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

تکمیل و ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
گزارش کوتاه مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت
تکمیل و ارتقای الگو پس از ابالغیه رهبر معظم انقالب
در پی ابالغ الگو (الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت) در تاریخ
 22مهر  1397از س��وی رهبر معظم انقالب ،مرکز الگو،
معظم له ،اقدام به برنامه ریزی برای تکمیل
وفق ارشادات
ٌ
و ارتقای الگو نمود .ذی ً
ال رئوس اقدامات صورتگرفته که
ش��امل تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس
شورای اسالمی ،دولت ،شورای عالی امنیت ملی ،شورای
عال��ی انقالب فرهنگی ،ش��ورای عالی فض��ای مجازی و
دانش��گاهها ،حوزههای علمیه و صاحبنظران میش��ود،
تشریح میشود.
•بهروزرسانی نقشه راه و فرآیند طراحی ،تدوین ،تصویب
و پای��ش الگو و تصویب آن در ش��ورای عالی مرکز با
عنوان «نقشه را ِه تکمیل ،تدوین و تصویب الگو»
•طراحی فرایند بررسی نظرها و پیشنهادها برای تکمیل
و ارتقای الگو و تدوین آییننامهها و برنامههای اجرایی
مربوط
•تعام��ل با مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و برخی
کمیسیونهای مربوط (کمیسیون زیربنایی و تولیدی،
کمیس��یون اقتص��اد کالن ،بازرگانی و نظ��ام اداری،
کمیس��یون سیاس��ی ،دفاعی و امنیتی و کمیسیون

حقوق��ی و قضایی) و دریافت نظرها و پیش��نهادهای
تکمیلی/اصالحی
•تعامل با مجلس شورای اس�لامی ،مرکز پژوهشها و
برخی کمیس��یونهای مربوط (کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی و کمیس��یون فرهنگی) و دریافت
نظرها و پیشنهادهای تکمیلی/اصالحی
•تعامل با مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
و دریافت نظرها و پیشنهادهای تکمیلی/اصالحی
•تعامل با شوراهای عالی انقالب فرهنگی ،امنیت ملی
و فضای مجازی
•تعام��ل مرک��ز و اندیش��کدههای آن با دانش��گاهها،
پژوهشگاهها ،حوزههای علمیه و سایر نهادها و دریافت
نظرها و پیشنهادهای تکمیلی/اصالحی
•دیدار شورای عالی مرکز با آیات عظام سبحانی و علوی
گرگانی و استماع رهنمودهای ایشان
•تعامل با مجمع وزیران ادوار و برخی کمیس��یونهای
مرب��وط (کمیس��یون ام��ور زیربنای��ی ،صنع��ت و
محیطزیس��ت و کمیس��یون ام��ور اداری ،فرهنگ��ی
و اجتماع��ی) و دریاف��ت نظره��ا و ادامه در صفحه 2

فراخوان نهمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
با موضوع «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:
زمینههای تحقق و ضمانتهای اجرا»
نهمین كنفرانس الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت
با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیش�رفت:
زمینهه�ای تحق�ق و ضمانته�ای اج�را» در
روزه��اي  21و  22خردادماه  1399با مش��ارکت
دانش��گاه تهران در س��الن همایشه��ای کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
اکن��ون ک��ه الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت با
بهرهگیری از پیشنهادهای مراجع رسمی جمهوری
اسالمی و نخبگان و صاحبنظران جامعه در مراحل
نهایی ارتقاء و تکمیل قرار دارد تحقق آن از طریق
تحول عمیق و گس��ترده اجتماعی و نیز اجرای آن
با تصمیم و اراده نظام جمهوری اسالمی مهمترین
دلنگرانی عالقهمندان به پیشرفت کشور و منتقدان
الگوی پیش��رفت اس��ت .تحقق موفق الگو مستلزم

74

فراه��م ش��دن زمینهه��ای اجتماعی مناس��ب در
بخشهای مختلف و مش��ارکت فراگیر و امیدوارانه
مردم��ی اس��ت .همچنین با توجه ب��ه عدم اجرای
مطلوب اسناد برنامهای کشور ،ضمانتهای حقوقی
و اراده حاکمیتی برای اجرای الگو ضروری است .از
اینرو این دو موضوع که پیوندی وثیق با هم دارند
ب ه منزله مبرمترین بحث علمی و راهبردی فراروی
جریان پیشرفت کشور قرار دارد.
در ای��ن کنفرانس با بهرهگی��ری از تجارب جهانی
و درسآموختههای اجرای اس��ناد پیش��ین کشور
و بررس��ی روشهای نوین و روزآم��د اجرا و پایش
سیاس��تها و برنامهه��ای رایج توس��عه ،الزامات،
بایستهها و دش��واریهای پیادهسازی الگو بررسی
خواهد ش��د و راهکاره��ای تبدیل ادامه از صفحه 2

سیزدهمین کنگره پیشگامان

پیشرفت «جوانان و الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت :گفتمانسازی،
عزم ملی و اجرا»

مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در نظر دارد
سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت را همزمان
با نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و
با عنوان «جوانان و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:
گفتمانسازی ،عزم ملی و اجرا» با مشارکت دانشگاه
تهران در تاریخ  21خردادماه  1399برگزار کند.
محورهای کنگره

محور اول :گفتمانسازی  .1جوانان و گفتمان پیشرفت؛
 .2موانع ،چالشها و ظرفیتهای گفتمانسازی پیشرفت
در جامعۀ ایران؛  .3چگونگی تبلور عزم پیشرفت در
سطح ملی؛  .4تدابیر نوین و روزآمد برای گفتمانسازی
پیشرفت؛  .5تجارب ملی و جهانی در گفتمانسازی
الگوها و چشماندازهای توسعه
محور دوم :اجرا و تحقق  .1نقش جوانان در تحقق
پیشرفت؛  .2موانع ،چالشها و ظرفیتهای اجرا
و تحقق الگوی پیشرفت در ایران؛  .3بایستهها و
الزامات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
اجرای الگوی پیشرفت؛  .4بایستهها و الزامات اجرای
الگو در شرایط تحریم و اوضاع نامساعد بینالمللی؛
 .5تجارب ملی و جهانی در اجرای برنامهها و
چشماندازهای توسعه؛  .6زمینههای نهادی-
ساختاری و ضمانتهای حقوقی الزم برای اجرای
الگوی پیشرفت؛  .7شیوهها و روشهای پایش،
بازنگری و به روزرسانی الگوی پیشرفت
وبگاه ثبت نام کنگره به آدرس13th.kpip.ir
مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا تاریخ  29اسفند ماه
1398
اعـالم نتـايج از طریق وبـگاه کنگره 20،اردیبهشت
ماه 1399
جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه کنگره به
نشانی kpip.ir :مراجعه فرمایید.

اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی با تأکید بر معیار برابری  / 6 3 /مرور نقش نوآوری در پیرشفت
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------گزارش علمی نشست اندیشهورزی کارگروه اجتامعی اندیشکده عدالت  / 8 4 /رضورت حضور و قرار گرفنت در چرخه بیناملللی علم ،فناوری و نوآوری
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت  / 9 5 /مدل توسعه پایدار گردشگری در جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
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اخبار مرکز

تکمیل و ارتقای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ادامه از صفحه 1

گزارش کوتاه مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت
تکمیل و ارتقای الگو پس از ابالغیه رهبر معظم انقالب

پیشنهادهای تکمیلی /اصالحی
•برگ��زاری پنجمی��ن نشس��ت هماندیش��ی اعض��ای
اندیشکدهها مرکز الگوی
•برگزاری هش��تمین کنفرانس الگو ب��ا موضوع الگوی
پیشرفت؛ پیشرانها ،چالشها و الزامات تحقق
•رصد رس��انهها با هدف جم��عآوری نقدها و نظرهای
مرتبط با سند الگو
•طبقهبندی ،بررس��ی و بهرهبرداری از نظرهای واصله
از نهاده��ای مختلف (ش��ورای عالی فض��ای مجازی،

ادامه از صفحه 1

کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،کمیته ارشاد ،تبلیغات اسالمی و گردشگریِ
کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی ،مرکز
بررسیهای اس��تراتژیک ریاستجمهوری ،دانشگاهها
و حوزهه��ای علمیه ،نکات اساس��ی تکنگاش��تها،
گفتوگوهای راهبردی و نشستهای اندیشهورزی)
•آسیبشناس��ی اس��ناد برنامهای پیش��ین ب ه منظور

پیشگیری از ابتال به آفات محتمل
•گفتمانسازی در رسانهها و فضای مجازی
•پاسخگویی به اهم پرسشهای مطروحه درباره الگو
•برههبندی تدابیر و دستیابی به تدابیر پیشران
اهم
•تنظیم چارچوب حصول اطمینان از شمول الگو بر ّ
تدابیر کالن عرصهای
•تنظیم فرآیند تش��ریح مس��تقل هر یک از فرازهای
الگوی پای��ه و ارتباط آن با بخشه��ای پنجگانه الگو
(مبانی ،آرمان ،رسالت ،افق و تدابیر)

فراخوان نهمین كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
با موضوع «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:
زمینههای تحقق و ضمانتهای اجرا»

الگ��و به گفتمان و عزم ملی و مش��ارکت همگانی
در فرآیند تحقق و نظام پایش و نظارت بر حس��ن
اج��رای آن مورد بحث و تبادل نظ��ر قرار خواهد
گرفت.
محورهاي نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت به شرح زیر است:
گفتمان:

تجارب ملی و جهانی در گفتمانس��ازی اس��ناد و
برنامههای توسعه
رویکردها و روشهای نوین و روزآمد گفتمانسازی
اسناد و برنامههای توسعه کشورها
بایس��تهها و الزام��ات تبدیل الگوی پیش��رفت به

گفتمان ملی
موانع و چالشهای گفتمانسازی الگوی پیشرفت
در جامعه
نظام انگیزشی مطلوب برای اجرای الگوی پیشرفت

اجرا:

ارزیابی و آسیبشناسی تجارب ملی در اجرای اسناد و
سیاستهای کالن کشور
تبیی��ن تج��ارب موف��ق کش��ورها در اج��رای
سیاستهای کالن و چشماندازهای توسع ه
نظام مطلوب تقس��یم کار ملی برای اجرای الگوی
پیشرفت
نظام مشارکت مردمی در اجرای الگوی پیشرفت

الزامات و بایست ههای اجرای الگوی پیشرفت
موانع و دشواریهای اجرای الگوی پیشرفت

پایش:

تجارب ملی و جهانی در پایش اسناد و برنامههای
توسعه
راهبرده��ا و روشه��ای نوی��ن و روز آم��د پایش
برنامههای توسعه
نظ��ام پای��ش و نظارت بر حس��ن اج��رای الگوی
پیشرفت
ظرفیتسنجی ساختارهای نظارتی موجود کشور
در نظام پایش الگوی پیشرفت

