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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شمارگان الکترونیکی  70,000نسخه

شمارگان چاپی 1000 :نسخه

ابالغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری

حض��رت آیتاهلل خامن��های رهبر معظ��م انقالب
اس�لامی در اج��رای بند ی��ک اص��ل  ۱۱۰قانون
اساس��ی ،سیاس��تهای کلی نظام قانونگذاری را
ابالغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاش��یهی آن
مرقوم کردند« :سیاس��تها به قوای س��هگانه ابالغ
ش��ود .س��ه قوه موظفاند اقدامات را زمانبندی و
پیشرفتها را گزارش نمایند».
متن سیاس��تهای کلی نظام قانونگذاری مص ّوب
رهب��ر معظم انقالب که پس از مش��ورت با مجمع

تش��خیص مصلحت نظام تنظیم شده است ،به این
شرح است:
الرحیم
حمن
الر
اهلل
بسم
ّ
ّ
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
 -١توجه به موازین شرع بهعنوان اصلیترین منشأ
قانونگذاری در تنظی��م و تصویب طرحها و لوایح
قانونی.
 -۲ارزیاب��ی و پاالی��ش قوانین و مق��ررات موجود
کش��ور از حیث مغایرت با موازین ش��رعی و قانون
اساسی جمهوری اس�لامی ایران و ایجاد سازوکار
الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
 -٣تعیین س��ازوکار مناس��ب برای ع��دم مغایرت
مقررات با قانون اساسی.
 -۴نظ��ارت بر ع��دم مغایرت یا انطب��اق قوانین با
سیاستهای کلی نظام ،با همکاری شورای نگهبان
و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین
الزم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
 -۵تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع
قوانین و مقررات با ارائهی تعریف روشن و مشخص
از «قانون»« ،آییننامه ،تصویبنامه ادامه در صفحه 2

ی عالی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با
دیدار اعضای شورا 
آیتاهلل سبحانی و آیتاهلل علوی گرگانی

ی عالی الگ��وی اس�لامی ایرانی
اعض��ای ش��ورا 
پیش��رفت به طور جداگانه با آیات عظام سبحانی
و علوی گرگانی دیدار کردند.
در این دیدارها گزارشی از مراحل مختلف تدوین
الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ارائه و اظهار شد
این س��ند حاصل کار هزاران تن از دانشگاهیان،
حوزویان و مس��ئوالن راهبردی است که در قالب
اندیش��کدهها ،کنفرانسها و نشستهای علمی و
دریافت هزاران مقاله در طول هشت سال فعالیت

73

فراخوان نهمین
کنفرانس
الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با موضوع «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:
زمینههای تح ّق�ق و ضمانتهای اجرا» در
روزهای  21و  22خردادماه  1399با مشارکت
دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
وبگاه نهمین کنفرانس الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت جه��ت اطالعرس��انی فعالیتهای
کنفران��س ،مش��ارکت جامعه دانش��گاهی در
کنفران��س ،دریاف��ت مق��االت و  ...راهان��دازی
ش��د و کلی��ه اطالعرس��انیهای فعالیتهای
کنفرانس از طریق این وبگاه به نشانی http://
 conference.olgou.irص��ورت خواه��د
پذیرفت.
الزم به ذکر اس��ت که آخری��ن مهلت دریافت
مق��االت از طریق وبگاه کنفران��س  30دیماه
 1398میباشد.

منجر به تدوین الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
شده است اما با وجود این همه تالش ،هنوز نیاز به
بررسی و پیگیری و کسب نظر اندیشمندان برای
تکمیل دارد.
همچنین از آیات عظام درخواس��ت شد تا با طرح
موضوع فقه پیش��رفت ،فقه فرهنگ و فقه سبک
زندگ��ی در دروس خ��ارج ،زمینه طرح بیش��تر
مباحث پیشرفت در حوزه را فراهم آورند.
آیتاهلل سبحانی ضمن آمادگی برای طرح موضوع

ادامه در صفحه 2

الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهجالبالغه  / 6 3 /اصول راهربدی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------الگوی اثربخش اسالمی ایرانی پیرشفت در جهان اسالم  / 9 4 /معنویت عاشورایی و الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت ،الگویی گفتامنی در راستای تحول همه جانبه  / 10 5 /جایگاه منافع ملی در الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
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ابالغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
اخبار مرکز

ادامه از صفحه  1و بخش��نامه موضوع اصل « ،»۱۳۸قانون آزمایشی و اساسنامه
موضوع اصل « ،»۸۵برنامه و خطمشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ،»۱۳۴
«آراء وح��دت رویه و ضوابط موضوع اصل  »۱۶۱و س��ایر مقررات و همچنین
طبقهبندی و تعیین هرم سیاس��تها ،قوانین و مقررات کش��ور بر اساس نص
یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد ،از طریق مجلس شورای اسالمی.
 -۶تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با رعایت اهداف الیحه.
 -۷تعیی��ن محدودهی اختی��ار مجلس در تصویب س��اختار و مفاد بودجهی
س��االنهی کل کشور (پیشبینی درآمدها ،هدفگذاریها ،موارد هزینه و  )...با
تصویب قانون الزم و اصالح آییننامهی داخلی مجلس.
 -۸تعیی��ن وظایف دولت و مجلس در مورد تع��داد وزرا و وظایف و اختیارات
آن��ان ،وظایف قانونی رئیسجمهور موضوع اصل  ۶۰و  ۱۲۴قانون اساس��ی و
هرگونه ادغام ،الحاق ،انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری ،از طریق تصویب قانون.
 -۹رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویس��ی و تعیین س��ازوکار برای انطباق
لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر:
 قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. معطوف بودن به نیازهای واقعی. شفافیت و عدم ابهام. استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی. بیان شناسهی تخصصی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهادآن.
 ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. ثبات ،نگاه بلندمدت و ملی. انس��جام قوانین و ع��دم تغییر یا اصالح ضمنی آنها بدون ذکر شناس��هیتخصصی.

ی عالی الگوی
دیدار اعضای شورا 
اسالمی ایرانی پیشرفت با
آیتاهلل سبحانی و آیتاهلل علوی
گرگانی
ادامه از صفحه 1

2

در دروس حوزه ،برای عملیاتی شدن و اجرای الگو
به نکاتی اشاره و اعالم کردند با تشکیل کارگروهی
از فضالی حوزه در دفتر وی ،با مداقه در متن الگو،
نظرات و پیشنهادهای خود را برای تکمیل الگو به
شورای عالی ارائه خواهد داد.
همچنین آیتاهلل علوی گرگانی در دیدار با اعضای
شورای عالی الگو ضمن تش��کر از اقدامات انجام
ش��ده و تدبیر رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در
پیشبینی تدوین این سند مهم و آیندهنگر انقالب
اسالمی و تشکر از توجه شورای عالی به اسالمیت
الگو در مراحل تدوین و تأکید بر تداوم این توجه،
پیشنهادهایی را به شورای عالی ارائه کرد.
وی گفت :در مقام عمل به مبانی اصلی الگو توجه
و در تدوین برای نحوه اجرای آن جدیت داش��ته
باشید.
آیتاهلل علوی گرگانی افزود :دیگر اینکه همانطور
که تاکنون از حوزویان بهرهمند بودهاید ،در تدوین
نهایی س��ند از کارهای تخصصی حوزه اس��تفاده
ش��ود و در تکمیل س��ند از انتقادهای احتمالی
استقبال کنید.

 جلب مش��ارکت حداکثری م��ردم ،ذینفعان و نهاده��ای قانونی مردمنهادتخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
 عدالتمح��وری در قوانین و اجتن��اب از تبعیض ناروا ،عمومی بودن قانون وشمول و جامعیت آن و حتیاالمکان پرهیز از استثناهای قانونی.
 -۱۰تعیی��ن عناوین قوانین جامع ،تبویب ،تنقیح و تعیین شناس��هی قوانین
موجود کشور در طول برنامهی ششم توسعه.
 -۱۱تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسالمی برای تشخیص قابلیت
طرح در مجلس (موضوع اصل  ۷۵قانون اساسی) قبل از طرح و اعالم وصول.
 -۱۲ضابطهمندس��ازی و تعیی��ن نصاب باال برای ارجاع به مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبهی مجلس با نظر شورای نگهبان.
 -۱۳بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصویب شده است از حیث تعیین دورهی اعتبار مصلحت.
 -۱۴رعایت صالحیت ذاتی قوای سهگانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی
از قبیل ش��وراهای عال��ی؛ بازنگری در قوانین موجود ای��ن نهادها؛ پیشبینی
سازوکار کارآمد قانونی الزم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین
عادی.
 -۱۵تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت :گرهگش��ایی از امور اجرایی
کش��ور ،اصول اجرانشدهی قانون اساسی ،س��ند چشمانداز ،سیاستهای کلی
نظام ،برنامهی پنجسالهی توسعه و مطالبات رهبری.
 -۱۶رعای��ت تدابی��ر فرماندهی کل نیروهای مس��لح در قانونگ��ذاری برای
نیروهای مسلح.
 -۱۷ترویج و نهادینهسازی فرهنگ رعایت ،تمکین و احترام به قانون و تبدیل
آن به یک مطالبهی عمومی.
مهندس نبوی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

امروزه ریشه مشکالت به حکومت قانون باز میگردد
مهندس سیدمرتضی نبوی عضو
مجمع تش��خیص مصلحت نظام
در دومی��ن همای��ش سراس��ری
تش��کلهای اس��تادان دانش��گاه
آزاد اس�لامی (طرح شهید ش��هریاری) به میزبانی
دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد بروج��رد اظهار کرد:
اگرچه پس از پیروزی انقالب در بسیاری از ابعاد از
جمله حوزههای دفاعی ،ابعاد فرهنگی و ایجاد یک
فرهنگ مقاوم��ت در منطقه گفتمانی غالب داریم
ام��ا در حوزه اقتصادی که از آن به عنوان توس��عه
اسالمی ایرانی یاد میکنیم ،مشکالتی وجود دارد.
وی با بیان اش��کاالت اقتصاد متکی به نفت افزود:
تغییر سریع قوانین در کشور ،وجود قوانین
پراکنده و گاه تعارض و کثرت قوانین
مشکالتی را ایجاد کرده است.

