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

پیام تسلیت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به مناسبت
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان

�بيل هَّ ِ
الل
ي َس
هاج ُروا َو جاه َُدوا ف 
ِ
ال َّ َ
ذي�ن آ َمنُوا َو َ
الل َو أُولئ َ
ب َِأ ْموال ِ ِه ْم َو أَن ْ ُف ِس ِه ْم أَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِعن َْد هَّ ِ
ِک
ُه ُم الْفائِزُونَ (سوره مبارکه توبه آیه )20
شهادت سردار رشید اسالم؛ سپهبد قاسم سلیمانی،
اسوه مقاومت اسالمی که مظهر افتخار و اتحاد ملی
و منطق��های بود ،ب��ه همراه ش��ماری از همرزمان
س��رفرازش را به محضر مقام معظم رهبری ،ملت

ش��ریف ایران و خانوادههای عزیز ایشان تبریک و
تسلیت میگوئیم و عالیترین درجات معنوی را از
درگاه الهی برای آنان خواستاریم و اطمینان داریم
که به برکت خون مطهر این ش��هیدان گرانقدر راه
پرافتخار آنان ادامه خواهد یافت.
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
س��ی و چهارمین نشست از
گفتگوهای راهبردی الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت با
حضور دکتر علیاکبر والیتی
مشاور محترم امور بینالملل
مقام معظ��م رهبری در امور
خارج��ه) در مح��ل مرک��ز
الگو برگزار ش��د ک��ه در زیر
صحبته��ای ایش��ان آورده
شده است:
بررس��ی تاریخ اسالم نشان میدهد که فرهنگ و تمدن اسالمی
مسیری مضبوط و دقیق دارد و بر پایه منطقی قابل درک و بیان
شدنی شکل گرفته که احتماالً تبلور همان فلسفه تاریخ اسالم
است و این تاریخ تکرار میشود و اگر منحنی آن را رسم کنیم،
ش��اید در چند س��ده و چند هزاره به نقاط مشابه و تقریباً قابل
انطباق برسد.
مرحله اول :تاریخ اسالم با دعوت پیامبر اکرم (ص) از مکه آغاز
ش��د و این همان آغاز حرکت در تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
بود.
مرحله دوم :این حرکت مهم تاریخ بش��ر ،با تشکیل حکومت
اس�لامی در یثرب ش��کل گرفته و از آن پ��س یثرب تبدیل به
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مدینهالنب��ی ش��د .از ای��ن
نامگذاری میتوان به صورت
نمادین اس��تتناج ک��رد که
مدنیت اسالمی با این حرکت
پایهگذاری شد.
مرحل�ه س�وم :گس��ترش
اسالم بود که شامل دو بخش
است :بخش اول ،انتشار دین
اس�لام در جزی��ره العرب و
بخش دوم ،گس��ترش آن در
جهان متمدن آن روزگار ش��امل بینالنهرین ،ایران ،روم ،مصر،
حبشه ،هند ،ماوراءالنهر ،چین و ماچین ،شمال آفریقا و سرانجام
جنوب اروپا بود .اوج این مرحله در س��دههای اول و دوم هجری
بود.
مرحله چهارم :عبارت بود از مجاور شدن فرهنگ و تمدن نوپای
اسالمی با تمدنهای کهن جهان و کوشش برای شناخت و انتقال
آن تمدنها به حوزه تمدن اسالمی که این نهضت به شکل جدی
از سده دوم آغاز و تا سدههای سوم و چهارم هجری ادامه یافت.
این انتقال از چند طریق انجام شد:
الف) ترجمه که جدیترین ش��کل انتقال بود و در تاریخ نام آن
را نهضت ترجمه گذاش��تهاند .در تاریخ قدیم

ادامه در صفحه 2

منطق انتخاب
تدابیر پیشران
با محوریت معنویت

منظور از تدبیر پیش��ران در فضای فکری و معرفتی
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،تدبیری است
که اجرای آن ناظر بر حل مس��ائل اساس��ی کشور و
موجب تحول بنیادی در حوزههای محتلف ش��ود و
زمینه را برای اجرایی شدن تدابیر دیگر را نیز فراهم
کن��د .انتخاب تدابیر پیش��ران اقدامی اس��ت که به
موج��ب آن ،چیدمان تدابیر بر اس��اس روش علمی،
تدوین و فرآیند اجرایی س��ند الگو طراحی میشود.
بر اس��اس چنین منطقی ،اندیش��کده معنویت طی
جلس��ات متعدد ،موضوع را بر اس��اس چه��ار معیار
پایهای بودن تدابیر ،تسهیلگری ،فراگیری و امکانات
مورد نیاز آن منظم و در صدد انتخاب تدابیر پیشران
از منظر معنویت برآمده است .سؤال اساسی این است
که با توجه به همه جوانب و شرایط ،چگونه میتوان
منظومه تدابیر را سازماندهی ،تا با اجرایی شدن آن،
ظرفیتهای بالقوه آزاد و موجبات پیشرفت و تحوالت
گسترده و بنیادی را در جامعه رقم زد.
از منظر اندیش��کده معنویت ،تدابیر پیش��ران باید از
ظرفیت همگرایی و همافزایی باالیی برخوردار باشد.
پیش��رفت نتیجه همگرای��ی ،هم��کاری و همافزایی
نخبگان ،مردم ،حاکمیت و اصالح س��اختار است .با
چنین رویک��ردی ،تدابیری که از ظرفیت بیش��تری
ب��رای آزاد کردن ظرفیتهای بالق��وه برخوردارند ،از
رتب��ه باالتری در چیدمان م��ورد نظر قرار میگیرند.
همانط��وری ک��ه گفت��ه ش��ده ،پای��های ب��ودن،
تس��هیلگری ،فراگی��ری و منابع مورد نی��از برای به
اج��را درآمدن تدبیر ،از اهم معیارهایی اس��ت که در
ب��ه چرخش درآوردن موتور پیش��رفت کش��ور مؤثر
است اندیش��کده معنویت با چنین نگاهی ،ماتریسی
دو وجهی را بر اساس مؤلفههای هفتگانه زیر تعریف
و با رویکرد اقناعی و امتیازبندی مبادرت به چیدمان
تدابیر کرده است.
 .1آزاداندیشی و کرامت انسانی
 .2اندیشمندی و عقالنیت
 .3عدالتمحوری و معنویتگرایی
 .4اخالق و ارتباطات اجتماعی
 .5خالقیت و کارآفرینی
 .6قانونمندی و انضباط اجتماعی
 .7صداقت و فرزانگی در اندیشه و عمل

تبیین و تحلیل سند الگو در نشست اندیشکده خانواده  / 7 3 /معیارهای سیاستگذاری اقتصادی :از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسالمی
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------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------الگوهای متدنی کشورهای پیشتاز  / 10 4/تبیین مبانی فکری سیاستگذاری كارآفريني
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تمدنها ،چنین حرکتی به لحاظ سرعت و حجم معارف انتقالی،
بیسابقه بود که فقط یک پدر و پسر (حنین بن اسحاق و اسحاق
بن حنین) ،بیش از دویست کتاب و رساله را از یونانی و سریانی
به عربی ترجمه کردهاند.
ب) تأس��یس کتابخانهها و انتق��ال کتابها از حوزههای تمدنی
مجاور به حوزه تمدن اسالمی.
ج) انتقال دانشمندان و به تعبیر امروز جذب مغزهای متفکر به
مراکز علمی و آموزشی جهان اسالم.
مرحله پنجم :عصر خودجوشی و شکوفایی تمدن اسالمی بود که
از سده سوم آغاز و تا سده پنجم هجری ادامه یافت.
مرحله ششم :عصر شکوفایی فرهنگ عمیق اسالمی و ادبیات
عرفانی بود .پیوند عمیق عرفان و ادب از ش��گفتیهای فرهنگ
اسالمی است .این حوزه از چنان پشتوانه عظیمی برخوردار است
که قابل مقایس��ه با هیچ فرهنگ دیگری نیست .بزرگانی از این
خاس��تگاه به قلههای رفیع دس��ت یافتند و ستارههای قدر اول
آس��مان معرفت تاریخ بشر شدند .شکوفایی این مرحله از سده
چهارم آغاز و در سده هفتم هجری به اوج خود رسید.
مرحله هفتم :عصر هنر و معماری ،شاید این سنت منطقی تاریخ
است که تا علوم عقلی و تجربی به کمال نرسد و تا معرفت انسان
نسبت به هستی و حیات عمیق نش��ود و تا ادب به کمال خود
نرسد ،هنر متعالی شده خط و نقاشی و معماری متجلی نخواهد

ادامه از صفحه 1

اخبار مرکز

پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

پیوند عمیق عرفان و ادب از شگفتیهای
فرهنگ اسالمی است .این حوزه از چنان
پشتوانه عظیمی برخوردار است که قابل
مقایسه با هیچ فرهنگ دیگری نیست

2

شد .شگفت اینکه پس از دو ضربه سهمگین صلیبیها و مغوالن
و از می��ان ویرانههای به جای مانده از آن بالیای خانمانبرانداز،
نهضت هنری -معماری قد برافراشت و بشارت دهنده آغاز تجدید
حیات اسالم در عصر صفوی -عثمانی -گورکانی بود .از این رو،
تصادفی نیست که اوج هنر اسالمی را از سدههای نهم تا دوازدهم
هجری در ایران ،عثمانی و هند میبینیم.
مرحله هشتم :عصر رکود ،دو حمله بزرگ و طوالنی صلیبی و
مغول از مغرب و مشرق جهان اسالم که با آثار و پیآمدهایشان-
یکی حدود دویس��ت سال و دیگری حدود سیصد سال به درازا
کشید -توان و رمق مس��لمانان را گرفت و خرابیهای بسیاری
بر جای گذاش��ت .آنچه از فرهنگ و تمدن اس�لامی در مصر و
هالل خصیب بافته بودند به دست صلیبیان پنبه شد و آنچه را
در ماوراءالنهر ،خراس��ان و عراق ساخته بودند ،به وسیله مغوالن
ویران شد .آنان با قساوتها و بیرحمیهای بیسابقه ،در فرهنگ
بالنده اس�لامی روح ناامیدی دمیده و با تخریب شهرها ،اساس
مدنیت مسلمانان را متزلزل کردند .با اینکه اسالم در ذات خود
جوهر حرکت ،پیش��رفت ،تحول و تکام��ل را دارد ،ولی این دو
حمله عظیم ،آثاری مخرب بر پیکره تمدن اسالمی بر جای نهاد
که سرانجام منجر به پیدایش عصر رکود شد که اوج این مرحله
در سده هشتم و نیمه نخست سده نهم هجری است.
مرحله نهم :عصر اولین تجدید حیات جهان اس�لام ،شکست
نهایی صلیبیها در شام و فلسطین به دست صالحالدین ایوبی
(1187م583 /ق) و مغوالن در عین جالوت به دس��ت ممالیک
مصر (1260م) ،محیط امنی را در ش��ام ،روم ،ش��مال آفریقا به
وجود آورد که بسیاری از مواریث علمی و فرهنگی باقی مانده را
حفظ کرد .در کنار شجاعت و شمشیر صالحالدین
ایوبی و پایداری ممالیک مص��ر باید از تدبیر و قلم
خواجه نصیرالدین توس��ی ،خواجه ش��مسالدین
صاحب دیوان ،عطاملک جوینی ،خواجه رشیدالدین
فضلاهلل همدان��ی نام برد که به واقع خطر کردند و
برای حفظ آنچه از ایلغار مغول باقی مانده بود ،به کام
اژدها رفتند و اغلب جان بر س��ر این کار گذاشتند و
قطعاً اهمیت آنها از مجاهدان مصر ،شام و فلسطین
کمت��ر نبود .با انتقال میراث باق��ی مانده فرهنگ و
تمدن اسالمی در ش��هرهای سوخته جهان اسالم،
نهالهای جدیدی سر بر آورد و به تدریج درختهای
تنومندی شد و امپراتوری عثمانی ،سلسله صفوی و

پادش��اهی گورکانی سر بر آوردند و اوضاع سیاسی جهان اسالم
سامانی گرفت.
مرحله دهم :هجوم اس��تعمار و آغاز دومین دوره رکود ،پس از
رنسانس ،کشورهای قدرتمندی در اروپا سر بر آوردند و به دنبال
مواد خ��ام ارزان و پیدا کردن بازار مصرف برای کاالهای مصنوع
خود ،هجوم به مناطق دیگر جهان اسالم را آغاز کردند .پرتغالیها
به آفریقا ،هند ،مسقط و ایران ،انگلیسیها به غرب و شرق آفریقا،
جنوب و جنوبش��رقی آسیا ،فرانسویها به مصر ،شمال و غرب
آفریقا ،ایتالیاییها به شمال و شرق آفریقا و هلندیها به آسیای
جنوبشرقی نفوذ کردند .این پدیده از سده پانزدهم میالدی آغاز
ش��د ،ولی نقطه اوج سلطه غرب ،سده نوزدهم میالدی بود .باید
از ی��ورش دو فرنگیها به عنوان جنگ صلیب��ی دوم نام برد که
پیچیدهتر از اولی بود و این بار ،صلیبیان بدون بیرق صلیبی آمدند
و از سالح گرم به جای شمشیر استفاده کردند و از آن مهلکتر،
کوشش آنان برای استحاله فرهنگی و تخریب عقیدتی مسلمانان
و دیگر ملل تحت سلطه بود .این حرکت فراگیر مغربیان ،آثار سوء
خود را بر جهان اسالم گذاشت و به تعبیر محمد قطب مسلمانان
را به عصر جاهلی جدیدی سوق داد که شکل تازهای از استعمار
فکری یا استعمار مزین به استداللهای فکری و فلسفی و مبتنی
بر تفکر جدایی دین از اجتماع بود و به عنوان نمونهای موفق در
این رابطه ،از تجربه غرب نام میبردند که ترقی آنها به دلیل رهایی
سیاس��ی -اجتماعی غرب از حاکمیت کلیسا بود که از سدههای
تاریک به عصر روشنایی قدم گذاشت و اکنون بر شما مسلمانان
باد که برای گام نهادن در جاده ترقی از اس�لام جدا ش��وید .این
تبلیغات فرنگیان که مؤثرتر و کارگرتر از گلولههای توپ آنها بود،
شماری از دلسوختگان س��ادهاندیش و گروهی از سرخوردگان
سیاس��ی -اجتماعی جوامع مس��لمانان را به خود جذب کرد و
پدیدهای عجیب در جهان اس�لام به وجود آمد که قب ً
ال س��ابقه
نداشت .بدین معنی که جمعی از مسلمانزادگان مبلغ بیجیره
و مواجب تفکر غربیان شدند .فرنگیها بهتر از این نمیتوانستند
موجب اس��تحاله امت اسالمی ش��وند و بنابراین این راه و رسم
استعماری را تاکنون ادامه دادهاند ،لیکن پیوسته تغییر تاکتیک
میدهن��د .این دوره از رک��ود ،جدیتر از رکود پس از حمله اول
صلیبی و ایلغار مغول بود .در آن زمان مهاجمان زمینگیر شده،
مغلوب فرهنگ مسلمانانی شدند که در عرصه نظامی بر آنها پیروز
شده بودند ،ولی در رکود دوم ،در آغاز ،غلبه فرهنگی با مهاجمان
ب��ود؛ فناوری ،فرهنگ بیدینی را نیز با خ��ود آورده بود .تهاجم
فکری غرب بر این استحاله فرهنگی مسلمانان به منزله یک شوک
الکتریکی بر مراکز عصبی جهان اسالم بود که صرفنظر از عوارض
آن یورش ،این شوک ،موجب پدید آمدن امواجی حیاتی شد که
بعدها پدید آورنده یک سلسله حرکات پیوسته تاریخی در عرض
جغرافیای اسالمی شد که از آن به بیداری اسالمی تعبیر میکنیم؛
بیداری اسالمی یا دعوت برای بازگشت به اسالم.
مرحله یک :بیداری اسالمی