عدالت اجتماعی ،آزادی و توسعه در ایران امروز

معرفی کتاب

2

این کتاب نوشته دکتر فرشاد مومنی بوده که در
سال  1396و  351صفحه توسط انتشارات نقش
و نگار چاپ شده است که در زیر خالصه ای از
آن آورده میشود:
در دیدهبانی از اقتصاد ایران مانند هر امر اصالحی
و اعتالبخش دیگر وجه اندیشهای نقش زیربنایی
و پیشگام دارد .کشورمان ایران در سه حیطه
عدالت ،آزادی و توسعه با خالهای معرفتی
جدی روبهروست و در این میان حیرتانگیزترین
پارادوکس بازتولید نظاموار همه انواع نابرابریهای
ناموجه به واسطه ویژگیهای جغرافیایی ،تاریخی،
سیاسی و اقتصادی است که نیاز به اندیشهورزی
را هرچه بیشتر ضروری و برجسته میسازد .از
اینرو ،سهلانگاری و انفعال غیرعادی همراه با
برخوردهای فرصتطلبانه و بدنامکننده عدالت
در پیوند و آزادی و توسعه توضیحدهنده چرایی
بازتولید توسعهنیافتگی با وجود برخورداری
سرشار این سرزمین از منابع انسانی و مادی است.
این کتاب کوشش میکند تا با واکاوی تجربه

تاریخی اقتصاد سیاسی پس از انقالب اسالمی و با
بهرهگیری از میراث اندیشهای آیتاهلل شهید دکتر
بهشتی (ره) و امام خمینی (ره) بنیانهای سست
رویههای مخدوشکننده عزت نفس ایرانیان را در

این سه محور آشکار سازد و چارههای ایرانی و
متکی به آخرین دستاوردهای دانش توسعه را
معرفی کند.
کتاب حاضر با این نیت و هدف تهیه شده است
که با برجسته کردن ضرورت و اهمیت جدی
گرفتن مسئلهی عدالت اجتماعی و محور قرار
دادن توسعهی عادالنه در چارچوب یک ساختار
نهادی مشوق تولید گام کوچکی برداشته باشد
و این مسئله در همهی فصلهای پانزد ه گانهی
این کتاب به عنوان دغدغهی اصلی و محوری در
مرکز توجه قرار داشته است .در هر یک از این
مباحث ،در عین حال که تالش شده متناسب با
عنوان فصل پایههای نظری هر بحث مطرح شود،
توجهی جدی به مسائل جاری و روز کشور نیز در
دستور کار بوده که هدف آن برقرار کردن پیوند
میان دانایی و توانایی هم برای فهم ریشههای
اصلی مشکالت کشور و هم ارائهی سازوکارهای
عملی مشخص برای برونرفت از چالشهای
موجود بر محور توسعهی عادالنه است.
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اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی با تأکید بر معیار برابری
عدالتورزییاتعیینمصداقفعلعادالنهبهرغممشخص بودنوشای د
ی ومکاتب
بدیه��یبودنمفه��ومعدالتهنوزازدغدغههایمهمبش��ر 
فلس��فی و اخالقیاست.دراینمیان،گذرا ز ساحتمفهوم و تبدیلآن
بهسنجهها و معیارهایقابلاندازهگیریوقضاوت،درشکلدادنجامعه
ت بسزاییبرخورداراست.
عادالنهازاهمی 
ت «پیشا ز کسب
میتوانمعیارهایعدالتسیاس��یرادرسهگانه عدال 
س ا ز کسب
قدرت»« ،د ر فرایندرقابتبرایکس��بقدرت» و مرحله «پ 
ق��درت» ،رصد و پیجویی کردکهناظربههر کداما ز مراحل ،ب ه ترتیب
ی وشایستهس��االری» و «بیش��ینه
ی مانند«برابری»« ،کارآمد 
معیارهای 
ن و منتقدان» معرفیشده
ق شهروندانبه ویژهمخالفا 
ن تأمین حقو 
کرد 
است.
یک��ی از مهمتری��ن
در فرایند عدالت سیاسی ،بسترهای الزم برای عرصههای��ی ک��ه ب��ا
مشارکت فعاالنه و آزادانه افراد در امور سیاسی سرنوش��ت اجتم��اع و
فراهم میشود و آزادیهای گوناگون برای تحقق احق��اق حق��وق م��ردم
حق بیان ،حق انتقاد ،تشکیل اجتماعات ،حق پیوند جدی دارد ،عرصه
انتخاب شدن و انتخاب کردن به وجود میآید سیاست ،کسب و اعمال
و شهروندان در اظهار دیدگاه خود ،دارای
مصونیت سیاسی هستند قدرت سیاسی است .در
روند شکلگیری قدرت،
مح��دوده اختی��ارات حکمرانان ،وظایف و حقوق متقاب��ل دولت و ملت،
رویهه��ای صحیح رس��یدن افراد به قدرت در جوامع نوین و بس��یاری از
مسائل اساسی دیگر وجود دارند که حکایت از اهمیت تأمل در این بحث
دارد .این س��ؤال همیشه مطرح بوده اس��ت که فرایندهای کسب قدرت
سیاس��ی ،توزیع مواهب و امتیازات سیاسی مانند مناصب و جایگاههای
سیاس��ی ،چگونه میتواند به توزیع عادالنه منجر ش��ده و زمینه رضایت
عمومی از حکمرانان و شکلگیری جامعه دادگرانه را فراهم آورد.
در فرایند عدالت سیاس��ی ،بسترهای الزم برای مشارکت فعاالنه و آزادانه
افراد در امور سیاسی فراهم میشود و آزادیهای گوناگون برای تحقق حق
بیان ،حق انتقاد ،تشکیل اجتماعات ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به
وجود میآید و شهروندان در اظهار دیدگاه خود ،دارای مصونیت سیاسی
هستند .در اینجا ،منظور از عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن
آن ،امور جامعه در پیوند با قدرت ،به تناسب در جای خود قرار میگیرد
و حقوق ش��هروندان به شایستگی ادا میش��ود؛ با عدالت سیاسی ،بستر
«انتخاب ش��هروندان» و «محدودیت قدرت» ،فراهم و مسیر جامعه برای
رسیدن به «حقوق سیاسی» گشوده میشود.
مش��کل یا مس��ئله اساسی که سبب شده اس��ت کمتر به مفهوم عدالت
نک��ردن معیارهایی برای
جامه عمل پوش��انده ش��ود ،ناش��ی از معرفی
ِ
عدالتورزی یا افعال عادالنه اس��ت .آنچه این نوشته در جستوجوی آن
بود ،ارائه معیارهای عدالت از منظر اندیشه سیاسی اسالم بود .در راستای
این امر ،تأکید ش��د که با توجه به حقوق اساس��ی و اولیه انسانی ،معیار
عدالتورزی در مرحله پیش از کسب قدرت« ،برابری» و به هنگام رقابت،

دیدگاه

دکتر سیدکاظم سیدباقری
دکتر محمود مختاربند

«کارآمدی» و «شایستهساالری» و پس از کسب قدرت« ،رعایت بیشینه
حقوق شهروندان به ویژه منتقدان و مخالفان» خواهد بود و با آنها میتوان
معیارهای تحقق عدالت در جامعه سیاس��ی و میزانی برای تشخیص امر
سیاسی عادالنه از ناعادالنه را به کف آورد.
برای مثال ،میتوان این مراحل سهگانه را در برگزاری انتخابات ب ه عنوان
یکی از مراحل عمده عمل سیاسی تطبیق کرد .پیش از برگزاری انتخابات
در یک جامعه ورود افراد در فرایند انتخابات ،زمانی متضمن عدالت است
که همه افراد واجد شرایط بتوانند به نحو برابر نامزد احراز مناصب سیاسی
شوند؛ بنابراین معیار عدالت پیش از فرایند انتخابات به ما میگوید ،رویهها
و خطمشیهای برگزاری انتخابات باید به گونهای برای جامعه فراهم آید
که همه افرادی که واجد ش��رایط شرکت در انتخابات هستند ،حق برابر
برای شرکت در این فرایند سیاسی داشته باشند.
در حی��ن فراین��د انتخابات نیز معی��ار کارآمدی متضمن این اس��ت که
رأیدهندگان بر اس��اس کارآم��دی افراد ،قضاوت ک��رده و افراد صالح و
شایس��ته را انتخاب کنند؛ بنابراین معیار کارآمدی برای تحقق عدالت در
این مرحله ،تکلیف رفتار عادالنه توس��ط رأیدهن��دگان را نیز با رعایت
کارآم��دی ،ضمانت میکند؛ آنگونه ک��ه همین معیار ،تالش نظاممند و
ب شده از سوی انتخاب شوندگان و نامزدها را نیز تضمین میکند.
حس��ا 
پس از اتمام رقابت سیاس��ی ،کسانی که موفق به کسب جایگاه سیاسی
ش��دهاند باید بر اس��اس معیار عدالت ،حقوق دیگ��ران را رعایت کرده و
بتوانند حداکثر حقوق شهروندی را برای سایرین به رسمیت شناخته و از
مزایای آن منصب سیاسی در جهت بیشینه کردن حقوق سایرین ب ه ویژه
بازندگان عرصه انتخابات ،مخالفان ،منتقدان و اقلیتهای دینی و سیاسی
استفاده کنند.
عدال��ت ،ارمغ��انآور براب��ری در عی��ن تناس��ب و تع��ادل در برنامهها و
تصمیمهای سیاسی برای جامعه است« ،تناسب» یعنی هر کس به میزانی
که شایس��تگی دارد ،به حقوق سیاسی خود دست مییابد و «تعادل» ،با
توج��ه به اصل لغت «عدالت» ،یعنی جامعهای ب��ه دور از افراط و تفریط
و احساس��ات بیپایه .این چنین سیاست و جامعهای ،رفتاری عقالیی و
سنجیده در پیش میگیرد و به «امة وسط» (بقره )149 :نزدیک میشود
که قرآن کریم از آن یاد میکند و جامعه اسالمی را به آن وصف ،میستاید.
ساحتی دیگر از معیارهای عدالت سیاسی را میتوان در حکومت کنندگان
و حکومت شوندگان رصد کرد؛ گاه مجری هر کدام از معیارها شهروندان
هس��تند .برای نمونه آن��ان شایس��تگی را در انتخاب کارگ��زاران لحاظ
میکنند و به تحقق عدالت سیاسی یاری میرسانند؛ گاه -و البته اغلب-
حکومتکنندگان و فرمانروایان وظیفه دارند برای برابری یا تأمین حقوق
همه ش��هروندان و منتقدان ،انجام وظیفه کنن��د؛ از اینرو همه افراد در
جامعه اسالمی وظیفه دارند برای تحقق عدالت سیاسی تالش کنند .نکته
دیگر در عدالت سیاسی و برابری ،برابری شهروندان در مشارکت سیاسی،
انتخابگری ،انتخابشدگی و تساوی همگان در قبال قانون است؛ چنان
ک��ه در این عرصه باید امتیازه��ای اولی در روابط اجتماعی مانند کرامت
انسان ،عزت و شخصیت و آزادی او نیز در نظر گرفته شود.
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اخبار مرکز

اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه
گزارش علمی نشست اندیشهورزی کارگروه اجتماعی اندیشکده عدالت
قسمت اول

مسئول نشست :دکتر میرسندسی
دبیر نشست :آقای طلوع برکاتی

کارگروه اجتماعی اندیشکده عدالت در
نشس��ت پنجم س��الیانه خود در مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در دو
نوبت نشس��ت علمی به نقد و بررس��ی
اص��ول راهبردی و تدابیر س��ند الگوی
پایه اس�لامی ایرانی پیشرفت با حضور
صاحبنظ��ران و اندیش��مندان ح��وزه
عدالت اجتماعی پرداخت.
در نشست صبح به بررسی و نقد اصول
راهبردی عدالت اقتصادی پرداخته شد و در نشست عصر،
نقد و بررسی تدابیر سند الگوی پیشرفت ،موضوع نشست
مهمترین تدربیر و با اولویتترین تدبیر،
روانسازی نظارت همگانی و گسترش آن است
را به خود اختصاص داد.
نشست صبح

اهم رئوس ارائه دکتر میرسندس��ی در مورد راهبردهای
عدالت به شرح زیر در نشست صبح بیان شد:
 .1هیچ معیار عامی برای عدالت وجود ندارد .بنابراین باید
در حوزههای خاص به دنبال معیارهای خاص بود.
* معیار عدالت در حوزه ثروت ترکیبی از نیاز و استحقاق
است.
* معیار عدالت در حوزه اقتدار نابرابری توجیهپذیر است.
* معیار عدالت در حوزه احترام تس��اوی است و قاعدهی
اصلی این حوزه برابری است.