تعیین سیاس��ی قیمت نفت در دنیا موجب ش��ده
است رش��د تولید ناخالص داخلی کشور با نوسان
هم��راه باش��د و ای��ن در حالی بوده که نوس��انات
اقتصادی متأثر از نوس��انات قیمت نفت ضدتوسعه
است.
نبوی تصریح کرد :مدل مفهومی الگوی پیش��رفت
اس�لامی ایرانی در دانش��گاه آزاد اسالمی در حوزه
ریشهیابی و ارائه راهکارها در حوزه اقتصادی تدوین

شده است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام خاطرنشان
ک��رد :در ای��ن مدل س��یر نظریهه��ا ،حرکتهای
اقتصادی و نوس��انات سیاسی کشور بررسی شده و
عالوه بر ریش��هیابی عقبماندگیها و دوران افول
توس��عه ایران و سیر نظرات توسعه ،مدل مفهومی
برای پیشرفت اسالمی ایرانی ارائه شده است.
وی عنوان کرد :ریش��ه مشکالت در توسعه فقدان
حکوم��ت قانون و یا نبود توس��عه حقوقی اس��ت،
بهطوریکه امروزه ریش��ه مش��کالت به حکومت
قان��ون بازمیگ��ردد و قوه مقننه آنط��ور که باید
قوانین حساب شده و کارآمدی را تصویب نکرده و
بسیاری از قوانین با فوریت و بدون مطالعات مفصل
در مجلس به تصویب میرسند.
ایش��ان اضافه کرد :تغییر س��ریع قوانین در کشور،
وجود قوانین پراکنده و گاه تعارض و کثرت قوانین
مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :تدوین و تنقیح قوانین انجام نشده و
عالوه بر وضع ش��تابزده قوانین ،اجرای قانون نیز
آنچنان بین مجریان مهم نیست.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام اظهار کرد:
اینها همه در حالی اس��ت ک ه قانون باید منسجم،
یکپارچه و بدون تعارض باش��د ،همچنین در عصر
ارتباطات و فناوری اطالعات در حالی سرمایههای
زیادی برای ایجاد زیرساختهای الکترونیکی انجام
شده که آنگونه که باید کارآمد و موفق نبوده است.
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دکتر محمد منتظري ،دکتر اکبر بهمنی ،دکتر علیرضا فتحیزاده

براي مقایس��ه الگوهاي رایج حکمران��ی خوب ،محققان آن را با ابعاد
سیاسی ،اقتصادي و انسانی و اهداف توسعه اقتصادي ،توسعه سیاسی
و توس��عه پایدار انسانی بررسی کردهاند .بانک جهانی در سال 2002
میالدی بیان میکند که هر اندازه ویژگیهای مثبت مانند حاکمیت
قانون ،پاس��خگویی و اثربخش��ی دولت در یک جامعه بیشتر و فساد،
مقررات زائد ،بیثباتی سیاس��ی و خش��ونت کمتر باش��د ،حکمرانی
خوب در آن جامعه براي نیل به توس��عه اقتصادي مناسبتر خواهد
بود .بعد سیاسی ش��امل ویژگیهای مقابل است :مشروعیت دولتی،
پاس��خگویی دولتی ،تحقق حقوق بش��ر از طری��ق حاکمیت قانون و
شایستگی دولتی.
در این راس��تا ،در س��ال  2003می�لادی با توجه ب��ه اهمیت بهبود
اجتماعی ،پنج ش��اخص اصلی و ن ُه شاخص فرعی بیان شد که شامل
مش��روعیت و حق اظهارنظر (مش��ارکت و اجم��اع) ،هدایتگري (دید
بلندمدت به توس��عه انس��انی) ،عملکرد (مس��ئولیتپذیری ،کارایی و
اثربخشی) ،پاس��خگویی (پاس��خگویی ،ش��فافیت) و انصاف (برابري،
حاکمیت قانون) میشوند.
در یک��ی از جدیدترین الگوها که توس��ط کافمن و همکاران ()2010
و پ��س از انج��ام
پژوهش��ی در بانک
از آنجا که الگوي حکمرانی کریمه ،رفتار
جهانی مطرح ش��ده
فاضله را مقوله محوري خود مطرح میکند،
است ،شش شاخص
میتوان گفت این الگو ،جایگاه متمایزي
شامل حق اظهارنظر
را فراهم میآورد که شاید بتوان آن را
مهمترین تفاوت این الگو با الگوهاي رایج
و پاسخگویی ،ثبات
حکمرانی خوب دانست
سیاس��ی ،کیفی��ت
قوانی��ن و مقررات،
حاکمیت قانون ،اثربخشی دولت و کنترل فساد به عنوان شاخصهای
اصلی حکمرانی خوب تعیین ش��ده اس��ت .در این تحقیق نیز همین
چهارچ��وب براي مقایس��ۀ الگوه��اي رایج حکمرانی خ��وب با الگوي
حکمرانی کریمه ،مبناي عمل قرار گرفته است .الگوي حکمرانی کریمه
بیان میکند که مبتنی بر «صلحطلبی» و «شایستگی» حاکمان ،رفتار
فاضلهای در آنان ش��کل میگیرد و م��واردي از جمله «خردگرایی»،
«اخالقگرای��ی» و «عملگرای��ی» در مح��ور فعالیته��ای آنان قرار
میگیرن��د .این رفتار را عواملی مانند «مقابله با فس��اد»« ،احس��اس
مس��ئولیت»« ،سوءاس��تفاده نکردن از قدرت»« ،هدایت کارگزاران»،
«نظ��ارت ب��ر کارکنان»« ،مش��ورت پذیری» و «پرهی��ز از احتجاب»
بهعنوان بس��تر و نیز ش��رایط مداخلهگری همچون «انتقادپذیري»،
«پاسخگویی» و «ارشاد عمومی» همراهی کرده و منجر به تالش براي
«نیل به س��رمایه اجتماعی» استراتژیها در راس��تاي «خردگرایی»،
«اخالقگرایی» و «عملگرایی» توس��ط حاکمان میش��وند .از جمله
این اس��تراتژیها میتوان به «ش��فافیت»« ،جل��ب رضایت عمومی»،

«حاکمی��ت قانون»« ،احترام متقابل حاکمی��ت و امت» و «حاکمیت
مقتدر» اشاره داشت.
نتیج��ۀ تعامل بین این عوامل به ص��ورت برقراري یا تقویت حکمرانی
کریمه متبلور میشود .با مقایسۀ الگوی رایج حکمرانی خوب با الگوی
حکمرانی کریمه میتوان ش��باهتها و تفاوتهایی را بر شمرد .در هر
دو الگو ،بر مواردي چون پاس��خگویی ،ثبات سیاسی ،حاکمیت قانون،
ش��فافیت ،مقابله با فساد ،مسئولیتپذیری ،هدایتگري و عدالت تأکید
دارند .از س��وي دیگر ،مقایس��ۀ الگوي حکمرانی کریمه با سایر الگوها
نشان دهنده جامع بودن این الگو است؛ بدین معنی که الگوي حاصله
بر خالف سایر رویکردها ،نگرش جزئینگر نداشته و بهطور سیستمی
بر همه ابعاد نظر داشته است.
درعین حال همانگونه که مش��اهده میش��ود در میان الگوهاي رایج
حکمرانی خوب ،رویکرد اجتماعی (انس��انی) بیش��ترین مشابهت را با
الگوي حکمرانی کریمه دارا است .از آنجا که الگوي حکمرانی کریمه،
رفتار فاضل��ه را مقوله محوري خود مطرح میکند ،میتوان گفت این
الگو ،جایگاه متمایزي را فراهم میآورد که شاید بتوان آن را مهمترین
تف��اوت این الگو با الگوه��اي رایج حکمرانی خوب دانس��ت .این الگو
در کن��ار تأکید بر نقش خاص دولتها در ایجاد زمینههای توس��عه و
پیش��رفت در جامعه ،نقش افراد و بهویژه حاکمان را چنان برجس��ته
میکن��د که رفت��ار و عمل بخردان��ه و اخالقی آنان را مح��ور فرایند
ش��کلگیری و تقویت حکمرانی کریمه میداند .ای��ن اهمیت ،با قرار
دادن مقوله شایستگی و صالحیتهای فردي به عنوان شرایط علّی در
این فرایند ،دو چندان میشود.
بر اساس الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهجالبالغه ،توجه به برخی
مالحظههای عملی توصیه میشود:
کارگزاران با صالحیت و شایسته
به
تحقق الگوي حکمرانی کریمه
ِ
احتیاج دارد که خود نیازمند نظام گزینش بوده و انتخاب مناسبی
براي جذب کارکنان و مدیران با کفایت است؛
از آنج��ا ک��ه یکی از موارد تأثیرگذار بر نیل به س��رمایه اجتماعی،
رفتار فاضله اس��ت که با تأثیر بر عملگرای��ی تحت عنوان پدیده
محوري مطرح ش��ده است ،توصیه میش��ود مدیران کالن دور از
حرافی ،جنجالآفرینی و ش��عارزدگی ،عملگرایی را س��ر
فض��اي ّ
لوحه کار خود قرار دهند؛
با عنایت به تعاملمداري و تأکید بر انتقادپذیري و پاس��خگویی با
عنوان ش��رایط مداخلهگر مؤثر بر نیل به سرمایه اجتماعی ،توصیه
میشود براي جلب رضایت عمومی ،افزایش میزان احترام متقابل
حاکمی��ت و امت و افزای��ش میزان ش��فافیت در جامعه ،مدیران
پاس��خگویی مناسب و به موقع را مورد تأکید عملی قرار داده و از
پذیرش انتقادهاي ب ه حق سر باز نزنند.

دیدگاه

الگوي حکمرانی خوب از دیدگاه نهجالبالغه:
گامی در جهت تبیین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
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الگوی اثربخش اسالمی ایرانی پیشرفت در جهان اسالم
دیدگاه

دکتر شعیب بهمن

بررس��ی روند تاریخ��ی و تأثیرگ��ذاری الگوهای غربی
توسعه نش��ان میدهد که این الگوها نقش مهمی در
جهتدهی به رویکرد کش��ورهای مختلف به خصوص
کشورهای اسالمی ایفا کردهاند؛ به نحوی که کشورهای
استفاده کننده از الگوهای غربی توسعه به نوعی وابسته
به قدرتهای بزرگی بودهان��د که این الگوها را ابداع و
حمایت کردهاند .در این می��ان با توجه به تأثیری که
الگوهای غربی توسعه بر کشورهای اسالمی گذاشتهاند،
طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم
رهبری موج��ب توجه به ابعاد خارجی و کاربرد آن در
حوزه جهان اسالم نیز شده است؛ زیرا چنین الگویی با
توجه به اهداف متعالی انقالب اسالمی نمیتواند صرفاً
جهانشمولی و اثربخشی الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در جهان اسالم ،در تقلید صرف از شیوه
حرکتی آن نیست ،بلکه در معرفی شاخصهایی
جهت پیشرفت کشورهای اسالمی نهفته است

متوجه داخل کشور باشد.
طراحی و تدوین الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت نقش
قابل توجهی ،چه در سوق دادن ایران به پیشرفت و چه
در اثربخشی در جهان اسالم برخوردار است .در این بین
در خصوص چگونگی اثربخش��ی الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در جهان اسالم ،سه رویکرد مهم وجود دارد:
 .1الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان یک الگوی
جامع و روش حرکتی به س��وی پیش��رفت و تعالی به
کشورهای اسالمی ارائه شود.
 .2ایران به عنوان کش��وری پیش��رفته به کش��ورهای
اس�لامی معرفی ش��ود و آنها خود به اس��تفاده الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت جهت دستیابی به پیشرفت و
تعالی روی آورند.

