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رهرب فرزانه انقالب اسالمی:

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

مرداد ماه 1398

السالم علیک یا اباعبدا(...ع)

شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 1000 :نسخه

انتشار مجموعه کتب مطالعات پشتیبان
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

برگزاری نشستهای تخصصی ارتقا و تکمیل
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در پی تدوین الگوی پای ه اس�لامی ایرانی پیش��رفت که
در آن ،اهم مبانی و آرمانهای پیش��رفت و افق مطلوب
کش��ور در پنج ده ه آینده ،ترس��یم و تدابیر مؤثر برای
دس��تیابی به آن طراحی شده اس��ت ،حضرت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،دستگاهها ،مراکز
علمی ،نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد
مختلف سند تدوینشده و ارائ ه نظرات مشورتی جهت
تکمیل و ارتقای این سند باالدستی فراخواندند .در این
اهم مبانی
ابالغیه چنین ذکر ش��ده است که این سندّ ،
و آرمانهای پیش��رفت را تدوین ک��رده و افق مطلوب
کش��ور را در پنج ده ه آینده ترسیم و تدابیر مؤثّر برای
طراحی کرده اس��ت که با تحقّق آن ،که
نی��ل به آن را ّ
کاری عظیم و دش��وار ا ّما ممکن و شیرین است ،کشور

تمدن
راه پیش��رفت را خواهد پیم��ود و طلیع ه مبارک ّ
نوین اسالمی ایرانی در زیستبوم ایران رخ خواهد نمود.
پی��رو این ابالغ و فراخ��وان ،دیدگاهها و نظرات مختلف
و پیش��نهادهای متعددی از سوی سازمانها ،نخبگان،
اس��تادان و محقق��ان دانش��گاهی و ح��وزوی دریافت
ش��ده اس��ت .همچنین کارگروهی فعاالنه دیدگاههای
متخصصان در قالب مق��االت تخصصی و مصاحبههای
علمی را گردآوری کرده است .این نظرات و پیشنهادها با
توجه به بخشهای مختلف سند الگو ،دسته بندی شده
و در نشستهای تخصصی اندیشکدهها و کارگروههای
تخصصی بررسی و رسیدگی میشوند .متعاقبا از طریق
ماهنام��ه الگو بررس��یهای تخصصی جه��ت تکمیل و
ارتقای الگو به اطالع عالقهمندان خواهد رسید.

سازمان قضایی کشور باید منطبق با
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،متحول شود
رئی��س ق��وه قضاییه ب��ا تأکید بر
ضرورت تح��ول س��ازمان قضایی
کش��ور منطبق با الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت که م��ورد تأکید
رهب��ر معظم انقالب ق��رار دارد ،از
صدا و س��یما خواس��ت که برخی
جلس��ات هیئ��ت عموم��ی دیوان
عالی کش��ور را برای اطالع مردم و
صاحبنظران از آرای وحدت رویه پخش کند.
آیتاهلل س��یدابراهیم رئیسی در جلسه هیئت عمومی دیوان
عالی کش��ور ،مباحث این جلسات را به عنوان یک دکترین،
قابل توجه دانس��ت و تصریح ک��رد :باید ظرفیت دیوان عالی
کش��ور احیا و ب��ه اجرای صحیح قانون در محاکم و حس��ن
جریان امور ،کمک کند.

آیتاهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر
لزوم موضوعشناس��ی و واژهشناسی توس��ط قضات ،این امر را
از پش��توانههای مهم کار قضایی دانست و اظهار کرد :داشتن
اتاق فکر برای بهرهمندی از نظرات حقوقی و مدیریتی بس��یار
مؤثر است که به همین منظور در معاونت حقوقی قوه قضاییه
کارگروههای حقوقی و قضایی را افزایش دادهایم و عمده اعضای
آنها نیز قضات مجربی هستند که سوابق مدیریتی نیز دارند.
رئیس ق��وه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت جزم علمی،
عزم عملی و هزم و دوراندیش��ی در امور ،خاطرنش��ان کرد:
تغییرات و تحوالت در س��ازمان قضایی کشور و طراحی یک
قالب متناس��ب و منطبق با الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
ک��ه همواره م��ورد تأکید مق��ام معظم رهبری بوده اس��ت،
برای رس��یدن به تراز قضای اسالمی و قضای امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) امری بسیار ضروری است.

 25یافته کلیدی حاصل از مطالعه تطبیقی الگوها و تصاویر آیندهی کشورهای پیشتاز؛

ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با نگاهی به
برنامههای سایر کشورها

اشاره :دکتر کریمی قهروی ،استاد دانشگاه و محقق مدعو
در کارگروه نوآوری مرکز الگو ،ضمن ارائه نکاتی کلی و بر
شمردن خصوصیات مهم برنامههای کالن سایر کشورهای
جهان ،پیشنهادهایی برای ارتقای الگو با عنوان " 25یافته
کلیدی حاصل از مطالعه تطبیقی الگوها و تصاویر آیندهی
کشورهای پیشتاز” ارائه کرد که ذیال ارائه میشوند:
( .1تذکر کلی) با توجه به اینکه الگوی اس�لامی -ایرانی
پیش��رفت ب��رای افق  50س��ال آینده ارائه ش��ده ،اصلح

اس��ت که به الگوواره ،عصر یا موج آینده حس��اس بوده و
متناسب با عصر آینده تدوین شود .برای مثال ،تصور کنید
که در عصر کش��اورزی قرار داری��م و برای عصر صنعتی
الگو میدهی��م .در این صورت ،الگو باید به عصر صنعتی
حس��اس بوده و معرف آن عصر باشد .فهم عمیق و دقیق
تحوالت و الگووارههای آینده ،در ارائه الگو ضروری است.
( .2توصیه و پیش��نهاد) به زعم بس��یاری صاحبنظران
الگ��وواره ،عصر یا موج آینده ،جامعه س��ایبری -فیزیکی
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مجموعه کت��ب مطالعات
پش��تیبان الگو اس�لامی
ایران��ی پیش��رفت ب��ا
همکاری اندیش��کدهها و
صاحبنظران دانش��گاهی
و حوزوی منتش��ر شد به
منظور طراح��ی و تدوین
س��ند الگ��و ،س��اختاری
متش��کل از ش��بکههای
اشخاص حقیقی و حقوقی
شامل شبکه اندیشکدهها،
شبکه صاحبنظران و شبکه عالقهمندان تشکیل شده است.
در این میان ،اندیشکدهها و کارگروههای تخصصی متشکل
از صاحبنظران نقش مهمی بر عهده داش��تهاند .مأموریت
اصلی آنها پشتیبانی فکری ،مشاورهای و اندیشهورزی برای
مفهومآفرینیها در عرصه نظری و اجرایی طراحی الگو بوده
است .اندیشکدهها و کارگروهها که متشکل از صاحبنظران
و مدیران ارش��د کش��ور هس��تند ،با هدف توس��عه تفکر
و نظریهپ��ردازی در عرصههای مختلف س��هم اصلی را در
تدوین سند الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت داشتهاند.
بر اس��اس نقش��ه راه تدوی��ن الگوی پیش��رفت ،گامهای
متعددی تا رس��یدن به مرحله تدوین الگو پیشبینی شد
که یکی از این گامها تدوین مطالعات پشتیبان عمدتاً درون
اندیشکدهها و یا با همکاری نزدیک با آنها بوده است.
در مجموعه کتب مطالعات پش��تیبان الگو ،بخش مهمی
از دیدگاهها ،نوش��تهها و تحلیلهای اس��تادان ،محققان و
متخصصان دانشگاهی و حوزوی درباره بخشهای مختلف
الگو شامل مبانی ،افق ،آرمانها و رسالت و تدابیر سند الگو
تدوین شده است .وظیفه اصلی تنظیم متنها غالبا بر عهده
کارگروه مربوط و حاصل مباحث جمعی بوده اس��ت و در
برخی موارد ،این کار به محقق و صاحبنظر خاص محول
شده است .از این رو محتوای متنها ،حاصل تحقیق و تفکر
محققان متعدد است که حتی استقالل نظر ایشان نیز کام ً
ال
حفظ شده است .این مجموعه شامل  17جلد میباشد که
 10جلد از آن تدوین ش��ده و آم��اده ارائه به عالقهمندان
است .تمامی اس��تادان و محققان و عالقهمندان میتوانند
با مراجعه به وبگاه مرکز الگو یا وبگاه انتش��ارات این اسناد
را دریاف��ت ،مطالعه و بهرهب��رداری کنند .فرصت را مغتنم
شمره و از تمامی استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی
دعوت میشود با ارسال دیدگاهها و نظرات خود در تکمیل
و ارتقای این سند گرانسنگ ملی مشارکت فرمایند:
نشانی وبگاه مرکزolgou.ir :
نشانی وبگاه انتشارات مرکزnashr.olgou.ir :
نشانی ارسال دیدگاه (بازخورد)bazkhord@olgou.ir :
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اخبار مرکز

دیدار رئیس مرکز اطالعرسانی سازمان ملل متحد با
رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

رئیس مرکز اطالعرسانی سازمان ملل در تهران با رئیس مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در محل مرکز الگو دیدار کرد.
دکت��ر واع��ظزاده ،رئیس مرک��ز الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت در دیدار با دکتر ماریا دوتسنکو و هیئت همراه
ضمن اشاره به دیدگاههای اساسی پیشرفت در کشورمان
تاکید کرد که پیشرفت مورد نظر جمهوری اسالمی تنها
در ابعاد و ش��اخصهای مادی که ضروری اس��ت تعریف
نمیشود ،بلکه پیشرفتی است با تاکید ویژه بر جنبههای
اساسی فرهنگی و معنوی با توجه به مقتضیات بومی و در
چارچوب ارزشهای اسالمی برای تعالی جامعه.
وی اش��اره کرد که پیشرفت نباید با تخریب محیطزیست
و بروز خس��ارتهای مادی و معنوی به منابع طبیعی که

