حال فاصله گرفتن از مرجعیت دینی هستیم و باید برای
این موضوع چارهاندیش��ی کرد .ما به دلیل نداشتن الگوی
پیش��رفت مبتنی بر مبانی دینی در سرازیری سقوط قرار
گرفتهایم .حوزه علمیه قدرت پاسخگویی خود را از دست
داده است .در جهان غرب ،استاد و شاگرد در نظام اجرایی
دخالت داده میشوند ولی حوزه و دانشگاه در میدان عمل
حضور ندارند .راهحل در بازگش��ت به دین اس��ت .باید در
امر اصالح فرهنگ به مقوله آموزش و پرورش توجه کرد.
در ادام��ه این بح��ث ،تنی چن��د از اس��تادان حاضر به
ای��راد نظرات خود پرداختند .از جمل��ه آنان ،دکتر بیژن
عبدالکریم��ی مطالبی را بی��ان کرد .ایش��ان نیز ضمن
همزبانی با گفتههای دکتر آکوچکیان بیان کرد که ایده
دولت -ملت هنوز در ایران ش��کل نگرفته است .استبداد

دینی یک معلول اس��ت و اینکه حوزه ق��درت خود را از
دست داده است ،نشانه افول حوزه است .برای تعیین تفکر
حتماً باید مرجعیت اندیش��ه و تفکر معلوم شود .مرجع
فکری عدالت و فرهنگ روش��ن نیست .جهان ما سوبژه
محور نیست و بر پایه آن نمیچرخد .منطق دکارتی کنار
رفته است و حاکمیت با منطق ذهنیت سوبژکتیو است.
منطق واقعیتها از منطق ذهنیتها تبعیت نمیکند .باید
متعه��د به فهم واقعیتها ب��ود و بنابراین منطق هگلی-
نیچهای را پیشنهاد میکنم .باید به دور از نگاه فردگرایانه،
ب��ه مهمترین محورهای بیعدالتی توجه کنیم .نوگرایان
در کشور نماینده ندارند .باید از دو قطبی سنت و تجدد،
عبور کنیم.
دکتر کالنتر از دیگر نظردهندگان پیرامون س��خنران اول
بود .به عقیده ایشان سند الگو جای نقد و بررسی زیاد دارد
و نمیتوان س��ند را آنگونه که دکتر آکوچکیان بیان کرد،
تنها بر اس��اس عدالت پیش ببریم .همه انقالبها مفاهیم
اس��تقالل ،عدالت و آزادی را دارند ولی عمده آن اس��ت که
هر انقالبی از این واژگان چه محتوایی را در نظر دارند .مرکز
الگو میتواند پیشگام این مسئله باشد و باید آسیبشناسی
کند .ادبیات سند الگو بر پایه ادبیات انقالب اسالمی نیست.
سخنران دوم
دکتر فرج اهلل علی قنبری ،سخنران دوم نشست صبح بود.
عنوان این سخنرانی «نقد عدالت فرهنگی در بعد جهانی»
بود .ایشان به ارزیابی عدالت فرهنگی در نظام بینالملل
پرداختند و بر این باور بودند که غرب با توجه به س��لطه
فرهنگی که بر جهان دارد ،در بحث عدالت ،شاخصهای
فرهنگی خود را تحمی��ل میکند .غربیها بعد از بحران
نفت در سال  1973به نظام بینالملل توجه بیشتری پیدا
کردند و بعد انقالب اس�لامی ب��ه بعد نرمافزاری فرهنگ
التفات پیدا کردند و از این منظر به اهمیت موضوع عدالت
فرهنگی بر پایه تعریف مدرن رس��یدند .اکنون سیاست
علم��ی آمریکا تغییر کرده اس��ت و ب��ر مدیریت تحقیق
استوار شده است .آنان در نظام بینالملل قوانینی را وضع
و تحمیل میکنند که ما هیچ توجهی به آن نداریم.
در ادامه با توجه به اینکه ناقدی برای سخنران دوم تعیین
نشده بود ،استادان حاضر به بیان دیدگاه خود پرداختند.