 .3ش��اخص الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که قابلیت
برجس��ته کردن یک مسیر پیش��رفت مستقل بدون
وابستگی به غرب را دارند و بر مبنای مقتضیات داخلی
هر کش��ور و اصول اس�لامی تنظیم شدهاند ،در جهان
اسالم تبلیغ و ترویج شوند.
دو رویکرد اول با چالشهای متعددی مواجه هس��تند
و نمیتوانند اهداف متعالی انقالب اس�لامی را محقق
کنند؛ زیرا با توجه به اینکه هر کشوری بنا بر مقتضیات
داخلی خود نیازمند یک الگوی پیش��رفت بومی است،
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نمیتواند مورد استفاده
تمام کشورهای اسالمی قرار گیرد؛ همچنین تقلید از
یک ایران پیشرفته نمیتواند در دستور کار کشورهای
اسالمی قرار گیرد؛ زیرا در نهایت حرکت ایران به سوی
پیش��رفت با استفاده از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
حاصل شده که الگویی مختص ایران است .در نتیجه با
توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
 .1الگوی اثربخش اس�لامی ایرانی نمیتواند نسخهای
واحد برای پیشرفت تمام کشورهای اسالمی تهیه کند.
 .2الگوی اثربخش اس�لامی ایرانی پیش��رفت اگرچه
میتواند با تبدیل ایران به کش��وری پیشرفته ،موجب
جلب توجه سایر کشورهای اسالمی به الگوی مستقل
پیش��رفت شود ،این امر الزاماً به معنای استفاده آنها از
الگوی ایران نیست.
 .3الگ��وی اثربخش اس�لامی ایرانی پیش��رفت صرفاً
میتواند به عنوان یک روش حرکتی در راس��تای نیل
به پیش��رفت مورد اس��تفاده کش��ورهای اسالمی قرار
گیرد؛ زیر مقتضیات زمانی و مکانی ،شرایط جغرافیایی،
فرهنگی و اقتصادی این کشورها با ایران متفاوت است.
این رویکرد ،به کشورهای جهان اسالم فرصت میدهد
که با اس��تفاده از ش��اخصهای مش��خصی همچون
معرفتشناس��ی دینی ،جهانبین��ی معنوی مبتنی بر
تعالی انسان ،توجه به فرهنگ اسالمی ،نظام اقتصادی
عدالت محور ،حفظ اس��تقالل ،رفع وابستگی به غرب،

مقابله با سیاستهای استکباری آمریکا ،تقویت جبهه
مقاومت اس�لامی ،در نظر گرفتن مصالح اس�لامی در
کنار مناف��ع ملی و حرکت در راس��تای تحقق تمدن
نوین اسالمی ،گام در راه پیشرفت بردارند .این رویکرد
در عین اینکه کش��ورهای اسالمی را به هیچ کشوری
از جمله ایران وابس��ته نمیکن��د ،موجب تأثیرپذیری
آنها از الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت میشود؛ زیرا
ش��اخصهایی که برای پیش��رفت این کش��ورها ارائه
شدهاند ،حاصل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت هستند.
بنابراین جهانشمولی و اثربخشی الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت در جهان اس�لام ،در تقلید صرف از ش��یوه
حرکتی آن نیست ،بلکه در معرفی شاخصهایی جهت
پیشرفت کشورهای اسالمی نهفته است.
مباحث فوق نشان میدهند که جمهوری اسالمی ایران
به جای صدور الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت باید به
تبیین اصول حرکت پیشرفت بومی و مستقل بر اساس
ش��اخصـههای مش��خصی بپردازد که در نهایت به عدم
تأثیرپذیري جهان اسالم از الگوهـاي غربـیهاي توسعه
و رهایی از وابس��تگی به غرب و س��وق دادن کشورهای
اس�لامی به طراحی الگوی پیش��رفت بوم��ی مبتنی بر
شرایط داخلی و اصول اسالمی منتهی شود .در این راستا
الگوي تبیین ش��ده توس��ط ایران براي سایر کشورهاي
اس�لامی میتواند دارای شاخصهای زیر باشد .1 :تاکید
بر معرفتشناسی دینی؛  .2جهانبینی معنوی مبتنی بر
تعالی انس��ان؛  .3توجه به ویژگیهای فرهنگ اسالمی؛
 .4ایجاد نظام اقتصادی عدالتمحور؛  .5حفظ استقالل
از قدرته��ای ب��زرگ و حرکت در قاعده نفی س��بیل؛
 .6رفع وابس��تگی به غرب به سبب اس��تفاده از الگوهای
غربی توسعه؛  .7مقابله با سیاستهای استکباری آمریکا
جهت سلطه بر جوامع اسالمی؛  .8تقویت جبهه مقاومت
اسالمی در راستای مقابله با رژیم صهیونیستی؛  .9توجه
همزمان به مصالح اسالمی در کنار منافع ملی؛  .10حرکت
کشورهاي اسالمی در راستاي تحقق تمدن نوین اسالمی.

مولفههای تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

معرفی تک نگاشت
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این تکنگاشت نوشته دکتر خدابخش احمدی بوده که در سال
 1398و  158صفحه توسط انتشارات مرکز الگو چاپ شده که
در زیر خالصهای از آن آورده شده است:
جامعه س��الم در گرو وجود خانواده سالم است و خانواده سالم
انس��انهای س��الم تربيتميكند .توجه به خان��واده در ايران
مهم و اساس��ي اس��ت .چرا كه هم در اس�لام از جایگاه ویژهای
برخوردار اس��ت و هم در قانون اساسي جمهوري اسالميايران
به آن تأکید ش��ده است .از سویی دیگر خانواده در ایران هدف
تهاجمات فرهنگی غرب قرار گرفته اس��ت ،و هدف آن آس��یب
به خانواده اس��ت .آسیب بر خانواده پیامدهایی دارد .پیامدهای
آن ش��امل مش��اجره ،جدایی ،بیراهه روی ،طالق ،خودکشی و
دگرکشی است .میزان هزینههایی که آسیب خانواده برای فرد،
خان��واده و جامعه تحمیل میکند بس��یار زیاد اس��ت .بنابراین
تدوی��ن مؤلفههای تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اس�لامی
ایرانی ،امکان ارزيابي و آسيبشناس��ي روند گذش��ته و تحليل
وضعيت موجود خانواده را فراهم میس��ازد و این گام اساس��ي
در مصونس��ازی در مقاب��ل تغيي��رات اجتماع��ی و فرهنگي،
استحکامبخش��ی و تدوین هر گونه برنامههای ملی و منطقهای درباره خانواده است.
بنابراین مجموعه حاضر با تدوین مؤلفههای تحکیم و تعالی خانواده ،درصدد اس��ت
وضعیت خانوادهها را از نظر اهداف ،نوع روابط ،عملكرد ،انسجام و استحكام ،قواعد و

ارزشها ،نقشها و ساختار و عملکرد ،تهدیدات ،آسیبها ،نقاط
قوت ،ویژگیها ،عوامل و موانع مورد بررسي قرار دهد .همچنین
درصدد تدوین مؤلفههای ازدواج پایدار ،عوامل اس��تحکامبخش
خان��واده ،مؤلفههای رش��د و پویایی خانواده ،عوامل آس��یب و
تخریب خان��واده ،نقش تحوالت اجتماعی ب��ر خانواده و منابع
حمایتی خانواده در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است .در این
مجموعه که به سفارش اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت تدوین ش��ده اس��ت ،ابتدا مفهوم خانواده در
الگوی اسالمی ایرانی مطابق مبانی و شاخصهای مورد پذیرش
اندیشکده آورده ش��ده است و سپس مباحث در  7محور دیگر
و هر فصل ش��امل چندین موضوع مورد بحث قرار گرفته است.
محوره��ا و موضوعات مورد بحث در این مجموعه به ش��رح زیر
است -1 :ازدواج پایدار؛  -2استحکامبخشی خانواده؛  -3رشد و
پویایی خان��واده؛  -4عوامل تخریب خانواده؛  -5نقش تحوالت
اجتماعی ب��ر خانواده؛  -6منابع حمایت��ی خانواده و  -7طالق
به عنوان شکس��ت در ازدواج .همچنین در این مجموعه س��عی
شده است تا مجموعهای از متغیرها ،مفاهیم ،مؤلفهها و عناصر
مرتبط و اثرگذار بر خانواده مورد بحث قرار گیرد .مباحث مزبور از منابع پژوهش��ی،
نظریهای و کتب اس��تخراج شده است .اطالعات این مجموعه میتواند مورد استفاده
اندیشمندان ،محققان و تمامی مدیران و دستاندرکاران حوزه خانواده قرار گیرد.
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الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه
در حالی که گفتمان عدالت و پیش��رفت و نیز الگوی
اس�لامی -ایرانی پیش��رفت در حال تبدیل شدن به
گفتمانی مرجع و هژمون در فضای سیاس��تگذاری
و مدیری��ت اجرای��ی دول��ت و در عرص��ه عمومی و
اجتماعی ایران است ،نباید فراموش کرد که پیشنهاد
از منظر گفتمانی ،گفتمان عدالت و پیشرفت
و دغدغه جایگزین الگوی بومی با رویکرد اس�لامی-
و نیز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت در
ایرانی برای تحول و توس��عه از شکل غربی آن ،زمینه
حال حاضر در مسیر طی کردن مراحل
اصلی گفتمان بومیگرایی مفصلبندی ش��ده پس از
استعاری خود با طرح سلسلهای از تمایزات در
انقالب اس�لامی را تشکیل میدهد .شناخت متراکم
برابر گفتمان توسعه غربی قرار دارد
و واقعبینانهای از تجربیات کشور در طول چهار دهه
بعد از انقالب ،در برخی از «نهادس��ازیها» و «اصالح
س��اختارها» مانند ترسیم «چشمانداز بیستساله» و
غربی پیش��رفت به عنوان
زایل ش��دن باور به الگوی ِ
«تدوین سیاس��تهای اصل  »۴۴و «هدفمند کردن
تنها راه پیش��رفت که امروزه عالوه بر « مشروعیت »
یارانهها» میتواند در تدوین هرچه
با چالش «کارآمدی» روبهرو است،
بهتر الگوی پیشرفت کشور نقش
زمینههای مناسبی را برای تدوین
کلیدی و مؤثری ایفا کند .در مدل
و نیز اجرای «درست» و «کارآمد»
فک��ری -عملی اس�لامی -ایرانی
الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت به
پیشرفت ،مضامین نظری از بومی
وجود آورده اس��ت .به طوری که
شدن ،بومیگرایی ،بومیسازی و
با توجه به مطالب بیان ش��ده در
بومینگری ب��ا گزارههای کلیدی
این زمینه میتوان گفت در مدل
از موضوع گفتمانی را میتوان به
فک��ری -عملی اس�لامی -ایرانی
راحتی در آن شناسایی کرد.
پیشرفت ،مضامین نظری از بومی
از منظر گفتمانی ،گفتمان عدالت
ش��دن ،بومیگرایی ،بومیسازی و
و پیشرفت و نیز الگوی اسالمی-
بومینگری ب��ا گزارههای کلیدی
ایرانی پیشرفت در حال حاضر در
از موض��وع گفتمانی را میتوان به
مسیر طی کردن مراحل استعاری
راحتی در آن شناسایی کرد.
خود با طرح سلسلهای از تمایزات
در براب��ر گفتمان توس��عه غربی
تصویر شماتیک از ارتباط و پیوستگی همه جانبه در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