میراثی برای نسلهای آتی مردم جهان است ،آن گونه که
برخی از کشورهای صنعتی در طول چند صد سال گذشته
عمل کردند ،همراه باشد .وی افزود الزم است که سازمان
ملل متحد سهم کشورها در تأمین هزینههای جهانی حفظ
محیطزیست و توسعه پایدار را به نسبت نقش تاریخی که
در تخریب محیط زیست داشتهاند تعیین کند.
در ای��ن دیدار همچنین خانم ماریا دوتس��نکو ضمن معرفی
اعضای هیئت همراه و تش��کر از برگزاری این نشست توسط
مرکز الگو اظهار کرد که سازمان ملل در  63کشور جهان مرکز
اطالعرسانی دارد و با این حضور رسمی و سازمان یافته خود،
اطالعات و اس��ناد متقن در مورد بسیاری از زمینهها ،به ویژه
اسناد و اطالعات مربوط به روند توسعه کشورهای مختلف را

دریافت و در اختیار همه کشورهای عضو قرار میدهد.
وی نیز در ادامه بر موضوع لزوم صیانت از محیط زیست
تاکی��د کرد و به مواردی از فعالیتهای نهادهای مختلف
وابسته به سازمان ملل متحد ،بیانیهها و هدفهای منتشر
شده در خصوص توسعه پایدار و هزاره سوم اشاره کرد.
در این نشست چند تن از مدیران مرکز الگو و دکتر ساالر
آملی ،رئیس کارگروه چرخه نوآوری مرکز حضور داشتند.
در پایان این جلس��ه ،رئیس مرکز اطالعات سازمان ملل و
همراهان در جلسه کارگروه چرخه نوآوری مرکز حضور پیدا
کردند .در این جلسه خانم دکتر دوتسنکو به ایراد سخنرانی
پرداخت و س��پس تنی چند از اعضای کار گروه به تشریح
دیدگاههای خود پرداختند.

اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
پنجمی��ن نشس��ت س��االنهی صاحبنظ��ران و
پژوهشگران عدالت با موضوع «معیارهای عدالت در
اسالم ،گامی به سوی نظریهپردازی عدالت «اصول
راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی
پایه» ،در محل مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با حضور صاحبنظران و اندیشمندان حوزه عدالت
برگزار شد .موضوع این نشست هماندیشی در چهار
عرصه اقتصادی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اجتماعی در
قالب چهار نشست اندیش��هورزی مورد بررسی قرار
گرفت که گزارش اجمالی نشس��ت اندیشهورزی در
عرصه فرهنگی آن به شرح زیر میباشد؛
این گزارش ش��امل دو بخش است .در بخش اول به
اصول راهبردی پیشنهادی در مقاالت پرداخته شده
و بخش دوم به نقد راهبردها ،تدابیر موجود در سند
الگو و همچنین ارائه پیشنهادها تعلق دارد.
چهار مقال��ه در چه��ار وجه عدالت سیاس��ی ارائه
ش��د .مقاله اول از دکتر سیدباقری در باب حکومت
کنن��دگان بود .مقاله دوم از دکت��ر بیگلری در باب
حکومت شوندگان و ش��هروندان بود .مقاله سوم از
دکت��ر کاظمپور در باب نقش جامعه مدنی از پایین
به باال در تحقق عدالت سیاس��ی بود .مقاله چهارم
از دکتر ش��جریان در باب تحقق رضایت عمومی و
تحقق عدالت سیاسی از باال به پایین بود.
نشست اول :اصول راهبردی
در نشست اندیشهورزی کارگروه سیاسی اندیشکده
عدالت ،چهار مقاله ارائه و توسط ناقدین و پژوهشگران
مورد بررس��ی قرار گرفت .رئوس مطالب مقاالت به
همراه نقطه نظرات ناقدین از این قرار است:
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مقاله نخست :راهبردهای عدالت سیاسی در
سند الگوی پایۀ اسالمی -ایرانی پیشرفت
دکتر س�یدکاظم سیدباقری (دانشیار پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی)
عدالت سیاس��ی تخصیص ح��ق مدارانه امتیازات و
فرصتهای سیاسی است که با استحقاق و تناسب،
به اعط��ای حقوق ش��هروندان میانجامد .با عدالت
سیاسی ،بستر «انتخاب شهروندان» فراهم و مسیر
جامعه برای رس��یدن به «حقوق سیاسی» گشوده
میش��ود .در فرآیند نظریهپ��ردازی و معیارپردازی
عدالت سیاس��ی ،نکتۀ مهم و بنیادین ،جداس��ازی
عرصهه��ای مختلف مباحث مانن��د مبانی ،اصول و

گزارش علمی نشست اندیشهورزی
کارگروه سیاسی اندیشکده عدالت
مسئول نشست :دکتر ابراهیم برزگر
دبیر نشست :مجتبی کاظمپور
قسمت اول

معیار ،راهبرد ،راهکار و شاخصها و عدم خلط میان
آنها است .به این معنا که حرکت از «مبانی» شروع
ش��ده ،در گام دوم« ،اص��ول و معیاره��ای عدالت»
بررسی میش��ود؛ در مرحله سوم ،راهبردها ،در گام
چهارم ،راهکارها و برنامههای اجرایی بررسی میشود
و در مرحل��ۀ آخر بحث از ش��اخصگذاری و تعیین
کمی میزان دس��تیابی به آن معیارها است .نیل به
ّ
راهبرد از مس��یر معیارهای عدالت سیاسی صورت
میپذی��رد و معیارها ،مالکها و ضوابطی هس��تند
که ما را در تش��خيص انواع مفاهیم ناظر به موضوع
عدالت ،بهرهگیری عادالنه از منابع معرفتی معتبر،
روشهای تعیین مصادیق و گذر از فاصلۀ مفهوم به
مصداق ،یاری میدهند .معیارهای عدالت سیاس��ی
عبارتان��د از )1 :براب��ری در فرصته��ا و امتیازات
مبتنی بر اس��تحقاق؛  )2مشارکت فعال شهروندان
و بهرهمندی از آن؛  )3آزادیهای همگانی (عقیده،
بی��ان ،قلم و )...؛  )4براب��ری همگان در قبال قانون؛
 )5اعطای ارزشهای سیاس��ی متناسب با فعالیت
شهروندان؛  )6تصویب و اجرای قوانین بر اساس نقل
و عقل؛  )7رعایت حقوق شهروندان ،حتی منتقدان و
مخالفان؛  )8توازن و اعتدال در امور سیاسی.
ب��ا توجه به معیارهای ذکر ش��ده ،به س��احتهای
مختلف در راهبردهای سیاس��ی -اجتماعی از نگرۀ
کالن قرآن کریم ،این راهبردهای عدالت سیاسی از
تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند و از مواردی هستند
که به طور مستقیم در راهکارها تأثیر میگذارد و ما
را از عرصۀ کالن به جزئی و از ساحت نظری به حوزۀ
عمل وارد میکند.
توصیه راهبردی :الف .مس��ئولیت و نظارت همگانی؛
ب .تکافل و همیاری سیاس��ی؛ ج .شورا و مشورت؛
د .شایستهساالری
نقد دکتر نوراهلل قیصری (استادیار دانشگاه تهران):
ادبیات مقاله در پارادایم غربی است .تعریف غربی با
چاش��نی اسالمی .آیا عدالت جهانشمول است و در
همه جا قابل تطبیق است؟ یا این سیاست و مختصات
آن است که عدالت را تعیین میکند؟ تعریف عدلت