بر حس��ب اینکه از چه زاویهای به این پدیده بنگریم ،تفس��یر و
تحلیل ما تفاوت میکند .از این رو ،اندیش��مندان ،این پدیده به
خود آمدن مسلمانان را با عناوینی گوناگون نامگذاری کردهاند و
نوع برداش��ت آنها را میتوان در قالب برخی از اصطالحات ذیل
نامگذاری کرد .اصالحطلبی ،س��لفیگری ،بازگشت به خویش،
خرافهپرستی ،نوگرایی ،مقابله با استعمار ،وحدت مسلمین ... ،و
بیداری اسالمی .نکته دیگری که اهمیتش از این نامگذاری بیشتر
است ،شاید کش��ف نوعی همانندی بین مراحل گوناگون تاریخ
فرهنگ و تمدن اسالمی در دوره اول و پیش از حمله مغوالن و
عصر بیداری اسالمی در دوره معاصر باشد .گویی که سیر منحنی
فرهنگ و تمدن اس�لامی تکرار میش��ود و این وضعیت یادآور

نمودار سیر تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

نوعی از فلس��فه تاریخ اس��ت که تاریخ جز تکرار وقایع نیست و
یا اینکه در اس�لام ،این ظرفیت بالقوه احیا و بازسازی از درون،
وجود دارد و ش��اهد این مدعا سرنوش��ت اسالم در عصر حاضر
است که به اقرار همه ناظران خودی و بیگانه ،پرجاذبهترین دین
برای همه ملل و اقوام جهان اس��ت و سرعت پیشرفت آن قابل
مقایس��ه با هیچ یک از دیگر ادیان جهان نیس��ت .از این پدیده
میت��وان نتیجهگیری کرد که این دین ،همچنان زنده اس��ت و
همچ��ون دیگر موجودات زنده ،ق��درت پاالیش از درون ،ترمیم
عناصر پوس��یده ،دفع مواد فاسد و یا فاسد کننده ،دفاع در برابر
تهاجم عناصر بیگانه موذی و مضر و رشد و بالندگی و از قوه به
فعل در آوردن ظرفیتهای موجود را دارد .آغاز بیداری اسالمی
همچون اصل اس�لام با دعوت از مردم آغاز میش��ود که چنین
ش��د :امیر عبدالقادر ،س��یدجمالالدین اسدآبادی ،شیخ محمد
عبده ،سید احمدخان ،شیخ فضلاهلل نوری ،عبدالرحمان کواکبی،
شیخ شامل ،رشید رضا ،عالمه اقبال الهوری ،سیدحسن مدرس،
حسن البناء ،س��ید قطب ،ابواالعال مودودی ،سیدمحسن امین
جبل عاملی  ...و س��رانجام امام خمینی (ره) همگی مردم را به
بازگش��ت و احیای اس�لام دعوت کردند و مردم هم این دعوت
را پذیرفتند و دستهدسته از ملل اسالمی ،دوباره با اسالم بیعت
کردن��د .نتیجه آن دعوت خ��واص و این پذیرش عمومی مردم،
ش��کلگیری یک نهضت فراگیر احیای دین و ارزشهای دینی
در سراسر جهان اسالم شد .جستوجو در تاریخ معاصر و نگاهی
ب��ه دقایقی که در زمان ما اتفاق میافت��د ،کام ً
ال این واقعیت را
آشکار میکند که هیچ کشور اسالمی نیست ،مگر اینکه در آن
رد پایی از بیداری اس�لامی یا نهضت بازگش��ت به اسالم باشد.
چنین واقعیتی حکایت از کامیابی چشمگیر در نخستین مرحله
از نوزایی (رنس��انس) اس�لامی میکند .اهمی��ت این مرحله به
قدری است که امروز طمع کنندگان به سرزمینهای اسالمی و
میراثخواران استعمار کهن ،با ردای جدید حمایت از حقوق بشر
و دفاع از صلح ،امنیت و دموکراسی تحت پوشش تئوری برخورد
تمدنها کمر به نابودی آن بس��ته و پس از فروپاشی شوروی با
همه توان نظامی خویش در برابر مسلمانان صفآرایی کردهاند.

مرحله  :2تشکیل حکومت اسالمی

بر اساس تقس��یمبندی اولیه ،مرحله بعدی ،پس از عصر دعوت
(بازگشت به اسالم) ،تش��کیل حکومت اسالمی است .در هر دو

با انتقال میراث باقی مانده فرهنگ و تمدن
اسالمی در شهرهای سوخته جهان اسالم،
نهالهای جدیدی سر بر آورد و به تدریج
درختهای تنومندی شد و امپراتوری عثمانی،
سلسله صفوی و پادشاهی گورکانی سر بر آوردند
و اوضاع سیاسی جهان اسالم سامانی گرفت
عرصه تس��نن و تشیع تالشهای تئوریک و عملی برای تشکیل
حکومت اس�لامی با قوت آغاز ش��د .در جهان تس��نن دعوت به
بازگرداندن عصر خالفت به عنوان محور تشکیل حکومت اسالمی
توسط متفکران مختلفی مطرح شد .رشید رضا از پایهگذاران تفکر
س��لفی ،موضوع خالفت را به صورت ج��دی مطرح کرد .در این
زمینه ،پیشنهاد عملی وی ،تشکیل حکومت سراسری اسالمی به
مرکزیت موصل و بیعت با امام هادی امام زیدی یمن (در عصری
که رشید رضا زندگی میکرد) ،به عنوان خلیفه مسلمان بود .در
حوزه تش��یع ،آیتاهلل نائینی تشکیل حکومت اسالمی در عصر
جدید را تئوریزه کرد و آن را در کتابی با نام تنبیه االمه
و تنزیه المله منتشر کرد و امام خمینی (ره) با طرح
موضوع والیت فقیه ش��کل امروزین تئوری حکومت
اس�لامی را مطرح ک��رد .بخ��ش دوم از این مرحله،
تش��کیل حکومت اسالمی اس��ت .در شمال نیجریه
عثمان دان فودیوف در آغاز س��ده نوزدهم میالدی،
یک حکومت اس�لامی تأس��یس کرد که نزدیک به
صد س��ال ادامه یاف��ت .در حوزه تس��نن ،اقدامهای
موف��ق و نیمه موفق دیگری نیز ص��ورت گرفت .در
س��ودان ،حس��ن ترابی از گروه اخوان المسلمین به
عنوان نظریهپرداز تشکیل حکومت اسالمی به عنوان
نظریهپرداز تشکیل حکومت اسالمی ،به کمک حسن
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مرحله  :3گسترش اسالم

مرحله سوم ،پس از دعوت و تشکیل حکومت است که در دوره
نخست تکاملی تمدن اس�لامی ،از همان سده اول هجری آغاز
ش��د و به س��رعت پیش رفت و در تجدید حیات اسالم در عصر
جدید نیز تکرار شده است .پیشرفت سریع اسالم در آمریکا ،اروپا
و آفریقا در دهههای اخیر را میتوان از نمونههای بارز گسترش
سریع اسالم ،لیکن با اقتضائات زمان ما به حساب آورد.

مرحله  :4تجدید بنای فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ اس�لامی در سایه بیداری و خیزش مسلمانان ،در حال
بازسازی خویش است .با احیا و بازسازی فرهنگ اسالمی ،مشت
س��حره فراعنه زمان ما باز ش��ده اس��ت .امروز دیگر ارزشهای
وارداتی فرنگ نه تنها در نزد فرهیختگان ،بلکه در نزد تودههای
میلیونی مس��لمانان رنگ باخته است و مش��علداران فرهنگ

اخبار مرکز

عمر البش��یر حکومت س��کوالر جعفر نمیری را سرنگون کرد و
در آن کش��ور حکومت اس�لامی با داعیه اجرای ش��ریعت ایجاد
کرد .در ترکیه ،نجم الدین ارمکان ،حزب رس��تگاری ملی (رفاه)
را با داعیه ولو اعالم نش��ده (از ت��رس ژنرالهای ارتش) حکومت
اسالمی ،تأسیس کرد که با کوشش بسیار و تغییر تاکتیکهای
مکرر ،سرانجام یک حکومت ائتالفی با خانم تانسر چیللر به وجود
آورد ک��ه از بارزترین نماده��ای آن ،بازگرداندن حجاب خانمها،
تش��کیل نماز جماعت در ادارات و توس��عه مدارس امام خطیب
بود .در الجزایر ،جبهه نجات اسالمی به رهبری عباس مدنی برای
تأس��یس حکومت اسالمی ش��کل گرفت و به سرعت گسترش
یافت ،به گونهای که در انتخابات ش��هرداریها در همه شهرهای
الجزایر ،اکثریت آرای مردم را به دس��ت آورد .در حوزه تش��یع،
آیتاهلل سیدعبدالحسین الری ،در اوایل قرن سده بیستم میالدی
حکومت اس�لامی بر مبنای والیت فقیه در جنوب ایران تشکیل
داد .شاید بتوان تأسی حکومت گیالن توسط میرزا کوچک خان
جنگلی را در چارچوب حزب اتحاد اس�لام را با تس��امح یکی از
نمونههای ناقص تأس��یس حکومت اسالمی به شمار آورد .اقدام
ناقص��ی که در زمان ضیا الحق در پاکس��تان رأی تصویب الیحه

شریعت در مجلس پاکستان به عمل آمد و تغییر نام پاکستان به
جمهوری اسالمی پاکستان میتواند بخشی از کوششهای صورت
گرفته برای تأس��یس حکومت اس�لامی به شمار آید و سرانجام
میتوان از تشکیل حکومت اسالمی ایران به عنوان مصداق کامل
حکومت اسالمی در عصر ما نام برد.

اس�لامی در برابر نظریهپردازان فرهنگی فرنگ قد مردانگی علم
ک��رده و با تکی��ه بر فرهنگ غنی اس�لامی ،تولیدات عقیدتی-
فرهنگی عظیمی را موجب ش��دهاند .تألیف گرانس��نگی چون
جاهلیت قرن بیستم از محمد قطب ،آینده در قلمروی اسالم از
سید قطب ،فلسفه ما و اقتصاد ما از آیتاهلل سیدمحمدباقر صدر،
ماذا خس��رالعالم بانحطاط المسلمین از ابوالحسن ندوی ،اصول
فلس��فه و روش رئالیسم از عالمه طباطبایی و آیتاهلل مطهری،
نمونههایی از نظریهپردازی فرهیختگان مسلمان در شکلدهی
و دوبارهسازی فرهنگ اسالمی است .کوشش برخی از ملتهای
مس��لمان در دس��تیابی به فناوریهای پیشرفته که گاه موجب
وحش��ت استعمارگران غربی شده است ،حکایت از طلوع مجدد
تمدن اسالمی میکند .تطبیق نقاط معلوم دو منحنی جدید و
قدی��م تولد فرهنگ و تمدن و تجدی��د حیات فرهنگ و تمدن
اس�لامی برای پیشبینی مراحل بعدی در منحنی جدید .شاید
بتوان با تطبیق نقاط معلوم منحنی جدید بر نقاط مشابه و قرینه
خود در منحنی اولیه تمدن اسالمی ،چنین نتیجهگیری کرد که
یک بار دیگر شاهد قدرتگیری و اعتالی مسلمانان و فرهنگ و
تمدن اسالمی در آینده نه چندان دور خواهیم بود.

تبیین و تحلیل سند الگو در نشست اندیشکده خانواده
با توجه به اهمیت مبحث الگوی پایه و در راس��تای تبیین و تحلیل این س��ند ،نشست
اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با مشارکت دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .گفتنی است این
جلس��ه با حضور دبیر و اعضاء اندیش��کده آقایان دکتر غالمعلی افروز ،دکتر محمدعلی
مظاهری و محمدحس��ین ساجدینیا و همچنین اعضای نهاد برگزار کننده با همراهی
آقایان و خانمها دکتر آزاد ارمکی ،دکتر زاده محمدی ،دکتر حیدری ،دکتر دهقانی ،دکتر
شریفی ،دکتر مهرپور ،دکتر ذبیحزاده و دکتر پاکدامن ،دکتر چراغی ،دکتر موتابی و دکتر
پناهی صورت پذیرفت .اهم دیدگاههای ارائ ه شده از سوی اندیشمندان و صاحبنظران،
به شرح ذیل میباشد:
رئوس مطالب
 ساختار الگو بایستی در مانیفست جمهوری اسالمی قرار گیرد ،تمدنساز باشد ،ذیل
قانون اساسی قرار داشته باشد و با واژهی پیشرفت تناسب داشته باشد.
 مفهوم پیش��رفت در عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی ،اجتماعی و مناسبات
انسانی متجلی میشود.
 پرهیز از کاربرد عباراتی همچون "فرازمانی" و "فرامکانی" و دوری از خیالپردازی
در خطمشیهای الگو و ترسیم شفاف چگونگی عبور از مشکالت.
 جامعه ایرانی مبتنی بر س ه پایهی خانواده ،دین و دولت است .مناسبات این سه رکن
و همچنین سیمای خانواده ،بایستی در سند مشخص شود.
 سند باید از ایستایی فقه مبرا باشد و تحول فکری و فقهی ،علیالخصوص در حوزهی
خانواده لحاظ شود.