دیدگاه

دکتر جهانبخش ایزدی ،مصطفی مطهری خوشینانی

ق��رار دارد که با کمک گرفتن از نظریه بومیگرایی و
زیر بخشهای متعلق به آن بررس��ی ش��د .اما تجربه
«چه��ار دهه» بعد از انقالب ،مصروف برخی آزمونها
و خطاها درباره چگونگی پیش��رفت کشور شده است
که الگوی اسالمی -ایرانی به عنوان یک دال مرکزی
خروجی آن محسوب میشود .به طوری که شناخت
متراکم و واقعبینانهای از تجربههای کش��ور در طول
ای��ن چهار دهه در برخی «نهادس��ازیها» و «اصالح
ساختارها» مانند ترسیم «چشمانداز بیست ساله» و
«تدوین سیاس��تهای اصل  »44و «هدفمند کردن
یارانهه��ا» میتواند در تدوین بهتر الگوی پیش��رفت
کش��ور نقش کلیدی و مؤثری ایفا کن��د .به عبارتی،
فراهم شدن بسیاری از زیرساختهای توسعه کشور
در طول سالهای گذشته ،تبدیل شدن پیشرفتهای

علمی در جامعه به جریان عمومی در کش��ور ،ارتقای
ش��ایان توجه اعتماد به نفس مل��ی با توجه به وجود
جمعیت جوان تحصیلکرده ،ب��ا عنایت به این اصل
که میتوان «پیش��رفت کرد ،اما غربی نشد» در کنار

آیندهپژوهی گفتمان انقالب اسالمی ایران افق 1420

رسالههایمرتبط

این رساله دکتری نوشته زهرا ایروانی به راهنمایی دکتر
ابراهیم حاجیانی بوده که در سال  ،۱۳۹۶در پژوهشكده
امام خميني و انقالب اس�لامي و  317صفحه نگاش��ته
شده که در زیر خالصهای از آن آورده شده است:
گفتمانها ب��ه مثابه چارچوب فکری هر سیس��تمی در
مسیر به سمت آینده مرجح آن سیستم نقش به سزایی
دارند .از این روی تداوم و پویایی گفتمان انقالب اسالمی
نقش تعیین کنندهای در سرنوشت عینیت تحقق یافته
خویش یعنی نظام جمهوری اسالمی ایران دارد.
آینده دیگر با ثبات نیس��ت بلک��ه تبدیل به یک هدف
منفرد و متحرک ش��ده اس��ت دیگر نمیتوان از رفتار
گذش��ته به ی��ک ب��رآورد و تخمی��ن صحیح رس��ید.
پیچیدگ��ی و ع��دم قطعیت مس��ائلی غیرقابل اجتناب
هس��تند و چالشهای اصلی فراروی موضوعات مختلف
میباش��ند .آنچه که برای بقای بلندمدت سیس��تمها و
نهادها اساس��ی و مهم اس��ت توانایی شناسایی تغییر و
واکن��ش نش��ان دادن به آن قبل از رقبای خود اس��ت.
کارآم��دی و مقبولی��ت نظام ب��ه دلی��ل تاثیرگذاری و
تاثیرپذی��ری زیاد ج��زو متغیرهای راهبردی سیس��تم
محس��وب میش��وند .از آنجایی که کارآمدی معطوف
به بقا و پایداری نظامهای سیاس��ی اس��ت ،برای نظام
جمهوری اس�لامی ایران نیز به دلیل مدعای تاس��یس

نظام نوین مردمس��االری دینی حائز اهمیت اس��ت .از
طرفی نمودار علی نش��ان میدهد ک��ه کارآمدی نظام
تاثیری مس��تقیم بر نظ��ام بینالمللی دارد ،به این معنا
که در صورت افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسالمی
ش��رایط بینالمللی فرصتآفرین خواهد بود و هژمونی
گفتمان انقالب اس�لامی ایران را در برابر گفتمانهای
رقیب در پی خواهد داش��ت .با توج��ه به اثرات متقابل
میان س��اختارهای اقتصادی ،سیاس��ی و فرهنگی قابل
ذکر اس��ت جامعه از دو چرخ اقتصاد و فرهنگ تشکیل
ش��ده است که سیاس��ت موتور حرکت آن است .جهت
بقای سیس��تم برای هرکدام از ای��ن بخشها کارآمدی
مطرح میش��ود .ب��ه موازات پیروزی انقالب اس�لامی
ای��ران چرخش نظریههای انقالب از س��اختارگرایی به
عاملیت انسانی و اهمیت یافتن ذهن ،پرداختن به امور
ذهنی و غیر قطعی مورد توجه و با اهمیت قلمداد شد.
از این رو در پژوهش حاضر ترکیب س��اختار و عاملیت
برای تداوم و آینده گفتمان انقالب اسالمی ایران مطمح
نظر قرار گرفت .با توجه به پیشرانهای کلیدی پژوهش
میت��وان گفت در اینجا س��اختارها ب ه ط��ور همزمان
حض��ور دارند و عمل کنش��گران را مح��دود یا توانمند
میکنند .کنشگران با توجه به مجموعه قابلیتهایی که
از طریق تجربه زیسته و آگاهی از حقوق خود نسبت به

شرایط ساختاری ،بازاندیشی کرده و نسبت به نیروهای
تغییر در شرایط ساختاری واکنش نشان میدهند .طی
این رابطه دیالکتیکی ،ش��رایط ساختاری اندکی تغییر
میکند و در پی پاس��خگویی و اقناع میباش��د .بحثی
ک��ه در رابطه با عاملیتها مطرح میش��ود این اس��ت
که ش��کاف نس��لی موجب تغییر ذائقه در نسل جدید
جامعه ایران ش��ده است .تغییرات پرش��تاب فناوری و
ورود ارزشهای مدرن فاصله نس��ل جدید را از نس��ل
انقالب و آرمانهای آنها افزایش داده اس��ت .کنشگران
اصلی در تغییرات آینده گفتمان انقالب اس�لامی ایران
نس��ل جدیدی هس��تند که تجربه زیس��ته س��الهای
پی��روزی انق�لاب اس�لامی را ندارند و ب��ا آرمانهای
انقالب اس�لامی ایران بیگانه هس��تند .نس��ل جدید به
دنبال روایتی زیباییشناختی از زندگی به جای روایت
حقیقت طلبانه از زندگی و سیاس��ت اس��ت .از این رو
تداوم گفتمان انقالب اس�لامی ایران مش��روط به این
است که س��اختارها درصدد فرصت آفرینی و تعامل با
عاملیتها به خصوص نسلی که انقالب را تجربه نکرده
است؛ باشد .برقراری تناسب رابطه دیالکتیک عاملیت و
ساختار سطح کارآمدی را بهبود داده و موجب افزایش
س��طح مقبولیت و همگرایی حاکمی��ت و مردم خواهد
شد.
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اخبار مرکز

اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
قسمت دوم
گزارش علمی نشست اندیشهورزی
کارگروه سیاسی اندیشکده عدالت
مسئول نشست :دکتر ابراهیم برزگر
دبیر نشست :مجتبی کاظمپور
پنجمین نشست ساالنهی صاحبنظران و
پژوهشگران عدالت با موضوع «معیارهای
عدال��ت در اس�لام ،گام��ی ب��ه س��وی
نظریهپ��ردازی عدالت «اص��ول راهبردی
عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه» ،در محل مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
با حضور صاحبنظران و اندیش��مندان حوزه عدالت برگزار ش��د .موضوع این نشس��ت
هماندیشی در چهار عرصه اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در قالب چهار نشست
اندیشهورزی مورد بررسی قرار گرفت که گزارش اجمالی نشست اندیشهورزی در عرصه
فرهنگی آن به شرح زیر میباشد؛
این گزارش شامل 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 .در شماره قبل بخش اول گزارش آورده شد که در این شماره نیز
بخش دوم به اختصار بیان میشود:

مقاله سوم :جامعه مدنی و ارتقای عدالت سیاسی
مجتبی کاظمپور (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی)
اجرای عدالت و پاسداشت حقوق سیاسی در یک نظام سیاسی ،پروژهای چند جانبه است
و اشتراک مساعی همزمان اجزاء مختلف جامعه شامل حکومت ،احزاب و جامعه مدنی
را میطلبد .اتکاء صرف به حکومت در اجرای عدالت غیرعقالیی و ناممکن است .فرضیه
اصلی این نوشتار این است که جامعه مدنی نقشی غیرقابل انکار بر عدالت سیاسی داشته
و ارتقای آن بدون مشارکت جامعه مدنی ،ناممکن و همچنین نامطلوب است .در ادبیات
کالسیک مدرن ،مفهوم جامعه مدنی شامل هر چیزی بود که خارج از دولت قرار میگرفت.
از اینرو فعالیتهای اقتصادی
در کانون جامع��ه مدنی قرار
اتکاء صرف به حکومت در اجرای عدالت داش��ت .اما ام��روزه برخی از
غیرعقالیی و ناممکن است نظریهپردازان به تمایزاتی در
فضای بی��رون از دولت قائل
شدهاند .مدعای مقاله این است که فعالیتها در جامعه مدنی به شیوهها و صور متنوع به
ارتقای عدالت سیاسی خواهد انجامید .در یک تقسیمبندی کلی ،اهمیت آن را شاید بتوان
در سه وجه مشاهده کرد.این وجوه عبارتاند از :الف :پرسشگری از حکومت ب :آموزش
و تقویت وجدان عمومی ج :ایجاد فرصت عمل به تکالیف اخالقی.
توصیه راهبردی :اجرای عدالت و پاسداش��ت حقوق سیاس��ی ،اشتراک مساعی همزمان
حکوم��ت ،احزاب و جامعه مدنی را میطلب��د .اتکاء صرف به حکومت در اجرای عدالت
غیرعقالیی ،غیرممکن و نامطلوب اس��ت .تقویت جامعه مدنی شرط الزم ارتقای عدالت
سیاسی در ایران است.
نقد دکتر نصرت پناه (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)):
بنده به طور کلی با روح مقاله موافق هستم .توجه به مسئله امر به معروف به این معنا از
مواردی است که نسبت به آن بسیار غفلت شده است .مفهوم جامعه مدنی به طور جدی
در فضای اندیش��گی ایران درک نشده اس��ت و حتی هنگامی که در دهه هفتاد توسط
سیاس��یون مطرح میشد ،فهم درس��تی از آن وجود نداشت .توجه به خاستگاه تاریخی
و غربی جامعه مدنی و همچنین بحث بر سر امکان جامعه مدنی اسالمی از موضوعات
مهمی است که میبایست به آن پرداخته شود.
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مقاله چهارم :راهکارهای تحقق اصل راهبردی «جلب رضایت عمومی» در
عرصه عدالت سیاس�ی از منظر نامههای نهجالبالغه با تأکید بر بررسی سند
الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر مهدی شجریان (عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
مسئله کانونی مقاله این است که از منظر نامههای نهجالبالغه با چه راهکارهایی میتوان
در راستای تحقق عدالت سیاسی اصل راهبردی جلب رضایت عمومی را محقق ساخت؟
این نوش��تار بر این باور اس��ت که از منظر این نامهها یکی از مهمترین اصول راهبردی