از جمل��ه دکتر فتح الهی بیان داش��ت ک��ه تردیدی در
تأثیرگذاری فضای بینالملل بر فضای فکری داخلی نیست
عمده آن است که ما باید وارد فضای فراملی خود شویم.
ما عمدتاً در فضای ملی تنفس میکنیم .ما نمیخواهیم
داشتههای خود را بر دیگران تحمیل کنیم ولی باید آنها
را در عرص��ه بینالملل مطرح کنیم .به افق فراملی توجه
نداریم .باید به این موضوع اندیشید که آیا میتوان بدون
تحمی��ل فرهنگی در نظام بینالملل تأثیرگ��ذار بود .در

ادامه دکتر بیژن عبدالکریمی بیان داشت
که باید به بازخوانی گفتمانی چهلس��اله
اخی��ر بپردازیم و نباید رابطه ما و غرب
را امنیتی تعریف کنیم .ما معیاری غیر
از معیار غربی نداریم و باید رویدادگی
مدرنیته را در نظر گرفت .نباید پروسه
این رویدادگی را به امر سیاسی تقلیل
دهی��م بلکه باید به پروس��ه تاریخی و
معرفتی ربط دهیم و از این منظر ،امر
سیاسی را پی بگیریم .من را به جهانی
ش��دن متهم نکنید .بلک��ه باید توجه
کرد ک��ه امر بومی ب��دون تکیه به امر
جهانی شدن ممکن نیست .لیبرالیسم
قدرتمندتری��ن گفتمان اس��ت و این
قدرت هم نظامی نیست .یک منطقی در آن است و باید
آن منطق را فهمید .اما از دیگر نظرات ارائه شده این بود
که باید به بعد پسا استعماری فرهنگ توجه کرد .فرهنگ
آمریکایی به دنبال تثبیت وضعیت به دس��ت آمده است.
باید در حوزه فرهنگ و عدالت در س��طح نظام بینالملل
تراز فکری ارائه کنیم.
سخنران سوم
نشس��ت عصر پیرامون بخ��ش تدابیر س��ند الگو برگزار
ش��د .در این نشست آقای محمدعلی فتحالهی به عنوان
س��ومین س��خنران ،دیدگاه خود را بیان کرد .به عقیده
ایش��ان ،عدالت نوعی خالقیت اس��ت و عدالت فرهنگی
عبارت از خالقیت در حوزه فرهنگ است .عدالت فرهنگی
در ساخت نظام سیاس��ی نقش اساسی دارد و در نتیجه
بای��د خالقیت فرهنگی مبنای تحول در نظامات اجرایی
باش��د .بر مبنای عدالت فرهنگی اس��ت ک��ه میتوان به
الگوی پیش��رفت صحیح دس��ت یافت .نظ��ام جمهوری
اس�لامی ،فرهنگی اس��ت .زیرا تالش دارد جامعه و نظام
بر پایه عدالت فرهنگی شکل بگیرد .از نظر ایشان ویژگی
ایرانی -اس�لامی س��ند الگو کم است و بخش تدابیر آن،
فاقد دو مقوله کرامت و وحدت اس�لامی است .همچنین
فقدان دید فراملی س��ند موجب آن شده است که نظام
بین ملل در آن کمتر دیده شود.