 به مصادیق پویایی فقهی همچون پرداختن به دیه زن و مرد ،سن بلوغ دختران و
پسران ،کلیات حقوق خانواده و  ...دقت ویژه شود.
 سند بایستی ساختارمند ،راهبردی ،عملگرایانه ،دارای منبع ،دارای اهداف مشخص،
دارای استراتژی ،عینی ،قابلدسترس ،سازگار با قانون اساسی و مؤید اسناد پیشین
باشد.
 توج��ه به خانواده بهعنوان واحد بنیادی در تمام بخشهای س��ند و لحاظ کردن
گزارههای ملموس در حوزه خانواده.
 سند باید از سنجههای دقیق برخوردار باشد و بهدوراز فضای دستوری ،کلیشهای،
آرمانی ،رؤیاگرایانه ،فاقد رویکرد تحولی و بیانیه گونه تنظیم شود.
 در سند باید رابطهی اجزا با هم دیده شود
 در مبانی انسانشناختی ،بعد روانشناختی مورد توجه قرار گیرد.
 نظام پایش و شاخصهای اندازهگیری ،تعریف و ایجاد شود.
 رابطه سند با قانون اساسی ،بهصراحت بیان شود.
 از طرح مباحث کلی ،انتزاعی و شعاری پرهیز شود.
 پیشرفت با اعتماد و امنیت اجتماعی پیوند زده شود.
 در موضوع اقلیتها ،چاره اندیشی شود.
 نگاه سیستمی بر کل اجزا حاکم شود.
 توجه بیشتر به مفاهیم مهمی همچون نابرابری اجتماعی ،تبعیض ،تربیت ،سرمایه
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،اشتغال ،امنیت ،اجتهاد ،آموزش ،تبعیض ،خشونت علیه
زنان ،شاکلهی اقتصادی و عدالت.
 تعیین و ترسیم دقیق مسیر حرکت و وضع موجود و مطلوب.

نشست هماندیشی بررسی و نقد جایگاه عدالت اقتصادی
در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

با مشارکت اندیش��کده عدالت و گروه
اقتص��اد اس�لامی دانش��کده اقتص��اد
دانشگاه عالمه طباطبائی (ره) ،نشست
هماندیش��ی ب��ا ه��دف نظرخواهی از
مراکز علمی در جهت تکمیل و ارتقاء
سند الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
برگ��زار ش��د .ای��ن نشس��ت علمی با
عنوان «بررس��ی و نقد جایگاه عدالت
اقتصادی در س��ند الگو» در دانشکده
اقتص��اد دانش��گاه عالم��ه طباطبائ��ی (ره) برگزار
ش��د .این جلس��ه با حضور اس��تادان گروه اقتصاد
اسالمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
(ره) و برخ��ی اعضای اندیش��کده عدال��ت آقایان؛
حجتاالس�لام و المس��لمین دکتر علیزاده ،دکتر
خاندوزی ،دکتر امینی ،حجتاالسالم و المسلمین
دکتر توس��لی ،آقای دکتر امی��دوار ،دکتر مروی،

حجتاالسالم و المس��لمین دکتر حبیبیان ،دکتر
عیوضل��و و علیاصغر ربیعی ،برگزار ش��د .خالصه
نظرات حاضران این نشست در  10بند ،بدین شرح
اس��ت .1 :یکی از محس��نات این سند پرداختن به
مبانی الگو و برنامه کالن بلندمدت در متن س��ند
اس��ت؛  .2انس��جام نظری بخشهای الگو تقویت
ش��ود؛  .3الگ��و نیاز ب��ه چارچوب مفهوم��ی دارد؛

 .4الزم است نسبت تدابیر و راهبردها
و سیاستها مشخص ش��ود؛  .5قانون
اساس��ی بالش��ک نیاز به متمم به روز
دارد و میتوان از اصول قانون اساس��ی
در تدابیر الگو اس��تفاده کرد .6 .تدابیر
با قانون اساس��ی چه نسبتی دارد؟ مرز
بی��ن راهب��رد ،اس��تراتژی و تدابیر در
اس��ناد پش��تیبان باید مشخص شود؛
 .7الزم اس��ت پویایی و به روزرس��انی
سند دیده ش��ود؛  .8به نظر میرسد تدابیر جدید
پیشنهادی اندیشکده میتواند مکمل تدابیر حاضر
در مورد عدالت ش��ود؛  .9کاهش ق��درت خرید و
نح��وه جبران آن خیلی مهم بوده و الزم اس��ت در
تدابیر اقتصادی یا عدالت اقتصادی مالحظه شود؛
 .10الزم اس��ت دس��تمزد عادالن��ه و منصفانه در
تدابیر اقتصادی یا عدالت اقتصادی مالحظه شود.
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اندیشه ورزی

الگوهای تمدنی کشورهای پیشتاز
قسمت اول
دکت�ر کریم�ی قهرودی(عضو هیئ��ت علمی
دانشگاه مالک اشتر)

ما نمیخواهیم الگو برای الگو داشته
باشیم ،مهمترین بحث این است که این
الگو چطور اجتماعیسازی میشود و
چطور الگوها تبدیل به برنامه میشوند ،چطور مدیریت و
راهبری میشوند و چطور محقق میشوند .به نظرم
اشکالی که هست این است که ما در کشورمان الگو و
چشمانداز داریم ولی زندگی روزمره ما چیز دیگری است.
در حالی که تجربه کشورهای پیشتاز مثل ژاپن نشان
میدهد که اینها دارند با همین الگو و تصویر آینده زندگی
میکنند و همین زندگی کردنشان است که الگوی
آیندهشان را میسازد ،در واقع زندگی جاری دارد الگو و
تصویر آیندهشان را محقق میکند .بحثم را با فرمایش
حضرت آقا شروع میکنم .فرمودند ،توصیه اول برای
پیشرفت علمی از همه تواناییهای غربیها استفاده کنید
و از شاگردی کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز نکنید؛ زیرا
ما از شاگردی کردن ننگمان نمیآید ،بلکه از همیشه
شاگرد ماندن ننگمان میآید .بنابراین وقتی تجارب
کشورهای جهانی را بررسی میکنیم ،این برداشت نشود
که غربزده هستیم؛ ما باید غرب را بفهمیم و هضمش
کنیم ،ولی باید خودمان باشیم و در زیستبوم با هویت
خودمان حرکت کنیم .در ابتدای بحث چند مقدمه
خدمتتون عرض میکنم .مقدمه اول اینکه ،ما در آینده به
در آینده به سمت جوامع سایبری -فیزیکی
میرویم

4

سمت جوامع سایبری -فیزیکی میرویم؛ من دارم در افق
 30تا  50سال آینده یعنی افق الگو صحبت میکنم .یک
زمانی در کشور ما بحث دو فضایی مطرح شد ،گفتند
فضای مجازی و فضای واقعی .واقعیت این است که این دو
فضا دارد با هم ممزوج میشود و و در آینده سازمانها،
کسب وکارها ،جوامع ،دولتها و حکومتها در این فضا
بازآفرینی ،بازتعریف و ممزوج خواهند شد .من روی این
جامعه سایبری -فیزیکی میتوانم ساعتها صحبت کنم
که مفهوم ،مولفهها ،ویژگیها و ابعاد آن چیست اما فقط
میخواستم به عنوان مقدمه بگویم که ما یک گذر به
سمت سازمانها و جوامع سایبری -فیزیکی داریم .مقدمه
دوم فهم عمیق تحوالتی است که محققانی که در
آیندهپژوهی فعال هستند معموالً به عنوان ویژگیهای
محیط آینده توصیف میکنند .وقتی میخواهیم
الگو بدهیم باید ویژگیهای محیط  50سال
آینده را ببینیم که چیست .بنابراین ما باید
بشناسیم که از چه محیطی داریم به چه محیط
عملیاتی میرویم و محیط آینده چه ویژگیهایی
دارد .برخی از این گذارها و ویژگیهای محیط
آینده را عرض میکنم .گذر از عصر سیستمهای
مجزا ،ارتباطات کم ،تعامالت در سطح محلی و
منطقهای به سمت سیستمهای کام ً
ال مرتبط و
به هم وابسته و تعامالت و ارتباطات در سطح
جهانی .امروز به برکت فضای سایبری این
ارتباطات جهانی شکل گرفته است .در گذشته
نظریه سیستم به خوبی کار میکرد ،پدیدهها را
با نگاه سیستمی ،مدلسازی میکردیم که
اجزای سیستم چیست ،ورودی و خروجی آن

کدام است ،روابط آنها چیست و نیز روابط سیستمها مرئی
بود .اما اآلن داریم به سمت سیستمهای نامرئی میرویم.
از سیستمهای ساده داریم به سمتComplex Adaptive
 Systemیا سیستمهای پیچیده انطباقی میرویم .در
گذشته مجموع ویژگیهای سیستم ،رفتار سیستم را
تعیین میکرد اما اآلن رفتار نوظهور و رفتار ناخواسته
داریم که اینها را در جامعه شاهد هستید .در گذشته
روابط علت و معلولی و خطی بود ،سیستم و خرد متعارف
کار میکرد .به عبارتی در محیط  Knownو Knowable
بودیم .اگر آن چهار محیط در خاطر عزیزان باشد مدل
کانوین ،میگوید سمت راست  Knownو Knowable
است و سمت چپ  Chaosو  Complexاست .اغلب
پدیدهها در سمت راست قابل تبیین بود ،یعنی روابط
علت و معلولی بود و نهایتاً با سناریو میتوانستیم محیط
را تبیین کنیم ،ولی اینجا رفتار و پاسخ شهودی،
رویدادهای لبه ویژگیهای دنیای آینده است .در گذشته،
سبک مدیریت از باال به پایین بود ،ابالغ کار میکرد ،قابل
کنترل و قابل پیشبینی بود ،ولی ما داریم به عصری
میرویم که دیگر نمیتوانیم پیشبینی کنیم .مدیریت از
طریق سلسله مراتب نیست ،ابالغ از باال به پایین کار
نمیکند ،خودسازماندهی ،خودترمیمی ،خودکنترلی و
خودبازآفرینی را داریم .در غرب هم به این نتیجه رسیدند
که در عصر پیچیدگی نظریه سیستم کار نمیکند .خود
غربیها کتابهای زیادی در نقد نظریه سیستم نوشتهاند
که میگوید در پیچیدگی ،سیستم را فراموش کنید .گذر
از تفکر سیستمی به تفکر پیچیدگی ،این ویژگیها را دارد.
پس ما از یک دنیای خطی و محلی داریم به سمت یک
دنیای  Globalو جهانی حرکت میکنیم .در دنیا
کنفرانسهای مختلفی در همین موضوع یعنی تبیین
محیط آینده برگزار میشودFuture of Complex ،
 .Worldمقدمه سوم اینکه ما در عصری هستیم که
فناوری پیشران شکلدهی سازمان ،جامعه ،کسب و کار و
اینها است و تحوالت حوزه فناوری دیگر خطی نیست و
نمایی است .آقای ری کرزوایل مدیر فنی گوگل میگوید
در قرن  21ما به اندازه صد سال پیشرفت را تجربه
نمیکنیم ،بلکه چیزی بیش از بیست هزار پیشرفت با نرخ
کنونی را تجربه میکنیم ،البته در حوزه فناوری .میگوید
رشد فناوری در قرن  21نمایی است و مثل عصر صنعت
و کشاورزی نیست .همچنین میگوید که ذهن بشر هم
نمیتواند این رشد نمایی را دنبال کند .کرزوایل برای
اینکه به ما فهم دهد رشد نمایی یعنی چه ،داستان
مخترع شطرنج را میگوید .مخترع شطرنج وقتی شطرنج
را اختراع کرد او را به پیش امپراتور بردند که جایزه و صله