باید مبتنی بر مصلحت باش��د .نه آنکه عدالت حاکم
بر مصحت باش��د .عدالت باید مبتنی بر ویژگیهای
جمهوری اسالمی باشد .قاعده الضرر از بای مصلحت
حکومت اس��ت .نه مبتنی بر مفهوم عینی از عدالت.
فقه معطوف بر مصلحت اس��ت .احکام سیاسی باید
بر اساس مصلحت حکومت باشد .مصلحت سیاسی
اس��ت که عدالت را تعریف میکند .بر این اساس بر
مبنای مصالح حکومت اس�لامی میتوان به حقوق
برابر (به عنان مثال ش��یعیان با اهل س��نت) حکم
داد .ما نیازی به رجوع به منابع دور تمدن اس�لامی
مثل نهجالبالغه نداریم و میتوانیم به قانون اساسی
یا فرمایشات امام و رهبری مراجعه کنیم .در مسئله
س��پنتا نیکنام پاسخ بر اساس قانون اساسی و مبانی
نزدیک صورت گرفت .ادبیات صدر اسالم دور است.
نقد دکتر برزگر (استاد دانشگاه عالمه طباطبایی):
در پاس��خ به برخی نقدها به مقاله دکتر سیدباقری
باید گفت که نمیتوان مدرنیته را نادیده گرفت .در
عدالت سیاسی ما شاهد شیفت پارادایمی هستیم.
تلقی کالسیک از عدالت دیگر پذیرفتنی نیست .ذات
عدال��ت در پرتو مدرنیته به س��مت برابری به جای
تفاوت رفته است .اما در مورد مقاله دکتر سیدباقری
باید بگویم که س��طوح مط��رح در معیارها متوازن
نیس��تند .در جایی براب��ری در فرصتها و امتیازات
مبتنی بر اس��تحقاق به عنوان معیار مطرح شده در
حالی که در معیار دیگر س��خن از تصویب و اجرای
قوانین بر اس��اس نقل و عقل آمده است .در معیارها
باید معیار مادر مطرح ش��ود .به طور کلی س��طوح
معیارهای مطرح شده ،نامتوازن هستند.
مقاله دوم :عدالت سیاس�ی و مسئله حقوق
شهروندی در اندیشه اسالمی معاصر
دکتر احمد بیگلری
مس��ئله برابری میان شهروندان در سطوح مختلف
اجتماعی و حقوقی ،یکی از چالشهای اساس��ی در
گفتمان اس�لامی معاصر محسوب میشود که پس
از ورود گفتم��ان و نظ��ام معنایی م��درن به جهان
ایرانی و اس�لامی ،در ش��بکه واژگان و نش��انههای
موج��ود در می��دان معنایی حکومت مش��روطه و
قانون صورتبندی ش��د .در انسانشناس��ی دوران
جدید غالباً فرض بر برابری انس��انها است و قاعدتاً
بای��د همه افراد جامعه از حق برابر در دس��تیابی به
موقعیت فرمانروایی (حاکمیت) برخوردار باشند .از
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چالشهای برخاسته از مسئله
توصیه راهبردی :به نظر میرسد
برابری برای اندیش��ه اسالمی
با بررسی مسائل مربوط به حقوق
معاصر ،آن اس��ت که در ادامه
ش��هروندی اتباع غیرمسلمان و
سنت کالسیک اسالمی ،اتباع
دس��ت کم اقلیتهای رس��می
دولت و اعضای جامعه اسالمی،
در جمهوری اس�لامی در مراکز
به مس��لمانان و غیرمسلمانان
علمی ب��ه خصوص ح��وزوی و
دس��تهبندی میش��دند .شاید
مراکز پژوهش��ی درگی��ر ،نظیر
از قرن دوم هج��ری بود که با
پژوهش��کده ش��ورای نگهبان و
گسترش جنگ میان مس��لمانان با امپراتوری روم .2 ،اهل ذمه؛  .3مسئله سرزمین و والدت.
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،به م��رور میتوان به
یعنی مسیحیان نوعی نگاه بدبینانه و شکل گرفت .در به طور کلی ،از ابتدای ورود این مس��ئله ،تنشهای افقهای فکری جدیدی دست یافت .در واقع ،بسیاری
مقابل ،در این نظام نشانهشناختی برای پیروان ادیان نشانهشناختی و معناشناختی فراوانی در جهان اسالم از احکام موجود که احکام اجتهادی هس��تند در بستر
آسمانی که در قلمرو دولت اسالمی به سر میبردند شکل گرفته و هنوز هم ادامه دار .در همین چارچوب ،طرح مباحث موضوعشناس��انه ،شفافتر شده و نوعی
واژههایی نظیر اهل ذمه ،معاهد و مانند آن به کار برده مباحث و مناقش��ات فراوانی در راس��تای انطباق و هم افقی میان فقها و مباحث جدید به دس��ت خواهد
سازواری مفهوم شهروندی مدرن بر قانونگذاریهای آمد .همین پشتوانههای نظری راه را برای قانونی شدن
اسالمی در عرصه سیاسی به وجود آمده و اجتهادات راهکاره��ای تأمین حقوق ش��هروندی فراهم میآورد.
در فرآیند نظریهپردازی و معیارپردازی عدالت
فراوانی را به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم به بعد در ناگفته پیدا است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی
سیاسی ،نکتۀ مهم و بنیادین ،جداسازی عرصههای
جهان اسالم سبب شده است .برخی از اندیشمندان ایران هم ،ظرفیتهای مغفول وجود دارد که اجتهادات
مختلف مباحث مانند مبانی ،اصول و معیار ،راهبرد،
مسلمان مانند مودودی به حقوق غیرمسلمانان اشاره جدید میتواند به تسریع و تسهیل در حقوق شهروندی
میکنند اما جای جایگاهها و مناصب کلیدی سیاسی در راستای تأمین عدالت سیاسی مدد رساند.
راهکار و شاخصها و عدم خلط میان آنها است
را تنها از آن مسلمانان میدانند .با این وجود ،دیدگاه نقد دکتر چیت فروش (عضو هیئت علمی دانشگاه
میشد .اما با شکلگیری گفتمان مشروطه در ایران ،اس�لامگرایان به س��مت پذیرش ش��هروندی کامل جامع امام حسین):
نشانههای کلیدی در این نظام معنایی از سوی برخی غیرمس��لمانان در حال تطور اس��ت .کس��انی نظیر اهمیت مسئله شهروندی تا آنجا است که اگر این مسئله
از اندیشمندان و فقها مورد طرد و انکار قرار گرفتند .فتحی عثمان نقش مهمی در این تغییر دیدگاه ایفا حل نشد میتوان بحران امنیتی ایجاد نماید .آرامش در
یکی از این نشانهها همین مسئله برابری و مساوات کردهاند .وی با مناقشه درباره اصطالحاتی نظیر ذمه خاورمیانه منوط به حل مسئله شهروندی است .بنابراین
میان اتباع مسلمان و غیرمسلمان بود .شیخ فضلاهلل بر ضرورت عبور از دس��تهبندیهای قدیمی مبتنی توجه به این نکته در این مقاله بسیار مهم است .مشکل
نوری بر اساس همین نشانه به مخالفت با مشروطه ب��ر این واژه تأکید دارد .س��باعی میگوید که جزیه مقاله ارائه شده وجه صرفاً توصیفی آن است.
برمیخیزد .در س��وی مقابل این رویکرد ،متفکران در حال حاضر از غیرمسلمین ساکن دولت اسالمی نقد رضا تاران (دانش��جوی دکتری علوم سیاسی
نوگرای مس��لمان با توسعه و گشودگی نظام فکری ساقط است؛ چرا که در گذشته بر کسانی که با اسالم دانشگاه مفید):
و فقهی خود ،نش��انههای جدیدی در نظام معنایی میجنگیدند جزیه اعمال میشد .از نظر زکریا بیومی اساس فقه نابرابری است .هر اندازه سراغ فقه بروید
مسلمانی میگش��ایند .آنگونه که از عبارت نائینی نی��ز جزیه را نباید بر اهل ذم��ه اعمال کرد؛ چرا که میتوانید حقوق ش��هروندی استخراج کنید اما این
بر میآید مس��اوات در امور سیاس��ی به تفاوتهای هدف از آن امری نامناسب یعنی تحقیر و خوارسازی حقوق مصلحتاندیشانه است .برابری برآمده از آن
مذهب��ی و دینی و مانند آن ارتباطی ندارد .در تفکر بوده اس��ت و این اقدام با مبانی حقوق بشر مخالف روبنایی اس��ت.باید خوانشهای انسانشناس��انه در
اسالمی مفروضات مدرن خود را وارد کردهاند و این اس��ت .از میان اندیشمندان معاصر شیعه ،به عنوان فلس��فه و کالم رخ بدهد که پیشفرضهای فقهی
ورود با منازعاتی همراه بوده اس��ت .سه مسئله مهم نمون��ه ،ش��مسالدین ،اوالً تراکم فقه اس�لامی در را تغییر دهند .اگر در الهیات سیاسی کسی قائل به
در موضوع ش��هروندی عبارتاند از .1 :مسئله زنان؛ موضوع اهل ذمه را به امری تاریخی احاله میدهد.
برابری باشد در احکام هم برابری را خواهد پذیرفت.
 25یافته کلیدی حاصل از مطالعه تطبیقی الگوها و تصاویر آیندهی کشورهای پیشتاز؛

ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با نگاهی به
برنامههای سایر کشورها

( .5پرس��ش و انتقاد) نسبت الگو با هرم مستندات کشور
مش��خص و شفاف نیس��ت ،یعنی جایگاه الگو در نظام و
معماری مستندات کشور کجا است؟ و ارتباط آن با سایر
اسناد باالدستی و همارز و پاییندست چگونه است؟ برای
نمونه ،نس��بت الگو با قانون اساس��ی و یا سند چشمانداز
چیست؟ به عنوان یک تجربه جهانی ،به هرم مستندات
ملی کشور آمریکا مراجعه شود.
( .6ضرورت و توجه) الگوی اس�لامی -ایرانی پیشرفت
باید نش��ان دهد که چگونه ب��ه کالنروندهای جهانی
پاس��خ میدهد؟ ب��رای نمونه جوامع هوش��مند مالزی
 2050میالدی ،جامعه فوقالعاده هوش��مند ژاپن ،و ...

دیدگاه

ادامه از صفحه  1اس��ت و بنابرای��ن الگ��و بای��د
متناسب با عصر س��ایبری -فیزیکی تدوین شود
و ب��ه اقتضائات آن عصر پاس��خ دهد .برای نمونه،
میتوان به جوامع هوشمند مالزی  2050میالدی،
جامعه فوقالعاده هوشمند ژاپن و  ...توجه کرد.
( .3تذک��ر کلی) الگوس��ازی و تصویرس��ازی در
همه کش��ورها مبتنی بر فهم عمیق زیستبوم و
ویژگیهای دنیای آینده انجام میشود .برای مثال
به ویژگیهایی نظیر گذار از س��امانههای ساده و
خطی به س��امانههای پیچیده ،ب��ه هم مرتبط و
غیرخطی ،رفتار غیرس��امانهای ،رفتار نوظهور و غیرقابل
پیشبین��ی و رویدادهای لبه ،گ��ذار از تعامالت محلی و
منطقهای به تعامالت و برهمکنشهای منطقهای و جهانی
میتوان عنایت کرد.
( .4ضرورت و توجه) فناوریهای تحولآفرین و بنیانکن،
پیش��ران و محرک اصلی تحوالت عص��ر آینده یا جامعه
آینده هس��تند ،لذا ،الگوی اس�لامی -ایرانی پیش��رفت
باید نس��بت خود را با این فناوریها ،بهویژه فناوریهای
س��ایبری ،ش��ناختی و  ...تعیین کند .برای نمونه جوامع
هوش��مند مالزی  2050می�لادی و جامع��ه فوقالعاده
هوشمند ژاپن قابل توجه است.