برای تحق��ق عدالت در عرصه سیاس��ت
اص��ل «جلب رضایت عمومی» اس��ت که
تحقق آن نیازمند طرح عملیاتی درازمدت
میباش��د .با روش تحلیل��ی -توصیفی ،از
مجموع این نامهها میت��وان برای تحقق
این اصل راهکارهای عملیاتی متعددی را
اس��تنباط کرد که در جنبه سلبی عبارت
از پنج اصل پرهیز از استبداد ،ویژهخواری،
بدعهدی ،خشونت و اجبار مردم بوده و در جنبه ایجابی عبارت از هفت اصل لزوم حمایت
از اقش��ار آسیبپذیر ،اطالعرس��انی به مردم ،همراهی با آنان در سختیها ،اجازه انتقاد،
رعایت برابری در تعامل ،ارتباط مس��تقیم و عذرخواهی در فرض اشتباه یا توهم اشتباه
میباشند .این نوشتار بر این باور است که اصل راهبردی «جلب رضایت عمومی» هر چند
در سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت ب ه صورت ضمنی مورد توجه بوده است اما با
اینهمه نگاه همهجانبه به آن مورد توجه نبوده و برخی از راهکارهای عملیاتی فوق به
کلی در آن مطرح نشده است.
هر حکومتی برای تضمین اقتدار و بقای خود نیازمند جلب رضایت عمومی و اقناع افکار
مردم است و در نگاهی آرمانی هنگامی باالترین سطح از اقتدار را تجربه میکند که نه
تنها کنترل روابط ساختاری جامعه را به دست گیرد بلکه بر دلهای افراد آن نیز حکومت
ن چنان مهم است که حتی حکومتهای استبدادی نیز میکوشند با
کند .این مسئله آ 
اقداماتی ریاکارانه و با فریب مردم رضایت آنان را جلب نمایند و هرگز راضی به مخالفت
علنی و غیرعلنی آنها نیس��تند .طبیعی است که حکومتهایی که پایه مشروعیت آنها
الهی است نیز نمیتوانند نسبت به این عنصر بیتفاوت باشند و به همین روی در سیره
حکومت علوی ش��واهد قولی و فعلی فراوانی برای تالش آن حضرت در تأمین این اصل
دیده میشود.
در حکومت علوی اصل «جلب رضایت عمومی» بهعنوان یک راهبرد عملیاتی بلندمدت-
که راهکارهای متعددی ضامن تحقق آن هستند -برای تحقق عدالت سیاسی مدنظر امام
علی علیهالسالم و کارگزاران حکومتی ایشان بوده است .بدیهی است که به جهت وجود
اختالفات بینش��ی ،گرایشی و کنشی مردم ،تحقق رضایت عمومی در سطح حداکثری،
فرآیندی پیچیده و بلندمدت اس��ت و تحقق آن به صورت دفعی و در زمان کوتاه عادتاً
ممکن نیس��ت .به همین روی باید طرح عملیاتی مش��خصی وجود داش��ته باشد که با
راهکارهایی جزئی و مشخص بتواند این آرمان را بهتدریج محقق سازد .نویسنده مقاله بر
این باور است که در سیره علوی و بهصورت خاص در نامههای نهجالبالغه میتوان این
راهکاره��ا را ردیابی کرد .در نامههای نهجالبالغه ،یکی از مهمترین اصولی که امام علی
علیهالسالم در دستورات خود به سران حکومتی خویش مورد توجه قرار داده است اصل
«جلب رضایت عمومی» است .اگر حکومتی نتواند رضایت اکثریت شهروندان خویش را
جلب کند پایههای اقتدار خود را هرروز سس��تتر کرده ،عم ً
ال امکان حکمرانی بر مردم
را از دست خواهد داد.
توصیه راهبردی :مهمترین اصل راهبردی برای تحقق عدالت در عرصه سیاس��ت «جلب
رضایت عمومی» است.
نقد دکتر محسن جمشیدی:
رضایت شهروندان لزوماً به معنای برقراری عدالت نیست .اساساً مفهوم آگاهی کاذب اشاره
به همین مسئله دارد .در برخی نظریههای جدید در علوم سیاسی مانند نظریه گفتمان،
اساساً مسئله همین ایجاد رضایت و همراهی مردم با نظام سیاسی است .به همین خاطر
باید توجه کرد که رضایت نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش عدالت باشد.

بخش دوم :راهبردها و تدابیر
این بخش حاوی پیشنهادها ،انتقادات و دیدگاههای مطرح شده درباره تدابیر سند الگو است.
اهم تدابیر پیشنهادی
 .1نخبهسازی سیاسی میبایست بر مبنای کرامت انسانی و شایستهساالری و اهلیت و با
سازوکار مشروع طی فرایند انتخابات طراحی شود (دکتر برزگر).
 .2ع��دم دخالت دولت در عرصۀ خصوصی ش��هروندان .با توجه به گس��ترش فنآورانه
جهان و سهولت دخالت در این عرصه ،بایسته است تا این امر به تصریح بیان شود (دکتر
سیدباقری).
 .3توزیع برابر فرصتها و امتیازات سیاسی (دکتر سیدباقری).
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 .4توازن و اعتدال سیاسی (دکتر سیدباقری).
 .5نقد ،نصیحت و خیرخواهی شهروندان به حاکمان؛ ناظر به برخی از عناصر راهبردی
نظارتی در اندیشۀ اسالمی
 .6محدودسازی قدرت (دکتر سیدباقری).
 .7تأکید و تصریح بر راهبرد شایستهساالری (دکتر سیدباقری).
 .8بخشی از دشواریهای مربوط به مسائل حقوق شهروندی به دلیل ابهامات مفهومی
است ،لذا نخستین گام در راستای نیل به عدالت سیاسی ،طرح مسائل جزئی در مراکز
علمی مرتبط اس��ت تا به مرور با انباشت ادبیات و تحول گفتمانی ،سازوکارهای الزم به
دست آید (دکتر بیگلری).
 .9اتخاذ س��ازوکارهایی در جهت تقویت جامعه مدنی پویا و غیرفرمایش��ی و مشارکت
نهادهای غیردولتی در راستای ارتقای عدالت سیاسی (دکترکاظمپور).
 .10پرهیز از بدعهدی (دکتر شجریان).
 .11پرهیز از خشونت و خون ناحق (دکترشجریان).
 .12حمایت خاص از اقشار آسیبپذیر (دکتر شجریان).
 .13لزوم اطالعرسانی به مردم (دکتر شجریان).
 .14لزوم اجازه انتقاد به مردم در اوج امنیت (دکتر شجریان)
 .15لزوم رعایت تساوی در نحوه برخورد با مردم و لزوم ارتباط مستقیم با آنان (دکتر شجریان)
 .16لزوم عذرخواهی از مردم در فرض اشتباه و توهم اشتباه (دکتر شجریان)
برخی مالحظات پیرامون تدابیر سند

 .1فرق میان تدابیر ،س��ازوکارها ،راهکارها مشخص نیست .تردید در بندهایی مثل ،38
 11 ،29و ( 7دکتر سیدباقری).
 .2همخوانی و مشابهت با بندهای قانون اساسی و اسناد پیشین (دکتر سیدباقری).
 .3در مواردی ،مطالب کلی ،مبهم و شعاری است ،مثل تحقیق و نظریهپردازی (بند)11
(دکتر سیدباقری).
 .4برخی از بندها تکرار دارد و یا دست کم ،قابل ادغام است ( 44و ( )45دکتر سیدباقری).

 .5بر س��ند رویکرد مدیریتی
حاکم اس��ت که گویی دولت
میخواهد در همه امور دخالت
کنند (دکتر سیدباقری).
 .6بند  47میخوانیم دو نکته:
یک .ضرورتاً سیاس��ی نیست؛
دو .فض��ای آزاداندیش��ی باید
در هم��ه عرصههای جامعه از
جمله اقتصادی و فرهنگی هم وجود داشته باشد (دکتر سیدباقری).
 .7روح حاکم بر تدابیر سند ،به جهت پیشبرد عدالت سیاسی ،علیرغم توجه به جامعه
مدنی در بندهای  45تا  ،49دولتی و به شدت محافظهکارانه است (دکتر کاظمپور).
 .8راهکار لزوم همراهی با مردم در سختیهای معیشتی نیز در تدبیر  51با طرح «التزام عملی
مسئوالن و مدیران به حد كفاف در معیشت» مورد توجه قرارگرفته است (دکتر شجریان).
 .9راهکار پرهیز از اجبار مردم با توجه به طرح «آزادیهای فردی» در تدبیر  49سند نیز
کمو بیش مورد توجه قرارگرفته است اما به نظر میرسد آنچه در سیره قولی و فعلی امام
علی علیهالسالم وجود دارد وزن بسیار بیشتری دارد (دکتر شجریان).
 .10راه��کار پرهیز از رانت و ویژهخواری نی��ز در تدبیر  48و  50مد نظر قرار گرفتهاند.
«پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئوالن و کارکنان حکومت»
و «تعیین ضوابط عادالنه و شفافسازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی»
به این راهکار اشاره دارند (دکتر شجریان).
 .11راهکار پرهیز از اس��تبداد ،در تدبیر  44و  45مورد توجه قرارگرفته است« .تحکیم
مردمساالری دینی» که در این دو تدبیر مورد تأکید بوده است ،آن روی سکه پرهیز از
استبداد است (دکتر شجریان).
 .12هیچکدام از تدابیر آمده در سند ،تدبیر به حساب نمیآیند (دکتر سوادی).
 .13نظام کلی کشور مردمنهاد باشد .در حوزه سیاست شوراها و در حوزه اقتصاد تعاونیها
فعال شوند (دکتر فرهمند).
هر حکومتی برای تضمین اقتدار و بقای خود
نیازمند جلب رضایت عمومی و اقناع افکار
مردم است و در نگاهی آرمانی هنگامی
باالترین سطح از اقتدار را تجربه میکند که نه
تنها کنترل روابط ساختاری جامعه را به دست
گیرد بلکه بر دلهای افراد آن نیز حکومت کند

صعود چهار پلهای ایران در گزارش جهانی شاخص «نوآوری»

در میان شاخصهای خروجی،
ش��امل «خروج��ی دان��ش و
فن��اوری» و «خروجیه��ای نکته قابل توجه وضعیت بسیار رضایتبخش
خالقان��ه» نیز ،امتیاز ایران به ایران در آموزش عالی بهعنوان یکی از
ترتیب برابر ب��ا  27/2و  32/5زیرشاخصهای سرمایه انسانی و پژوهش
اس��ت که ردهه��ای  ۴۶و  ۴۵است .در این شاخص ،ایران با امتیاز 62/6
جهان را برای کشور به ارمغان در رده دوم فهرست کلی قرار گرفته است
آورده اس��ت .ای��ران در چند
س��ال اخیر ،جهشی بزرگ در این دو شاخص تجربه کرده است؛ بهطوری که از جایگاه
 ۹۰و  ۱۱۶در سال  ،۲۰۱۵به جایگاههای فعلی دست یافته است .گفتنی است حمایت
از زیس��تبومهای نوآور و ش��رکتهای دانشبنیان نقشی موثر در جهش رتبه ایران در
شاخص سالیانه نوآوری داشته است ،حمایتی که با تالشی هر روزه با انبوهی از مشکالت
و بودجه و اختیارات محدود ،محقق میشود.