دهد ،امپراطور گفت چه میخواهی؟ مخترع درخواست
کرد در خانه اول شطرنج دو دانه برنج بگذار ،در خانه دوم
چهار دانه برنج و به صورت نمایی جلو برو .امپراتور گفت
چه خواسته کمی دارد ولی وقتی به خانه شصت و سوم
رسید دید  18تریلیون دانه برنج شد و دید اگر کل
ممالکش را هم بدهد نمیتواند جایزه درخواستی او را
بدهد .میخواهد بگوید که ما نمیتوانیم رشد نمایی را
تصور کنیم .اینجا است که وقتی بحث انقالب چهارم
صنعتی میشود آقای کالوس شواب دبیر مجمع جهانی
اقتصاد میگوید فهم انقالب چهارم صنعتی بزرگترین
چالش قرن بیست و یکم است چون سرعتهای فناوری
در این انقالب بسیار زیاد است .صاحبنظران مختلف
تالش کردند این گذارها را ترجمه کنند .مث ً
ال من گفتم
داریم به سمت جامعه سایبری -فیزیکی میرویم .آنهایی
که صاحبنظر رسانه هستند مفهوم جامعه الحاقی را
مطرح کردند ،که از جامعه باستانی به سمت جامعه
الحاقی میرویم .ما هنوز در کشور جامعه الحاقی را هضم
نکردیم ،جامعه الحاقی جایی است که ما به مفهوم
 Always Onlineمیرسیم که هر کسی بر روی اینترنت
آینده نباشد ،وجود خارجی ندارد .جامعه الحاقی یعنی
فضای سایبر با فضای فیزیکی ممزوج شده است ،جایی
که هوش مصنوعی Cloud ،IOT ،Implant ،و Big Data
میآید .جمعبندی این سه مقدمه ،اینکه یکی از الزامات
اصلی ارائه یک الگوی موفق برای  50سال آینده ،فهم
عمیق جامعه ،عصر و پارادایم آینده و نیز فهم محیط
آینده ،ویژگیهای جامعه آینده و نیز فهم عمیق تحوالت
فناوری و رشد نمایی آن و پاسخ مناسب الگو به آنها است.
غربیها کتابهای زیادی در نقد نظریه
سیستم نوشتهاند که میگوید در پیچیدگی،
سیستم را فراموش کنید
اما بخش دوم عرایض اینجانب در باب تصاویر و الگوهای
تمدنی کشورهای پیشتاز است ،درباره اهمیت و ضرورت
الگو و تصویرسازی آینده ،آقای پوالک مبدع نظریه تحول
اجتماعی میگوید که من سه هزار سال تمدن بشری را
بررسی کردم ،دیدم که همبستگی معنیداری بین قدرت
تمدنها و قدرت تصویرسازی آنها از آینده وجود دارد و
تمدنهایی که توانستند آیندهشان را تصویرسازی کنند
بقای بیشتری داشتند و شکوفایی داشتند و تمدنهایی
که نتوانستند تصویر مثبت ،مطلوب و ملموسی از آینده
ارائه دهند ،بقای کمتری داشته و از بین رفتند .یا
بولدینگ معتقد است «اشخاص یا ملتی که
درک واضحی از آیندهی پیش رو ندارند ،در
رفتارشان مردد و نامطمئن خواهند بود و شانس
کمی برای بقا خواهند داشت» و جیم دیتور که
در آمریکا لقب پدر علم آیندهپژوهی را به او
دادهاند ،مطالعه تصاویر آینده را قلب فعالیتهای
آیندهپژوهانه میداند .اما مطابق شکل سه تمدن
عمده در آینده در حوزه صنعت با هم رقابت
میکنند ،البته این تمدنها اسمشان صنعت
است و ولی تبعات ،آثار و پیامدهای آن کسب و
کار و اقتصاد و جامعه را در بر میگیرد .اولین
بحث تمدنی که در افق الگو مطرح شده،
اروپاییها دنبال مفهومی به اسم انقالب چهارم
صنعتی هستند .فقط این را بگویم که قلمرو
انقالب چهارم صنعتی ،صنعت نیست .کتاب آن
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را آقای شواب نوشته و به فارسی هم ترجمه شده است.
آقای شواب میگوید فهم این انقالب ،بزرگترین چالش
قرن  21است و میگوید که این انقالب سه ویژگی دارد:
سرعت نمایی ف ّناوری ،وسعت و عمق آن که این انقالب
همه جا را در بر میگیرد و انتخاب نداریم که بگوییم ما
انتخاب میکنیم که اینجا نیاید (مثل این گوشیهای
هوشمند) همه دنیا را در بر میگیرد و انقالبی همه چیزها
را متحول میکند و کسب و کار و اقتصاد و حتی شیوه
حکومت را بازتعریف میکند .میگوید فهم این انقالب هم
با چهار بصیرت ممکن است Body :یا فیزیک Mind ،یا
ذهن Heart ،یا قلب و  Spiritروح فردی و جمعی و انقالب
روی این چهار تا تأثیر میگذارد و هویت انسان را
بازتعریف میکند ،برای نمونه اگر نگاه کنیم اآلن مفهوم
 Human 4مطرح شده در پاسخ به  .Industry 4انسان
جدیدی را تعریف میکند و این انقالب با ذهن ،قلب ،و
قلمرو انقالب چهارم صنعتی ،صنعت نیست
و تاثیرات آن هم ابعاد زندگی ،کسب و کار،
اقتصاد ،جامعه و حکمرانی را دربر میگیرد
روح انسانها سر و کار دارد نه اینکه فقط دنبال توسعه
صنعت باشد .بسته دوم ،تمدنی است که چینیها در افق
 2049میالدی ،دنبال میکنند .سال  2049میالدی،
صدمین سالگرد جمهوری خلق چین است و چینیها
میگویند که میخواهند آن سال را جشن بگیرند .چین
میگوید من امروز کارخانه دنیا هستم ،میخواهم 2049
میالدی اَبرقدرت صنعتی دنیا شوم .پس یک تصویری از
آیندهاش میدهد .مفهومی را به نام ساخت چین ()MIC
مطرح میکند .میگوید من سه برنامه ده ساله برای

تحقق آن ابرقدرت میدهم MIC2035 ،MIC2025 .و
نهایتا  ،MIC2045آن را هم یک تمدن صنعتی توصیف
میکند .مشابه این را آمریکاییها تحت عنوان Industrial
 Internet of Thingیا اینترنت اشیا صنعتی دارند یا مفهوم
 .Smart Manufacturing Leadership Collisionاین سه
رویکرد بیشتر صنعتی است ،ولی دارد روی جامعه و همه
چیز تأثیر میگذارد ،این سه تمدن عمده با محوریت
صنعت است .در سطح جامعه ،ژاپنیها مفهوم جامعه
پنجم یا  Society 5را مطرح کردند .در واقع در نمایشگاه
سبیت  2017میالدی ،آقای آبه شینزو از این تصویر
رونمایی کرد ،با تفاهمنامهای که با صدراعظم آلمان در
نمایشگاه امضا کرد گفت ما به دنبال جامعه پنجم هستیم.
یک تصویر مطلوب رویایی و البته قابل تجسم و ملموسی
هم از این جامعه ارائه میدهند تا هر کدام از وزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی بدانند و برنامه آینده و کارشان
چیست .منظور از تصویر ملموس و قابل تجسم ،این است
که مث ً
ال شما اگر ماکت این ساختمان را قبل از ساختن
آن داشته باشید همه حسی نسبت به آن پیدا میکنند که
کاربری این ساختمان چیست ،چندطبقه است .وقتی
ماکت آن را داشته باشیم کسی که مسئول برق آن است،
نقشه برق آن را میدهد و کسی که مسئول سازه است
نقشه سازه آن را میدهد و کسی که مسئول تأسیسات
هم هست همینطور .اینها با هم یک ساختمان با معنا و
قابل تجسم میسازند .بنابراین اغلب کشورها یک تصویر
ملموس و قابل تجسمی از آینده میدهند به گونهای که
اجزای این تصویر معنادار باشند و با هم یک پیکره
میسازند .بنابراین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و
همچنین چشمانداز  1444شمسی کشور ما باید بتواند
تصویر ملموسی از جامعه آینده ارائه دهد به گونهای که
فرزندان ما که میخواهند آن را تجسم کنند بتوانند
بگویند این ساختمان چندطبقه است و چه قابلیتهایی

دارد .مشکل این است که اغلب طرحریزیهای راهبردی
و پروژههای آیندهپژوهی که در کشور انجام میشود یک
تصویر قابل تجسم از آینده به ما نمیدهد ،همینطور
الگوی پایه که فرزندان ما بتوانند آنها را با الگوها و تصاویر
رقیب مقایسه کنند .برنامه  Society 5میکوشد چنین
تصویری را ارائه دهد که در بخش بعدی به تفضیل بحث
خواهد شد .گام دوم تبدیل کردن الگو و تصویر آینده به
برنامه زندگی است ،نه اینکه تصویر یکجا باشد و سازمانها
و کسب و کارها کار خودشان را کنند .این هم دانشی
است به نام  Program Managementو به نظرم در کشور
ما دو دانش مهم الیه حکمرانی را نداریم ،یکی دانش
تصویرسازی آینده است که بلد نیستیم تصویرهای قابل
تجسم ارائه دهیم مثل همین الگونویسی و چشمانداز
دادن و دومین دانش هم دانش Program Mmanagement
است .يعنی دانش تبدیل تصاویر به برنامههای کالن ملی،
البته برنامه به مفهوم اختصاصی آن در کشورمان،
رشتههای مهندسی و غیره در مدیریت پروژه رشد کردیم.
دانش مدیریت پروژه استاندارد دارد ISO ،دارد ،ممیز و
سرممیز دارد ،گواهینامه و  Certificateجهانی میدهد،
پروژهها و کالنپروژههای تعریف شده و دانش آن در
کشور ما توسعه پیدا کرده است .البته آن را مثل تئوری
سیستم در کشور عمیقا هضم نکردیم و به طور کامل
نفهمیدهایم ،ولی به هر حال دانش آن توسعه پیدا کرده،
در دانشگاه درس داده میشود و حتی یکی دو سال پیش
اولین دکترای مدیریت پروژه در کشور فارغ التحصیل
شده ،مراکز حرفهای ایجاد شده و آموزشگاههای تخصصی
شکل گرفتهاند .در این حوزه دو دانش تخصصی در مرتبه
باالتر از این داریم که دانش الیه حاکمیت هستند ،یکی
 Portfolio Managementاست و یکی هم Program
.Management

ت فضاییدرایران
ی ب ر تغییرا 
پیشدرآمد 

اصلی این تغییر و تحول فضایی چه میتواند باش��د؟
هدف در اینجا بیش��تر معطوف به طرح مسئله فضا و
تغییرات آن در ایران و ردیابی و بازشناس��ی عواملی
اس��ت که این تغییرات را س��بب شده است .آنچه در
اینجا آم��ده ،طرح ابعاد گوناگون مس��ائل اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی در ایران نیست و قصد ما از بیان
این مطالب طرح «نظریه تغییر» و مس��ائل مطرح در
این حوزه نیز نمیباش��د بلکه هدف بیشتر شناسایی
س��اختاری است که مولفههای تغییر در مقیاس ملی

معرفیتکنگاشت

ای��ن تکنگاش��ت نوش��ته دکت��ر طیب��ه محمودی
محمدآبادی و دکتر محمدحس��ین رامشت بوده که
در س��ال  1397و  79صفحه توسط انتشارات مرکز
الگو چاپ شده که در زیر خالصهای از آن آورده شده
است:
به طور کلی میتوان اذعان داش��ت که از سال 1316
شمسی عمال برنامههای توسعه ایران ،تدوین و کم و
بیش اجرا ش��ده و نظامی با س��اختاری تعریف شده،
با مشروعیت پارلمانی و پشتیبانی همه جانبه علمی
خارجی همراه بوده اس��ت ،تاکن��ون حدود  7دهه از
اولین تالشها برای برنامهریزی فضایی ایران با طراحی
 11برنامه توس��عهای میگذرد .اکنون دستاوردی که
فض��ای ایران به آن مواجه ش��ده را میتوان در چند
گزاره کوتاه خالصه کرد 5 :برابر شدن جمعیت ایران،
اضمحالل تقریبی س��ازمندی عش��ایری ،جابهجایی
نسبت روستانشینی و شهرنشینی ،افزایش  21برابری
س��وختهای فس��یلی ،کاهش  6میلی��ون هکتاری
جنگلها ،فصلی ش��دن  11رودخان��ه از  13رودخانه
دائمی ایران ،آلودگی  150روزه هوای شهرهای بزرگ،
پارگی ایران به  31بخش مدیریت اداری ،و غیره ،حال
این پرس��ش در برابر محققان آمایشی و برنامهریزان
فضایی کش��ور قراردارد و آن اینکه چه عاملی سبب
شده که تغییرات فضایی ،ایران کنونی را با مشکالت
اجتماعی ،محیطزیستی و هویتی مواجه کند و عامل

را در کنترل داش��ته و تغیی��رات منتج از تصمیمات
عملکردی و نماد کالبدی آن در قلمرو س��رزمینی را
سبب شده است .دنبال کردن این اهداف در مطالعات
آمایش��ی ،ما را قادر میسازد که در ارزیابی بینشها،
روشه��ا و س��ناریوها ،ب��ا بکارگیری سیس��تمهای
دینامی��ک ( )SDبت��وان ارزیابیه��ای دقیقتری از
آین��ده و نتایج تصمیم��ات اتخاذی به دس��ت آورد.
این تکنگاش��ت که برگرفته از یک طرح تحقیقاتی
است س��عی دارد با تمسک به روش پدیدارشناختی،
تغیی��رات فضایی یک س��ده اخیر ای��ران را واکاوی
و تفاوته��ای عمده س��اختار مدیریتی کش��ور را با
س��اختار مدیریت  6دولت مقتدر ایران در س��ه هزار
س��ال گذشته مقایسه کند .نتایج حاصل از تحقیق را
میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
* تغییر س��اختار تقسیمات اداری کش��ور از الگوی
شاخهای به الگوی سلسله مراتبی در تغییرات فضای
ایران نقش کلیدی داشته است.
* برخالف تص��ور رایج برنامهه��ای فضایی در ایران
دارای پش��توانههای علمی و تدارکاتی مش��هورترین
نظریهپردازان فضا در دانش��گاههای اروپ��ا و هاروارد
آمریکا بوده است.
* تغییرات فضای ایران ناش��ی از ج��اری بودن روح
نظریه میس��را در همه برنامههای مدون توسعه ایران
بوده است.