قابل توجه هستند.
( .7ض��رورت و توج��ه) الگوی اس�لامی -ایرانی
پیش��رفت باید نشان دهد که چگونه به چالشها،
ضعفه��ا و آس��یبهای موج��ود جامعه پاس��خ
میدهد؟ برای نمونه ،جامعه فوقالعاده هوش��مند
ژاپن و ...
( .8ض��رورت و توج��ه) الگوی اس�لامی -ایرانی
پیش��رفت باید نش��ان دهد که چگونه به الزامات،
مطالبات و تعهدات کشورها در قبال جامعه جهانی
پاسخ میدهد؟ برای نمونه ،الگوی ملت هوشمند
س��نگاپور و جامعه فوقالعاده هوش��مند ژاپ��ن ،جوامع
هوشمند مالزی  2050میالدی و ...
( .9ضرورت و توجه) الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت باید
برتری خود را نسبت به الگوهای مشابه ،پرجاذبه و رقیب
ارائه شده از سوی سایر کشورها ،نظیر جامعه پنجم ژاپن
و جوامع هوشمند و پیشرفته مالزی  2050میالدی و ...
نشان دهد.
( .10ضرورت و توجه) الگوی اس�لامی -ایرانی پیشرفت،
بای��د تصویری ملموس ،قابل تجس��م و قاب��ل ترجمه و
نگاش��ت به برنامه برای آینده کشور در افق  50ساله ارائه
دهد؛ درست مانند ماکت یک ساختمان یا یک آزادراه یا
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پروژه قبل از ش��روع به ساخت .برای نمونه ،جامعه پنجم
ژاپن و ...
( .11ضرورت و توجه) الگوی اس�لامی -ایرانی پیشرفت
باید قابل ترجمه و نگاشت به چندین برنامه ملی (تعبیر
اختصاص��ی «مدیریت برنامه») باش��د و ای��ن برنامهها،
مدیریت و راهبری شوند .برای نمونه ،جامعه پنجم ژاپن
و ...
( .12توصیه و پیش��نهاد) ضرورت کسب دانش و فناوری
حاکمیتی «تصویرسازی آینده» .تصویرسازی
راهبردی و
ِ
آین��ده ،ب�� ه عن��وان جدیتری��ن و مهمتری��ن رویک��رد
آیندهپژوهی و قلب فعالیتهای آیندهپژوهانه است که به
تعبیر پوالک ،پایه نظریه تغییر اجتماعی است و «قدرت
فرهنگها ،همبستگی معناداری با قدرت تصویرسازیشان
از آینده دارد» .تصویرس��ازی آینده ،یک دانش و فناوری
نرم راهبردی اس��ت ک��ه با توجه به خأل آن در کش��ور،
ضرورت دارد دانشگاهها و مراکز مرتبط به توسعه و تعمیق
آن بپردازند.
( .13توصیه و پیش��نهاد) ضرورت کسب دانش و فناوری
حاکمیتی مدیریت برنامه (تعبیر اختصاصی
راهب��ردی و
ِ
مدیریت برنامه) .توسعه دانش ،فناوری و مهارت مدیریت
برنامه و تربیت مدیران برنامه در سطح ملی و سازمانی.
( .14توصیه و پیشنهاد) ضرورت توجه به اجتماعیسازی،
گفتمانس��ازی و ترویج الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت.
تصویرس��ازی و تجسمسازی الگوی اس�لامی -ایرانی و
تمدن آینده اس�لامی ،یک واقعیت ضروری است و الزم
اس��ت مبتنی بر درک الگووارهها و پیش��رانهای آینده،
تصویر ملموس ،قابل تجس��م و ش��فافی از آینده تمدن
ی ترسیم و برای نسل جوان و آیندهساز کشور ارائه
اسالم 
و اجتماعیسازی ،گفتمانسازی و ترویج شود .کشورهای
پیش��تاز ،ضمن ارائه تصویر جذاب و ملموس از آینده ،از
طریق فیلمها ،کلیپها و  ،...به صورت گس��ترده اقدام به
ترویج و اجتماعیسازی آن کردهاند.
( .15ض��رورت و توج��ه) ضرورت بررس��ی و فهم عمیق
الگوها ،تصاویر و چش��ماندازهای کش��ورهای پیش��تاز و
بهرهگیری از یافتهها ،داللتها و آموزههای جهانی در ارائه
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت.

( .16پرسش و انتقاد) فضای مسئله الگوی اسالمی -ایرانی
مشخص و شفاف نیست ،الگو قرار است چه مسئلهای را
حل کند و به عبارتی الگو راهحل کدام مسئله و در پاسخ
به چه مسئلهای ارائه شدهاست؟ چه خأل یا نقصی وجود
داش��ت که نیاز شد تا الگویی ارائه ش��ود تا آن مسئله را
برطرف کند؟
( .17ضرورت و توجه) اگر فضای مسئله الگو مشخص و
شفاف شد و سؤال اصلی و سؤاالت فرعی آن معلوم شد،
تازه میتوانیم کنترل کنیم که آیا متن و محتوی الگوی
ارائه ش��ده پاسخ مناسبی به مسئله و سؤاالت داده است،
به عبارتی آیا مسئله را حل کرده است یا نه؟
( .18توصیه و پیش��نهاد) لزوم پاس��خ الگوی اس�لامی-
ایرانی پیشرفت به الگوی انقالب چهارم صنعتی و مواجهه
هوشمندانه با انقالب چهارم صنعتی در کشور .این انقالب،
که با هویت انس��ان ،ذهن و روح فردی و جمعی او سر و
کار دارد ،از لحاظ گس��تره تأثیر و تبعات ،ش��امل گذار از
کل سامانهها ،در کلیه کشورها ،کسب و کارها ،شرکتها،
صنایع ،حکومتها و جامعهبهعنوان یک مجموع است.
انقالبی که بهطور اساسی شیوه زندگی ،کار و ارتباط آنها
را به ش��کلی تغییر میدهد که بشر قب ً
ال چیزی شبیه آن
را تجربه نکرده اس��ت .ماحص��ل آن جهانی چندبعدی و
عمیقاً به هم پیوس��ته و مرتبط است .از لحاظ وسعت و
عمق این انقالب با همافزایی و ترکیب انس��ان ،فناوری و
جامعه منجر به خلق مفاهیم نو و الگووارههای جدیدی در
اقتصاد ،کسب و کار ،جامعه و افراد شده و باعث تغییرات
اساسی در همه ابعاد جامعه و زندگی خواهد شد .ضرورت
دارد در کشورمان فهم عمیق و دقیقی از این انقالب شکل
گرفته و تصمیمات راهبردی برای مواجهه هوشمندانهای
با آن اتخاذ شود.
 .19اغلب الگوها و تصاویر بررس��ی ش��ده در این مطالعه
تطبیقی ،ش��عار چشماندازی یا اس��تعارهای برانگیزاننده
برای تصویر مطلوب آینده خود دارند ،به گونهای که ایجاد
جاذبه و کش��ش در جامعه کند .ب��رای نمونه به عناوین
اس��ناد چش��ماندازی کشورهای چین ،س��نگاپور و ژاپن
مراجعه شود.
( .20توصیه و پیش��نهاد) مدیران برنامههای تحقق الگو،

صرف��اً از بخش دولتی انتخاب نمیش��وند و مش��ارکت
دانشگاهها ،صنعت ،بخش خصوصی و جامعه جهت تحقق
الگو و تصویر آینده در کش��ورها ،یک یافته کلیدی است.
برای نمونه ،جامعه پنجم ژاپن.
( .21توصیه و پیشنهاد) برای تحقق تصویر آینده ،اغلب
کشورها تصویر جامعه آینده خود را در فضای سایبری-
فیزیک��ی -اجتماعی تعریف کرده و ل��ذا برای تحقق آن،
سکوی مشترک سایبری را بهعنوان زیرساخت سازمان،
جامعه و کس��ب و کار آینده تعریف کردهاند .برای نمونه،
کشور ژاپن و اتحادیه اروپا.
( .22تذکر کلی) در اغلب کشورها ،بین ارکان حاکمیت
بر الگو و تصویر مش��ترک مفاهمه و اجماع ایجاد شده و
همه ارکان حاکمیت همسو ،همراستا و پشتیبان تحقق
جامعه آینده هستند ،راهبری الگوها توسط باالترین سطح
حاکمیت در کشورها انجام شده و تقسیم کار ملی برای
تحقق تصویر مشترک در کشورها انجام گرفته است .برای
نمونه کشور چین ،ژاپن و ...
( .23تذک��ر کلی) در اغلب کش��ورها ،تعریف برنامههای
ملی و پروژههای پیشتاز ،مبتنی بر تصویر ملموس و قابل
تجسم جامعه آینده و از باال به پایین صورت میگیرد -بر
خالف کشور ما که از تجمیع مکانیکی برنامه دستگاههای
اجرایی ،برنامه کل کش��ور تعریف میش��ود .برای نمونه،
کشور ژاپن ،چین و سنگاپور و ...
( .24تذکر کلی) در اغلب کشورها ،نظام آموزش عالی در
خدمت معماری ،مهندسی و تحقق تصویر آینده جامعه
اس��ت و نظام آموزش عالی همسو ،همراستا و پشتیبان
تحقق جامع��ه آینده و دارای نقشهایی نظیر دانش��گاه
جامعهساز ،دانشگاه تمدنس��از ،دانشگاه صنعتساز و ...
است .برای نمونه کشور ژاپن و سنگاپور.
( .25توصی��ه و پیش��نهاد) توس��عه فناوریه��ای پایه و
زیرس��اختهای جامعه آرمانی آینده بس��یار پرهزینه و
زمانب��ر اس��ت و از عهده یک کش��ور ب��هتنهایی خارج
اس��ت ،بنابراین اغلب کش��ورها برای توسعه فناوریهای
پایه ،با رویکرد مشارکتی و با یکدیگر تفاهمنامه همکاری
مش��ترک امضا کردهاند .برای نمونه ،کش��ورهای ژاپن و
آلمان ،و کشورهای چین و آلمان.