نکات ناقدان و حضار در جلسه

* در عدالت رویهای نیز معیار اصلی برابری است و فرض
بر این اس��ت که همگان در برابر قانون در وضعیت برابر
هستند.
 .2عدال��ت به طور کلی اگر نتواند ب��ا دیگران در جامعه
ارتب��اط برقرار کند ،هرگز جدی گرفته نش��ده و اجرایی
نخواهد ش��د؛ چرا که خصیصه بنیادی��ن عدالت ،حالت
بیناذهنیتی بودن آن است.
* بنابراین سؤال اساسی در مورد راهبردهای عدالت این
اس��ت که چگونه میتوان در م��ورد عدالت به یک وفاق
اجتماعی دست یافت؟
 .3معم��والً قانون با ایجاد تبصرههایی ب��رای قوانین ،به
نابرابری دامن میزند .نابرابری اگر توجیهپذیر نباشد منجر
به بیعدالتی میشود.
 .4راهبردهای عدالت را میتوان در چند گزاره کلی
خالصه کرد:
* تقویت جایگاه شایستهساالری
* توجیهپذیر بودن قوانین و یا بازنگری در قوانینی که
توجیهپذیرنیستند.
* تشویق رسانهها برای شفافیت و افشاگری

دکتر فرجزاده اصل
* موارد مورد اشاره دکتر میرسندسی
بیش از اندازه انتزاعی است.
* در ارائه به این موضوع اشاره نشد که
چگونه میتوان افکار عمومی را نسبت
به عدالت حساس کرد.
دکتر صدیق اورعی
* عدال��ت را باید به مثابه تعادل در نظر
گرفت .تعادل میتواند توجیه و مبنایی
برای مالکهایی مانند شایستگی و نیاز
و برابری و  ...باشد ،اما سایر مالکها خودبسنده نیستند.
* بر این اساس اصول راهبردی عدالت سه اصل بیشتر
نیست:
هر جا تعادلی نیست به وجود آید
هرجا شفافیتی نیست ایجاد شود
از همه مهمتر هرجا ناآگاهی است ،آگاهی و سپس
توافق ایجاد شود
* مهمترین تدربیر و با اولویتترین تدبیر ،روانسازی
نظارت همگانی و گسترش آن است.
آقای ساجدینیا
* یکی از پیشنیازهای عدالت ،وجود آزادی بیان و
آزادی انتقاد است.
دکتر رمضانی
* نظریه پایه عدالت را باید تصریح کرد .مسئله ما این
است که نظریه پایهای برای عدالت نداریم.
دکتر عمرانزاده
* دقت مفهومی در سند پایه الگو کم است ،عدم انسجام
بین افقها و تدابیر جدی است و باید رفع شود.

ت سیاسی
ش و مشارک 
ل زنان؛ د ر س ه حوز ه اشتغال ،آموز 
ی س ه ده ه اخیر مسائ 
وضعشناس 

معرفی تک نگاشت
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این تکنگاشت نوشته دکتر سهیال صادقی فسایی و دکتر عاطفه
خادمی بوده که در سال  ۱۳۹۸و  80صفحه توسط انتشارات
مرکز الگو چاپ شده که در زیر خالصهای از آن آورده شده است:
اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و
فرصتهای عادالنه آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری به عنوان
یکی از سرفصلهای تدبیری در تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،معرفی شده است و به عنوان هدفی مهم در مسیر
تحقق نیازمند اقدامات اساسی است .در این میان شناخت جامع
از وضعیت اجتماعی زنان امری ضروری است که در گام نخست
از طریق وضعشناسی جامع و دقیق در ارتباط با موضوع مدنظر
صورت میپذیرد تا به دور از سوگیریها و اختالف نظرها بتوان
با نگاهی شفاف و واقعی به برنامهریزی و تصمیمگیری پیرامون
اعتالی مقام زنان پرداخت .در حقیقت هدف اصلی این پژوهش ترسیم وضعیت
حقیقی و شفاف در ارتباط با وضعیت اجتماعی زنان است تا تعریف و برنامهریزی
جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را تسهیل کند .بنابراین برای رسیدن به
این هدف ،شناسایی وضعیت زنان در سه حوزه آموزش ،اشتغال و مشارکت سیاسی،
اجتماعی به عنوان موضع اصلی پژوهش قرار گرفت .برای تحقق این هدف و پاسخ
به این پرسشهای اساسی که وضعیت اجتماعی زنان در سه حوزه آموزش ،اشتغال
و مشارکت بر اساس آمارهای حقیقی چگونه است؟ عملکرد دولتهای مختلف

جمهوری اسالمی ایران در وضعیت اجتماعی زنان دارای چه
روند و ویژگیهایی بوده است؟ حوزه سیاستگذاری در خصوص
وضعیت اجتماعی زنان چه تغییر و تحوالتی در  3دهه اخیر به
خود دیده است؟ مبادرت به انجام پژوهش فوق کردم .از آنجا که
برای کشف الیههای معنایی و مفهومی در ارتباط با پدیدههای
اجتماعی روشهای کیفی از قابلیت بیشتری برخوردار میباشند.
نتایج حاصله مبین این نکته مهم و اساسی است که وضعیت
اجتماعی زنان در سه حوزه آموزش ،اشتغال و مشارکت عالوه
بر رشد و ارتقاء به واسطهی انقالب اسالمی در یک نابسامانی
مبنایی از جهت قرابت با اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی و در
نسبت با وضعیت مطلوب مورد نظر انقالب اسالمی یعنی تحقق
تمدن نوین اسالمی به سر میبرد .در حقیقت اگر الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت را راه نائل آمدن به تمدن نوین اسالمی بدانیم وضعیت اجتماعی
زنان در شرایط فعلی در نسبت با الگو ،نیازمند تغییرات بنیادین در الیههای نظری
و عملی است .چرا که وضعیت اجتماعی زنان در شرایط کنونی به علت نبود نگاه
جامع و هدفمند در حوزه نظری ،سیاستگذاری و برنامهریزی دچار نوعی تشویش
و بالتکلیفی شده است و بنابراین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با شناخت دقیق
این مسئله میتواند تمهیدات الزم در طراحی وضعیت مطلوب در حوزه زنان را
اتخاذ کند.
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تحقق توسعه سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
الگوي اس�لامی ایرانی پیشرفت با بهرهگیری از
کلیت نظام جمهوري اسالمی ایران و با توانایی
درك و تحلیل واقعیتهای جامعه و ش��ناخت
ارزشه��ای ملی و بومی ،درصدد پاس��خگویی
ب��ه نیازهاي مادي و معنوي جامعه اس��ت .این
الگ��و داراي مبانی معرفتی ،هستیشناس��ی و
انسانشناس��ی اس��ت که ریش��ه در آموزههای
وحیان��ی و عقیدتی اس�لام دارد و محتواي آن
مبتنی بر توحید ،معاد و تفکیک نش��دن دنیا و
آخرت اس��ت .فرایند توسعه سیاسی در الگوي
اسالمی ایرانی پیشرفت مبتنی بر معارف الهی
و اس�لامی و برآمده از بطن و ش��رایط تاریخی،
فرایند توسعه سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی
پیشرفت مبتنی بر معارف الهی و اسالمی و
برآمده از بطن و شرایط تاریخی ،بومی و
فرهنگی کشورمان است که در بستر نظام
جمهوري اسالمی ایران تحقق مییابد

بومی و فرهنگی کش��ورمان است که در بستر
نظام جمهوري اس�لامی ای��ران تحقق مییابد.
الگوهاي گوناگونی براي نوسازي و توسعۀ کشور
دلیل
ارائه شده است که بیش��ت ِر این الگوها به ِ
غیربومی بودن و بیتوجهی به شرایط تاریخی،
فرهنگی و مذهبی با موانع و مش��کالتی مواجه
بودهاند.
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت با نگاه به شرایط
تاریخی و جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی و با
تکیه بر مفاهیم و معارف اس�لامی ،ارزشهای
مل��ی و راهکارهاي بومی ،در پ��ی ارائه الگویی
مناس��ب براي توسعه جامعه ایران است .اعتقاد
بر این اس��ت ک��ه با طراحی مدل��ی متفاوت و
متمای��ز با الگوه��اي رایج توس��عه و بر مبناي
اصول و ارزشهای جامعه و متناسب با شرایط
و امکان��ات و نیازهاي آن و با بهکارگیری ابتکار
و تفکر اس�لامی و ایرانی در کنا ِر بهرهگیری از
محت��وا و منابع غنی اس�لامی و الهی ،میتوان
فراین��د توس��عه را در عرصهه��ای گوناگون از
جمله فکر ،علم ،زندگ��ی و معنویت به صورت
راهبردي در بستر نظام جمهوري اسالمی ایران،
پیادهس��ازی کرد .با توجه ب��ه تحلیل محتوا از
ماهیت معارف غنی اس�لامی ،ارزشهای ملی

دیدگاه

دکتر اسماعیل شفیعی ،دکتر علیرضا گلشنی،
دکتر حسن عزیزي

و بومی ،دیدگاههای ام��ام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبري ،س��ایر اندیش��مندان اسالمی و
شرایط خاص کشورمان ،توسعه سیاسی مبتنی
ب��ر الگوي اس�لامی ایرانی پیش��رفت میتواند
از برخ��ی ش��اخصهای زیربنای��ی و تخصصی
برخوردار باش��د ،از جمله :عدالتخواهی ،توجه
به دین و معنویت ،مردمساالری دینی ،برابري،
آزادي ،مشارکت سیاس��ی ،دنیاگرایی معنوي،
افزایش ظرفیت نظام سیاسی ،نهادگرایی مدنی
و غیره .به نظر میرس��د زمین��ه و اراده تحقق
توسعه سیاس��ی پایدار در بستر جامعه و نظام
جمهوري اسالمی ایران با اجراي عدالت مبتنی
بر نظام امامت عدل امکانپذیرتر است .بر خالف
الگوهاي توس��عه غربی ،الگوي اس�لامی ایرانی
پیشرفت با درك واقعیتهای جامعه و شناخت
ارزشهای ملی و بومی و توجه به ابعاد روحانی
انسان ،درصدد دس��تیابی به توسعه و از جمله
توسعه سیاسی پایدار است؛ بنابراین باید گفت
میان اهداف ،مبانی و ش��رایط نیل به توس��عه
سیاس��ی در بس��تر جامعه ما با الگوهاي غربی
تفاوت اساس��ی و مبنایی وجود دارد ،اما مراد از
طراحی الگوي اس�لامی ایرانی پیشرفت ،نفی و
طرد یافتههای سایر الگوهاي توسعه نخواهد بود.
به نظر میرسد الگوهاي توسعه غربی اغلب براي
کشورهاي غربی راهگشا و مفید بوده و استفاده
و به کارگیري آنها براي س��ایر کشورها از جمله
ایران ،به عنوان تنها الگوي مناسب پیشرفت و
توسعه ،عقالنی به نظر نمیرسد .بیشت ِر الگوهاي
غربی به دلیل غیربومی بودن و نداش��تن توجه
دقیق به مس��ائل و مشکالت جامعه ما با موانع
و محدودیتهایی مواج��ه بودهاند؛ از اینرو و با
توجه به علل عقبماندگی تاریخی کش��ورمان،
رویکرده��اي گوناگون��ی در زمینه نوس��ازي و
توس��عه از س��وي صاحبنظران و ایدهپردازان
ارائه ش��ده اس��ت .از جمله الگوهاي توسعه در
ایران معاصر در حوزه توسعه سیاسی ،میتوان
به نفی فرهنگ بومی و اس�لامی و دلبستگی
به توسعه غربی در نگرش برخی روشنفکران و
دولتمردان سیاسی در جنبش مشروطه و دوران
قاجار و پهلوي اش��اره کرد که به نا ِم توس��عه و
نوس��ازي و با هدف غربی کردن کش��ور به اجرا
درآمدند .در ایران ،همواره مناقش��هها و تضارب
آرا بر سر معنا و محتوا و مبانی توسعه سیاسی
به عنوان وجه سیاسی پدیده چندوجهی توسعه،