5
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حقوق همبستگی و الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
دیدگاه

6

دکتر مجاهد امیری ،دکتر لیال رئیسی ،روحاالمین امیری

در س��الهای اخیر در پرتو واقعیتهای جامعه ضرورت تأکید بر حقوق
بش��ر نسل سوم بیشتر نمایان ش��ده است .حق پیشرفت به عنوان یکی
از موارد حقوق بش��ر نسل س��وم که از آن به عنوان حقوق همبستگی
نیز نا م برده میش��ود مورد توجه نظریهپردازان مختلف حقوق بشر قرار
گرفته اس��ت .از طرفی اصل تعاون و همکاری در قرآن و احادیث از آن
س��خن گفتهشده و همکاری بخش��ی از فرهنگ مردم محسوب شده و
با توجه به تعالیم اس�لامی بارور ش��ده اس��ت .اصل سوم قانون اساسی
جمهوری اس�لامی به عنوان یکی از راهبردهای مهم در سیاستگذاری
کشور میباشد و یکی از وظایف دولت توسعه و تحکیم برادری اسالمی
و تعاون عمومی بین همه مردم اش��ارهشده اس��ت .این اصل با حقوق
همبستگی که نسل سوم حقوق بشر میباشد منطبق میباشد و حق بر
پیش��رفت با توجه به انسانمحوری بودن آن مورد توجه اسالم نیز بوده
است .در سند الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی باید حقوق همبستگی به
عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد مداقه قرار گیرد تا جهانشمولی این
الگو در قوانین اساس��ی کشورهای اسالمی و در نظام بینالمللی کنونی
قابلاجرا باشد
الگوهای توسعه غربی که
در ق��رن اخیر رواج پیدا
تعاون نفع عمومی را در پی دارد و باعث کرده الگ��وی اقتصادی
پیشرفت خواهد شد ،پیشرفتی که ریشهکنی نئولیبرالیس��م را ترویج
فقر را در برنامههای خود دارد و مثل میکن��د و آنقدر مورد
الگوهای توسعه صرف ًا منافع اقتصادی را مد توجه و حمایت نخبگان
نظر ندارد بلکه فرد و همکاری و همبستگی جامعه ق��رار گرفته که
عمومی ،توزیع عادالنه ثروت و حقوق طبیعی شهروندان عادی از نقد
مورد توجه آن میباشد
آن هراس دارند و صدای
مخالفان این الگو چه در
فرانس��ه باش��ند و یا ایاالتمتحده آمریکا با زور باتوم خفه میشود و به
شکل خندهداری لیبرال و دموکراسی خوانده میشود .متأسفانه در قرن
اخیر نگرش اشراف ساالرانه یا نژادپرستانه و طبقاتی گسترش پیدا کرد
در نتیجه تمرکز ثروت و شدت فقر را در برداشته است.
نی��از به یک الگوی پیش��رفت که الگوهای مطرح را به چالش کش��د و
توان اجرایی در نظام بینالملل و به ویژه کش��ورهای اس�لامی را داشته
باشد بیشتر احساس میشود و لزوم برنامهریزی در این خصوص و نگاه
بینالمللی و ارائه راهکارهایی که در نظام بینالملل کنونی محقق گردد
و در جهت پیش��رفت همهجانبه انسان و کش��ورهای اسالمی باشد .در
عصر حاضر نهضت تعاون زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار داده
است .نیاز به روابط اجتماعی و اینکه ذاتاً انسان به دنبال تشکیل اجتماع
و مشارکت اجتماعی است و دین اسالم نیز بر وحدت سفارش نموده و
پرهی��ز از تفرقه را تأکید میکند ،بنابراین اصل تعاون به عنوان یکی از
اصول اسالمی مطرح و مسلمانان را به تحقق این اصل سفارش میکند.
استفاده از تعاون در الگوی اقتصادی کشورهای مختلف نشان از موفقیت
این اصل همبس��تگی و همکاری است حتی در شرایط مختلف سیاسی
و حقوق��ی .چرا که تعاون نفع عمومی را در پی دارد و باعث پیش��رفت
خواهد ش��د ،پیشرفتی که ریش��هکنی فقر را در برنامههای خود دارد و
مثل الگوهای توس��عه صرفاً منافع اقتصادی را مد نظر ندارد بلکه فرد و
همکاری و همبس��تگی عمومی ،توزی��ع عادالنه ثروت و حقوق طبیعی

مورد توجه آن میباشد.
در راس��تای انس��جام و پیش��رفت اس�لامی ایرانی موارد ذیل پیشنهاد
میشود در سند الگوی پیشرفت اعمال شود:
 -۱در حقیقت جهان بر اس��اس عدل ایجاد ش��ده و پایدار خواهد بود.
انتظ��ار منجی عدالتگس��تر در طول تاریخ نیز بر ای��ن موضوع داللت
دارد .انقالب اس�لامی نیز برای ایجاد عدالت و ایجاد این زمینه متبرک
والیی اس��ت .دعوت بر برقراری عدالت اجتماع��ی ،به تعبیری ،یکی از
پراهمیتتری��ن تعالیم پیامبران الهی ب��وده و درواقع اجرای عدالت در
جامعه ،روحی اس��ت که دین خدا به آن زنده اس��ت .فاصله طبقاتی و
تبعیضات اجتماعی در جامعه اس�لامی قابلقبول نیس��ت تا جایی که
بعضاً در روایات فقر سختتر از مرگ بیانشده است و مسئوالن جامعه
اسالمی وظیفه دارند تا در جهت از بین بردن فقر در جامعه تالش کنند
و راههای رفاه اجتماعی و رفع ملزومات مردم را پیدا کنند.
 -۲اعتقاد قلبی مس��ئوالن اجرایی کشور و دس��تاندرکاران به اجرایی
ش��دن عدالت و باور عمیق به اینکه فقر همس��ایه کفر اس��ت .بنابراین
تدابیری اندیشیده شود که این باور در مسئوالن ایجاد شود.
 -۳در دوره کنونی نهضت تعاون زندگی میلیونها انس��ان را تحت تأثیر
قرار داده است .نیاز به روابط اجتماعی و اینکه ذاتاً انسان به دنبال تشکیل
اجتماع و مشارکت اجتماعی اس��ت و دین اسالم نیز بر وحدت سفارش
ک��رده و پرهیز از تفرقه را تأکید میکند ،در نتیجه اصل تعاون به عنوان
یکی از اصول اس�لامی مطرح و مسلمانان را به تحقق این اصل سفارش
میکند .بنابراین در راستای شکلگیری اجتماعات سالم ،توجه زیادی به
تعاون و همبس��تگی داشته و در قالب نظام تربیتی آن پدیده اقتصادی و
اجتماعی را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته و اصل یکپارچگی و روح
تعاون و ایثار را از ویژگیهای این نظام معرفی کرده است .بحث تعاون و
همکاری به عنوان ضرورتی اساسی و امری ذاتی برای بشریت و همچنین
ت کننده روح همدلی و همبس��تگی در جهت پیشرفت اجتماعات
تقوی 
انسانی و بهبود مسائل ،کاهشدهنده مسائل و مخاطرات و تضمینکننده
بقای بشریت مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف مورد تأکید
و توصیه قرار گرفته است .بنابراین در نظام بینالملل کنونی که انسان را
به عنوان یک ابزار در جهت دستیابی به توسعه و اقتصاد مورد توجه قرار
داده است ،در همه موضوعات اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی نیاز به تعاون
و همکاری مش��هود است و تعاون به عنوان حقوق همبستگی که الگوی
اعمال و رفتار بشریت باشد و بتواند بهوسیله آن به اهداف و مقاصد عالی
دس��ت یابد ،صرفنظر از توجهات اقتصادی در مبحث تعاون ،تالشهای
مبتنی بر تعاون بر اس��اس معنویت دقیقی اس��ت که زمینه همبستگی
عمیق مردم را فراهم میسازد .این همبستگی به عنوان نسل سوم حقوق
بش��ر یعنی حقوق همبستگی مطرحش��ده است که باید در تدوین سند
الگوی پیشرفت مورد تأکید قرار گیرد.
 -۴در حال حاضر ما در ش��رایطی هس��تیم ک��ه در آن عمل به عنوان
یک جمه��وری جهانی و ن��ه جمهوری مل��ی الزم میباش��د .بنابراین
جمهوری اسالمی در اصلیترین و پرمعناترین رفتارهای خود از موضع
جمهوریای برای جهان عمل کرده اس��ت ن��ه جمهوریای برای ایران.
جمهوری اسالمی ،اگر سخن امام خمینی ره مالک باشد ،اجرای نظریه
ایرانی برای جهان اس��ت .بنابراین باید سندی که به عنوان الگو تدوین
میشود دارای ویژگیهای بینالمللی و جهانی باشد تا بتواند کشورهای
اسالمی را زیر پرچم و حمایت خود قرار دهد.

دی ماه  1398شامره 76

معیارهاي سیاستگذاری اقتصادي :از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسالمی

معیارهاي بهینه پارتویی و هزینه فایده از مهمترین
معیارهایی هس��تند ک��ه در جریان رای��ج اقتصاد
مورد اس��تفاده قرار میگیرند .درباره رویکرد بهینه
پارتوی��ی دیدیم ک��ه انتقادات بس��یار زیادي را در
خ��ود جاي میده��د .محدودیت در ارائ��ه راهکار،
مبتن��ی بودن ص��رف بر رفاه ،خالص��ه کردن رفاه
در ترجیح��ات و مبتن��ی بودن آن ب��ر ارزشهای
غیراخالق��ی ،از مهمترین این انتقادها محس��وب
میشدند .همین انتقادها سبب شد که اقتصاددانان
سراغ معیار جدیدي بروند .رویکرد هیکس -کالدور
معی��ار دومی بود که اقتصاددانان ارائه کردند و این
معیار با اندکی تغییر به معیار هزینه -فایده تبدیل
ش��د .هر چند معیار جدید تا حد زیادي مشکالت
بهینهی پارتویی را ح��ل کرد ،اما خودش خالی از
نقص و ای��راد نبود .از جمل��ه مهمترین ایرادهایی
ک��ه به این رویکرد نس��بت داده ش��د عبارتاند از
مالك اول در سیاستگذاری مسئله توجه به
حقوق افراد است

مس��ئله قیاسناپذیري ،نتیجهگرایی ،تنزیل آینده،
موضوعات توزیعی ،مش��کالت اندازهگیری ،تورش
وضعی��ت اولی��ه ،بیتوجهی به وظایف ،مش��خص
نبودن مصادیق هزینه فایده ،طوالنی بودن فهرست
هزینهها و منافع ،انتخاب از بین بدیلهای مختلف
با خالص منفعتی مثبت و روش اندازهگیری هزینه
و فای��ده .با این حال اش��اره کردی��م که این معیار
داراي فواید زیادي است و نباید از آن غافل شد .در
واقع به نظر میرس��د که اصل موضوع هزینه فایده
بسیار قابل استفاده اس��ت ،اما آنچه که در ادبیات
اقتصاد متعارف از آن به عن��وان هزینه -فایده نام
برده میشود ،بسیار محدودکننده است و مشمول
انتقادات فوق میشود.
بع��د از نقد رویک��رد رای��ج ،نوبت به
موضوع اصلی این نوش��تار میرس��د
و آن رویک��رد اس�لام ب��ه مس��ئله
سیاستگذاری اقتصادي است که در
چینش سیاس��تها و انتخاب از میان
بدیله��ای مختلف ،اقتصاد اس�لامی
چه رویکردي به خود میگیرد .شروع
بحث از بی��ان مقدماتی در این زمینه
بود ک��ه مهمترین آن مس��ئله حقوق
اس��ت .ضمن ارائه معانی متعدد حق،
نش��ان داده شد که طبق تقسیمبندی
جدیدي که از حق صورت گرفته ،حق
در گذشته غالباً جنبه اخالقی داشته و
در گزارههای اخالقی و رفتاري به کار
میرفته است .مث ً
ال اگر کسی مرتکب
عملی میشد در مورد عمل او قضاوت

دیدگاه

دکتر عبدالمحمد کاشیان
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

میشد که آیا عمل او بر حق بوده است یا خیر؛ اما
امروزه وقتی از حق صحبت میکنیم الزاماً به دنبال
آن نیستیم که قضاوتی صرفاً اخالقی داشته باشیم،
بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعاي او هستیم و مفاد
حقوق بشر امروزي نیز همین است .به عبارتی همه
افراد یا موجودات داراي حق و حقوقی هس��تند و
بای��د به حقوق آنها توجه ش��ود .بنابراین از معناي
متعدد حق این معنا را برگزیدیم که حق در مقابل
تکلیف اس��ت .به عبارتی هر حقی ب��راي دیگران
تکلیف ایجاد میکند.
در تبیین مالکهای سیاستگذاری به این نتیجه
رس��یدیم که باید نحوه انتخاب از میان بدیلهای
مختلف به گونهای باش��د که حقوق افراد ذیحق
م��ورد تعرض ق��رار نگیرد و سیاس��تها در جهت
احقاق حقوق باش��د .به همین دلیل گفته شد که
مالك اول در سیاستگذاری مسئله توجه به حقوق
افراد است .این نگاه چه در فرآیندها و چه در نتایج
الزامی اس��ت و سیاستگذار مس��لمان در انتخاب
میان بدیلهای مختل��ف باید هم در نگاه به نتایج
و ه��م در انتخاب فرآینده��ا مانع از تضییع حقوق
شود .داللت اعطاء کل ذیحق حقه ،مسئله عدالت
است؛ یعنی زمانی که دولت به دنبال اعطاي حقوق
هر ذیحقی ب��ر میآید ،در واقع به دنبال برقراري
عدالت است؛ یعنی اولویت اول دولت این است که
عدالت را برقرار کند و باید در سیاستگذاریهای
خود عدالت را به عنوان مالك اصلی قرار دهد.
از طرفی انس��انها در مقابل منابع طبیعی و اشیاء
مس��ئول هستند و موظف به بهرهبرداری صحیح و
بهینه از آن هس��تند ..بهترین ن��وع بهرهبرداری و
تخصیص بهینه ای��ن منابع در ادبیات اقتصادي به
کارایی معروف اس��ت و در اسالم در حوزه اسراف و
تبذی��ر مورد بحث قرار میگیرد؛ و در نتیجه معیار
کارایی یا عدم اس��راف میتوان��د تحت این تعریف
جدید از حقوق مورد اس��تفاده قرار گیرد .چنانچه
بخواهی��م مصادیق احق��اق حقوق را برش��ماریم،

ب��ه موارد متعددي خواهیم رس��ید .با این حال در
این مجال به بیش از اینها اش��اره نش��ده است .به
نظ��ر ما گلواژههای اصل��ی مالکها همان مبتنی
بر حق بودن سیاس��تها چه در فرآیندها و چه در
نتایج ،عادالنه بودن ،مس��رفانه نبودن و کارا بودن
سیاس��تها اس��ت؛ اما این مس��ئله همه موضوع
نیس��ت ،بلکه ممکن اس��ت در بین سیاس��تهاي
مختلف ،چند سیاس��ت ی��ا انتخ��اب را بیابیم که
ویژگیهای فوق را داش��ته باشد ،حال باید پرسید
ک��ه در این صورت از بین چند سیاس��ت موجود،
کدام باید انتخاب ش��ود .در قسمت بعد به تشریح
این موضوع پرداخته خواهد ش��د .اشاره کردیم که
غای��ت همه سیاس��تگذاریهای اقتصادي ،بهبود
زندگی انس��انها اس��ت (ج��داي از اینک��ه بهبود
چه معنای��ی دارد) هیچ سیاس��تگذاری نباید به
چی��زي جز بهبود زندگی مردم بیندیش��د و صرفاً
مالکهایی مانند عدالت ،کارایی و عدم
اسراف میتوانند به عنوان گلواژههای
مالکهای سیاستگذاری اقتصادی مد نظر
قرار گیرند