نقش زن و خانواده در همایش غدیر
محمدحسینساجدینیا
سرپرست دبیرخانه اندیشکده معنویت و خانواده

دیدگاه

4

غدیر نه یک حادثه؛ بلکه نقش��ه راه و مس��یری است که
خالق یکتا به روی انسان گشوده است تا مقصد را گم نکند.
غدیر نقطه پرگار دایره اس�لام و قلب تپنده امت اسالمی
و مرکز ثقل حج توحیدی به منظور تبیین حقیقی نقشه
َ
المس��تَقیم است .غدير
راه و رونمایی از آیه ا ِه ِدن َا
الصراط ُ
میعادگاه تبیین تدابیر اساس��ی براي شکلگیری ساختار
اداره جامع��ه و صیان��ت از دس��تاوردهای نهضت جهانی
رس��ول خاتم و رس��یدن به افق مورد نظر اس�لام است.
غدی��ر ادامه حج ابراهیم��ی و پرچم برائت از مش��رکین
و رمزگش��ایی از ش��خصیت ممتاز هاجر؛ آن زن بزرگ و
آن کنیز س��یاه حبشی ،آن مظهر تس��لیم و تفویض ،آن
قهرمانپرور بزرگ توحید ،آن معمار بینظیر صفا و مروه
که زمینهساز جوشش و فوران آب روان و گواری زمزم در
دل صخرههای سخت شد ،تا به همه مردان و زنان تاریخ
درس مروت و آزادگی دهد و با آنان از چرایی و چگونگی
مقاومت و مبارزه برای زندگی ش��رافتمندانه و صیانت از
کرامت انسانی س��خن بگوید .هاجر به انسان آموخت که
م��رد از دام��ان زن به مع��راج م��یرود ،او آموخت که در
کنار مردان ب��زرگ تاریخ ،زنان قهرمان و مهربانی حضور

دارن��د که آن��ان را در گذر از گردنه های س��خت زندگی
یاری میرسانند .درسی که هاجر به انسان آموخت ،برای
همیشه بر تارک تاریخ خواهد درخشید .او آموخت که اگر
«انسان» تغییر نکند ،چیزی تغییر نخواهد کرد .او آموخت
که تقدیر در انتظار تغییر حقیقی از درون و برون اس��ت.
آنان که میخواهند تقدیری دیگر داش��ته باشند ،باید از
خود شروع کنند و در اولین گام نگاه خود را تغییر دهند.
آری؛ هاجر آن کنیز حبشی و همسر ابراهیم خلیل بود که
ناخواسته به سرزمین مکه هجرت کرد و تنها فرزند خود
اس��ماعیل را در غربت و تنهایی چنان پرورش داد که به
رغم همه سختیها ،به پدرش حضرت ابراهیم خلیل (س)
در س��اختن کعبه یاری رس��اند و او را به انجام مأموریتی
که از س��وی خداوند حکیم به او الهام ش��ده بود ،ترغیب
کرد .آری اگر ابراهیم خلیل در آزمونهای س��خت الهی
قب��ول و به مق��ام رفیع امامت برگزیده میش��ود و مدال
قهرمان��ی توحید را ب��ر گردن میآوی��زد ،به برکت نقش
ماندگار همس��ری همراه و همدل و همزبانی چون هاجر
بود .بر اس��اس چنین منطق و منظومهای است که نقش
زنان و خانواده در کنگره غدیر بس��یار پررنگ و برجسته
اس��ت .حضرت زهرا (س) از جمله زنانی است که در کنار
همس��ر و فرزندان شاهد و ناظر صحنه غدیر بوده و بعد از

جریان سقیفه به عنوان مدافع راستین و بیپروای والیت و
امامت ،از غدیر دفاع میکند و از آن به عنوان فصلالخطاب
تصمیم پیامبر خاتم در تعیین رهبری س��خن میگوید.
حضور دیگر زنان نظیر اسماء بنت عمیس در کنگره غدیر
و بیعت با امیرالمؤمنین نیز حکایت از حضور برجسته و پر
رنگ دیگر زن��ان در این همایش ماندگار دارد .آری غدیر
جویباری است برای تطهیر کردن وجود از نمادهای شرک
و تش��خصطلبی و تمرین زندگ��ی توحیدی .غدیر محل
طنین آهنگ آخرین آیات وحیانی در ملک و ملکوت است
که همه را از اعم از زن ،مرد ،سیاه ،سفید ،غنی و فقیر را
به حضور در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری فرا
میخواند و نظارهگری و عافیتطلبی و شانه خالی کردن
از مسئولیت را مذمت میکند .غدیر حقیقت حدیث ثقلین
و میع��ادگاه پیوند کتاب و عترت و چش��مه زالل معرفت
و نقطه جوشان عش��ق و ارادت به ساحت پيامبر اعظم و
تمکین اصل واليت و رهبري موال علی ابن ابیطالب است.
غدی��ر جریانی زنده و بالنده اس��ت که حفظ آن ،نیازمند
حضور توأمان زنان و مردان جامعه اسالمی در عرصههای
تصمیمگیری و نقشآفرین��ی خانوادههای تراز مکتب در
تبیین حقیقت غدیر اس��ت .امی��د آن که همواره غدیری
بیندیشیم و غدیری زندگی کنیم.
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ایرانی پیشرفت
الگوي پایه محیطزیست اسالمی
ِ
استاد دانشگاه شیراز

با تشدید بحرانهای زیستمحیطی ،یاریگرفتن از
دین براي رفع آنها در اواخر قرن گذشته ،در کانون
توجه جهانی قرارداش��ت .در ایران نیز مراکز علمی
مانند مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،درصدد
تدوین الگوي پایه محیطزیس��ت برآمد .بررسی سه
دهۀ گذشته نشان داد رویکرد دینی باید وظیفهگرا
باشد زیرا بدون فرامین الهی نمیتوان درك درستی
از داوري اخ�لاق محیطزیس��ت پیدا ک��رد .بدین
منظور ،الزم است تا نسبت به طراحی الگوي ایرانی
اسالمی پیش��رفت با پایۀ حفظ محیطزیست اقدام
ک��رد و پس از تدوین پارادای��م متعالی براي مبانی
اخالق محیطزیست اسالمی ایرانی ،آرمان این الگو
را باید تحقق مس��ئولیت خلیفهاللهی انسان نسبت
به محیطزیس��ت همراه با حکمت عملی اجتماعی
«مرمت قلمرو خالفت»« ،آبادسازي» و «آزادسازي
منطقه خلیفهالله��ی از نفوذ تخریب��ی اهریمنان»
دانست براي تحقق یافتن چنین افقی ،باید شرایط
همگرایی و همافزایی فرایند اسالمی شدن نهادهاي
آموزشی و پژوهش��ی در پرداختن به محیطزیست
کشور و تعامل سازنده با جهان ،بهویژه جهان اسالم
را ب ه عنوان میثاقی اس�لامی ایرانی فراهم ساخت.
شناخت محیطزیست باید با شناخت اخالق ،دین،
فرهنگ ،باورها ،نیازها و موقعیتهای انسانی
و با رعایت بوم معرفتی اسالم باشد و براي این
منظور باید از شیوههای اقناع و اجماع استفاده
شود و از دستور و نسخهپیچی خودداري ورزید