اخبار مرتبط

سازمان جهانی مالیکت معنوی هر ساله اقدام
به انتشار گزارش ش��اخص نوآوری کشورها
میکند ،بر این اس��اس ایران در سال 2019
میالدی باالتر از کش��ورهای مانن��د برزیل،
عربس��تان ،آفریقای جنوبی و قطر ،نسبت به
س��ال قبل  4پله صعود کرد .سازمان جهانی
مالکیت معن��وی « »WIPOبا عضویت بیش
از  190کشور از جمله ایران هر ساله با تکیه
بر برخی س��نجهها ،گزارش شاخص نوآوری
کشورهای عضو را منتشر میکند .با توجه به
اهمیت فاکتور نوآوری در پیش��رفت ملتها،
رقابت تنگاتنگی میان کشورهای عضو وجود دارد تا با ارتقاء زیرساختهای نرم و
سختافزاری در شاخص ساالنه مزبور رتبه با کیفیتتری به دست آورند .معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بر اساس اس��ناد باال دستی از جمله مصوبه
کارگروه عالی شورای انقالب فرهنگی وظیفه دشوار هماهنگی میان انبوه ارگانها،
دستگاههای دولتی و شرکتها و فعاالن این حوزه را بر عهده دارد و البته یکی از
مصادیق تایید تالش س��ر سختانه ایران برای حرکت در مسیر نوآوری (علیرغم
تمام مشکالت) میتواند گزارش ساالنه این نهاد بینالمللی معتبر باشد .ایران از
س��ال  ۲۰۱۱میالدی ،به جمع کشورهای مورد ارزیابی سازمان جهانی مالکیت
فکری پیوسته است و در آخرین گزارش این سازمان ،یعنی « ،»GII 2019با چهار
پله صعود ،در رده شصت و یکم کشورهای نوآور جهان و رده دوم آسیای مرکزی
و جنوبی قرار گرفته است .الزم به ذکر است که ایران در سال  ۲۰۱۸میالدی نیز،
جهشی  ۱۰پلهای در این زمینه را تجربه کرد و از جایگاه  ۷۵در سال  ،۲۰۱۷به
جایگاه  ۶۵صعود کرد.
سومین کشور جهان در شاخص علوم و مهندسی
جمهوری اسالمی ایران در مجموع موفق به کسب امتیاز  34/43شد و باالتر از
کش��ورهایی نظیر برزیل ،عربستان ،آفریقای جنوبی و قطر قرار گرفته است .در
این گزارش ش��اخصهای مختلف ورودی مانند نهادها و مؤسسات ،زیرساخت،

سرمایه انس��انی و پژوهش ،پیچیدگی بازار
و پیچیدگی کس��بو کار ب��ه عنوان معیار
محسوب میشوند.
بررس��ی این ش��اخصهای مبنایی نش��ان
میده��د که ایران در ش��اخص «س��رمایه
انسانی» و «پژوهش» وضعیت بسیار بهتری
را به خود اختصاص داده اس��ت .امتیاز ایران
در این شاخص ،برابر با  37/6بوده و با دو پله
صعود نس��بت به سال گذش��ته ،در رده ۴۵
فهرست جهانی قرار گرفته است .یک نکته
قابل توجه وضعیت بسیار رضایتبخش ایران
در آموزش عالی بهعنوان یکی از زیرشاخصهای سرمایه انسانی و پژوهش است.
در این شاخص ،ایران با امتیاز  62/6در رده دوم فهرست کلی قرار گرفته است.
بر این اساس ایران از نظر تعداد دانشآموختگان حوزه علوم و مهندسی با کسب
امتیاز  43/9موفق به کسب رتبه سوم جهان شده است.
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بررسی سه گزارش اصلی «مرکز الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت»
با استفاده از مدل مفهومی سرو اندیشه

دکتر داریوش محجوبی :
پژوهشگر دانشگاه تگزاس

خالصه :این نوشته در ابتدا به معرفی «مدل مفهومی تمثیلی سرو اندیشه» برای بررسی سیر تکوین اندیشه بشری میپردازد؛ سپس سه
گزارش اصلی «مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» با استفاده از «مدل مفهومی سرو اندیشه» تبیین و مرور خواهند شد .این بررسی
تطبیقی از سه گزارش اصلی مرکز راه رفته را نشان میدهد که این سه گزارش چگونه شکل گرفتهاند .این بررسی میتواند کمک کند
که راه در پیش روشنتر تدوین شود.

مدل تمثیلی درخت اندیشه:
اندیش��ه بش��ری را میتوان به صورت تمثیلی  Analogyدرختی در نظر گرفت
که ش��امل «ریش��های گس��ترده»« ،تنهای ستبر» و «شاخس��ارهای گسترده
متعددی» میباش��د .ریشه درخت اندیشه بشری را میتوان «شناختشناسی»
یا «اپیس��تومولوژی» در نظر گرفت .شناختشناسی س��عی در جواب دادن به
سؤالهای کلیدی همچون «هستیشناسی»« ،جهانبینی» و «ارزشها» دارد.
ریشه درخت اندیشه رابط انسان با اندیشههای معنوی نیز هست .ریشه درخت
اندیشه بشری در طول زمان رشد کرده و بسیار گسترده شده است.
تنه درخت اندیش��ه بشری را میتوان «متدولوژی» یا «روششناختی» در نظر
گرف��ت .متدولوژی را به خالصه میتوان به صورت زیر تعریف کرد« :متدولوژی
سیستم جامعی از اصلها و قانونها است تا بتوانیم پدیدههای متفاوت را تبیین
کنی��م» .متدولوژی -به تعریف باال -از درسهای «روش تحقیق» دانش��گاهی
متمایز اس��ت .متدولوژی یک «دانش ابزار» برای ش��ناخت است و به این نگاه
متدولوژی خود یک نوع ف ّناوری (فناوری) است! متدولوژیها برای تبیین دامنه
گستردهای از پدیدههای طبیعی ،از جمله گردش فلک ،پدیده آذرخش و صاعقه
تا رشد گیاهان و نحوه تکثیر بیماریها ،عملکرد داشتهاند.
اگر متدولوژیها را تنه درخت اندیش��ه انس��ان بدانیم« ،نگرشهای بشری» در
هر دوران همچون شاخسارهایی بر تنه درخت اندیشه بشری (متدولوژی) رشد
کردهاند .متدولوژی ،به این ترتیب از یک طرف مرکز ساختار نگرشی و از طرف
دیگر تنه درخت اندیش��ه را میس��ازد .درخت تمثیلی اندیشه بشری در مسیر
تکوین خود هر از چند گاه تاریخی شاخسار نویی به طرف باال رویانده است که
سبب رشد تنه آن شده و همزمان ریشههای درخت اندیشه بشری هم در پایین
گس��ترده شدهاند .به این ترتیب اندیشه بشری در طول زمان از نهالی جوان به
درختی تناور ،بارآور و سایهگستر تبدیل شده است.
شکلهای کالن مدل درخت اندیشه بشری )1 :نخلی )2 ،کاجی و  )3سروی.
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درخت اندیشه بشری ،هر از مدتی در طول زمان ،جوانههایی نویی تولید کرده
اس��ت که در صورت مناس��ب بودن ش��رایط آن جوانه به شاخسار نویی منجر
شده است .رابطه بین شاخسار نو و شاخسارهای کهن در نگرشهای بشری به
شکلهای متفاوت صورت گرفته است .گاه اتفاق افتاده است که بین نگرش نو
و نگرش کهن در اندیشه بشری هماهنگی بوده است و گاه دو نگرش نو و کهن
راه تنازع و نفاق را پی گرفتهاند .از این رهگذر روند تحول در درخت اندیشه بشر
را میتوان در ش��کلهای متمایزی در نظر گرفت .مدل تمثیلی «درخت نخل»
اندیشه و مدل تمثیلی «درخت کاج» اندیشه.
در شکل نخلی اندیشه بش��ری ،نگرش نو و نگرش کهن در نزاع قرار میگیرند
و در نهایت نگرش نو س��بب منسوخ شدن نگرش کهن میشود ،همچون نحوه
رش��د شاخس��ار نو درخت نخل؛ که شاخسار نو
سبب خشک شدن شاخسارهای قبلی شود .این
روش تکوین در نگرشهای علمی رایج اس��ت و
توماس کوه��ن  Thomas Kuhnآن را زیر عنوان
«گذارهای پارادایمی»  Paradigm Shiftبررسی
کرده است .برای مثال پارادایم نجومی «خورشید
مرکز» در عمل س��بب منس��وخ ش��دن پارادایم
نجومی «زمین مرکز» شده است و به این ترتیب
از نوع نخلی بوده است.
در ش��کل کاجی درخت اندیشه بشر هر از مدتی
شاخه نویی زده اس��ت ،ولی شاخههای نو سبب
منسوخ شدن شاخس��ارهای قدیمی نمیشوند،
بلکه شاخسار نو و شاخسارهای کهن میتوانند در

کنار هم ولی در حیطههای مکمل به رشد خود ادامه بدهند .همچون شاخسار نو
درخت کاج مطبق که شاخسار نو و قبلی همزیستی دارند و زیبایی کاج مطبق
هم در همین همزمانی وجود شاخسارهای متفاوت است .رشد شاخسارهای نو
در باالی درخت کاج در باال مرتبط اس��ت با رش��د ریشههای در پایین .به این
ترتیب رشد یک درخت هماهنگ میباشد .رشد اندیشههای بشری در رابطه با
ارزشهای گاهی از این رویه پیروی میکند؛ یعنی ارزشهای قدیمی در دوران
جدید حفظ میشوند و گاهی برخی به قسمت ریشه (شناختشناسی) منتقل
میشوند.
درخت سرو اندیشه نماد ایدهآل رشد اندیشه بشری است .یعنی زیبایی درخت
سرو اندیشه در آن است که شاخسارهای نو سبب خشک شدن شاخسار کهن
نمیش��ود و شاخش��ارهای نو آن در هماهنگی با شاخس��ارهای کهن آن رشد
میکنند و به این صورت شاخسار کهن خود پایهای برای رشد شاخسار نو است
و جوانه ش��اخه نو سبب ارتقا و بلندی سرو میشود .همزمان هم ریشه درخت
سرو اندیشه در بخش ارزشها رشد میکند.
*****************
معرفی :مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت (مرکز الگو) یک نهاد پژوهشی زیر
نظر نهاد رهبری است ،که در خرداد سال  1390تأسیس شده است .هدف نهایی
مرکز بررسی ،طراحی و تدوین الگوی اسالمی برای پیشرفت ایران است .ساختار
اداری مرکز از تعدادی اندیشکده  Think-Tankتشکیل شده است .مرکز تاکنون
س��ه گزارش اصلی تهیه و منتش��ر کرده اس��ت :گزارش اول :دی سال .1392
گزارش دوم :دی سال  .1396گزارش سوم :مهر سال  .1397این سه گزارش به
صورت مجمل بر مبنای مدل تمثیلی درخت اندیشه مرور میشوند.
گزارش اول -دی سال 1392
مرکز الگو در س��ال  1392به انتش��ار یک مدل دیاگرامی اقدام کرد؛ که مطابق
قسمت سمت چپ شکل باال شامل سه بخش متمایز است )1 :مبانی تدوین الگو.
 )2ارکان :فکر -علم -معنویت )3 .عرصههای الگو :زندگی .یک بررسی تطبیقی
نشان میدهد که مدل پیشنهادی در گزارش اول مرکز به تاریخ مهرماه 1392
و مدل درخت اندیشه قابل مقایسه هستند .به صورتی که مبانی تدوین الگو قابل
مقایسه با ریشه مدل درخت اندیش��ه (هستیشناسی ،جهانبینی و ارزشها)؛
ارکان مدل قابل مقایس��ه با بخش تنه درخت اس��ت .بخش «زندگی» در مدل
پیش��نهادی قابل مقایسه با میوه و سایه درخت اندیشه است که در این مرحله
هنوز تبیین نشده اس��ت .انتظار آن بود که گزارشهای بعدی بخشهای دیگر
اندیش��ه همچون تنه (متدولوژی) و شاخسار (ساختار نگرش) را هم ارائه دهد؛
ولی در عمل اینچنین نشده است.
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گزارش دوم -دی سال 1395
مرکز الگو در سال  1395یک گزارش جدید منتشر کرد ،که در عمل همچنان
متمرکز بر بخش مبانی (ریشه درخت اندیشه) است و در این گزارش دوم بخش
مبانی به صورت یک جدول نشان داده شده است.
در این ج��دول بخشهای دیگر درخت اندیش��ه
همچون تنه (متدولوژی) و شاخس��ار (س��اختار
نگرش��ی مرتبط با متدولوژی) و دیگر بخشها از
جمله نحوه بارآوری مورد توجه قرار نگرفتهاند.