رضای��ت آنها را مد نظر قرار دهد .ممکن اس��ت در
بی��ن بدیلهای متعددي که باید از میان آنها یکی
انتخاب شود ،موارد متعددي وجود داشته باشد که
همگی مبتنی بر حق و عدالت باشند ،ولی برخی از
آنها بیشتر در جهت رضایت عمومی باشند و برخی
دیگر کمتر .در اینجا حاکم جامعه موظف است که
رضایت اکثریت جامع��ه و توده مردم را به رضایت
اقلی��ت جامعه ترجیح دهد و سیاس��تی را انتخاب
کند که رضایت بیشتري را به همراه داشته باشد.
در مجم��وع س��نگ بناي تحلیل ما ک��ه به عنوان
مح��ور تمامی مالکه��ای سیاس��تگذاری مورد
استفاده قرار گرفته عبارت است از مسئله حقوق و
اینکه همه موجودات داراي حق و حقوقی هستند
و همی��ن حق و حقوق ب��راي دیگران
تکالیف��ی ب��ه هم��راه دارد .به همین
دلیل مالکهایی مانند عدالت ،کارایی
و ع��دم اس��راف میتوانند ب��ه عنوان
گلواژههای مالکهای سیاستگذاری
اقتصادی مد نظر قرار گیرند که البته
ه��ر ی��ک از این س��ه عنص��ر تعریف
ویژهای متناس��ب با مسئله حق دارند
و در نهای��ت اینک��ه ،این س��ه عنصر
تنها برخ��ی از مهمترین این مالکها
هستند و میتوانند مالکهای دیگری
هم اضافه شوند .ضمن اینکه با فراهم
بودن ش��رایط ح��ق و عدالت ،مبنای
رضای��ت عموم��ی میتوان��د مکم��ل
مالکهای سیاس��تگذاری باشد .در
یک نگاه کلی فرآیند زیر ،نشان دهنده
رفتار کلی یک سیاستگذار است.
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جایگاه برنامهریزی در پیشرفت اجتماعی ایران
دیدگاه

دکتر شهال كاظميپور

مطالعه و ارزیابی ادبیات توس��عه و توسعه اجتماعی در
این بررس��ی نشان میدهد که برای دستیابی به توسعه
اجتماع��ی میبایس��ت سیاس��تگذاری و برنامهریزی
داشته باش��یم .چنانکه کولگارنی ،اشاره میکند :توسعه
اجتماعی نتیجه مداخله آگاهانه و تعمدی و با استفاده از
ابزارهای سیاستگذاری و برنامهریزی ب ه منظور به وجود
آوردن تغییرات غیر تصادفی به س��مت اهداف مطلوب
است .همچنین جونز و پند ،مطرح میکنند که توسعه
اجتماعی وقتی امکانپذیر خواهد بود که دگرگونیهای
نهادی در جامعه صورت گرفته باشد و سیاستگذاری و
برنامهریزی اجتماعی برای پاسخگویی به تمام نیازهای
بش��ری انجا م ش��ده باش��ند .آنها اضاف��ه میکنند که:
توس��عه اجتماعی تلفیقی از «سازماندهی اجتماعی» و
«برنامهریزی و طراحی اجتماعی» اس��ت ،که استراتژی
سیاس��ی ،توس��عه اقتصادی ،حمایت اجتماعی ،تحلیل
برنامهریزی ،دولت و پژوهش ارزش��یابی را در کنار هم
میخواهد داشته باشد.
قانعیراد معتقد است که توسعه واقعی حاصل رفتارهای
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺶ دﻫﻪ برنامهریزی ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﺮان،
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﺎوي اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ﻛـﻪ او ًال حجم
ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ مصرف
شده ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ب ه دستآمده ﺗﻨﺎﺳـﺒﻲ
ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و با وجود پیشرفتهای ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ
در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣـﺪه ،ﺷﻜﺎف و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ با اﻫﺪاف و آرمانهای
ﻣﻠﻲ ﭼﻨـﺪان ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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خالق عاملین انس��انی توسعه میباش��د و مردم باید به
ط��ور دائمی در جریان برنامهریزی ،تأمین منابع ،اجرا و
ارزیابی طرحهای توس��عه مشارکت داشته و با رفتارها و
تصمیمگیریهای خود ،توسعه را بیافرینند.
عال��یزاد میگوید ،تحقق و تحکیم توس��عه و توس��عه
اجتماعی در هر جامعهای از یکس��و وابس��ته به امری
نظاممند و کنترلپذیر است یعنی همان سیاستگذاری
و برنامهری��زی که از س��وی دولتها صورت میپذیرد و
نظارت و کنترل بر اجرای برنامهها را اعمال میکند.
همچنین می��زان پذیرش و مش��ارکت و همیاری بدنه
جامعه و اج��زای درونی آن و باالخره مقصودی اش��اره
میکن��د ک��ه دولتهای قرن بیس��ت و یکم ب ه س��وی
دولتهای کمترین حرکت خواهند کرد ،چرا که دولت
کمتری��ن (از طریق برنامهریزی هدایتگر ،نظارتمحور
و مشارکتی) و توس��عه اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگر
هستند.
در حال حاضر ژاپنیها و آمریکاییها به عنوان دو نمونه
از کشورهای سرآمد توس��عهیافته شرقی و غربی عصر
فعلی ،هنوز برای تحقق آنچه محصول آیندهپژوهیهای
کشورش��ان است ،برنامه دارند .البته تردیدی نیست که
برای خود و مقتضای شرایطشان تعریفی پویا از برنامه را
به استخدام درآوردهاند .بنابراین هیچ فرد و ملتی بدون

برنامه نمیتواند رو بهجلو برود و پیشرفت کند.
در اکث��ر کش��ورهای آس��یای ش��رقی ،گزین��ش نظام
دیوانس��االری یک افتخار اس��ت .چنان ک��ه دولتها،
کارشناس��ان خود را از دانش��گاههای برجسته انتخاب
ش دیدهترین
میکنن��د .معم��والً وزارتخانهه��ا ،آم��وز 
تکنوکراتها را اس��تخدام میکنن��د .بانکهای مرکزی
نی��ز همانن��د نهادهای پژوهش��ی به ج��ذب ماهرترین
نیروها میپردازند .حقوق کارشناسان برجسته نهادهای
برنامهریزی توس��عه ،معموالً بسیار باالتر از وزارتخانهها
اس��ت .وزارت علوم و تکنولوژی کشور کره ،انگیزههای
مالی س��خاوتمندانه در اختیار متخصصانی که در خارج
تحصیلکرده و به کش��ور بازگش��تهاند قرار میدهد .در
واق��ع «فرار معکوس مغزها» ،عامل اساس��ی در ارتقای
مهارت در دیوانساالری کره بوده است.
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺶ دﻫﻪ برنامهری��زی ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﺮان ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﻫﻤﻪ ﺣﺎوي اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ﻛـﻪ اوالً حج��م ﻋﻈﻴﻤﻲ
ف ش��ده ،ﺑﺎ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ مص��ر 
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ب ه دستآمده ﺗﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و با
وجود پیشرفتهای ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮاﻫﺐ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣـﺪه ،ﺷﻜﺎف و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ب��ا اﻫﺪاف و
آرمانهای ﻣﻠﻲ ﭼﻨـﺪان ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،بررسی قوانین
اساس��ی کشور در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی
نیز نش��ان میدهد که نظ��ام اقتصادی ای��ران ،نظامی
متمای��ل به برنامهریزی است .قان��ون اساسی جمهوری
ل و چهارم)،
ل و س��وم و چه 
اسالم��ی ایران (اصول چه 
نظ��ام اقتصادی کشور را نظامی مبتن��ی بر برنامهریزی
عمومی ،منظم و صحیح ترسی��م کرده است .در اصول
دیگ��ری نیز وظایفی بر عهده دول��ت قرار گرفته که هر
چند از مق��والت اقتصادی نیست ،اما انج��ام مؤثر آنها
بدون توسل بهنوعی برنامهریزی منظم و صحیح ممکن
نیست.
از جمله این وظای��ف میتوان به توزیع منابع ،متناسب
ل و هشتم)،
با نیازها و استعداده��ای مناطق (اصل چه 
فراه��م کردن خدمات و حمایته��ای تأمین اجتماعی
(اصل بیست و نهم) ،تأمین وسایل آموزش رایگان (اصل
سیام) ،تأمین مسکن متناسب با نیاز (اصل سیو یکم)
ت (اصل سوم) ،اشاره
و ایج��اد رفاه و رفع فقر و محرومی 
کرد.
ب ه ع�لاوه ،اف��ق سند چشمان��داز 20ساله کش��ور ،که
دستیابی به جایگاه نخست منطقه را برای ایران در سال
 1404ترسی��م کرده است ،نیز مستل��زم برنامهریزی و
تدوین و اجرای الگوی توسعه بومی است.
همچنین در مبان��ی جامعهشناخت��ی ،دینشناختی و
آرمانه��ای الگوی پای��ه اسالمی ایران��ی پیشرفت ،به
جهتگیری تاریخ بهس��وی آیندهای پیشرفته در تمام
ابعاد م��ادی و معنوی ،خ��ردورزی و تمسک به عقل و
دانش بشری جه��ت تمدنس��ازی و پیشرفت اسالمی
و سالم��ت جسمی و روانی آحاد جامع��ه و بهرهبرداری
کارآم��د و عادالنه از طبیعت ،می��ل به کفاف ،استقالل،
امنی��ت و فراوانی اشارهشده که دستیابی به این اهداف
در ص��ورت تدوین و اجرای ی��ک برنامه جامع آیندهنگر

میسر خواهد بود.
ای��ن برنامهریزی موردنظر ،از چن��ان اهمیتی برخوردار
است که تنها در حیطه تصمیمگیری دولت (قوه مجریه)
نب��وده و در تهی��ه و تنظیم و اجرای آن ن��هتنها قوای
سهگانه ،بلکه م��ردم نیز از طریق شوراها باید مشارکت
داشته باشند .البته عالوه ب��ر قانونی بودن برنامهریزی،
خود برنامههای توسعه نیز باید در راستای قانون اساسی
تهیه و اجرا شوند.
پرواض��ح اس��ت که تعری��ف مجموع��های از شاخصها
میتوان��د بهگونهای روشمند امک��ان بررسی سازگاری
برنامهه��ا با قان��ون اساسی و اسن��اد فرادستی را فراهم
کند ،همچنین الزم به توجه است که با وجود فردگرایی
روششناخت��ی ک��ه همراستایی اساسی می��ان منافع
فرد و جم��ع و همراستایی می��ان اقتضائات کوتاهمدت
و بلندم��دت را پیشفرض میدان��د عم ً
ل
ال در موارد قاب 
توجهی ،این در یک راستا ب��ودن وجود ندارد ،بنابراین
برای ایجاد و تقویت هماهنگیهای ذکرشده ،میتوان و
باید اقدام به برنامهریزی کرد.
محققان مرک��ز پژوهشهای مجل��س در ادامه گزارش
خ��ود آوردهان��د :که اگ��ر «توسع��ه یافت��ن» ،بخواهد
ب ه ص��ورت یک جری��ان به جلو ب��رود ،بای��د اجماعی
بیناالذهان��ی و اتفاقنظر وج��ود داشته باشد .در زمینه
اجماع بیناالذهانی مشکالتی جدی وجود دارد .یکی از
مهمتری��ن دالیل ،نبود چنین مشخصهای را میتوان در
فراهم نبودن زمینههای الزم برای تضارب آرا و امکان و
جرئت نقد علمی دانست.
ب ه عالوه این فکر باید گسترش یابد که برای دستیابی به
این امر ابتدا الزم است تا مسائل مربوط به هماهنگی را
به نفع پذیرش وجود دیگران و تقویت صلح و آشتی در
درون و بیرون از مرزها حل کرد و شکاف ملت -دولت را
حتیالمقدور تقلیل داد.
برنامهری��زی خوب ،برآم��ده از مقدمات��ی ،نظیر وجود
دولته��ای یکپارچ��ه اس��ت ،زیرا حکومته��ا هر چه
یکپارچهتر باشند ،دارای اولویتبندی با ثبات و با اهداف
ملی میباشند .اما در جوامعی که جوهره دولتها بیشتر
از جنس نفوذه��ای ناهمگن است ،برنامهریزی میتواند
فاقد معنی و فقط هزینهبر باشد.
ب ه عالوه همچن��ان که قانون اساسی نی��ز متذکر شده
در سط��وح منطقهای ،محلی نیز با اتخ��اذ رویکردهای
مشارکتمح��ور ،بسیاری از امور میتوان��د واگذار شود.
بنابرای��ن سازم��ان برنامهریزی و مدیری��ت باید بپذیرد
ک��ه برای کمک به ایجاد اجم��اع ،دبیرخانه تهیه برنامه
باش��د و نه تهیهکننده برنامه .به طور نمونه اگر سازمان
برنامهریزی کشور بخواهد مطالعات فضایی بخشی را در
خ��ود متمرکز کند ،سند آمایش سرزمین به لحاظ فنی
غیرکارشناسی و به لحاظ مشارکتی ضعیف خواهد بود.
همچنین دلیل عمده دیگری که نشان میدهد ابزارهای
الزم ب��رای کنترل و هدایت مؤث��ر برنامههای توسعه به
وسیل��ه مرزنشینان و ب��دون ایجاد اجم��اع ملی وجود
ندارند ،نگاهی به عملکردها میتواند به لحاظ شناختی،
بینش و ذهنیت استبدادزده مرکز نشینی و نسخهپیچی
برای واحد ملی را تصحیح کند .برای نمونه اقتصاد ایران
نیازمند رش��د شتابان ،پایدار و اشتغ��الزا قلمداد شده
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اس��ت در صورتیکه اگر رشد پای��دار در اقتصاد کشور
ایجاد ش��ود آنگاه میت��وان به ایجاد شغ��ل در اقتصاد
امیدوار بود.
آنچ��ه صاحبنظران مطرح میکنند ،ل��زوم برنامهریزی
برای تحقق توسعه اجتماعی است .البته باید متذکر شد
که نه هر نوع برنامهری��زی ،بلکه برنامههایی که توسط
متخصصین و دیوانساالران قوی و با مشارکت ذینفعان
ن شده باشند .اهداف را با تکی ه بر منابع و امکانات و
تدوی 
آمارهای دقیق ،تعیین کرده و همچنین توسط مدیران
کارآم��د و قوی به مرحله اج��را درآیند و به طور مرتب
مراحل اجرای برنامهها ،مورد ارزیابی قرار گیرند.
توسع��ه اجتماعی که بر اس��اس برنامهریزی هدایتگر،
نظارتمح��ور و مشارکت��ی محقق شودد ب��ه بهگشت
ظرفیته��ای اجتماع��ی و از طری��ق آن ب��ه بهگشت
ظرفیتهای انسان��ی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی
منجر خواهد شد.
در بخ��ش تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت به