در ادامه بحث س��خنران نشس��ت عصر ،برخی از استادان
حاضر نیز به بیان دیدگاه خود پیرامون بخش تدابیر سند
پرداختند .از جمله دکت��ر علیرضا کالنترمهرجردی بیان
کرد که باید توجه داش��ت که الگوی مت��ن نباید ائتالفی
باشد بلکه باید توان غیریتسازی داشته باشد و در همین
زمینه فرهنگ و عدالت در گفتمان انقالب اس�لامی عمود
خیمه و پایه اصلی پیش��رفت اسالمی است نباید به چند
بند تدبیر اکتفا کنیم و بنابراین باید متن سند از این جهت
تقویت شود .زبان متن تدابیر فاخر نیست و تا تدبیر شدن
فاصله دارد .فرهنگ زیرساخت جامعه است و حتی اقتصاد
مقاومتی هم بر پایه فرهنگ اس��توار میش��ود .نباید نگاه
بخشی به فرهنگ داشت بلکه باید عنصر فرهنگ در تمام
بخشهای سند دیده شود .تدابیر به مسائل و ابعاد اجتماعی
کار توجه دارد و عامل پیوند مدیران با جامعه اس��ت .باید
نگاهمان به مقوله پیشرفت به مثابه بلوغ باشد .زیرا پیشرفت
همان رس��یدن جامعه به دوره بلوغ است .امروزه در بحث
پیشرفت از مقوله اقتصاد به مقوله فرهنگ منتقل شدهاند و
از حکومت صالحان سخن میگویند .همچنین دکتر مخزن
موسوی نیز به این نکته اشاره کرد که فرهنگ مانند عدالت
فراگیر اس��ت و باید تدابیر در تراز عدالت فرهنگی تدوین
ش��ود .باید فرهنگ و عدال��ت را جریانی دید .به طوری که
تراز همه بخشهای سند الگو باشد.

اخبار مرکز

گزارش علمی نشست اندیشهورزی عدالت فرهنگی
رئیس نشست :حجتاالسالم و المسلمین دکتر داود مهدویزادگان
دبیر نشست :محسن محمدی
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رسالهای مرتبط

مدلسازی سیاستی تحول فرهنگی
در دانشگاه با رویکرد بومی (اسالمی -ایرانی)
این رساله دکتری نوش�ته علی جوادی جورتانی
به راهنمایی حمیدرضا ملک محمدی بوده که در
س�ال  ،۱۳۹۶در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی و  417صفحه نگاش�ته شده که در زیر
خالصهای از آن آورده شده است:

پرداختن به موضوع «دانش��گاه اسالمی» در بستر
مطالعۀ تاریخ علم جدید میس��ر است و تاریخ علم
در دوران معاص��ر نی��ز تاریخ عل��م اروپایی بوده
اس��ت .با این حال شناخت نقطۀ آغاز تولد مفهوم
امروزین دانشگاه در ایران و همچنین کشف ایدۀ
اصلی تحق��ق آن در بدو امر از مقدمات و الزامات
بحث پیرامون دانشگاه اسالمی است .البته ترکیب
دانش��گاه اس�لامی را با اغماض به ج��ای مفهوم
دقیقت��ری تح��ت عن��وان «دانش��گاه مطلوب از
منظر دین اس�لام» ب��ه کار خواهیم برد .اگر ایدۀ
اصلی تش��کیل و هویتیابی مفهوم دانش��گاه در
جامعۀ ایرانی ایدۀ پیادهس��ازی و تس��هیل تحقق
ایجاد تحول بنیادین در ماهیت و غایت و
کارکردهای دانشگاه نیز در گرو تحول در
نظام ارزشها و معانی نهاد علم در جامعۀ
ایرانی است
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دولت مدرن در جامعۀ ایران باش��د و یا حتی اگر
ای��دۀ اصلی ،جعل و آم��وزش روایتهای جدید و
معنابخش به زندگی انسان در جامعۀ ایرانی باشد
ک��ه قصد دارد خود را به الگوهای س��بک زندگی
جهان متجدد نزدیک سازد ،در هر صورت تشکیل
دانشگاه در ایران ،بدون اتکاء به سنتهای علمی
زیس��ت بوم فرهنگ ایرانی صورت گرفته اس��ت.
تفاوته��ای مح��دود در ظاه��ر روابط انس��انی،
ش��کلگیری فضاهای کالبدی مبتن��ی بر میراث
فرهنگ��ی -تمدنی ایران و حت��ی برخی تغییرات
س��اختاری و محتوایی که پس از ورود دانش��گاه
ب��ه ای��ران رخ داده نیز کفایت از تح��ول بنیادین
در ماهی��ت و معنای وارداتی مفهوم دانش��گاه به
ایران نداشته است و دانشگاه همچنان تبادرهایی
از جنس عالم مدرن در ذهن و اندیشۀ فرد ایرانی
ایجاد میکند .عالم انقالب اس�لامی اما در فرایند
تحقق انقالب فرهنگی همچنان با چالش مفهومی
دانشگاه دس��ت و پنجه نرم میکند .ایجاد تحول
بنیادین در ماهیت و غایت و کارکردهای دانشگاه
نیز در گ��رو تحول در نظام ارزشها و معانی نهاد
علم در جامعۀ ایرانی است.