رس��الت این الگو همانا انجام پژوهشهای نظري و
عملی تبیین کننده علوم محیطزیست در راستاي
احیاي قداست طبیعت با کمک منابع اسالمی مانند
ق��رآن و آموزههای اهل بیت اس��ت .باالخره اینکه،
تدابیر را باید تبیین عینی ،ذهنی و سیستمی مبتنی
بر اجزاي مشهود و نامشهود با رویکرد فرارشتهاي و
تعامل حداکث��ري متخصصان علوم تجربی و دینی
(اسالم) بهمنظور پاسخگویی به نیازهاي نسلهای
برآوردن حکیمانۀ انتظارات معنوي
ح��ال و آینده و
ِ
مورد نظر خالق هستی دانست.
ب ه طور خالصه مبانی الگوي پایه محیطزیست بدین
ش��رح است .1 :محیطزیست را باید از وراي عینیت
و مقدس دانستن آن نگریست و تصرف در آن نباید
به قوانین حاکم و هنجارهاي اجتماعی محدود شود
زی��را در این باره به اراده خالق نیز وابس��ته اس��ت.
همچنی��ن قوانین و هنجارهایی براي ش��ناخت آن
قابل قبول است که در راستاي اراده الهی باشند؛ زیرا
نظام محیطزیست در راستاي نظام الهی است .نظام
انسانی نیز باید همراستای این دو نظام باشد؛
 .2اگرچه براي ش��ناخت مس��ائل محیطزیس��ت مثل
بحرانهای آن ،باید به بررسی عینی آنها همراه با علوم
پرداخ��ت ولی براي این منظور از دیگر منابع ش��ناخت
مثل قرآن ،عرفان و مکاش��فه نیز باید بهره گرفت ،زیرا
منابع متنوع و معتبری را براي حفظ آن فراهم میآورد؛
 .3ش��ناخت محیطزیس��ت باید با شناخت اخالق،
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دین ،فرهنگ ،باورها ،نیازها و موقعیتهای انسانی و
با رعایت بوم معرفتی اسالم باشد و براي این منظور
باید از ش��یوههای اقناع و اجماع اس��تفاده شود و از
دستور و نس��خهپیچی خودداري ورزید .همچنین
باید فرازمانی (گذش��ته ،حال ،آینده) باشد تا عالوه
بر پاسخگویی به نیازهاي نسلهای حال و آینده ،به
انتظارات خالق متعال نیز متعهد باشد؛
 .4در اس��تفاده از «گزارههای» ارزشمند پژوهش براي
حفظ محیطزیس��ت ،باید از وجود ی��ک کل (خداوند)
مقدس نیز بهره برد زیرا در نهایت این فرامین الهی است
که ارزش تلقی میشوند .به عبارت دیگر ،این گزارههای
پژوهش دس��تاورد خرد جمعی تا جای��ی که خللی به
نیروهاي حاکم بر طبیعت وارد نکنند ،ارزشمندند.
آرم��ان الگوي پایه محیطزیس��ت اس�لامی ایرانی
پیش��رفت آن اس��ت که با گرایش وظیفه دینی و با
اخالق مبتنی بر خاس��تگاه فرامین الهی ،قداس��ت
طبیعت را احیا کرد .براي این منظور انس��ان باید از
جایگاه خود در این عالم آگاه باشد و متقاب ً
ال طبیعت
میتوان��د آن واقعی��ت معنوي درون��ی را که آدمی
در ُکن��ه وجود دارد ،به وي بیاموزد یا یادآور ش��ود.
این مهم نیازمند بازیابی طبیعت ب ه عنوان واقعیتی
قدسی و نوزایی انسان بهعنوان حافظ این امر قدسی
است .براي این منظور ،آفتابی ساختن انسان حقیقی
یعنی انسان «خلیفه ااهلل» ،ضرورتی انکارناپذیر است.
الگوي پایه محیطزیس��ت اس�لامی ایرانی یک سند
باالدس��تی چشماندازها و سیاس��تهای کلی ابالغی
نظام و برنامههای توس��عه محیطزیس��ت پنجس��اله
مبتنی بر اصول اصیل اسالمی و منطبق با مقتضیات
و ویژگیهای فرهنگی ،اقلیمی و طبیعی ایران اس��ت
که بر عبودیت خداوند و قداست طبیعت مبتنی است
تا راهنماي عمل باشد .مبانی این الگوي آن است که
واقعیت محیطزیس��ت از وراي عینی��ت آن و با قائل
شدن معنویت تعریف میش��ود .اگرچه براي هستی
باید عینی��ت واقعی قائل بود؛ ولی صرف��اً قائم به آن
نیست .همینطور تصرف در طبیعت به قوانین حاکم
بر آن و هنجارهاي اجتماعی محدود نیست ،بلکه به
اراده خالق وابسته است .هرچند اسالم براي شناخت
محیطزیست همانند پارادایمهای رایج به ویژه انتقادي
و ساختارگرایی از عینیات آغاز میکند و بر تعامل عین
و ذهن تأکید دارد ،ولی براي این ش��ناخت ،در علوم
متوقف نمیشود و براي تعالی هرچه بیشتر شناخت
طبیعت ،از دیگر منابع معرفتی قرآن ،عرفان و شهود
نیز بهره میگیرد که به دلیل تنوع منابع ش��ناخت،
ام��کان حفظ هر چه بیش��تر طبیعت ،بهت��ر فراهم
میشود .اس�لام براي تبیین ماهیت محیطزیست و
حف��ظ آن ،بر لزوم وظیفۀ بومگرا معرفتی س��ازگار و
انس��جام بخش با انگیزههای صحی��ح و بنیان نظري
کاف��ی ،تأکی��د دارد .چنین حکم��ت توحیدمحوري
براي اداره بحرانهای محیطزیس��ت از «گزارههای»
ارزشمند پژوهش براي حفظ محیطزیست همراستا
با یک کل (خداون��د) مقدس بهره میگیرد؛ زیرا این
فرامین الهی است که ارزش تلقی میشوند .به عبارت
دیگ��ر ،گزارهه��ای پژوهش ،دس��تاورد خرد جمعی
هس��تند و تا جایی که در نیروهاي حاکم بر طبیعت
اختالل ایجاد نکنند ،ارزشمندند.
آرم��ان این الگو ،مس��ئولیت خلیفهاللهی انس��ان در

طبیعت ،ش��امل حکمت عمل��ی اجتماعی «مرمت
قلمرو خالفت»« ،آبادس��ازي» و «آزادسازي منطقه
خلیفهاللهی از نفوذ تخریبی اهریمنان» در زمین است
که خداوند قدرت و وسایل آن را نیز در اختیار وي قرار
داد تا با کار و کوشش ،زمین را آباد سازد و منابع آن
را نیز به دست آورد .همانگونه که در رفتار باید تابع
خداون��د بود ،این اصل اخالقی باید درباره پدیدههای
طبیعت نیز مورد توجه فرد و جامعه قرار گیرد .از آنجا
که رفتارهاي اخالق��ی در زمره رفتارهاي غیربازتابی
یا ُکنشی انس��ان با خود ،خدا ،همنوعان و موجودات
طبیعت ظاهر میش��وند ،میتوان ای��ن رفتارها را در
ارتب��اط با «خود»« ،دیگ��ران»« ،خدا» و «طبیعت»
تلقی کرد که همواره باید از اثرات تعاملی آنها آگاه بود
تا به مسئولیت خلیفهاللهی خویش عمل کرد.
افق این الگو« ،بهرهمندی از محیطزیست مطلوب»
آرمان الگوي پایه محیطزیست اسالمی
ایرانی پیشرفت آن است که با گرایش وظیفه
دینی و با اخالق مبتنی بر خاستگاه فرامین
الهی ،قداست طبیعت را احیا کرد

است که باید با تهیه و تصویب برنامههای محیطزیست
با هویت اس�لامی و انقالبی متناس��ب با سیاستها،
اهداف و الزامات اسناد باالدستی افق چشمانداز ایران
 1404یا الگوي اسالمی ایران پیشرفت ،محقَق شود
تا الهامبخش جهان اس�لام و تعامل س��ازنده و مؤثر
در روابط بینالملل باش��د .همچنین با اتکا بر منابع
انسانی و سرمایه اجتماعی ،از دانش پیشرفته و توانا
در تولید علم و فناوري محیطزیس��ت برخوردار شد
تا باعث «همگرایی» و «همافزایی» پژوهش ،آموزش
و تولید علم محیطزیس��ت ش��ود؛ از این رو میتوان
این همگرایی و همافزایی را میثاقی اسالمی ایرانی در
فرایندهاي اسالمی شدن نهادهاي آموزشی و پژوهشی
ب ه منظور پرداختن به محیطزیس��ت کشور و تعامل
سازنده با جهان ،ب ه ویژه جهان اسالم ،دانست .رسالت
این الگو در تحقق وظیفه دینی و بنا بر اخالق مبتنی
بر خاس��تگاه فرامین الهی بهمنظور احیاي قداست
طبیعت و نیز رس��الت پژوهشگران محیطزیست به
عنوان قش��ر فرهیخته جامعه ،ب ه مراتب سنگینتر از
دیگر اقشار است ،زیرا آنان میتوانند با پژوهش نظري
و عملی به تبیین علوم زیس��تمحیطی در راستاي
احیاي قداست طبیعت با کمک منابع اسالمی نظیر
قرآن و آموزههای اهل بی��ت (ع) بپردازند .براي این
منظور باید از «روش پژوهش با قرآن» استفاده شود
که بر اس��اس مکتب مطلقگرای توحیدي و با روش
تجربی -ش��هودي امکانپذیر است .البته با توجه به
رس��التی که براي الگوي پایه محیطزیست اسالمی
ایرانی پیش��رفت بر عهده پژوهشگران محیطزیست
است ،آنان عالوه بر ب ه کارگیری روش پژوهش با قرآن
از برخی ویژگیهای ش��خصیتی نی��ز باید برخوردار
باش��ند .تدابیر ن ه تنها باید پاسخگوي نیازهاي نسل
حاض��ر و آینده باش��ند ،بلکه به ب��رآوردن حکیمانه
انتظارات تاریخ��ی آیندگان و انتظارات معنوي مورد
نظر خالق هستی و همچنین لحاظ شرایط محلی و
نگاه بینالمللی ،بهویژه به کش��ورهاي اسالمی براي
حفظ محیطزیست ،متعهد باشند.
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رسالهای مرتبط

مبانی و مؤلفههای سیاسی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
این رس��اله دکت��ری نوش��ته مجتبی ن��وروزی به
راهنمایی دکتر حش��متاهلل فالحتپیشه بوده که
در س��ال  ،۱۳۹۶در دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
و  278صفحه نگاشته شده که در زیر خالصهای از
آن آورده شده است:
پیش��رفت سیاس��ی مبتنی بر آموزههای اسالمی که
زیرس��اخت الگوی خودی اس��ت با توسعه مبتنی بر
اهداف ّلذتم��دار و اباحهگرایانه غ��رب که بر مبانی
اومانیس��تی و سکوالریس��تی استوار اس��ت ،تفاوت
و تع��ارض بنیادی��ن دارد؛ از آنج��ا که نقط��ه تفارق
اساس��ی ،اختالف جدی در مبانی میباش��د ،توسعه
سیاس��ی به ش��کل خطی و رایج آن ،برای جامعه ما،
کارآی��ی الزم را ندارد و به عن��وان گفتمان رقیب ،با
گفتمان پیشرفت سیاسی اس�لامی ایرانی ،رابطهای
غیریتس��ازانه و خصمانه برقرار کرده اس��ت .انقالب
اسالمی تحولی بنیادین برای تغییر و دگرگونی اوضاع
در مس��یر رساندن انسان به رش��د و تکامل مطلوب
خویش و هدایت جامعه در مسیر پیشرفت همهجانبه
و ش��کوفایی اس��تعدادها و بهرهگیری از ظرفیتها و
توانمندیهای بالقوه و بالفعل جامعه میباش��د .نظام
جمهوری اسالمی در دهه اول حیات خویش به تثبیت
توسعه سیاسی مرسوم ریشه در الهیات مادی
دارد ،در حالی که در پیشرفت سیاسی
اسالمی ایرانی ،منشأ ،مبنا و خاستگاه
پیشرفت سیاسی خداوند است و قدرت و
حکومت و حاکمان با معیارهای شرعی قابل
قبول و تایید میشوند