 56تدبی��ر اساسی برای تحقق ای��ن الگو پیشنهاد شده
است که عملیاتی شدن و تحقق اکثریت قریب بهاتفاق
آنها مستلزم داشتن برنامههای جامعنگر و پویا میباشد.
برای تدوین برنامههای جامع توسعه اجتماعی در کشور
و محقق ش��دن تدابیر ارائهشده در الگوی پایه اسالمی
ایرانی پیشرفت پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
 -1انجام مطالعات و تحقیقات جامع در زمینه زیربناهای
اقتص��ادی ،اجتماع��ی و فرهنگی کش��ور و ایجاد بانک
اطالعات جامع در مورد کلیه امور ،پدیدهها ،نهادهای و
سازمانهای کشور و شناخت دقیق وضع موجود کشور
در ابعاد مختلف.
 -2ایج��اد سازمانی مستقل از دولت ،جهت ساماندهی
امر برنامهریزی در کش��ور با حضور متخصصین و افراد
زب��ده و تحصیلکرده در زمینهه��ای مختلف ،با قدرت
ایج��اد بانکهای اطالعات��ی جام��ع و برنامهریزیهای
فضایی با استفاده از نرمافزارهای پیشرفته.
 -3استف��اده از حضور حداکث��ری ذینفعان در تدوین

برنامهها.
 -4یکپارچهس��ازی اه��داف در برنامهه��ا و اسن��اد
باالدستی مختل��ف ،از طریق بانکهای اطالعاتی جامع
و نرمافزارهای هوش مصنوعی.
 -5تعیی��ن دقیق شاخصهای اجرای��ی شدن و ارزیابی
سازمان برنامهریزی و مدیریت باید بپذیرد
که برای کمک به ایجاد اجماع ،دبیرخانه تهیه
برنامه باشد و نه تهیهکننده برنامه
برنامهها.
 -6مشخ��ص کردن ساختار نهاد نظارتی بر برنامهها در
سه مرحله تدوین برنامه ،اجرای برنامه و پایان برنامه.
 -7ارزیاب��ی کارآمدی ساختارهای نظارتی در دورههای
مختلف.
 -8انج��ام مطالعات اجتماعی مستمر و آیندهنگر جهت
بازنگری برنامهها.

گردشگری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

معرفی کتاب

کتاب گردشگری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نوشته
دکت��ر حمید ضرغام بروجنی و مریم صداقت بوده که در
سال  384 ،۱۳۹7صفحه ،انتشارات مهکامه ،آن را چاپ
کرده که در زیر خالصهای از آن آورده شده است:
مط��رح ک��ردن توسعه گردشگ��ری در قال��ب الگوهایی
نظیر الگوی اسالمی -ایران��ی پیشرفت ،میتواند یکی از
راهکاره��ای تحقق توسعه همه جانبه گردشگری باشد و
ش از پیش مورد توجه دانشگاهیان
انتظ��ار میرود که بی 
قرار گیرد .چرا که الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ب ه مثابه
الگوی��ی است که برآمده از نی��از جمهوری اسالمی ایران
در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
اس��ت و به نظ��ر میرسد این الگو ،جه��ت دهنده تمام
برنامهها ،سیاستها و فعالیتهای کشور در تمام حوزهها
به خصوص گردشگری بهعنوان یک س��ند باالدس��تی
خواهد بود .بدون داش��تن نقش��ه راه و الگویی جامع و
پیشرو ،جبران عقبماندگی تمدن اسالمی از جایگاهها
و موقعیتهای ممتاز گذشته و دستیابی به عزت و اقتدار
نظام اسالمی ممکن نخواهد بود .در سند الگوی اسالمی
ایران��ی پیشرفت ،هم سطح ،هم عمق ،ه��م گردآوری و
تولی��د مفهوم و معنا ب��رای شکلگیری این الگو و هم به این اساس میتوان گفت یکی از جنبههای ضرورت انجام
کارگیری چنین الگویی بهعنوان موتور محرکه تعالی در ای��ن کتاب ،تالش جهت ارائه مدلی ب��رای توسعه پایدار
همه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،دفاعی و اقتصادی گردشگری از دیدگاه اسالمی میباشد .از سوی دیگر و در
کشور متناسب با نیازهای کنونی و نیازهای آینده جامعه ارتباط با آرمانها نیز توجه به دو نکته ضروری است؛ اول
آنکه آرمانها باید با مبانی ارزشی و معرفتی سازگار باشد.
ایران مطرح است.
از ای��ن رو در ای��ن الگو اسالمی ب��ودن ،بدین معنا است دوم آنک��ه آن وضعیت آرمانی و ایدئ��ال باید بهگونهای
ک��ه مفاهیم ،شاخصها و اساساً هر چیزی که در معرفی باشد که قابلدسترسی و تحققپذیر باشد .بنابراین برای
پیشرف��ت دخیل است ،باید ناظر ب��ه تعریفی اسالمی از مدلسازی ،در نظر داشتن بایستههایی ضروری است که
پیشرفت باشد و بر مبنای نظری ،فلسفی و انسانشناختی این بایستهها شامل لزوم انجام کار نظری و شاخصسازی
اسالم مبتنی شده باشد .ایرانی بودن الگو نیز ناظر به این میباش��د .بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده ،میتوان
ن دهنده اهمی��ت و ضرورت نگارش این
است که باید در زمینه پیشرفت ،شرایط ،زمان و مکان را دالیل��ی که نشا 
در نظر گرفت .ب ه عب��ارتدیگر ،اسالم خود کامل است ،کتاب میباشد را به شرح زیر عنوان کرد:
ولی از آنجایی که در مقطع معینی این الگو اجرا میشود * ،نیاز به بازنگری در حوزههای مختلف علوم انسانی رایج
باید ویژگیهای زمانی ،مکانی و ظرف تحقق آن بهدقت در کشور؛
لحاظ شود .عالوه بر این ،قید ایرانی بودن ناظر به این مهم * کم��ک به تحقق الگوی اسالم��ی -ایرانی پیشرفت به
نیز میباشد که طراحی الگو باید توسط متفکران ایرانی و عنوان الگویی برای دستیابی کشور به پیشرفت؛
* شناخ��ت شاخصهای مؤثر بر توسع��ه گردشگری به
با توجه به مصالح و منافع کشور انجام شود.
هدف از الگوسازی ،توصیف و ارائه گزارشی از وضع موجود عنوان مقدمه دستیابی به پیشرفت؛
نیست ،بلکه مراد و مقصود از الگوسازی ،گذر از وضعیت * بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار کشور
موجود به وضعیت مطلوب است ،به همین جهت داشتن * معرفی شاخصه��ای گردشگری متناس��ب با الگوی
یک آرمان و مطلوب ،امری ضروری برای الگو میباشد .بر اسالمی ایرانی

* عدم انجام پژوهشی مشابه در حوزه مورد مطالعه.
با توجه ب��ه ضرورتهای نگارش کت��اب و دستیابی به
اه��داف ذکر شده ،این کتاب در ن��ه فصل تنظیم شده
اس��ت .در فصل اول ب��ه مفهومشناسی توسعه و توسعه
پایدار به عن��وان مبانی اولی��ه در درک الگوی اسالمی
ایران��ی پیشرفت پرداخته شده و پارادایمهای مرتبط به
آن م��ورد مطالعه و بررسی ق��رار گرفته است .در فصل
دوم ،مفاهی��م الگو ،پیشرفت ،اسالم��ی و ایرانی ،هم به
لحاظ تعری��ف لغوی ،اصطالحی و برداشتهای مختلف
آنه��ا و هم به لحاظ مبان��ی و زمینههای فکری و نظری
به منظور مفهومشناسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
آورده شده است .فصل سوم به الگوی پایه پیشرفت که
از پیشنیازهای طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ب��ه شمار میآید ،اختص��اص دارد و الزامها و مؤلفههای
ع��ام و خاص مؤث��ر بر تحق��ق الگوی اسالم��ی ایرانی
پیشرفت در زمینه گردشگری مورد کنکاش قرار گرفته
است .در فصل چهارم به عنوان الزام خاص اول در تحقق
الگوی اسالم��ی ایرانی پیشرفت در حوزه گردشگری به
مفهومشناسی گردشگری مذهبی و دیدگاههای مرتبط
ب��ا آن پرداخته شده است .فصل پنجم کتاب به اهمیت
گردشگ��ری اسالمی و نقش آن در همگرایی کشورهای
اسالم��ی به عنوان ال��زام خ��اص دوم در تحقق الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت توج��ه دارد .در فصل ششم به
تأملی در ابعاد توسعه پای��دار گردشگری و دیدگاههای
نظری مرتبط به آن به عنوان الزام خاص سوم در خطوط
کل��ی گردشگری در الگ��وی اسالم��ی ایرانی پیشرفت
پرداخت��ه ش��ده است .آمی��زش مفاهی��م گردشگری و
پای��داری در آموزههای قرآن به عن��وان سند باالدستی
همه امور ،برای تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به
عن��وان الزام خاص چهارم در گردشگری در فصل هفتم
کتاب مورد بررسی قرار گرفته است .فصل هشتم کتاب
ب��ه جایگاه گردشگری و توسعه پایدار آن در برنامههای
اول تا ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سند
چشمانداز توسعهی بخش میراث فرهنگی و گردشگری
و بیان��ات رهبری جمهوری اسالمی ایران به عنوان الزام
خاص دیگ��ری در پرداختن به موض��وع گردشگری در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت میپردازد و در فصل آخر
(فصل نهم) به دلیل اهمیت مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ب��ه معرفی این مرکز و اقدام��ات آن پرداخته
شده است.
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تبیین مبانی فکری سیاستگذاری كارآفريني
دیدگاه