جریان داشته است؛ از اینرو برخی اندیشمندان
ایرانی به ویژه در دوران پس از انقالب اسالمی،
درباره ریشهها و چرایی عدم پیشرفت و توسعه
ایران و چگونگی دستیابی به توسعه یافتگی ،به
آسیبشناسی موضوع پرداختهاند و هر کدام به
نوعی در نش��ان دادن موانع و مشکالت نظري،
مباحثی را مطرح کردهاند.
چگونگی تدوین الگوي مناس��ب پیش��رفت و
توسعه مبتنی بر فکر و اندیشه و توان کشورمان
از س��وي صاحبنظران و ایدهپ��ردازان در قالب
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت مطرح شده است.
ترس��یم الگوي بومی توسعه سیاسی مبتنی بر
هویت اسالمی و ایرانی امکانپذیر است؛ بنابراین
با بازشناسی زمینههای اجراي عدالت
و تدوین معیارهاي حقوق عادالنه و
قانونگذاری صحیح و عادالنه در عرصههای
اجتماعی یا تأمین عدالت در فضاي
سیاستگذاری کشور ،زمینههای توسعه
سیاسی پایدار فراهم میآید

توسعه سیاس��ی یکی از مهمترین ابعاد توسعه
در ای��ن الگو به ش��مار میرفت .با بازشناس��ی
زمینهه��ای اجراي عدال��ت و تدوین معیارهاي
حقوق عادالنه و قانونگذاری صحیح و عادالنه
در عرصهه��ای اجتماعی یا تأمی��ن عدالت در
فضاي سیاستگذاری کشور ،زمینههای توسعه
سیاسی پایدار فراهم میآید .پیشنهادهاي ذیل
در ادامه جمعبندی مباحث آورده میشود:
 .1در منظوم��ۀ فک��ري الگوي اس�لامی ایرانی
پیشرفت ،گفتمانسازی عدالت در اولویت قرار
گیرد تا تبدیل به جنبش عدالتخواهی شود؛
 .2در بس��تر الگوي اس�لامی ایرانی پیشرفت،
اجراي عدالت مبتنی ب��ر برنامهریزی و ارزیابی
فرصته��ا و ظرفیته��ا و بر مبناي محاس��به
سیاستگذاری ب ه صورت شرح تفصیلی و ایجاد
سند عرصهای و وجه التزام به استدالل عادالنه و
مقررات و قوانین تنظیم و تصدیق شود؛
 .3در الگوي اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،پیوند
عمیقی میان تمام ابعاد توسعه صورت پذیرد تا
دستیابی به توسعه متوازن برنامهریزی شود؛
 .4ه��ر گونه نظریهپ��ردازی در مورد توس��عه
و توس��عه سیاس��ی در الگوي اس�لامی ایرانی
پیشرفت ،بر اساس هویت اسالمی ایرانی صورت
پذیرد.

5
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مرور نقش نوآوری در پیشرفت
دیدگاه

6

خالصه :این نوش��ته با مرور نقش نوآوری و پیش��رفت و دامنههای عملکرد متمایز این دو واژه شروع میشود .ادامه
مطلب بر این اس��تدالل استوار اس��ت که ما وارد دوران تازهای شدهایم؛ و برای استفاده از نوآوری در جهت پیشرفت
به راهکردهای نوینی نیاز است .در انتها مدل استعارهای کوه یخ نوآوری و مدل تمثیلی نقشه نوآوری مرور میشود.

دکتر داریوش محجوبی :
پژوهشگر دانشگاه تگزاس
مقدمه :دو واژه «پیشرفت» و «نوآوری» مرتبط هستند؛ ولی حیطههای عملکردی
متف��اوت دارند .میتوان اس��تدالل کرد که عملکرد واژه پیش��رفت در حیطههای
«فردی -اجتماعی» نمود پیدا میکند ،و با واژه «بهروزی» مترادف است .در حالی
ک��ه واژه نوآوری در حیطههای «تولیدی -اقتص��ادی -مدیریت» کاربرد دارد و با
واژه «توسعه» مترادف است.
حیطههای فرد -اجتماع و تولید رابطههای تنگاتنگ دارند؛ ولی یکس��ان نیستند.
ب��ه ای��ن صورت که تأثیر نوآوری برای بهبود در حیط��ه تولید باید به بهروزی در
حیطههای فردی و اجتماعی منجر ش��ود .تجربههای تاریخی نشان داده است که
در دوران بعد از «انقالب صنعتی» بهروزی و پیشرفتهای فردی -اجتماعی بدون
نوآوری و توس��عه در حیطههای تولیدی امکانپذیر نبوده است (به عنوان نمونه،
ژاپن) .از س��وی دیگر ،س��عی در نوآوری در حیطه تولید بدون هدف بهروزیهای
فردی و اجتماعی نیز موفق نبوده است (برای نمونه ،شوروی).
درخت اندیش�ه :در نوش��ته دیگری از این مجموعه ،با عنوان «س��رو اندیشه»،
تمثیل درخت برای بررسی روند تکوین اندیشه
پیشنهاد شد .این تمثیل از این نظر اهمیت دارد
که به ما کمک میکند تا اندیشههای بشری را
پدی��دهای «زنده» و در حال رش��د و تکوین در
نظر بگیریم نه پدیدهای ساکن (استاتیک) ،مثل
یک س��تون ساختمان ،یا بیجان ،همچون یک
ماشین .به این نگاه ،س��اختارهای اندیشهای با
استفاده از تمثیل درخت در سه حیطه متمایز
پیشنهاد شد )1 :ریشه )2 ،تنه و  )3شاخسار.
 )1ریش�ه درخ�ت اندیش�ه تمثی��ل
«شناختشناس��ی» یا «اپیستومولوژی» است.
شناختشناس��ی ش��امل موضوعهای کلیدی
همچون «هستیشناسی»« ،جهاننگری» و «ارزشها» است .ریشه درخت اندیشه
رابط انس��ان با اندیش��ههای معنوی را نیز میسازد .ریش��ه درخت اندیشه بشری
در طول زمان رش��د کرده و
بسیار گسترده شده است.
حیطههای فرد -اجتماع و تولید رابطههای  )2تن�ه درخت اندیش�ه
تنگاتنگ دارند؛ ولی یکسان نیستند .به این تمثی��ل «روشش��ناختی»
صورت که تأثیر نوآوری برای بهبود در ی��ا «متدول��وژی» اس��ت.
حیطه تولید باید به بهروزی در حیطههای متدول��وژی را میت��وان به
فردی و اجتماعی منجر شود خالص��ه ب��ه ص��ورت زیر
تعری��ف ک��رد« :متدولوژی
سیس��تم جامعی از اصلها و قانونها است تا بتوانیم پدیدههای متفاوت را تبیین
کنیم ».متدولوژی ،به تعریف باال ،از درسهای «روش تحقیق» دانشگاهی متمایز
است .متدولوژی یک «دانشابزار» برای شناخت است .با این نگاه ،متدولوژی خود
یک نوع تکنولوژی (فناوری) اس��ت! متدولوژیها برای تبیین دامنه گستردهای از
پدیدههای طبیعی ،از جمله گردشهای فلکی ،پدیده آذرخش و صاعقه؛ همچنین
رش��د گیاهان و نحوه تکثیر بیماریها ،عملکرد داش��تهاند .هر متدولوژی ،به طور
خالصه ،شامل وجههای زیر میشود:
م�دل پایه /فرضهای اصلی .هر متدولوژی بر یک مدل پایه یا مجموعه
•
ِ
فرض اصلی استوار است.
•روش بررسی :چگونه دانش کسب میکنیم.
•روش استدالل :چگونه دانش کسب شده را تبیین و تفسیر میکنیم.
•دامنه عملکرد :هر متدولوژی دامنه عملکرد زمانی و موضوعی دارد.
•حاصل و بیان کلی متدولوژی :ارتباط بخش متدولوژی با بخش دانش.
•رسانه مسلط در زمینه تشکیل :ارتباط بخش متدولوژی با بخش رسانه.