نظام و استقرار امنیت ،تأمین استقالل و آرامش جامعه
از طریق مرتفع س��اختن چالشها ،مدیریت بحرانها
و س��رکوب عوامل ناامنی اهتمام ورزی��د .دهه دوم و
س��وم انقالب اس�لامی نیز با چهار برنامه پنج ساله و
چش��مانداز بیست ساله مس��یر پیشرفت همه جانبه
پیش گرفته ش��د .اگرچه شتاب حرکت پیشرفت در
ایران سریعتر از شتاب توسعه کشورهای پیشرفته در
آغازین مراحل توسعهیافتگی آنها بوده است ،لکن این
تالشها و مجاهدتها فاقد یک الگوی جامع و بومی
و اس�لامی پیشرفت بوده اس��ت .خأل الگوی یاد شده
س��بب ش��د تا مقام معظم رهبری در سال  1389به
مفهومسازی ،تش��ریح الزامات و شاخصهها و تشکیل
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هیئتی از نخبگان کشور برای طراحی الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت اقدام کردند .پژوهش حاضر ،ضمن
بررسی توسعه سیاس��ی در غرب و مبانی اومانیستی
آنها ،به شناخت مبانی و مؤلفههای سیاسی پیشرفت
اسالمی ایرانی نظر دارد .توجه به تخاصم گفتمانی و
منازعه معنایی (با تمسک به روش تحلیل گفتمان بر
اساس خوانش الکالئو و موفه) میان مبانی و مؤلفههای
سیاسی پیشرفت اسالمی ایرانی با توسعه غربی ،شاکله
اصلی نوش��تار پیش رو میباشد .این رساله با تکیه بر
مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی
اسالمی به احصاء و تبیین مؤلفههای سیاسی الگوی
پیشرفت اس�لامی ایرانی همچون؛ استقالل سیاسی،
مش��ارکت سیاس��ی ،و اهمیت و نقش کارگزاران در
پیشرفت جامعه اسالمی متمرکز میباشد.
توسعه سیاسی مرسوم ریشه در الهیات مادی دارد،
در حالی که در پیش��رفت سیاس��ی اسالمی ایرانی،
منشأ ،مبنا و خاستگاه پیشرفت سیاسی خداوند است
و قدرت و حکومت و حاکمان با معیارهای ش��رعی
قابل قبول و تایید میشوند .در همین سیر محرز شد
که توسعه سیاس��ی رایج ،به لحاظ مبانی متفاوت و
مقابل پیشرفت سیاسی اسالمی ایرانی است.
با بررس��ي توس��عه سياس��ي غربی مشخص شد كه
جهانبین��ی ماتریالیس��تی (هستیشناس��ی) ،خرد
انس��ان بنیاد (معرفتشناسی) و نگرش تکبعدی به
انس��ان (انسانشناسی) بر اس��اس اصل اومانیسم و
سکوالریسم را میتوان اصلیترین و مهمترین مبانی
الگوهای توسعه سیاس��ی در تمدن غرب دانست .بر
این اس��اس در این الگوهای توس��عه سیاسی هدف
اساسی رسیدن به حیات مادی مرفهتر و لذتبخشتر
جزء الینفک این تلقی از توسعه خواهد بود ،بنابراین
ان��گاره دین و گزارهه��ای اخالقی به عنوان وجهی از
توسعه ،محلی از اعراب نخواهد داشت ،چرا که اساساً
مدلهایی توسعهای که بعد از قرون وسطی و از زمان
جریان یافتن پارادایم رنسانس در مغرب زمین شکل
گرفت و اتفاقاً لباس استعمار هم با هدف فتح ممالک
و کش��ورهای جهان سوم و اس�لامی به خود پوشید
با ه��دف مبارزه با مقوله دینم��داری در عرصههای
سیاس��ی اجتماعی بود .در بررسی توسعه سیاسی به
این یافته رس��یدیم که ،اگ��ر اختالفات بین الگوها و
نظریهپردازان ذیل آنها را کنار بگذاریم میبینیم که
هدف نهایی در تمام این الگوها سعادت اجتماعی این
دنیایی به معنای بیشترین رضایتمندی و ّ
لذت حسی
برای بیشترین افراد جامعه اس��ت .آنان فایدهگرایی

م��ادی را در رأس تمام اهداف خ��ود میدانند و این
بدان معناست که هر چیزی که بیشتر غرايز و شهوات
انسان را در ابعاد مختلف مادی (اقتصادی ،جسمانی و
 )...و معنوی (قدرتطلبی ،جاهطلبی و  )...تأمین کند،
به توسعه نزدیکتر اس��ت .نکته دیگر آنکه در رأس
هدفگ��ذاری این الگوها اعم از اهداف غایی و اهداف
میانی (کارآمدی نظامها ،تقویت و ثبات نظام سیاسی
و  )...انس��ان و عقل فع��ال او قرار دارد .آنان معتقدند
که انس��ان موجودی فعال مطلق است و عقالنیت او
تام و کامل است و در دنیای معاصر از بند قضا و قدر
الهی و بنده خدا بودن خارج ش��ده و صالح و س��داد
خود را به طور مطلق تشخیص میدهد .بنابراین تمام
اهداف غایی و میانی و ش��اخصهای خود را در باب
توسعه سیاسی ذیل بنیادهای نظری انسان محورانه،
اعتبار میکنند .در این الگوها حتی اگر گامی به سوی
دموکراسی و مشارکت مردم برداشته میشود نیز ذیل
تحقق لذات دنیوی بیشتر و رفاه ما ّدی بیشتر است.
در نتیجه مشاهده شد ،امروز آنچه به عنوان «توسعه
سیاس��ی» در ادبیات جهانی تئوریزه شده است ،در
مقایس��ه با مفهوم تعالی و پیشرفت سیاسی فطری
و الهی ،نوعی حرکت بر اس��اس معادالت و ابزارهای
کام ً
ال مادی است که غایت هدف آن رساندن انسان
و جامعه به رفاه ،خوش��بختی و فرح دنیوی اس��ت.
تمام تعاریف توسعه سیاسی بدون استثنا در پارادایم
الگوهای توسعه سیاسی مرسوم در دنیا،
پاسخگوی نیاز پیشرفت سیاسی در کشور
ما نیست

مادیگرای��ی محض ق��رار دارد .اگرچ��ه در تعاریف
توسعه سیاسی مالحظه شد که برخی شاخصهای
انس��انی و اخالقی نیز در کنار ش��اخصهای صرفاً
مادی در نظر گرفته ش��ده است ،ولی از یک طرف
با تناقض در تطبیق ش��اخصها روبهرو هستند و از
طرف دیگر ،این ش��اخصهای انسانی و اخالقی نیز
برگرفته از اخالق س��کوالر اس��ت و نهایتاً اخالقی
منهای دین و شریعت را تئوریزه میکند و نتیجهی
آن این میشود که امروز جوامع پیشرفته و متمدن
غربی ،علیرغم داشتن نظامهای سیاسی توسعهای
م��درن ،گرفت��ار چالشها و بحرانه��ای فزایندهی
اخالقی و اجتماعی هستند.
تحقیق تحلیلی پیرامون مفهوم توسعه سیاسی رایج

جدول زیر نمایی از فضای غیریت سازنانه گفتمانهای متخاصم را در حوزه مبانی نظری به تصویر میکشد:

موضوع

الگوی پیشرفت سیاسی اسالمی ایرانی

الگوی توسعه سیاسی غربی

هستیشناسی

مبدأ هستی ،حقیقی ،مطلق و ماورای ماده میباشد

هستی فاقد مبدأ ماورای طبیعی بوده ،صرفاً منحصر به
نشئه عالم ماده است.

معرفتشناسی

ابزار معرفت عبارت از عقل ،وحی ،حس و شهود میباشد.

منحصر به ابزار حس و تجربه بوده ،تا آنجا که عقالنیت
آن نیز ،در ذیل ادراکات حسی و تجربی میباشد.

انسانشناسی

انسان دارای دو بعد جسم و روح بوده ،اصالت با بعد غیرمادی او است .ضمن آنکه
بعد مادی وی ،فقط به عنوان بستری برای رشد بعد روحانی او به شمار میرود.