جامعهشناختی میشود .این گزارش همچنین شامل
بخش افق است که از جمله شامل  56تدبیر است که
هر تدبیر قابل مقایس��ه با شکوفههای درخت اندیشه
اس��ت .به وضوح بخشه��ای دیگر درخت اندیش��ه
بش��ری همچون تنه (متدلوژی) و شاخسار (ساختار
نگرش) در این مدل ملحوظ نش��ده اس��ت .امید آن
اس��ت که گزارشهای بعدی مرک��ز بخشهای دیگر
تنه درخت اندیش��ه را ش��امل ش��ود تا بتواند نقشی
اجرای��ی در رهیافت آینده بازی کند .در این راس��تا
یعن��ی با فرض آنک��ه الگوی مطلوب اس�لامی برای
پیش��رفت ایران ش��امل گذار به دوران نوینی است،
نقش دوران تازه رنس��انس نو نقش مهمتری به خود میگیرد .موضوع کلیدی
گذار به رنسانس نو و تمیز آن از انقالب صنعتی چهارم در نوشته دیگری توسط
همین نویسنده بررسی شده است.

گزارش سوم -مهر 1397
گزارش س��وم مرکز الگو  -منتش��ر شده به تاریخ
 -1397در عمل ادامه گزارشهای قبلی اس��ت و
در دو بخش موازی مبانی و افق تدوین شده :مبانی
همچون گزارشهای قبلی قابل مقایس��ه با ریشه
درخت اندیشه است و شامل عنوانهایی همچون
خداش��ناختی ،جهانش��ناختی ،انسانشناختی و

معنویت عاشورایی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اخبار مرکز

در آس��تانه ایام اربعین حضرت ابـاعبداهلل
الـحسین(ع) ،نشست تخصصی اندیشکده
معنویت با عنوان «معنویت عاش��ورایی و
الگوی اس�لامی ایــرانی پیـشرفــت در
پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اسالمی شهر
قم با حضور اعضای اندیش��کده معنویت و
جمعی از پژوهشگران حوزه معنویت برگزار
شد .هدف اصلی نشست؛ بحث و تبادلنظر
در باره چگونگی اس��تفاده از سرمایهها و
ظرفیت بیبدیل معنوی و اجتماعی نهضت
ماندگار عاش��ورای حس��ینی و اشراب آن
در الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت بود .نشس��ت با قرائت قرآن و پخش سرود ملی
در تاالر مرکز همایشهای غدیر ش��روع و پس از س��خنان مقدماتی حجتاالسالم
دکتر آذربایجانی رئیس محترم اندیشکده ،تعداد هشت مقاله با عناوین؛ شیوههای
روانشناختی و تربیتی تعمیق و پایدار کردن معنویت عاشورایی در جامعه ،سلوک
معنوی در آموزههای حسینی ،بازخوانی معنویت عاشورایی از منظر عقالنیت سیاسی
و جایگاه آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،معنویت اربعین و الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت ،نقش معنویت عاشورایی در تدابیر سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
معنویت عاش��ورایی و س��بک زندگی اس�لامی ایرانی و جلوههای معنوی عاشورا با
محوریت مبانی انسانش��ناختی ارائه ش��دند .یکی از مباحث محوری این نشست
تخصصی ،طرح و بررس��ی چند مسئله اساسی نظیر؛ رابطه عقل و عشق ،الیههای
معرفتی و هیجانی ،نگاه نخبهگرایانه و عمومی به نهضت عاشورا و نگاه فردگرایانه و
جامعهگرایانه بود که از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد
در صورت نیاز به بحث بیش��تر در دستور جلس��ههای بعدی اندیشکده قرار گیرد.
از منظر پژوهش��گران حاضر در این نشست ،معنویت عاشورایی را باید منحصرا ً در
چارچوب کلی معنویت اسالمی نگریست و ضمن تبیین منطقی و علمی نگاه وحیانی
و عقالنی و پرهیز از خودآئینی از روشهای مختلف روانشناختی در نهادینهسازی

و پایداری آن بهره جست .از دیگر مباحث
مطرح شده در این نشست تعبیر معنویت
عاش��ورایی به عنوان نوعی دارایی و توانایی
اس��ت که از س��ویی به حقاهلل و از س��وی
دیگ��ر ب��ه حقالناس گ��ره خورده اس��ت.
بهرهگیری از ظرفیت معنویت عاش��ورایی
ب��ه منظور برونرفت از فرمالیس��م دینی و
بسنده نکردن به ظاهرس��ازی و فرمایشی
بودن مناسک یکی دیگر از محورهای مورد
توجه اندیش��هورزان این نشست علمی بود
که به لطف الهی مورد کند و کاو علمی قرار
گرفت .معنویت عاشورایی به عنوان سرمایه اجتماعی دارای چتر گسترده و ذومراتبی
اس��ت که الزم است به ابعاد آشکار و پنهان آن توجه شود .تعمیق و ترویج فرهنگ
عاش��ورایی در سبک زندگی مردم و خرافهزدایی از رفتارهای هنجار شکنانه و وهن
آلود و تأکید بر رعایت حقوق اجتماعی و پایبندی به حدود الهی در هر شرایطی به
عنوان یک راهبرد اسالمی از دیگر محورهای مورد بحث این نشست یک روزه بود.
معنویت عاشورایی ارزشمندترین سرمایه اجتماعی و معنوی است که برخورداری از
آن موجب ارتقای شرافت و کرامت انسان و احیای فضائل اخالقی در جامعه میشود.
آزادی ،عدالت عقالنیت و عزت چهار عنصر کلیدی نهضت ماندگار امام حسین(ع)
است که آز آغاز هجرت از مدینه تا پایان روز واقعه در منظومه بینشی و کنشی امام
بروز و ظهور دارد و شایسته است الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که همه تالش خود
را به تدوین سند باالدستی کشور معطوف داشته است ،از ظرفیتهای این سرمایه
ماندگار نیز در انجام رسالت سترگ خود به نحو مطلوبی استفاده کند .الزم به ذکر
است که در بخش پایانی نشست ،تدابیر پیشنهادی پژوهشگران در ارتباط با چرایی
و چگونگی بهرهمندی از این ظرفیت معنوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر
شد مقاالت ارائه شده در نشست ،تحت عنوان «مجموعه مقاالت نشست تخصصی
معنویت» چاپ شود.

9
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جایگاه منافع ملی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
دیدگاه

10

دکتر احمد آذین ،دکتر مسعود جعفرينژاد ،رضا قاسمی

امروزه در میان جوامع و دولتها از مقوله پیش��رفت ،با عنوان مسئله
پیش��رفت یاد میشود .به عبارت دیگر ،ضرورتهای پیشرفت ،شرایط
تحقق پیش��رفت ،راههای رس��یدن به پیش��رفت و در نهایت کس��ب
حداکث��ري منافع ملی از طری��ق الگوهاي پیش��رفت را میتوان جزء
اصلیترین مس��ائل روز کشورها دانست .پیش��رفت و عصارة آن یعنی
منافع ملی حداکثري از جمله مس��ائلی است که ذهن اندیشمندان و
سیاستمداران را به خود معطوف داشته و هر کس از دریچه و زاویهای
به این مهم پرداخته است .آنچه از پردازش دادهها پیرامون جایگاه منافع
ملی در الگوي اس�لامی ایرانی پیش��رفت بر میآید ،به ماهیت انقالب
اس�لامی باز میگردد
ک��ه در بط��ن خ��ود
الزم است نخبگان جامعه پیش از هر اقدام،
تصویر روشنی از منافع و مصالح ملت ارائه تح��ول و تعالی جامعه
دهند که در بطن خود منافع جهان اسالم و و اف��راد (منافع مادي
کل بشریت را متبلور سازد و معن��وي ،عین��ی و
ذهنی) را در نظر دارد،
اما الزمۀ رسیدن به این تحول و تعالی ،داشتن الگوي بومی و اسالمی
در حوزهها و س��احات مختلف زندگی اجتماعی و فردي انسانهاست.
منافع ملی اساس شکلگیری و تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
اس��ت و نادیده گرفتن مناف��ع ملی حاکی از نداش��تن مدل یا الگوي
صحیح و منطقی اس��ت؛ از اینرو الزم اس��ت نخب��گان جامعه پیش
از هر اقدام ،تصویر روش��نی از منافع و مصالح ملت ارائه دهند که در
بطن خود منافع جهان اس�لام و کل بشریت را متبلور سازد .در مورد
س��هم نخبگان در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باید گفت که
پروژه پیش��رفت بس��یار پیچیده و چندضلعی اس��ت و جوانب و ابعاد
فراوان��ی را در خ��ود جاي داده اس��ت که باید در ح��وزه نظر و عمل،
تمامی امکانهای متنوع و متکثر آن شناس��ایی و فهمیده شوند .آنچه
مسلم اس��ت در همه امکانها این نخبگان هستند که پروژه پیشرفت
را س��امان میدهند ،اما این به معناي آن نیس��ت که آنان تمام آنچه
ما در پیش��رفت الزم داریم ،هس��تند بلکه یکی از عوامل مهم در کنار
عوامل دیگر از جمله نیروي انس��انی فعال هس��تند ک��ه به این مقوله
از زاوی��ه کام ً
ال تخصص��ی میپردازند .حقیقت امر آن اس��ت که براي
حل مش��کالت در ساحات مختلف زندگی انس��ان ،نیازمند طرحهای
نظري هس��تیم و بدون توجه به نظریهها و بس��تههای نظري بسیاري
از مش��کالت حل نخواهد ش��د ،زیرا نظریهها مش��کالت اجتماعی را
ریش��هیابی کرده و در نهایت راهکاري براي حل آنان ارائه میدهند و
از اینج��ا اهمیت حضور نخبگان ملموستر میش��ود؛ از اینرو الگوي
اسالمی ایرانی پیشرفت نیازمند جهد و تالش نخبگان فکري و ابزاري
جامعه اس��ت ،زیرا تئوري پیش��رفت و حرکت در جمهوري اس�لامی
بر اس��اس الگوهاي بومی و اس�لامی تعریف شده اس��ت .متأسفانه با
رش��د شبههها و ناکارآمدي الگوهاي وارداتی ،خأل این موضوع بیش از
گذش��ته احساس میشود .در حقیقت الگو بدون نخبگان معنی واقعی
خودش را از دس��ت میدهد زیرا بر گرفته از یک نقش��ه راه اس��ت و