•دوران تشکیل و تسلط متدولوژی :ارتباط متدولوژی با دوران.
•...
 )3شاخس�ار درخت اندیش�ه تمثیل نگرشهای انس��انی است .هر «نگرش»
شامل سرفصلهای زیر است:
•روش بررسی :چگونه دانش کسب میکنیم.
•روش اس�تدالل :چگون�ه دانش کس�ب ش�ده را تبیین و تفس�یر
میکنیم.
•آیندهنگری
•آموزش
•...
دیده میش��ود که متدولوژی و نگرش قسمتهای مش��ترک دارند؛ ولی همزمان
دو موضوع متمایز هس��تند؛ چنان که تنه و شاخسار درخت هم مرتبط و متمایز
هس��تند .نگرش زمینه اتصال متدولوژی با بخشهای دیگر را فراهم میآورد .در
نوش��تههای دیگری از این مجموع��ه دیگر بخشهای مرتبط با نگرش بررس��ی
میشوند.
 )4تشکیل شاخسارهای نو در درخت اندیشه را میتوان تمثیل «جهشهای
بزرگ بش��ری» یا «رنس��انسها» در نظر گرفت .درخت اندیشه بشری در مسیر
تکوین خود هر از چند گاه تاریخی شاخسار نویی به طرف باال رویانده است .رشد
شاخسار نو موجب تناور شدن تنه درخت اندیشه و به طور همزمان عمیق شدن
ریشههای آن هم شده است .به این ترتیب اندیشه بشری در طول زمان از نهالی
جوان به درختی تناور ،بارآور و سایهگستر تبدیل شده است.
نگرشهای متفاوت بش��ری در ه��ر دوران ،همچون شاخس��ارهایی گرداگرد تنه
درخت اندیشه (متدولوژی) ،رشد کردهاند؛ ولی نگرشهای متفاوت روش بررسی
و روش اس��تدالل متفاوت دارند .برای مثال در «نگ��رش علمی» دانش از طریق
مش��اهده طبیعت به دست میآید و روش تبین آن تجزیه  /تحلیل (آنالیز) است.
در حالی که ،در «نگرش افس��انهای» دانش از طریق نقل قول از گذشتگان کسب
میشود و روش بررسی آن «کلنگر» است.
جهشهای بزرگ بشری یا رنسانسها زمینهساز تحول در حیطههای متفاوت دیگر،
از جمل��ه «تحول در نحوه تفکر»« ،تحول در پیشنگری»« ،تحول در طراحی» و
«تحول در نحوه تولید» را فراهم آوردهاند .ش��ایان ذکر است که «رسانهها» ،برای
انتقال دانش و اطالعات ،در تکوین جهشهای بزرگ تاریخی هم نقش «تس��هیل
کننده» داشتهاند .بررس��ی عملکرد رسانهها در تشکیل ساختارهای نگرشی نو و
جهشهای رنسانسی نوشته مستقلی را میطلبد.
«رنسانس اروپایی» ،که در حوالی ابتدای قرن  ۱۵میالدی (سده  )۱۴۰۰شروع شد،
را میتوان جوانهای نو بر درخت اندیشه دانست .احداث بانک مدیچی (فلورانس-
 )1397و نقش کلیدی آن در ش��روع رنس��انس (ایتالیا ،)1400 -به همراه عصر
اکتشاف (پرتغال ،)۱۴۱۸ -عصر استعمار (اسپانیا )1492 -و اختراع چاپ (آلمان-
 )۱۴۵۲در هم آمیختند و زمینهس��از شروع «انقالب علمی» (لهستان،)۱۵۵۰ -
«انقالب صنعتی» (انگلس��تان )۱۷۷۵ -و «انقالب اجتماعی» (فرانس��ه)۱۷۸۰ -
ش��دند .این مجموعه ،بر بال استعمار و جهانگش��ایی ،عالمگیر شد؛ و کشورهای
اس��تعماری اروپایی به این صورت موفق شدند که کشورهای بزرگ آسیایی را در
طول قرن  19میالدی (س��ده )۱۸۰۰زیر سلطه تجاری و سیاسی خود درآوردند.
شکستهای متعدد کشورهای آسیایی از معدود کشورهای استعماری اروپایی در
طول قرن  19میالدی ،از جمله اشغال مصر توسط فرانسه ( ،)1797جنگ تریاک
علیه چین توس��ط انگلیس ( ،)1840تحمیل پیمان تاناگاوا به ژاپن توسط آمریکا
( ،)1854استعمار هند توسط انگلیس ( ،)1858و همچنین شکستهای نظامی
ایران از روسیه منجر به پیمانهای گلستان و ترکمنچای ( 1813و  )1828را هم
میتوان در راس��تای جهانگشاییهای برآمده از انقالب صنعتی بر بال اندیشههای
رنسانس اروپایی در نظر گرفت.
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«رنس��انس اروپایی» اولین جهش بزرگ بش��ری نبوده و به این ترتیب نمیتواند
آخرین جهش بش��ری باشد .نحوه تکوین «رنسانس یونانی» ،در فاصله  500قبل
از میالد تا  200میالدی و «رنس��انس عصر طالیی خاورمیانه» ،در فاصله  ۸۰۰تا
 ۱3۰۰میالدی با اس��تفاده از «اطلس اندیشه» و همچنین نحوه احتمالی تکوین
«رنسانس نو» در نوشته دیگری از همین مجموعه با عنوان «انقالب صنعتی چهارم
یا رنسانس نو» مرور شده است.
در «مح��دوده عملکرد» تمثیل درخت اندیش��ه ،میتوان ادام��ه داد )5 :میوهی
درخت اندیش�ه تمثیل تولید اس��ت )6 .ش�کوفههای قابل تبدیل به میوه
تمثیل نوآوری و توس��عه است )7 .شادابی تمامی درخت در تمامی عرصهها
(ریش�ه -تنه -شاخسار -میوه )... ،تمثیل پیش��رفت و بهروزی است .به این
ترتیب نوآوری ،همچون شکوفه درخت ،باید منجر به میوه (افزایش کمی و کیفی
تولید) ش��ود تا به بهبود عملکرد کل درخت اندیش��ه (پیشرفت و بهروزی) کمک
کند .در این راس��تا باید بین «نوآوری» و «نوگرایی» نیز تمیز گذاش��ت .نوگرایی،
بر خ�لاف نوآوری ،کاربرد در تولید و عمل را دنبال نمیکند )8 .بر مبنای همان
تمثیل درخت اندیشه ،نوگرایی همچون گلهای زیبا است.
بررسی خالصه نوآوری
در بخش قبل نقش نوآوری در پیشرفت با استفاده از مدل تمثیلی درخت اندیشه
مرور ش��د .در این بخش رابطه نوآوری و فناوری (تکنولوژی) بررس��ی میشود .به
ط��ور معمول نوآوری به صورت معرف��ی موفق محصولهای جدید به بازار تعریف
میش��ود؛ ولی آشکار اس��ت که فرایند نوآوری بسیار گس��تردهتر از نتیجه نهایی
(معرفی محصول موفق جدید به بازار) اس��ت .فرایند نوآوری شبیه قیفی است که
از تعداد بس��یار زیادی ایده به همراه کوش��ش و سعی و خطای بسیار به معدودی
محص��ول موفق منجر میش��ود .برای بررس��ی فرایند نوآوری ش��ناخت عملکرد
«دانش» در اجرا مناس��بتر است .بررس��ی نوآوری از طریق پیوند آن با دانش با
اندیشه ،تفکر و خالقیت نیز مرتبط میشود؛ که دانش خود با موضوعهای تفکر و
اندیشه پیوندی درونی دارد .دانش نو خود حاصل تفکر خالق است و کاربرد دانش
در اجرا و عمل به نوآوری منجر میشود.
با این مقدمه ،نوآوری را به این صورت تعریف میکنیم :نوآوری :ش�ار و جریان
دانش در عمل و اجرا .شار یا جریان دانش در این تعریف شامل خَ لق و فرآوری
دانش نیز میشود .به این ترتیب نوآوری با خالقیت مرتبط است؛ ولی به خالقیت
محدود نمیش��ود؛ بلکه فرآوری دانش نیز در حیطه نوآوری قرار میگیرد .به این
صورت واژه نوآوری با واژههای مرتبط با فرآوری دانش نیز مرتبط میشود.
فعالیتهای مرتبط با تولید را میتوان در چهار گروه اصلی طبقهبندی کرد:
)1 1فناوری -تکنولوژی :چگونه میسازیم.
)2 2بازار و مشتری :چگونه میفروشیم.
)3 3کارکنان :چگونگی نیروی انسانی تأمین میکنیم.
)4 4سازماندهی :چگونه همه را با هم مرتبط و یکپارچه (منسجم) میکنیم.
طبقهبن��دی تولی��د در چهار گ��روه اصلی ،به ص��ورت باال ،بر پای��ه مدل «جعبه
خاکس��تری» صورت گرفته ،که دانش ،اندیشه و اختیار در مدل جعبه خاکستری
نقش مرکزی دارند .شرح مدل جعبه خاکستری ،تمیز آن از مدل «جعبه سیاه» و
دامنه عملکرد هر مدل نوشته مستقلی را میطلبد.
طبقهبندی نوآوری :باید توجه داش��ت که نوآوری (شار دانش در اجرا) فقط به
بخش فناوری -تکنولوژی محدود نیست؛ بلکه نوآوری با تمامی بخشهای مرتبط
ب��ا تولید مرتبط اس��ت .به این ترتی��ب ،میتوان نوآوری را در چه��ار گروه اصلی
تشخیص داد.
1)1نوآوری فناوری -تکنولوژی :نوآوری و توسعه در رابطه با نحوه ساختن (به
معنی عام ساختن).
2)2توس�عه بازار و مش�تری :نوآوری در رابطه با ارائه به مشتری و نحوه فروش
(به معنی عام فروش).
3)3توسعه نیروی انسانی :نوآوری در رابطه با کارکنان و آموزش.
4)4توسعه سازمان :نوآوریهای مرتبط با تغییر و رهبری.
به این ترتیب دیده میشود که نوآوری فقط به عملکرد بخش تکنولوژی -فناوری
در فرایند تولید محدود نیس��ت؛ اگرچه در بس��یاری نوشتهها به صورت صریح یا
ضمنی این چنین فرض شده است.
مدل اس�تعارهای کوه یخ نوآوری :ن��گاه معمول به رابط��ه بین چهار بخش
نوآوری را میتوان به صورت اس��تعارهای همچون ک��وه یخی ارائه داد که نوآوری
در تکنول��وژی -فناوری در باالی کوه یخ جا گرفته؛ ولی نوآوری در بقیه بخشها

(نوآوری در س��ازمان ،نوآوری در نیروی انس��انی و نوآوری در مشتری و بازار) در
پایین کوه یخ نوآوری قرار دارند( ،شکل .)۱
نوآوري /
توسعه
تکنولوژي
توسعه بازار

توسعه نیروي
ناشناخته ها انسانﻲ
(خالقیت و
اموزش

توسعه  /نواوري
سازمانﻲ
(رهبري  /تﻐییر)

شکل )1مدل استعارهای کوه یخ نوآوری

برآورده��ای عملی حاکی اس��ت که اهمی��ت نوآوریهای فن��اوری -تکنولوژی،
همچون قس��مت مرئی کوه یخ ،احتماالً حدود یک دهم کل فرایند نوآوری است.
همانط��ور که در دید ظاهر قس��مت مرئی در کوه یخ م��ورد توجه قرار میگیرد،
ب��ه طور معم��ول به بخش
در
فن��اوری -تکنولوژی هم
بررسی نوآوری از طریق پیوند آن با دانش
اهمیت
مورد نقش نوآوری
با اندیشه ،تفکر و خالقیت نیز مرتبط میشود؛
است
شده
زیاده از حد داده
که دانش خود با موضوعهای تفکر و اندیشه
بدن��ه
درک
و در عم��ل از
پیوندی درونی دارد .دانش نو خود حاصل
نوآوری به خصوص نوآوری
تفکر خالق است و کاربرد دانش در اجرا و
در بخ��ش توس��عه نیروی
عمل به نوآوری منجر میشود
انس��انی -آموزش و توسعه

سازمانی -رهبری و تغییر نیز غفلت شده است .حاصل این غفلت تاریخی وضعیت
موجود اس��ت ،که ارتباط س��اختاری بین نوآوری و پیش��رفت و بهروزی به وجود
نیامده است .به این ترتیب حاصل برنامههای نوآوری ،با وجود سرمایهگذاریهای
سنگین ،به طور عمده ،به ارائه «محصولهای نمونه» در نمایشگاههای خودکفایی
محدود مانده و بهروزی هم از پرداختهای کمک معیشتی سر درآورده است.
مدل تمثیلی نقش�ه نوآوری« :مدل اس��تعارهای کوه یخ ن��وآوری» را میتوان
بازآرای��ی ک��رد تا به ص��ورت «مدل تمثیلی نقش��ه نوآوری» درآید( ،ش��کل .)2
تکنولوژی -فناوری در مدل تمثیلی نقشه نوآوری همچون یکی از قارهها است ،نه
تمامی جهان! مدل تمثیلی نقشه نوآوری ،همچون نقشههای شروع عصر اکتشاف،
هنوز بخشهای ناشناخته دارد .این نقشه نوآوری برای عملیاتی شدن به بخشهای
دیگری همچون «قطبنمای نوآوری» برای تصمیمگیری و «اندازهگیری نوآوری»،
مشابه طول و عرض جغرافیایی ،نیاز دارد که در نوشتههای دیگری بررسی شدهاند.