10

دکتر هادی ثنائیپور
توسع��ۀ کسب و کار و بهبود محی��ط اقتصادی ،از زمان��ی دستیابی به نتایج در سیاستهای کسب و
عنوان
به
کارآفرینی
گذاری
ت
سیاس
در حال حاضر
لح��اظ مفهومی و نظری تفاوته��ای این مفاهیم کار ،کوتاهمدت است در حالی که چشمانداز زمانی
حوزههای در حال ظهور از جریان سیاستگذاری مشخص شوند .هر چند سیاست کارآفرینی با دیگر فرایند سیاس��ت کارآفرین��ی در بلندمدت تعریف
اقتص��ادی است که به خوب��ی توسعه نیافته است .موضوعات ازجمله سیاس��ت اقتصادی یا سیاست میش��ود .ارزياب��ي سیاستهای مرتب��ط با كسب
کارآفرین��ی از موضوعات کلی��دی میباشد که در کسب و کارهای کوچ��ک و متوسط تشابه داشته و كاره��اي كوچ��ك و متوس��ط بسي��ار سادهتر از
ح��وزه سیاستگ��ذاری در دهههای اخی��ر به آن و در پاره��ای اوقات همپوشان��ی نیز دارد اما نتایج سیاستهای كارآفريني است .عمدتاً برای ارزیابی
توجه نشده است .سیاستگ��ذاری کارآفرینی نیز ای��ن تحقیق مؤید آن است که سیاست کارآفرینی نتای��ج سیاسته��ای کسب و کاره��ای کوچک و
کمی استف��اده میشود؛ اما
موض��وع جدیدی اس��ت که سابقه مح��دودی در موضوع��ی منحصر به فرد ب��وده و نسبت به سایر متوس��ط از ابزاره��ای ّ
پژوهش و اجرا دارد اما با توجه به نقش کارآفرینی سیاستها از نظر اهداف ،نتایج ،تمرکز ،اولویت در ارزیاب��ی سیاسته��ای کارآفرینی ب��ا استفاده از
در توسع��ه اقتصادی و اجتماع��ی جوامع ،ضرورت مراحل چرخه کسب و ک��ار ،ابزار سیاستگذاری ،متغیره��ای کیف��ی انجام میشود ک��ه عمدتاً این
تدوین سیاست متناسب از اهمیت باالیی برخوردار نح��وه ارزیاب��ی و دورۀ زمانی دستیاب��ی به نتایج متغیرها واضح و روشن نیست.
است و بر تسهی��ل شرایط برای انجام فعالیتهای تفاوته��ای قابل توجهی دارد .سیاست کارآفرینی ضرورت��اً سیاستگ��ذاری کارآفرین��ی مق��دم ب��ر
کارآفرینان��ه در بسی��اری از سیاستهای دولتها ب��ه دنبال ارتق��ای کیفی��ت و رش��د فعالیتهای سیاستگذاری کسب و کار است و از لحاظ زمانی،
تأکید شده است.
کارآفرینانه اس��ت؛ در حالی که سیاست اقتصادی ابت��دا باید به سیاستگذاری کارآفرینی توجه کرد.
کم��ی از قبیل بهبود همانطور که در شکل زیر بررسی شد ،در مراحل
مطالعات نشان میده��د در بسیاری از پژوهشها در پ��ی افزایش شاخصهای ّ
و بیانیهه��ای سیاستگ��ذاری ،ب��ه رغم تشخیص بهرهوری و رشد شرکتها است.
اولیه فرایند کارآفرین��ی ،سیاستهای کارآفرینی
اهمیت سیاستهای کارآفرینانه ،توجه چندانی به ه��دف سیاس��ت کارآفرینی ،ایجاد فض��ا ،فرهنگ راهگش��ا است اما در مراحل راهاندازی کسب و کار
آن نشده و تنها به سیاستهای توسعۀ کسب و کار مطل��وب کارآفرینانه و ترویج کارآفرینی در جامعه و پ��س از آن نیازمند تنظیم سیاستهای کسب و
است که با تشویق افراد به شروع کسب و کار ،ایجاد کار هستیم.
فرصت یادگیری و توسعه مهارتها و توانمندسازی بدیهی است نسبت ب��ه سیاستهای کسب و کار،
افق زمانی دستیابی به نتایج در سیاستهای
آنها هم��راه است؛ در حالی ک��ه سیاست کسب و مخاطبان سیاسته��ای کارآفرینی تعداد بیشتری
کسب و کار ،کوتاهمدت است در حالی که
ک��ار به دنب��ال نوسازی کس��ب و کاره��ا و بهبود هستن��د (تمام اف��راد جامعه) چرا ک��ه احتماالً در
چشمانداز زمانی فرایند سیاست کارآفرینی در
رقابتپذیری آنه��ا است .بنابراین این نوع سیاست آینده قص��د راهاندازی کسب و ک��اری را خواهند
بلندمدت تعریف میشود
ب��ر شرکتها متمرکز اس��ت در حالی که سیاست داشت (کارآفرینان بالقوه)؛ اما مخاطب سیاستهای
پرداختهاند .این در حالی است که سیاستگذاری کارآفرینی بر افراد.
کسب و کار ،شرکتهای تازه راهاندازی شده یا در
کارآفرینی مفهوم��ي گستردهتر از سیاستگذاری ابزارهای سیاستهای کارآفرینی و کسب و کارهای حال فعالیت هستند(کارآفرینان بالفعل).
كس��ب و كار است .ب��ه رغم وج��ود شباهتهایی کوچک و متوسط نی��ز با یکدیگر متفاوت است به با توج��ه به ای��ن موض��وع ،گست��رۀ سازمانها و
بی��ن سیاستگ��ذاری کارآفرینی و کس��ب و کار ،نحوی که برای سیاستگذاری کارآفرینی بیشتر از نهاده��ای درگی��ر در فراین��د سیاستگ��ذاری و
تفاوته��ای قاب��ل توجهی نی��ز بین ای��ن دو نوع ابزارهای سیاستی نرم نظیر کمک به شبکهسازی ،اجرای سیاستهای کارآفرینی نیز بسیار بیشتر از
سیاست وج��ود دارد .سیاستگ��ذاری کارآفرینی توانمندسازی ،تعامل ،مشارکت و ترویج کارآفرینی سیاسته��ای کسب و کار خواهد ب��ود .از آنجا که
ب��ر خالف سیاستگذاری کسب و ک��ار ،بر افراد و استف��اده میشود؛ اما در سیاست کسب و کارهای سیاستهای کارآفرینی بیشت��ر بر فرهنگسازی،
کیفی��ت فعالیتهای کارآفرینان��ه تأکید دارد و به کوچک و متوسط بر استفاده از ابزارهای سیاستی توانمندسازی ،ترویج و توسعۀ کارآفرینی برای افراد
ایج��اد شرایط مناسب راهان��دازی و توانمندسازی سخت نظیر تأمین مالی ،دسترسی به منابع فیزیکی متمرکز است ،بنابرای��ن سازمانهای متعددی در
شرکته��ای ب��ا رشد ب��اال میپ��ردازد .از آنجا که و اطالعاتی ،توسعۀ فناوری و  ...تأکید میشود .افق حوزههای اجتماعی ،فرهنگ��ی ،اقتصادی ،قانونی،
سیاسته��ای کارآفرین��ی
سیاس��ی و فن��اوری درگیر
نیازمند برنامهریزی بلندمدت
تدوین و اجرای سیاستهای
و حمایت بخشهای مختلف
کارآفرین��ی میشون��د .از
اجتماع��ی ،اقتص��ادی،
جمل��ه این نهاده��ا میتوان
سیاسی ،قانونی و مالی است،
از سازمانه��ای فع��ال در
در مراح��ل سهگانۀ تدوین،
حوزهه��ای آموزش ،فرهنگ،
اجرا و ارزیاب��ی سیاستها،
رسانهها ،سازمانهای بخش
با چالشهای فراوانی همراه
عمومی ،نهادهای تصمیمساز
است .بنابراین ضروری است
در بخشه��ای مختل��ف
که به رغم تشابهات و ارتباط
حاکمیت��ی ،نهادهای مالی و
نزدی��ک بی��ن سیاستهای
اقتص��ادی نام ب��رد؛ اما برای
کارآفرینی و سایر موضوعات
سیاستهای توسعۀ کسب و
مشابه از جمله سیاستهای
کار؛ نهادهای مالی ،بازرگانی
همپوشانی حوزههای سیاست کارآفرینی و کسب و کار در فرایند کارآفرینی
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و اقتصادی سهم بیشتری خواهند داشت.
توصیهه��ای سیاست��ی ب��رای سیاستگ��ذاری
کارآفرینی عرضه میشود:
 از آنج��ا ک��ه ه��دف اصل��ی سیاستگ��ذاریکارآفرین��ی ،رش��د فعالیته��ای کارآفرینانۀ افراد
است ،سیاستگذاران به جای تدوین سیاستهایی
برای رشد شرکتها باید به افراد و رفتار آنها توجه
بیشتری داشته و هدف نهاییشان ،بهبود رفتارهای
کارآفرینانه افراد باشد.
 برای ایج��اد رفتاره��ای کارآفرینان��ه ،به بهبودنگرشه��ای کارآفرینانه نیاز داری��م .بدین منظور،
ایجاد برنامههای آموزش کارآفرینی در بخشهای
مختلف جامعه ،ایج��اد مراکز مشاورۀ کارآفرینی و
توسعۀ مهارتهای کارآفرینانۀ افراد ضروری است.
 ایج��اد فض��ا و فرهن��گ مطل��وب ب��رای انجامفعالیته��ای کارآفرینانه نیز اهمی��ت زیادی دارد.
برای توسعۀ فرهن��گ کارآفرینانه ب��ه الگوسازی،
توسع��ۀ ویژگیهای عموم��ی کارآفرینی ،حمایت
رسانهه��ا ،سازمانهای بخش عموم��ی و نهادهای
اجتماعی نیازمندیم.

 همانط��ور که پی��ش از این مطرح ش��د ،برایسیاستگذاری کارآفرینی باید به گامهای نخستین
فراین��د کارآفرین��ی توجه شود .ایج��اد هوشیاری
کارآفرینانه نسبت به فرصتهای موجود در جامعه
و فراه��م ک��ردن شرایط مناسب ب��رای تشخیص
فرصتها در این گ��ام اهمیت زیادی دارد .بخشی
از فعالیت سازمانه��ای حمایتی باید به شناسایی
و معرف��ی فرصتهای کارآفرینان��ه اختصاص یابد.
همچنین توزیع عادالنۀ منابع ،امکانات و اطالعات
نیز انگیزۀ بیشتری برای تشخیص و بهرهبرداری از
فرصتها ایجاد میکند.
 عموماً دولته��ا و بانکها به دلیل سیاستهایاشتغ��ال ،اعتب��ار بیشت��ر و اطمین��ان از بازگشت
وامه��ای تخصیص داده شده ،از شرکتها و کسب
و کارهای بزرگ حمای��ت میکنند؛ اما الزم است
بخشی از بودجه و اعتب��ارات به توسعۀ روشهای
نوین تأمی��ن مالی کارآفرینانه ب��ه منظور تسهیل
دسترسی به وامهای کوچ��ک و سرمایههای خرد
تخصیص یابد.
 -همچنی��ن اولویت سیاستگذاری کارآفرینی نیز

کاهش موان��ع ورود کارآفرینان به ب��ازار ،تسهیل
دسترسی به منابع مال��ی ،اطالعاتی و مشاورهای،
از آنجا که سیاستهای کارآفرینی بیشتر بر
فرهنگسازی ،توانمندسازی ،ترویج و توسعۀ
کارآفرینی برای افراد متمرکز است ،بنابراین
سازمانهای متعددی در حوزههای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،قانونی ،سیاسی و
فناوری درگیر تدوین و اجرای سیاستهای
کارآفرینیمیشوند

تسهیل شبکهسازی برای ترویج مشارکت و تعامل،
افزایش فرصت یادگیری و مهارت راهاندازی کسب
و ک��ار ،ارتقای کیفیت خدم��ات حمایتی و ایجاد
هوشیاری کارآفرینانه باشد.
 ارزیاب��ی سیاسته��ای کارآفرینانه ب��ا استفادهاز شاخصه��ای کیف��ی و با ه��دف افزایش عرضۀ
کارآفرین��ان کارآم��د و ماهر در دورهه��ای زمانی
بلندمدت باشد.

موسسه تحقيقات توسعه تايلند ()TDRI
)Thailand Development Research Institute (TDRI

شبکه فکری جنوب ()INSouth

شبکه فکری جنوب دركي را -از دیدگاه جنوبی -از مسائل جدید و در حال
ظه��ور در عرصه بینالمللی ،چالشها و فرصت آنها برای جنوب در برخواهد
داشت .شبكه فکری جنوب اين هدف را دنبال میکند كه به عنوان یک نقطه
مرجع برای جنوب در موارد زير خدمترسانی كند:
* تجزیه و تحلیل الگوهای موجود توسعه ،عدم تعادل در نظام جهانی فعلی
و محدودیتهایی كه آنها در فضاي توسعه و سیاست در جنوب با آن مواجه
هستند.
* راهحله��ای جایگزی��ن که ناظر بر نیازهای توسع��ه و اولویتهای جنوب
میباشد.
* ترویج اشکال جدیدی از همكاري جنوب -جنوب و جنوب -شمال.
اي��ن شبکه با ه��م روشنفکراني را ب��ه ارمغان میآورد ،در جن��وب از میان
سیاستگذاران ،پژوهشگ��ران و دانشگاهيان ،رسانهها ،بخشهای خصوصی
و جامعه مدنی گرد هم میآورد .شبکه از کار کمیسیون جنوبی الهام گرفته

بین الملل

موسسه تحقیقات توسعه تایلن��د ( )TDRIدر سال  1984میالدی تأسیس
ش��د .برای انج��ام تحقیقات سیاست و انتشار نتایج ب��ه بخشهای دولتی و
خصوصی .موسسه تحقیقات توسعه تایلند ،اولین موسسه تحقیقات سیاست
تایلند است .تصور شده بود ایجاد و ثبتنام به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی،
بنیاد غیردولتی است و به این ترتیب توسط تایلندی دولت سلطنتی شناخته
ش��ده است .موسسه تجزیه و تحلیل فنی و سیاست که تدوین سیاستهای
ب��ا پیامدهای بلندمدت برای حفظ توسعه اجتماعی و اقتصادی در تایلند را
پشتیبانی و فراهم میکند.
موسسه تحقیقات توسعه تایلند یک انديشكده سیاسي تایلندی غیرانتفاعی
غیردولت��ی متمرکز ب��ر مسائل توسعه اقتص��ادی و اجتماعی است .موسسه
دارای  6برنام��ه تحقیقاتی عمده میباشد :منابع انسانی و توسعه اجتماعی،
رواب��ط بینالمللی اقتصادی ،سیاستهای ک�لان اقتصادی ،منابع طبیعی و
محیطزیست ،علوم و توسعه فناوری و اقتصاد بخشی.

است .گزارش کمیسیون جنوبی تأکید کرد که جنوب را به خوبی در سطح
جهان��ی سازماندهی نشده و تا به ای��ن ترتیب در بسیج تخصص خود قابل
توجه ترکیب شده و تجربه ،و نه قدرت چانهزنی خود مؤثر نبوده است.
شبکه فکری جنوب توسط کار کمیسیون جنوبی الهام گرفته است .گزارش
متنی آن “چالش به جنوب” در اوت 1990میالدی شکل سند بنیاد کلیدی
برای این پروژه منتشر شده است.
گ��زارش دستاورده��ای جنوب و نقاط ضع��ف در زمینه توسع��ه ارزیابی و
دستورالعملها برای عمل پیشنه��اد شده است .اگرچه کمیسیون کار خود
را در ساله��ای پایانی دهه است که بسیاری از اقتصادهای در جنوب ویران
شده است .این کمیسیون همچنین نشان میدهد که چگونه کشورهای در
حال توسع��ه میتواند از طریق همکاری متقاب��ل قدرتمند شوند -و قدرت
چانهزن��ی .-توصیف چگونه ترتیبات جهان ب��رای تجارت ،امور مالی و نقص
ف ّن��اوری جنوب ،آن مصران��ه از کشورهای جنوب به عمل در همبستگی در
بسیاری از مذاک��رات شمالی -جنوبی .این نیز استدالل میکند که در حال
رشد وابستگی متقابل جهان��ی باعث میشود که کشورهای در حال توسعه
ی��ک فرصت عادالنهتر ب��رای فرار از فقر و رسیدن ب��ه توسعه پایدار ،داشته
باشند.
سایر اسناد بنیاد عبارتاند از:
 1967میالدی :منشور الجزایر :نظم نوین بینالمللی اقتصادیG77 -
 2000می�لادی :تاریخچه و ضرورت همک��اری نیروهای اس اس در علوم و
فنآوری
 2003میالدی :مراکش اعالمیه در جنوب جنوبی همکاریG77 -
 2005میالدی :دوحه اعالمیه و برنامه دوحه از عمل دوم  G-77در اجالس
سران جنوبی
 2008میالدی :پروژه ملی و نقش روشنفکر مشغول جنوب -یاش Tandon
 2008میالدی :نقش نهادهای جنوبی در مدیریت اقتصاد جهانی
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