بنابراین اگ��ر به دنبال سیاس��تگذاری فرهنگی
در محی��ط علم باش��یم و نیل به وضع مطلوب در
محیط علم را تمنا کنیم ،الزم است تا پیش از هر
چیز فه��م از فرهنگ در عالم انقالب اس�لامی را

صورتبندی کنیم یعنی در گام اول نظریۀ محض
فرهنگ در این عالم را تقریر کرده و متناظر با آن
در گام دوم و در مق��ام تجویز نیز نظریۀ فرهنگی
متناس��ب با ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی
ای��ران را تبیین کنیم .پس از اجماع بر س��ر این
صورتبندی جدید نظری و پس از نقد و نظرهای
فراوان در باب نس��بت مفهوم علم و نس��بت آن با
مفه��وم فرهن��گ میتوان امید داش��ت تا الگویی
بومی از سیاس��تگذاری فرهنگی در محیط علم
شکل گیرد.
البته این به آن معنا نیست که تا تحقق کامل این
فرایند دس��ت روی دس��ت بگذاریم .از این رو در
این مطالعه سعی خواهد شد تا مبتنی بر تقریری
جدید از مفهوم فرهنگ از منظر حکمت متعالیه-
ک��ه در اینج��ا پیشف��رض تحقق عال��م انقالب
اسالمی در نظر گرفته ش��ده است -مدلی نظری
برای توصی��ف و تحلیل و ارزیابی امر فرهنگی در
محیط علم ارائه شود.
بنابرای��ن در این پژوهش نه ام��کان تقریر نظریه
فرهنگ��ی متناس��ب با عالم انقالب اس�لامی و نه
امکان تدوین نظریه سیاس��تی جمهوری اسالمی
ایران در ارتب��اط با محیط علم وجود دارد .اما در
حد بضاعت تقری��ری از نظریۀ محض فرهنگ در
عال��م انقالب اس�لامی و مدلی نظ��ری برای نظم
بخش��یدن به نظریه سیاس��تی جمهوری اسالمی
ایران در موضوع پیشرفت و تحول در محیط علم
ارائه شده است .پژوهش حاضر با هدف مدلسازی
تحول فرهنگی در محیطهای علمی به ارائۀ مدلی
بومی برای زمینهس��ازی سیاستگذاری فرهنگی
در دانشگاه پرداخته است.
این پژوه��ش با روش نظریۀ مبنای��ی که یکی از
انواع روش تحقیق کیفی میباش��د ،انجام ش��ده
اس��ت .تمرکز مطالعه بر فرایندی ب��وده که ابتدا
نظرات خبرگی برخ��ی صاحبنظران محقق را به
س��مت مطالعۀ هدفمند ادبی��ات تخصصی بحث
و اس��ناد قاب��ل تحلیل ب��رای مدلس��ازی نهایی
کشانیده و سپس با کدگذاری نظری و ارائۀ مدل
نهایی به انجام رس��یده اس��ت .اطالعات از طریق
تحلیل اس��ناد و مصاحبۀ عمیق با صاحبنظران و
همزمان مرور ادبی��ات نظری بحث و مرور الگوها
و مدله��ای گوناگون سیاس��تگذاری فرهنگی،
جمعآوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل
شده است .در این پژوهش از میان  612سند که
در فرایند تحلیل مرور شده  141سند کدگذاری
دقیق نظری شده است .اسناد مذکور در سه سطح
شامل اسناد باالدستی حوزۀ فرهنگ و علم ،اسناد
پشتیبان و پژوهشهای مرتبط با اسناد باالدستی
در س��طح دوم و اس��ناد س��طح س��ه ،مجموع��ه
اظهارنظرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

در این زمین��ه و دیدگاههای مکتوب و ش��فاهی
(با اخ��ذ  14مصاحبه نیمه س��اختارمند) س��ایر
صاحبنظران و همچنی��ن چهل تعریف مرجح از
مفهوم فرهنگ را شامل شده است.