توسعه /
نوآوري در
بازار و مشتري

نوآوري /توسعه
تکنولوژي

ناشناخته ها
توسعه نیروي
انسانﻲ
(خالقیت و
آموزش

توسعه  /نوآوري
سازمانﻲ
(رهبري /
تﻐییر)

شکل ) 2مدل تمثیلی نقشه نوآوری برای نوآفرینی

از مدل تمثیلی نقشه نوآوری میتوان برای «طراحی و برنامهریزی»« ،تجاریسازی
ن��وآوری» و «نوآفرینی» ،در ه��ر دو وجه خُ رد (کس��ب و کار) و کالن (اقتصاد)،
استفاده کرد .شرح این موضوعها نوشته دیگری را میطلبد.
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ضرورت حضور و قرار گرفتن در چرخه بینالمللی علم ،فناوري و نوآوري
دیدگاه

دکتر کورش وحدتی(استاد دانشگاه تهران)
در دنیای امروز و با گس��ترش روزافزون وس��ایل ارتباط جمعی و
افزایش س��رعت انتقال اطالعات ،توجه به مقوله بینالمللی شدن
( )Internationalizationامری اجتنابناپذیر اس��ت؛ تا کش��ورها
بتوانند به نحو صحیح میراث ،فرهنگ و دس��تاوردهای علمی و فناوری امروزی
خود را به جهانیان برس��انند .به منظور جه��ت دادن چرخـه علـم و فنـاوري و
نـوآوري بـه ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد ،الزم است تا این چرخه در وهلهی
اول در راستای بینالمللی شدن گام بردارد .توسعۀ همکاریهای علمی بینالمللی
در دنیای امروز و به خصوص در حوزه علوم و فناوری ،شالودۀ اصلی رشد و توسعۀ
علمی هر کشور در فرایند توسعۀ اقتصادی محسوب میشود.
نظام نوآوری نه تنها در راس��تای پایداری توسعه یک کشور نقش بسزایی دارد
و یک راهبرد اساسی است ،بلکه از مؤلفههای مهم در راستای بینالمللی شدن
()Internationalization
میباش��د .پای��ش و
توسعۀ همکاریهای علمی بینالمللی در ارزیاب��ی فضای ن��وآوری
دنیای امروز و به خصوص در حوزه علوم در کش��ورهای مختل��ف
و فناوری ،شالودۀ اصلی رشد و توسعۀ با ش��اخصی تحت عنوان
علمی هر کشور در فرایند توسعۀ اقتصادی ش��اخص جهانی نوآوری
Global
محسوب میشود (Innovation
 )Indexارزیابی میش��ود.
این ش��اخص که توسط دانشگاه کرنل ( ،)Cornell Universityموسسه اینسید
( )INSEADو موسسه واپیو ( )WIPOتعیین میشود ،دارای مؤلفهها و معیارهایی
است که در شکل  1به آنها اشاره شده است.

شکل  )1بخشها و معیارهای شاخص جهانی نوآوری

8

بررسی شاخص نوآوری در دنیا نشان میدهد که کشورهای سوئیس (،)68/40
هلند ( ،)63/32س��وئد ( ،)63/08انگلیس ( ،)60/13سنگاپور ( ،)59/83آمریکا
( ،)59/81فنالند ( ،)59/63دانمارک ( ،)58/39آلمان ( )58/03و ایرلند ()57/19
به ترتیب ده کشور برتر از نظر شاخص جهانی نوآوری هستند .بررسی  25کشور
باالی جدول از نظر شاخص نوآوری نشان میدهد که این کشورها جز کشورهای
با درآمد باال هستند .در نگاه اول به نظر میرسد درآمد باالی این کشورها عامل
مهم برتری آنها در لیست نوآوری است ،اما بررسی سایر کشورهای با درآمد باال
نشان میدهد که برخی از این کشورها ،مانند چین و مالزی ،در رتبههای پایین
قرار دارند .این موضوع بیانگر این است که نوآوری یک پدیده چند وجهی است
که محرکهای ورودی متعدد و نتایج خروجی گوناگون دارد .ایران با ش��اخص
 ،33/44جایگاه  65دنیا و  15آسیا را دارا است که البته خوشبختانه این شاخص
طی سالهای اخیر بهبود یافته و رتبه جهانی ایران از  120در سال  2014به 65
در سال  2019کاهش یافته است (شکل .)2

شکل  )2میزان و رتبه ایران از دیدگاه شاخص نوآوری در جهان

با توجه به مؤلفههای ش��اخص جهانی نوآوری که در باال بدان اش��اره ش��د ،چندین
راهبرد برای حضور ایران در چرخه بینالمللی نوآوری پیشنهاد میشود که از جمله
این راهبردها میتوان به توجه به تقسیم کار بینالمللی ،توجه به بخش تحقیقات و
توسعه ،بینالمللیسازی دانشگاهها ،بینالمللیسازی کسب و کارها به ویژه کسب و
کارهای دانشبنیان ،تقويت
بخش خصوص��ي در جهت
امروزه دانشگاهها که بازتاب پیشرفت و
توسعهی آموزش مهارتهای
پيشرفته جهت افزايش سهم توسعه سرمایه انسانی محسوب میشوند،
ني��روي انس��اني متخصص تحت تأثیر رویدادها و شرایط جهانی قرار
در بازاره��اي بینالملل��ی ،گرفتهاند و به عنوان نهادی برای حذف
ب��ه كارگي��ري درص��دي فاصله فناوری و تقویت مبادالت علمی،
از اعتب��ارات و طرحه��ای آموزشی و فرهنگی میان ملل و فرهنگها
توس��عهای بزرگ كشور در از جایگاه مطلوبی برخوردار شدهاند
انتقال فناوري توسط شرکتهای خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي بینالمللی و
ايجاد و تقویت دفاتر همكاري بینالمللی تحقيقاتي فناوري و دفاتر نمايندگي علمي و
فناوري به جاي دفاتر خريد كاال در حوزههای اولويتدار در كشورهاي خارجي پيشتاز
و انتقال هوشمندانه دستاوردها و تجارب جهاني اشاره کرد.
از جمله راهبردهای باال ،توجه به معقوله بینالمللیس��ازی دانشگاهها و به طور
کلی آموزش عالی نقش کلیدی در ارتقای ش��اخص جهانی نوآوری دارد .امروزه
دانشگاهها که بازتاب پیشرفت و توسعه سرمایه انسانی محسوب میشوند ،تحت
تأثیر رویدادها و شرایط جهانی قرار گرفتهاند و به عنوان نهادی برای حذف فاصله
فناوری و تقویت مبادالت علمی ،آموزش��ی و فرهنگی میان ملل و فرهنگها از
جایگاه مطلوبی برخوردار ش��دهاند .بر اس��اس راهبرد به کار گرفته شده توسط
کشورهای پیشرو دنیا در آموزش عالی ،از قبیل آمریکا ،استرالیا و کانادا ،پیشنهاد
میشود برای بینالمللی شدن دانشگاههای کشور راهبردهای زیر اتخاذ شود:
 ضرورت بینالمللیس��ازی برنامههای درس��ی و الحاق محتوای بینالمللی بهبرنامههای درسی موجود
 تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو در قالب برنامههای مبادله برقراری ارتباط بینالمللی ،با دعوت از صاحبنظران بینالمللی بینالمللیسازی اعضای هیئت علمی با تشکیل کارگاههای فشرده تخصیص بودجه جهت اعزام تعداد بیشتری از اعضای هیئت علمی به دورههایفرصت مطالعاتی
 برگزاری کنفرانسها و نشس��تهای بینالمللی اما نه به شکل فعلی که صرفاًاسما بینالمللی است.
 استخدام اعضای هیئت علمی بینالمللی (به صورت دائم و یا افتخاری) ضرورت توانمندسازی دانشجویان و تربیت فارغالتحصیالن جهانی با برگزاریتورهای بینالمللی و تبادل دانشجو و برگزاری کالسها در سطح بینالمللی
 ض��رورت توج��ه به دورهه��ای مج��ازی ( )Virtual Learningو بهرهمندی ازمحتوای تدریس بینالمللی
 -قرار دادن یادگیری بین فرهنگی و بینالمللی در برنامههای علمی
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این رساله دکتری نوشته مریم صداقت به راهنمایی
دکتر حمید ضرغامبروجنی بوده که در سال ،۱۳۹7
در دانشگاه عالمه طباطبایی و  450صفحه نگاشته
شده که در زیر خالصهای از آن آورده شده است
نظریه توسعه جایگزین ،نظریهی حامی توسعهی
درونزا است و اعتقاد دارد توسعه باید از داخل متن
هر جامعه شروع و بر اساس نیازهای همان جامعه
نیز هدایت ش��ود و توسط سایر جوامع بر کشوری
تحمیل نشود .در این نظریه ،برآورده کردن نیازهای
ابتدایی افراد و مدیریت محیطزیس��ت از اهمیت
ویژهای برخوردار است .از اواخر دهه  1980میالدی،
الگوی توسعه جایگزین ب ه طور گستردهای الگوی
توسعه پایدار شناخته شد .گردشگری در کمک به
توسعه پایدار ،دارای جایگاه و موقعیت ویژهای است.
ب ه بیاندیگر در بس��یاری از کشورها ،گردشگری
راه اصلی و چهبس��ا تنها راه توسعه است؛ بنابراین
باید مطمئن بود گردش��گری به ش��یوهای توسعه
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بازخوانی
نظریه اسالمی پیشرفت با توجه به شرایط
پایدار ایران است .منظور از شرایط
پایدار شرایطی است که در پهنه چند سند
چشمانداز تغییر نمیکند

یابد که س��هم آن در توس��عه پایدار مقصد بهینه
باشد .در سال  1980مفهوم گردشگری جایگزین
پایهای برای نظریه و الگوی توس��عه گردش��گری
با عنوان توس��عه پایدار گردش��گری شناخته شد.
برخی گردش��گری جایگزین را مترادف توس��عه
پایدار گردش��گری میدانند که اینگونه توس��عه،
کوچکمقیاس و متناس��ب با محل میباشد و بر
حفاظت و ارتقای کیفیت منابع گردشگری ،تأکید
دارد .مالکیت و کنترل توسعه گردشگری بیشتر در
دست جامعه محلی است و هدف آن بهینهسازی
منافع بلندمدت گردشگران ،محیطزیست مقصد و
مردم بومی است .توسعه پایدار گردشگری ،اجرای
الگوی اصلی توس��عه پایدار در گردش��گری است،
پس باید اصول و هدفهای آن را نیز داشته باشد.
بهعبارتدیگر ،نقش اصلی توس��عه گردشگری،
کمک به توسعه وسیعتر اقتصادی و اجتماعی در
مقصد است؛ بنابراین باید توسعه گردشگری پایدار
را دستیابی به توس��عه پایدار از طریق گردشگری
دانس��ت .بدین معنی که ن ه تنها خود گردشگری
باید پایدار باش��د ،بلکه ب ه طور گستردهای باید به
خطمش��یها و هدفهای وس��یعتر توسعه پایدار
نیز کمک کند .یکی از ضعفهای مفهوم توس��عه
پایدار گردش��گری این است که اصول و هدفهای
این مفهوم در مجموعهای از رهنمودها بیان شده
اس��ت که ب ه طور کلی یک طرح اولیه به نس��بت،
انعطافناپذیر و بومی نش��ده از توسعه گردشگری