منحصر در بعد مادی و جسمانی بوده ،معجونی از امیال
و عقل ابزاری در خدمت امیال او است.
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و مرسوم در غرب یافتههایی چنین داشت :الگوهای
توس��عه سیاسی مرس��وم در دنیا ،پاس��خگوی نیاز
پیش��رفت سیاسی در کشور ما نیست .نتیجهگرایی
و عدم توجه به مبانی نظری ،شاکله اصلی الگوهای
رایج توس��عه سیاسی اس��ت .ابتناء الگوهای توسعه
سیاسی غربی بر مبانی اومانیستی و سکوالریستی،
عام��ل ناکارآمدی آنه��ا بوده اس��ت .الگوهای رایج
توس��عه سیاس��ی ،از لحاظ مبانی غل��ط و از لحاظ
آث��ار و نتایج نیز نتوانس��تهاند وعدههایی را که داده
بودند ،محقق کنند .در نهایت ،مش��خص ش��د که،
نس��بت و رابطه الگوهای رایج توس��عه سیاس��ی با
پیشرفت سیاسی اسالمی ایرانی ،مبتنی بر رعایات
اشتراکات و افتراقات میباشد؛ که افتراقات در بحث
مبانی و نتایج ب ه صورت جدی مش��هود اس��ت .این
بحث صاحب تحقیق را بر آن داشته تا با پرداختن به
پیش��رفت سیاسی در اسالم و در کالم امام خمینی
(ره) و آی��تاهلل خامن��های ،از مبان��ی و مؤلفههای
پیش��رفت سیاسی در اندیشه اسالمی دفاع کند .در
این خصوص به این نکته اساسی و مهم دست یافتیم
که ،پیشرفت سیاسی در قرآن ،از روح حاکم و کلیت
مفهومی این کتابهای مقدس جدا نیست .در قرآن،
پیشرفت سیاسی همسو با هدف آفرینش و هدایت
و رس��تگاری انس��انها مطرح میشود .همچنین با
توجه ب��ه اینکه قران ،بیانگر همه مع��ارف و اصول

سعادتبخش انسانی است.
از منظر امام خمینی (ره) ،هدف توس��عه سیاسی،
ایجاد ش��رایط مناس��ب برای عروج انسان و فراهم
آوردن محیط انسانسازی و تقرب به خدا و سیر الی
اهلل است .در حقیقت اندیشه حضرت امام (ره) دارای
یک نگرش تکبعدی به انسان نیست و آنگونه که
بیان ش��د ،ایشان به کلیه نیازهای دنیوی و معنوی
نظر دارد و معتقد اس��ت باید برای آنها برنامهریزی
شود ،منتها هدف غایی تمام این حرکتهای مادی و
معنوی ،کسب سعادت و موحد شدن و عروج به عالم
غیب است .مقام معظم رهبری نیز در این خصوص،
ضرورت تدوین الگوی مبتنی بر ارزشهای معنوی
برگرفته از اعتقادات مس��تحكم و راسخ توحیدی و
متك��ی به مبدأ و معاد ،نیازه��ا ،خألها ،ظرفیتها و
اقتضائات جامع��ه ایرانی را عنوان کردهاند؛ و معتقد
هس��تند که ،پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران كه با
ش��عار اس��تقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی ایران
به ثمر نشست ،انتظار تدوین الگویی بومی و متكی
بر مبانی اعتقادی و مبتنی بر اندیش��ههای خالق و
ظرفیتهای نرمافزاری و فكر بلند ایرانی را ،انتظاری
شایسته معرفی میکند.
مؤلفههای سیاس��ی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
نی��ز ،ذیل مبانی نظری که بر گرفته از اس�لام ناب
است شکل میگیرد و نظام سیاسی را به پیشرفتی با

اهداف متعالی ،ذیل مکتب توحید هدایت میکند .در
حقیقت ،به جهت اهمیت مبانی در الگوهای توسعه،
ک��ه در اصل اختالف و افتراق در الگوهای توس��عه
ریش��ه در آنها دارد؛ مبانی الگوی پیشرفت سیاسی
اس�لامی ایرانی از درج��ه اهمیت و البت��ه اولویت
بیش��تری نس��بت به مؤلفهها برخوردار میباشند.
بنابراین در جمهوری اس�لامی ایران ،که یک نظام
الهی و دینی است ،بر خالف توسعه سیاسی رایج در
جهان ،بر مبنای اصل توحید و خدامحوری و مبانی
اعتقادی اس�لام بنا شده اس��ت و به مثابه الگوهای
توسعه سیاس��ی در غرب اومانیسم و انسانمحوری
اصل و اساس کار نمیباشد .در خصوص مؤلفههای
عرضه ش��ده ،به س��ه عنوان “اس��تقالل سیاس��ی،
مشارکت سیاسی و شایستگی کارگزاران» در فضای
روشی «گفتمانهای متخاصم و منازعات معنایی» با
تمسک به مدل ارتباطات طولی پرداخته شده است.
در این خصوص ،به جایگاه «اس��تقالل» به عنوان
شاخص پیشرفت سیاسی در جامعه اسالمی تأکید
شده است و اساس��اً فرض نبود استقالل سیاسی را
مساوی با عدم پیشرفت تلقی کرده است؛ که البته
خاس��تگاه این مس��ئله ریش��ه در :قاعده حاکمیت
خداوند و حاکمیت انس��ان به اذن اهلل ،قاعده آزادی
انسان ،قاعده نفی سبیل و قاعده نفی تکیه به ظالمان
که از آموزههای شرع مقدس است ،دارد.

اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز

معرفی کتاب

ای��ن کتاب نوش��ته دکتر فرش��اد مؤمنی اس��تاد
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبای��ی (ره) بوده که
در سال  1394و  384صفحه منتشر شده است.
در مقدمه کتاب آمده اس��ت :س��ؤال مقدر پس از
پذیرش اصل خطیر بودن شرایط کنونی کشور آن
اس��ت که برای برونرف��ت از آن چه باید کرد؟ به
نظر میرسد راهحل پیشنهادی توماس کوهن در
کتاب «ساختار انقالبهای علمی» راه گشا باشد.
او بر این باور اس��ت که راهحل اصولی در شرایط
بحرانی ،بازگش��ت به بنیانهای اندیشهای است.
مجموعه مقاالت و گفتوگوهای جمع آوری شده
در کتاب��ی که پیش روی ش��ما اس��ت ،با همین
هدف س��امان یافته است .باور مسلط در همه این
مجموعه آن است که اساس بقا و بالندگی جامعه
ما به «تولید محوری» باز میگردد و راه نجات در
ش��رایط کنونی ،چیزی جز آن نیست .اما مسئله
این اس��ت که تحق��ق «تولید مح��وری» نیازمند
دگرگونی بنی��ادی و نظاممند در همه عرصههای
حیات ما اس��ت« .تولید محوری» در ذات خود مس��تلزم تغییر سازه ذهنی
مس��لط ش��ده در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع مالی است .این سازه
ذهنی مس��لط چیزی جز کوتهنگری نیس��ت که به معن��ای ترجیح نظاموار
مالحظات کوتاهمدت بر امور بلندمدت است .اولیور ویلیامسون ،عنصر فراگیر
و جهان��ی تحصیل کننده کوتهنگری را نقص اطالعات میداند .او بر این باور
اس��ت که فرض اطالع��ات کامل که مبنای اصلی آم��وزه بنیادگرایی بازار به
ش��ماره میرود ،از بیخ و بن نادرس��ت و غیرواقعی است و واقعیت این است
ک��ه همه انس��انها در همه مکانه��ا و در تمام زمانها ،ب��ا نقص اطالعات
روبهرو هس��تند .بنابراین ،همگان در معرض خطا قرار دارند .وی در پاسخ به
این س��ؤال که با وجود یکسان بودن مش��کل برای همه افراد و همه جوامع،
چرا کارنامههای آنها متفاوت اس��ت ،مس��ئله یادگی��ری را مطرح میکند و

تفاوت کارنامهها را به تمایز قدرت یادگیری افراد
و جوام��ع نس��بت میدهد .در مطالع��ات مربوط
به کش��ورهای نفتی ،نقش چارچ��وب نهادی در
ش��کلگیری یادگیری جمعی برجستهتر دانسته
ش��ده و به طور کلی با سه رویکرد نظری ،هویت
جمعی کوتهنگری در فرآیندهای تصمیمگیری و
تخصیص منابع این کشورها توضیح داده میشود.
سالهای پس از  1380برای کشورمان حیرتانگیز
به ش��مار میرود ،چرا که در س��الهای اولیه آن
کارنامهای قابل قبول رقم خورد و از س��ال 1384
به بعد و طی دورهای هشت ساله ،در مجموع بالغ
بر هزار میلیارد دالر ارز وارد کش��ور ش��د .کتاب
حاضر ،تالشی کوچک برای پیشبرد تولید ملی از
طریق برجس��ته کردن نیاز به دیدهبانی از اقتصاد
ملی و واکاوی کارشناس��ی آن چیزی است که بر
اقتصاد ایران رفته اس��ت .امید میرود که مقبول
اه��ل نظر افتد و برخوردار از انتقادات اصالحگر و
اعتالبخش باشد.
عناوین مطالب کتاب عبارت اس��ت از :تکلیفمان با مفهوم توس��عه روش��ن
نیس��ت ،قفل فس��اد را کلید ش��فافیت باز میکند ،افزایش ن��رخ ارز پیش
روی در بات�لاق اس��ت ،کاری که تورم با اخالق و اقتص��اد میکند ،اقتصاد
سیاس��ی ش��وک حاملهای انرژی؛ ارزیابی آیندهنگارانه ،در دفاع از اصول
اقتصادی قانون اساس��ی ،شوک قیمت نفت؛ تورم؛ توهم پولداری و تشدید
ناهنجاریهای اجتماعی ،نمیتوان از اقتصاد ثباتزدایی کرد و از عدالت دم
زد ،نظریه و تجربه مصدق یک الگوی موفق توس��عه ،درآمدی بر ریشههای
اقتص��ادی انقالب اس�لامی ،تولیدمح��وری در دوران دف��اع مقدس ،مرور
تطبیقی تجربه دهه اول انقالب با دوران تعدیل س��اختاری ،خطر بازگشت
تعدی��ل ،نگرش چندوجهی را فراموش کردهایم و اقتصاد سیاس��ی بس��ته
سیاستی دولت یازدهم.
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