تهیۀ این نقش��ه راه منوط به نخبگان جامعه اس��ت؛ وگرنه الگو تبدیل
به س��رگرمی و مجادلهاي لفاظانه بین قش��رهاي جامعه میش��ود .هر
کشوري بر بنیاد نخبگی خود میچرخد و نظام نخبگی در شکلگیری
و تحق��ق الگو ،نق��ش انکارناپذیري دارد .امروزه خواس��ت عمومی ،در
جوامع جریانس��از است و میتواند فضاي گفتمانی ایجاد کند اما این
فض��اي گفتمانی اگر نتوان��د با نخبگان پیوند بخورد ،در س��طح باقی
میمان��د و پس از مدت��ی از بین میرود اما این نخبگان هس��تند که
میتوانند فضاي گفتمانی را در عمق گسترش دهند و ریشهدار کنند.
اصوالً حرکتهای اجتماعی از آن جهت موفق ش��دند که همزمان در
س��طح (عموم مردم) و عمق (نخبگان) گس��ترش پی��دا کردند و این
گسترش در عمق بود که حرکتهایی مانند انقالب اسالمی را ماندگار
ک��رد؛ بنابراین نخبگان س��هم قابل توجهی در تدوین و پیادهس��ازی
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت دارند.
فرمایشات مقام معظم رهبري در تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
را باید از دو زاویه نگریس��ت )1 :به عنوان راهبردهاي انس��جام بخش
مدیریت��ی در جامعه و کل نظام که باید از فرامین رهبر انقالب پیروي
ش��ود؛  )2بهعنوان ایده و نظر که باید مورد گفتوگو و مطالعه و نقد
توسط نخبگان فکري جامعه قرار گیرد تا ابعاد مختلف و زوایاي پنهان
آن موضوعات آشکار شود .در سطح نخست ضرورتهای کار نظاممند
و بوروکراتیک مد نظر اس��ت اما در سطح دوم الزامهای کار مطالعاتی
و پژوهش��ی که باید دقت ش��ود این دو موضوع در هم تنیده نش��وند.
مقام معظ��م رهبري موضوعات اجتماعی را در قالب مس��ائلی مبتنی
بر آموزههای اس�لامی و دینی بیان و مباحث اندیش��ه اس�لامی را به
صورت قواعد اجتماعی بازگو میکنند .آنچه مس��لم اس��ت در موضوع
الگو یک تقس��یم کار وجود دارد و آن این اس��ت که تدوین کنندگان
باید در کلیات ،اندیش��ههای حضرت ام��ام (ره) و مقام معظم رهبري
را نصبالعی��ن ق��رار
داده و در جزئی��ات
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت نیازمند
ب��ه متخصص��ان و
جهد و تالش نخبگان فکري و ابزاري جامعه
در
صاحبنظ��ران
است ،زیرا تئوري پیشرفت و حرکت در
س��احات مختلف الگو جمهوري اسالمی بر اساس الگوهاي بومی
مراجع��ه کنن��د .نکتۀ و اسالمی تعریف شده است
مه��م آن اس��ت ک��ه
نخب��گان و تدوینکنندگان الگوي اس�لامی ایرانی پیش��رفت باید در
چهارچوب انقالب اس�لامی و مبانی اندیشه اسالمی ،تفکر کرده باشند
که این موضوع درون خ��ود مبحث تازهای را با عنوان تربیت نخبگان
مطرح میکند .رهبر انقالب به عنوان متخصصی با تجربه در ش��ناخت
جامع��ه و مجتهدي فقیه در حوزه دین ،نقاط عطف و تمایز ما با غرب
را از حیث هستیش��ناختی ،معرفتشناختی و غایتشناسی به خوبی
مطرح میکنند که در موضوع الگوي اس�لامی ایرانی پیشرفت اهمیت
دارد و الگوپردازان باید بر اس��اس این مقیاس به تدوین الگو بپردازند.
رهبر انقالب به عنوان سیاستگذار کالن در نظام ،راهبري کالن را بر
عه��ده دارند و در موضوع الگو حمای��ت فکري ،نظري ،گفتمانی انجام
میدهند تا الگو شکل بگیرد و پس از شکلگیری نیز نظارت بر آن را
بر عهده دارند تا به نتیجۀ مطلوب برسد .در مورد سهم منافع ملی در
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تحقق الگو باید گفت که این امر به ماهیت انقالب اسالمی باز میگردد
که در بطن خود تحول و تعالی جامعه و افراد (منافع مادي و معنوي،
عینی و ذهنی) را در نظر دارد ،اما الزمۀ رسیدن به این تحول و تعالی،
داش��تن الگوي بومی و اس�لامی در حوزهها و ساحات مختلف زندگی
اجتماعی و فردي انسانها است .آنچه مسلم است بنیان نگرش الگویی
در تأمی��ن منافع ملی
در موضوع الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،وجود نداشته است و به
منافع ملی هم علت فاعلی است زیرا سبب همین خاطر منافع ما
و منبع اولیه و جهت حرکت به سمت الگوي در حوزههای مختلف،
اسالمی ایرانی و پایه پیشرفتگرایی است ،کوتاه وضعی��ت مانده
و هم علت غایی است به جهت آنکه فرجام و است .باید توجه داشت
نهایت الگو به منافع ملی ختم میشود هر آنچه جزء ارزشها
و مطلوبیته��ای یک
جامعه اس��ت ،منافع ملی آن جامعه به شمار میآید که باید در جهت
رس��یدن و تأمین آنها تالش کرده و الگوهاي مطلوب براي تأمین آن
منافع را اس��تخراج و عملیاتی کرد .در موضوع الگوي اس�لامی ایرانی
پیش��رفت ،منافع ملی هم علت فاعلی است زیرا سبب و منبع اولیه و
جهت حرکت به س��مت الگوي اس�لامی ایرانی و پایه پیشرفتگرایی
اس��ت ،و هم علت غایی اس��ت به جهت آنکه فرج��ام و نهایت الگو به
منافع ملی ختم میشود .نخبگان جامعه باید پیش از هر اقدام ،تصویر
روش��نی از منافع و مصالح ،ارزشه��ا و مطلوبیتهای ملت ایران ارائه
دهن��د که در بطن خود بتواند ضم��ن تأمین منافع ملی ،منافع جهان
اسالم و منافع کل بشریت را متبلور سازد ،زیرا بر اساس الگوي اسالمی

ایرانی پیش��رفت که مبتنی بر آموزههای دینی و اس�لامی است ،این
امر پذیرفتنی نیس��ت که حاکمان تصمیمی بگیرند که مغایر با منافع
جهان اسالم یا منافع بشریت باشد .درباره سهم مردم و فرهنگسازی
در تحقق الگوي اس�لامی ایرانی پیش��رفت میتوان بیان کرد که الگو
در مرحل��ه تدوی��ن ،پیادهس��ازی و اجرا براي مردم و ب��ا حضور فعال
مردم معنا مییابد .مردم هم علت فاعلی هستند و هم علت غایی و از
دل مردم توسعه میجوش��د .بخشی از مسئولیت الگو در مطالبهگری
و پیادهس��ازی ،مس��تقیم بر عهده مردم اس��ت .آنچه مسلم است این
اس��ت که ارزش قواعد
اجتماع��ی به پاس��خی
درباره سهم مردم و فرهنگسازی در تحقق
اس��ت که ب��ه نیازهاي
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت میتوان
مردم میدهند و مردم
بیان کرد که الگو در مرحله تدوین،
به فراخور پاسخی که از پیادهسازی و اجرا براي مردم و با حضور
قواعد اجتماعی دریافت فعال مردم معنا مییابد
میکنن��د ،از آن قواعد
اس��تقبال میکنند؛ از اینرو حضور م��ردم در موضوعاتی مانند الگو،
صرف حضور نیست ،بلکه حضور و مشارکت مردم یک مشارکت مباشر
است که نشان از مسئولیت و اهمیت نقش مردم دارد و با پشتیبانی و
حمایت مردم الگو محقق میشود .پیشرفت و تعالی از اصول ذاتی هر
انسانی است و این امر میتواند یکی از نقاط قوت تحقق الگو باشد زیرا
مردم براي رس��یدن به این خواسته در صحنه حضور دارند؛ فقط آنچه
نیاز است هنر نخبگان فکري و اجرایی در کشف ،تدوین و پیادهسازی
الگو است.

نهمین فراخوان انتخاب رساله ها و پایان نامههای برتر
در زمینه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مرک��ز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت با هدف تش��ویق دانش��جویان
تحصی�لات تکمیلی به پرداخت��ن به موضوع الگوی پیش��رفت،همزمان
ب��ا برگزاری نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیش�رفت ،از
رس��الهها و پاياننامههاي برتر مرتبط با الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت
پس از داوري با اهدای جوايز نقدي قدرداني به عمل میآورد.
بر این اساس از آن دسته از دانش آموختگان مقاطع مختلف کارشناسی
ارشد ،دکتری و معادل حوزوی واجد شرایط و یا آن دسته از دانشجویان
دانش��گاهی و طالب حوزههای علمیه که موضوع رساله و پایاننامه آنها
در زمینه پیش��رفت بوده و از س��ال  1393تا  1398دفاع ش��ده است و
مایلند رس��اله یا پایاننامه آنان در مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
مورد ارزیابی قرار گیرد ،تقاضا میشود از طریق سامانه  olgou.irثبتنام
و آمادگي خویش را اعالم کنند .رس��الهها و پاياننامههايي كه در فرآيند
داوري اوليه مورد پذيرش قرار گيرند ،در نمايشگاهي كه در روز برگزاري
کنفرانس برپا خواهد ش��د ،در معرض ديد شركتكنندگان قرار خواهند
گرفت .از نویسندگان رسالهها و پاياننامههايي كه در فرآيند داوري نهايي
به عنوان برتر انتخاب ش��وند در روز برگ��زاري کنفرانس با اهداي جوايز
نقدی قدرداني خواهد ش��د .الزم به ذکر اس��ت که آخرین مهلت ارسال
اطالعاتپایاننامهها و رسالهها 15 ،اردیبهشتماه  1399میباشد.
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