را نشان میدهد .ب ه عبارتدیگر ،آنها یک رویکرد
هماهنگ در زمینه توسعه گردشگری ارائه کردهاند
که بهطور معمول ،بر اس��اس اداره حدود تغییرات
پذیرفتن��ی زیس��تمحیطی و اجتماعی اس��ت و
نمیتوان��د ان��واع نامحدود موقعیتهای توس��عه
گردشگری را توجیه کند .به این معنا که مقصدها
از نظر عوامل متعددی با هم تفاوت دارند؛ از جمله
از نظر نیازهای توسعهبخشی محلی و سیستمهای
برنامهریزی ،بلوغ و تنوع اقتصاد محلی و  ،...بنابراین
مقصدها نمیتوانند از برخی فرصتهای حاصل از
توسعه گردشگری غیربومی استفاده کنند .بنابراین
مدل بومیس��ازی شده در راس��تای توسعه پایدار
گردش��گری برای جمهوری اسالمی ایران ضرورت
مییابد ،هر چند که ممکن اس��ت شاخصهای به
دست آمده همپوشانی بسیار زیادی با شاخصهای
توسعه پایدار گردشگری رایج جهانی داشته باشد.
از س��وی دیگر دهه پیش رو که دهه پیش��رفت و
عدالت نامیده ش��ده است ،یکی از دهههای بسیار
حساس کشور میباشد که باید در راستای تحقق
اهداف س��ند چش��مانداز ،اقدام��ات و تالشهای
اثربخش��ی انجام ش��ود .قاعدتاً جه��ت تحقق این
اهداف ،الگوی پیشرفت متناسب با سند چشمانداز
که مبتنی بر فرهنگ بومی اسالمی -ایرانی است،
نیاز است.
در این راستا به علوم ب ه ویژه علوم انسانی که مبتنی
بر فرهنگ اسالمی -ایرانی است ،نیاز میباشد ،چرا
که در این برهه تاریخی بر همگان روش��ن ش��ده
است که بخش��ی از علوم انسانی موجود ،ریشه در
ارزشهای غربی داشته و رابطه منطقی میان علوم
انسانی رایج در فضای کش��ور و ارزشهای ایمانی
پذیرفتهش��ده از سوی مردم مسلمان ایرانزمین،
ن که باید و شاید برقرار نیست .روشن است
آنچنا 
که در چنین ش��رایطی تعارضات آش��کاری میان
باورهای اجتماعی و نظریههای رایج در حوزههای
مختلف علوم انسانی بروز خواهد کرد .علت اصلی
این تعارضات میتواند عدم تولید علوم انسانی بر پایه
ی باشد .چنین تعارضاتی
ارزشهای اسالمی و بوم 
در علم گردش��گری و توس��عه پایدار آن نیز وجود
دارد .در چنین ش��رایطی سه راهحل برای برطرف
کردن این تعارضات وجود خواهد داشت:
راه اول آن اس��ت که به راه طی ش��ده تمدن غرب
تکیه کرده و گام درراه توس��عه به س��بک غربی و
شرقی نهاد .طبیعتاً در چنین حالتی باورهای ایمانی
اسالمی مورد بیاعتنایی قرار خواهد گرفت.
راه دوم ،نفی عقالنیت جاری در علوم انسانی مبتنی
بر پیشفرضهای غیراس�لامی و به جای آن تکیه
بر باورهای اسالمی است و لیکن این راه نیز از یک
اش��کال اساس��ی رنج میبرد و آن اینکه اگر علوم
انسانی مبتنی بر عقالنیت و اعتقادات غیربومی مورد
طرد و دفع واقع ش��ود ،پس چه علمی مورد طلب
اس��ت و چه نیازی به آن علم وجود دارد؟ روش��ن

اس��ت که دست برداش��تن از علوم انسانی موجود
بهراحتی ممکن نیست.
راه س��وم ،تولید علوم انس��انی مناسب و متناسب
ب��ا فرهن��گ و اعتقادات اس�لامی و ایرانی اس��ت
که میتواند تعارضات می��ان باورهای اجتماعی و
نظریههای رایج در حوزههای مختلف علوم انسانی
را مرتفع کند .انجام این مهم نیز بدون در دس��ت
داش��تن چارچوبی که مسیر حرکت را نشان دهد،
میس��ر و ممکن نخواهد بود .این چارچوب ،تحت
عنوان الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت معرفی و
شناخته شده است و قاعدتاً هر گونه حرکت علمی
جهت تولید علوم انس��انی متناس��ب با فرهنگ و
اعتقادات اسالمی و ایرانی باید در جهت تحقق آن
صورت پذیرد که علم گردشگری و توسعه پایدار آن
نیز از این امر مستثنا نیست.
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت بازخوانی نظریه
اسالمی پیشرفت با توجه به ش��رایط پایدار ایران
اس��ت .منظور از ش��رایط پایدار شرایطی است که
در پهنه چند س��ند چش��مانداز تغیی��ر نمیکند.
این شرایط بر اس��اس مطالعات محیطی -آمایش
س��رزمین ،فرهن��گ ،جمعی��ت و  ،...مطالع��ات
منطقهای -کشورهای همسایه ،ارتباطات منطقهای
و  ،...مطالع��ات بینالمللی و مطالعات آیندهپژوهی
تعیین میش��ود؛ بنابراین در این زمینه با توجه به
نقش گردشگری در تمامی این موارد ،توسعه پایدار
گردشگری میتواند به تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت کمک کند .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
نقشه جامع تعالی جمهوری اسالمی ایران بر اساس
آموزههای اسالم و متناسب با شرایط و ظرفیتها
میباش��د .در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
هم سطح ،هم عمق ،هم گردآوری و تولید مفهوم

رسالههایمرتبط
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مفهومشناسی توسعه پایدار گردشگری در
آموزههای قرآنی و گردشگری دینی به
عنوان دو الزام خاص در زمینه تحقق الگو
در زمینه گردشگری مطرح میشود

و معنا برای شکلگیری این الگو و هم بهکارگیری
چنین الگویی ب ه عنوان موتور محرکه تعالی در همه
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،دفاعی و اقتصادی
کشور متناسب با نیازهای کنونی و نیازهای آینده
جامعه ایران مطرح است .در این الگو اسالمی بودن،
بدین معنا است که مفاهیم ،شاخصها و اساساً هر
چیزی که در معرفی پیش��رفت دخیل است ،باید
ناظر به تعریفی اسالمی از پیشرفت باشد و بر مبنای
نظری ،فلسفی و انسانشناختی اسالم مبتنی شده
باشد .ایرانی بودن الگو نیز ناظر به این است که باید
در زمینه پیشرفت ،شرایط ،زمان و مکان را در نظر
گرفت.
با توجه به نیازهای توسعهبخشی متفاوت مقصدها،
ضرورت ارائه مدل بومیس��ازی ش��ده متناسب با
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فرهنگ و اعتقادات اسالمی و ایرانی در توسعه پایدار
گردشگری ،پیش��رو بودن دهه پیشرفت و عدالت،
تحقق اهداف سند چشمانداز و ویژگیهای الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،محقق در پژوهش حاضر
عالوه بر کمک به تولید علم متناس��ب با فرهنگ
و اعتقادات اس�لامی و ایرانی در حوزه گردشگری،
به شاخصسازی اسالمی و ایرانی در حوزه توسعه
پایدار گردشگری نیز کمک کرده و در جهت تحقق
الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت ،مدل توسعه پایدار
گردشگری را ارائه داده است .همچنین در هر یک از
حوزههای تدوین الگو ،رعایت مؤلفههایی به صورت
مفهومشناسی توسعه پایدار گردشگری در
آموزههای قرآنی و گردشگری دینی به
عنوان دو الزام خاص در زمینه تحقق الگو
در زمینه گردشگری مطرح میشود

تخصصی کام ً
ال ضروری است .این مؤلفهها به عنوان
الزامات خاص تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در گردش��گری مطرح هستند که محقق آنها را از
افق الگوی پایه پیشرفت اس��تخراج کره است .در
افق الگوی پایه پیش��رفت تا س��ال  ۱4۴۴ایران به
پیش��تاز در تولید علوم انسانی اسالمی و فرهنگ
متعالی در سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان
پنج کش��ور پیشرفته جهان در تولید اندیشه ،علم
و فناوری جای گرفت��ه و از اقتصادی دانشبنیان،
خود اتکا و مبتنی بر عقالنیت و معنویت اس�لامی
برخ��وردار و دارای یکی از ده اقتص��اد بزرگ دنیا
است .تا آن زمان ،سالمت محیطزیست و پایداری
منابع طبیعی ،آب ،انرژی و امنیت غذایی با حداقل
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نابرابری فضایی در کشور فراهم شده ،کشف منابع
جدید ،خلق مزیته��ا و فرصتهای جدید و وفور
نعم��ت برای همگان با رعایت عدالت بین نس��لی
حاصل ش��ده است .فقر ،فساد و تبعیض در کشور
ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی
جامع و فراگیر و دسترسی آسان و همگانی به نظام
قضایی عادالنه تأمین ش��ده اس��ت که تمامی این
موارد با توسعه پایدار گردشگری همراستا و نشان
دهنده یک الزام مهم برای تحقق الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت در حوزه گردشگری ،یعنی توسعه
پایدار گردشگری میباشد.
در بخش دیگر افق الگوی پایه پیش��رفت در سال
 ۱۴۴۴شمس��ی مردم ایران دی��ندار ،عموماً پیرو
قرآن کریم ،س��نت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و
با س��بک زندگی و خانواده اسالمی ایرانی و روحیه
جهادی ،قانونمدار ،پاس��دار ارزشها ،هویت ملی
و میراث انقالب اس�لامی ،تربیت یافته به تناسب
اس��تعداد و عالقه ت��ا عالیتری��ن مراحل معنوی،
علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از
احساس امنیت ،آرامش ،آسایش ،سالمت و امید به
زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند؛ بنابراین
گردش��گریای میتواند به تحقق این الگو کمک
کند که برخاس��ته از مفاهیم اسالمی و آموزههای
قرآنی باشند .بنابراین مفهومشناسی توسعه پایدار
گردشگری در آموزههای قرآنی و گردشگری دینی
ب��ه عنوان دو الزام خ��اص در زمینه تحقق الگو در
زمینه گردشگری مطرح میشود.
الزام خاص دیگر الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
در مطالعات گردش��گری از این بخش افق الگوی
پایه پیشرفت نش��ئت میگیرد که در سال ۱۴۴۴
شمسی ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت،