این مطالعه تلفیقی از مباحث حوزههای مطالعاتی
چون مطالعات مدیریت ،علوم سیاسی و مطالعات
فرهنگي اس��ت .از اين رو مفهوم سياستگذاری،
فرهن��گ و ق��درت را در چارچ��وب س��نتها و
رهیافته��ای گوناگون این حوزهه��ای مطالعاتی
و ب��ا رویکردی بوم��ی و انتق��ادی درك ميكند.
سياس��تگذاری فرهنگ��ي ()Cultural Policy
در اي��ن رهیافتهای نظري از مطالعۀ نس��بت دو
مفه��وم فرهنگ و قدرت هویت مییابد و فرهنگ
در آنه��ا عرص��ة تعارض��ات معنائ��ي و تلقيهاي
متع��ارض از جهانهای اجتماعی متفاوتی در نظر
گرفته ميشود .اما در این پژوهش سياستگذاری
فرهنگي که برحسب بازنمائي زیست جهان بومی
فهم ميش��ود مبنای تحقیق قرار گرفته است .به
گونهاي ك��ه تمامي الگوه��ای فرهنگی در حوزۀ
سیاستگذاری و اش��كال بازنمائي فرهنگي مرور
و بعضا نقد میش��ود و مفاهیم دارای ظرفیت آن
به نفع عالم بومی فهم فرهنگ ،بازتولید میشود.
مطالعۀ سیاس��تگذاری فرهنگی از منظر حکمت
متعالیه و از دیدگاه و مشرب نوصدرایی ،كه بخش
قابل توج��ه مباحث نظری را ب��ه خود اختصاص
میده��د به اين معنا با مفه��وم وجود گره خورده
اس��ت و برخي از اش��كال و انواع معرفت و هويت
در مطالعات رایج سیاستگذاری فرهنگی را پديدار
و امض��ا نموده و برخي را پنهان ميس��ازد .نتیجۀ
پژوهش مدلی بومی اس��ت ک��ه قابلیت توصیف،
تحلی��ل و ارزیاب��ی وضع کنونی سیاس��تگذاری
فرهنگ��ی محیطهای علم��ی و همچنین قابلیت
مس��ئلهیابی و ترس��یم الگ��وی مطل��وب اخ��ذ
تصمیمهای درست با احتس��اب شرایط فرهنگی
محیطهای علمی در دانشگاههای کشور را میسر
میکند.
به دیگر س��خن این مدل در مقام تصمیمس��ازی
و تصمیمگیری راهگش��ای مدیران آموزش عالی
و پژوهش��گران خواهد بود .ای��ن مدل از منطق و
مبنای نظری مستحکم برخوردار بوده و جامعیت
و مانعیت الزم برای احصاء دقیق نظام موضوعات
و نظام مس��ائل آموزش عالی را برای زمینهسازی
تصمیمه��ای خ��رد و کالن در این ح��وزه فراهم
میکن��د .ب��ا این ح��ال کارکرد اصل��ی این مدل
زمینهس��ازی نظری برای تدوین نظریۀ سیاستی
جمهوری اسالمی ایران در محیطهای علمی اعم
از حوزه و دانش��گاه و متکای نظری ش��کلگیری
ای��دهای نوین در ب��اب وحدت حوزه و دانش��گاه
میباشد.
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این کتاب نوشته دکتر موسی غنینژاد است
که در سال ( 1397چاپ دوم) و  424صفحه
توسط انتشارات دنیای اقتصاد چاپ شده که
در زیر خالصه ای از نظر می گذرد:
در ای��ن کت��اب چگونگ��ی ش��کلگیری
ناسیونالیس��م و اقتص��اد دولت��ی در ایران و
تاثیرگذاری آن بر تحوالت اقتصاد سیاس��ی
مورد بررسی قرار گرفته است .با این رویکرد
ضعف مزمن و س��اختاری نظام اقتصاد بازار
آزاد و بخ��ش خصوصی در ای��ران به عنوان
مش��کلی نش��اتگرفت��ه از ش��یوه تفکر و
ایدئولوژی توضیح داده خواهد شد.