در شمار "چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر
دنیا" شناخته میشود و دارای ویژگیهای برجسته
جامعه اس�لامی و خاس��تگاه تمدن نوین اسالمی
ایرانی است؛ یعنی جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت باید از گردش��گریای صحبت شود که
متناسب با شرایط و مقتضیات تاریخی ،جغرافیایی،
فرهنگی ،اقلیمی و جغرافیای سیاسی کشور ایران
باشد؛ که این امر الزام خاص دیگر (خطمشیگذاری
توسعه پایدار گردشگری در ایران) را مطرح میکند؛
بنابرای��ن رعایت حداق��ل چهار مؤلف��ه به عنوان
مؤلفههای خاص در تحقق الگوی اسالمی -ایرانی
پیش��رفت در حوزه گردشگری ضروری است .این
مؤلفهها در فصل دوم رساله ،مفهومشناسی و مورد
مطالعه قرار گرفتهاند.
در بخش روش تحقیق رساله ،هدف رساله حاضر
ارائه مدل توس��عه پای��دار گردش��گری در جهت
تحقق الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت بیان شده
اس��ت .قلمرو مکانی تحقیق جمهوری اس�لامی
ایران میباش��د .روش تحقیق مورداستفاده در این
پژوهش روش تحقیق تلفیقی از نوع طرح اکتشافی
بوده است .شاخصهای توسعه پایدار گردشگری از
اسناد مرتبط با توسعه گردشگری (برنامههای پنج
سالهی اول تا ششم توسعهی اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي و سند چشمانداز بخش میراث فرهنگی
و گردش��گری) ،بیانات رهبری جمهوری اسالمی
ایران از سال  1370تا سال  1397و مصاحبههای
خبرگان صنعت گردش��گری با اس��تفاده از روش
"دادهبنیاد" استخراج شده است.
از ترکی��ب دو م��دل قب��ل م��دل توس��عه پایدار
گردشگری در جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ارائه شد .در این مدل عوامل علی توسعه

مدل توسعه پایدار گردشگری در جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

آبان ماه  1398شامره 74

پایدار گردش��گری (نگرانیهای زیس��تمحیطی
ایران ،اهمیت اثرات گردش��گری و بعد ژئوپلیتیک
ایران) ،عوامل محوری (پایداری منابع گردشگری،
آیندهنگ��ری در حفظ منابع گردش��گری و عدالت
و برابری در اس��تفاده از منابع گردشگری) ،عوامل
زمینهای (مشارکت و انسجام ذینفعان گردشگری،
فرهنگس��ازی نسبت به گردش��گری و آموزش و
پژوهش گردش��گری) ،عوام��ل مداخلهگر (حس
مکان گردشگری ،مدیریت مالی گردشگری ،ایمنی
و امنیت در گردش��گری ،علم و فناوریهای نوین
گردش��گری و حکمروایی خوب در گردش��گری)،
عوامل راهبردی (خطمش��یگذاری و برنامهریزی
گردش��گری ،بازاریاب��ی گردش��گری ،مدیری��ت
ل و نقل
زیستمحیطی منابع کشور ،مدیریت حم 
گردش��گری ،مدیریت منابع گردشگری ،مدیریت
کیفیت جامع گردشگری و ارزیابی و نظارت پایداری
گردشگری) و عوامل پیامدی (غنای فرهنگی ایران
اس�لامی ،حفاظت از منابع گردش��گری ،رضایت
گردش��گران و رفاه و کیفیت زندگی) با پیش��رفت
اجتماعی ،پیش��رفت علمی و فناوری ،پیش��رفت
فرهنگی و دینی ،پیش��رفت اقتصادی و پیشرفت
سیاسی و امنیتی در مضمون فراگیر تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در یک چارچوب فرآیندی،
همپیوندشدهاند.
همچنین با اس��تفاده از مدل معادالت ساختاری و
تحلیل عاملی تائیدی مدل توسعه پایدار گردشگری
در جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از
نظر خبرگان صنعت گردشگری با پرسشنامه آزمون

شد .در مجموع تجزیهو تحلیل دادههای پژوهش
در س��ه بخش ارائه شده است اما تجزیه و تحلیل
نهایی رساله نش��ان داد توسعه پایدار گردشگری،
تنها راه ممکن نیس��ت اما یک��ی از راههای خوب
برای پیش��رفت کشور در چارچوب الگوی اسالمی
ایرانی است ،در نتیجه بر توسعه پایدار گردشگری
بهمنزله محملی برای صدور فرهنگ اسالمی ایرانی
(با تکیهبر سرمایههای تاریخی ،تمدنی و قدرت نرم
جمهوری اس�لامی ایران) ،تقویت اقتصاد درونزا
(با معرفی جایگزینی برای نفت ،توس��عه اشتغال
بوم��ی و جس��توجوی راهکارهای جدی��د برای
مقابله با تحریمهای بینالمللی) ،عدالت سرزمینی
(ب��ا تکیهبر بهرهمن��دی مناس��ب از ظرفیتهای
منطقهای و س��رزمینی) و حفظ محیطزیست (با
تکیهبر س��رمایههای ماندگار منابع طبیعی کشور
و جس��توجوی راهکارهای جدی��د برای مقابله با
بحران آب) تأکید میش��ود و همچنین با توجه به
اینکه تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در این
تحقیق بیش��ترین تأثیر را بر پیشرفت فرهنگی و
دینی و پیشرفت علمی و فناوری دارد ،توسعه پایدار
گردش��گری جمهوری اسالمی ایران توسعه پایدار
دانشبنیان و دینمحور است.
یکی از جنبههای اصلی نوآوری این رساله ،نوآوری
موضوعی میباشد .بهطوریکه تاکنون تحقیقی
درباره گردشگری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
صورت نگرفته اس��ت و پژوهشگر برای اولین بار به
بررسی این موضوع پرداخته و با ارائه مدل توسعه
پایدار گردش��گری در جهت تحقق الگوی اسالمی

ایرانی پیش��رفت تحقیق خود را از سایر تحقیقات
متمایز کرده است .همچنین سایر جنبههای نوآوری
تحقیق عبارتاند از:
 .1واژهگزین��ی نوآورانه و بدیع برای ایجاد مفاهیم
و مقولههای توس��عه پایدار گردشگری و مضامین
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 .2بومیسازی شاخصهای توسعه پایدار گردشگری
برای جمهوری اسالمی ایران؛
 .3ارائه مدل جامع توسعه پایدار جمهوری اسالمی
ایران با اقتباس از س��ه منبع بیانات رهبری ،اسناد
توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسالمی
ایران توسعه پایدار دانشبنیان و دینمحور است

مرتبط با گردشگری و خبرگان صنعت گردشگری
ب��ه همراه عوام��ل علّی ،عوامل زمین��های ،عوامل
مداخلهگر ،عوامل راهبردی و عوامل پیامدی؛
 .4ارائه مدل تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
بهصورت ش��بکه از الگوی پایه پیشرفت اسالمی
ایرانی پیشرفت بر اساس نظر خبرگان برای اولین
بار؛
 .5ایج��اد ش��اخصهای نوآوران��ه توس��عه پایدار
گردش��گری در چارچوب الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت؛
 .6ارائه مدل توس��عه پایدار گردش��گری در جهت
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای اولین بار.

موسسه امور بینالمللی آفریقای جنوبی ()SAIIA
)South African Institute of International Affairs (SAIIA

بینالملل

موسس��ه امور بینالمللی آفريقاي جنوبي ()SAIIA
دارای سابقه طوالنی به عنوان مؤسسه پژوهشی برتر
آفریقای جنوبی در مورد مسائل بینالمللی است .این
موسسه يك انديشكده مستقل و غیردولتی است که
هدف آن اطالعرسانی بيشتر و گستردهتر در زمينه
اهمیت امور بینالمللی اس��ت .موسس��ه ()SAIIA
هم مركزي جهت تحقيقات در س��طوح عالي و هم
مكاني جهت بحثهای عمومی انگيزش��ي است .در
سال  2009موسسه هفتاد و پنجمين سالگرد خود
را با طیف وسیعی از کنفرانسها ،جلسات سخنرانان
برجس��ته و رویدادهای اجتماعی در سرتاسر کشور
آفريقاي جنوبي و لندن برگزار كرد .س��خنرانان در
طول سال شامل رئیسجمهور سابق مالی (و اتحادیه
آفریقا) ،مدی��رکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی،
نماين��ده اروپا در امور رواب��ط خارجی ،وزیر تجارت
بوتس��وانا و نیز چندین وزیر دولت آفریقای جنوبی
بودند.
بر اس��اس گزارش دانشگاه پنس��یلوانیا كه در سال
 2010در سازمان ملل متحد و در نیویورک منتشر
ش��د موسسه ( )SAIIAبه عنوان بهترین انديشكده
در صحرای آفریقا انتخاب شد .این مقام نتیجه تالش
 1200نفر صاحبنظر بینالمللی بوده است.

از اوایل س��ال  1990استراتژی مؤسسه از جلسات
سخنرانان و برنامههای کنفرانس عمومي به سمت
برنامههای تحقیقاتي متمرکز شده است .پروژههای
تحقیقاتی در موسس��ه عمدتاً براي طیف وس��یعی
از تأمینکنن��دگان مال��ی انجام ش��ده و به صورت
عمومیتر در قالب انتشارات ،یادداشتهای سیاسي،
کارگاهه��ای آموزش��ی و کنفرانسه��ا در اختي��ار
مخاطبان مرتبط با موضوع قرار میگیرد.
فعالیتهای این موسسه عبارتاند از:
تهيه اطالعات اوليه جهت توسعه سیاسي محلی
و بینالمللی.
انجام پژوهش در مسائل جاری با اهمیت در آفریقا
و ب��ه ويژه در آفریقای جنوبی با تمرکز بر حاکمیت
و مسئولیتپذیری ،تجارت ،سرمایهگذاری (به عنوان
مثال دیپلماسی اقتصادی) و توسعه ،سیاست خارجی
آفریقای جنوبی ،قدرتهای موجود و در حال ظهور
و نقش آنها در آفریقا و در نهایت چالشهای جهانی
مانند تغییرات آب و هوایی و امنیت انرژي.
توس��عه ارتباط��ات و برنامهه��ای مش��ترک ب��ا
سازمانهای محلي و بینالمللی.
نگهداري از یک مرکز و کتابخانه مرجع در زمينه
روابط بینالمللی (که مركز اطالعاتي س��ازمان ملل

متحد و مرکز اطالعات توس��عه بان��ک جهانی نیز
میباشد) برای دانشجویان و دانشپژوهان؛
برگ��زاری کنفرانسه��ا ،س��مینارها و جلس��ات
سخنرانان در طیف گس��تردهای از موضوعات مهم
آفریقای جنوبی و میهمانان بینالمللی برجسته.
ايج��اد عالق��ه در رواب��ط بینالملل��ی در می��ان
کارآم��وزان دورهه��ای کارشناسیارش��د از طریق
برنامههای راهبردی خود و برای دانشجویان و دانش
آموزان دبیرستان از طريق برنامههای مختلف توسعه
اين موسس��ه در ش��هر کی��پ تاون در س��ال 1934
تأسیس شده است .در سال  2008میالدی یک دفتر
در ش��هر کیپ تاون و در سال  2009دفتر ديگري در
پرتوری��ا باز كرد تا به گ��روه ذینفعان مهم در اين دو
شهر خدماترسانی كند .بودجه طرحهای اين موسسه
از کمکهای مالی دولتهای بینالمللی ،سازمانهای
چند جانبه و بنیادهای خصوصی تأمین میشود با اين
حال برخي از منابع مالی اصلی سازمان از شرکتهای
محلي و اعضاي سیاسی و نهادی تأمین میشود.
این موسسه توسط یک شورای مستقل که اعضای
آن را نمایندگی ش��عب موسسه در سراسر آفریقای
جنوبی و چهرههای ارش��د در کسب و کار و جامعه
مدنی تشكيل میدهند اداره میشود.
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