نگاهی ب��ه پژوهشهای صورت گرفته درباره
تاریخ اقتصادی ایران معاصر نش��ان میدهد
رویکرد اغلب آنها ک م و بیش مبتنی بر نوعی
تفسیر ماتریالیستی تاریخ بوده ،یعنی تحوالت
اقتص��ادی -سیاس��ی را با تغییرات ش��رایط
مادی -معیش��تی زندگ��ی اجتماعی توضیح
دادهاند .طبق این رویکرد ،که مارکسیستها
بیش��ترین مبلغ و مروج آن بودهاند ،تحوالت
تاریخی در جوامع انسانی ،در تحلیل نهایی،
با شرایط مادی -معیش��تی تبیین میشود.
در این چارچوب فکری تحوالت در زیربنای
جامعه (مناسبات تولیدی و طبقاتی) تعیین
کننده تغییرات در روبنای جامعه (اندیشه ،فرهنگ
و روابط سیاسی) است .البته ،رویکرد ماتریالیستی
منحصر ب��ه مارکسیس��تها و چپگراها نیس��ت
بلکه بخ��ش بزرگی از مکتبهای جامعهشناس��ی
و اقتص��ادی رایج امروزی ،حت��ی آنها که به لحاظ
سیاسی کامال مخالف مارکسیسم هستند ،ب ه شدت
از نوعی تفسیر مادی تاریخ تبعیت میکنند .مثال،
نظریه «مراحل رش��د اقتصادی» والتر روس��تو ،با
عنوان فرعی «مانیفس��ت غیرکمونیستی» ،که در
پاسخ به «مانیفست کمونیستی» مارکس و انگلس
نوش��ته شده ،در واقع ،بیانیهای بود با نگرش کامال
ماتریالیستی .نظریه مطرحش��ده در کتاب روستو
هسته مرکزی دکترین اقتصادی سیاست خارجی
کن��دی ،رئیس جمه��وری ایاالت متح��ده آمریکا
در اوای��ل دهه  1960میالدی ،را تش��کیل میداد.
این کتاب ب�� ه تدریج در محاف��ل آکادمیک غربی
به کتاب مرجع مهم اقتصاد توس��عه تبدیل ش��د.
نادرستی فرضهای این نظریه و ناسازگاری شواهد
تاریخی و استداللهای آن انصافا گوی سبقت را از
تحلیلهای مارکسیستی ربوده است.
نهض��ت مش��روطه ای��ران ک��ه در آغ��از در صدد
تحدید قدرت سیاس��ی به س��یاق دموکراسیهای
غربی بود به اس��تبداد ،ایدئولوژی ناسیونالیس��تی
و اقتص��اد دولتم��دار منته��ی ش��د .از آن پس،
رد پای ناسیونالیس��م و اقتص��اد دولتی را در همه

نهضتها و نظامهای سیاسی ،از نهضت ملی شدن
صنع��ت نفت گرفته ت��ا انقالب اس�لامی میتوان
مش��اهده کرد .س��یطره ک م و بیش تم��ا م و کمال
اقتص��اد دولتی ،تداوم و تحکی��م آن ،ب ه رغم همه
انتقادهای کارشناس��انهای که به ن��ا کارآمدی آن،
از زمان رضاش��اه تاکنون ص��ورت گرفته ،حاکی از
قدرت ارزشهای ایدئولوژیک و تاثیرگذاری تعیین
کنندهشان بر همه نظامهای سیاسی است.
افزای��ش غیرمنتظره و عظی��م درآمدهای نفتی از
نظر ش��اه فرصتی طالیی برای به انجام رس��اندن
«ماموریت��ی» ب��ود که تص��ور میکرد ب��رای آن
برگزیده ش��ده اس��ت .هدف این ماموریت به زعم
وی هدایت ایران به س��وی «تمدن ب��زرگ» بود،
تمدن��ی که به گمان وی صبغه صرف��ا ایرانی دارد
و متفاوت با و مس��تقل از مدل دموکراس��ی غربی
و کمونیس��م بلوک شرق است .نظام سیاسی ایران
که روابط دوس��تانهای با هر دو بلوک شرق و غرب
ایجاد کرده بود ،در س��ایه پیشرفتهای اقتصادی
چش��مگیر دهه  1340و افزایش ب��ادآورده منابع
مالی ناشی از صادرات نفت ،بیش از پیش درصدد
متمایز کردن خود از مدل سیاس��ی -اقتصادی دو
بلوک بود و میخواس��ت به الگوی صرفا «ایرانی»
تکیه کند .تاس��یس «حزب رستاخیز ملت ایران»
به عنوان حزب واحد و تنها حزب قانونی کشور ،در
اوج افزایش درآمدهای نفتی ایران ،در اس��فند ماه

 ،1353به دس��تور مستقیم خود شاه صورت
گرف��ت .این اقدام گامی در جهت برجس��ته
ک��ردن الگوی «ایران��ی» از نظام چند حزبی
دموکراس��ی غربی بود .ایجاد حزب واحد که
یادآور نظام سیاس��ی کشورهای کمونیستی
آن زم��ان ب��ود ،ب��رای رژیم��ی ک��ه متحد
استراتژیک بلوک غرب در آن زمان به حساب
میآمد برای بسیاری از ناظران شگفتانگیز و
غیرقابل فهم به نظر میرسید .اما واقعیت این
اس��ت که نظام سیاسی ایران به رهبری شاه،
از اوای��ل دهه  1350در مس��یری گام نهاده
بود که چنین اقدامی را منطقی جلوه میداد.
شاه ب ه رغم اینکه ب ه شدت ضدکمونیست بود
اما هر جا الزم میدی��د از ایدئولوژی چپها
الهام میگرفت ،مضافا این که حزب رستاخیز
ب��ه نظر وی مناس��بترین اب��زار در خدمت
«ایدئولوژی نظام شاهنشاهی» برای رسیدن
به آرمان «تمدن بزرگ» بود.
محمدرضا پهلوی در مقام شاه ایران ،ب ه رغم
مخالفت و حتی دش��منی با کمونیستها در
عرصه سیاس��ت داخلی ،بهشدت تحت تاثیر
تفکرات اجتماعی چپ بود .او در نخس��تین
سالهایی که به سلطنت رسید جامعه آرمانی
خود را به صورت نوعی اجتماع بر خوردار از
حداقلهای ضروری ترسیم کرد که احتماال ریشه
در آموزشه��ای دوران نوجوانی وی در س��وییس
داشت .او در توضیح ریشههای فکری «انقالب شاه
و ملت» که در بیست و یکمین سال سلطنت خود
به راه انداخت مینویسد:
در دومین س��ال سلطنت خودم یعنی در ایامی که
هنوز جنگ جهانی دوم پایان نیافته بود و مس��ائل
حادت��ری در برابر مملکت قرار داش��ت ،با توجه به
ریشه واقعی ابتالئات کش��ور و ملت خویش اعالم
داش��تم که میباید اصول پنجگانهای برای یکایک
افراد ملت ب��ه عنوان حداقل احتیاجات آنها تامین
ش��وند که عبارتند از بهداشت برای همه ،خوراک
برای همه ،پوش��اک برای همه ،مسکن برای همه،
فرهنگ برای همه.
در این کتاب چگونگی شکل گیری ناسیونالیسم و
اقتصاد دولتی در ایران و تاثیرگذاری آن بر تحوالت
اقتصاد سیاسی کشورمان مورد بررسی قرار گرفته
اس��ت .با این رویک��رد ضعف مزمن و س��اختاری
نظام اقتصاد ب��ازار آزاد و بخش خصوصی در ایران
به عنوان مش��کلی نش��ئت گرفته از شیوه تفکر و
ایدئولوژی توضیح داده خواهد شد .اما پیش از ورود
ب��ه این بحث ،دو نظریه رای��ج و غالب در خصوص
تبیین ماتریالیستی تحوالت اقتصادی ایران به نقد
و سنجش گذاشته میش��ود تا موضوعیت رویکرد
این پژوهش روشن شود.

معرفی کتاب

اقتصاد و دولت در ایران
پژوهشی درباره ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران
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