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شمارگان چاپی 10000
شمارگان الکترونیکی 70,000

سومین نشست سالیانه
هم اندیشی
صاحبنظران و
پژوهشگران در حوزه
عدالت برگزار میشود
«س��ومین نشست سالیانه هماندیشی
صاحبنظ��ران و پژوهش��گران در
ح��وزه عدالت» ب��ا موض��وع «نظریه
عدال��ت اس�لامی و معیاره��ای آن»
م��ورخ پنجش��نبه  1395/12/19از
س��اعت  8تا 17در اندیشکده عدالت
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
برگ��زار میش��ود .برنامهریزی ش��ده
اس��ت این نشس��ت در چهار کارگروه
تخصصی«معیاره��ای شناس��ی در
نظری��ه عدال��ت اس�لامی» در چهار
محور؛ اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماعی
و فرهنگی با مس��ئولیت اس��تادان به
ترتیب آقای��ان؛ دکت��ر راغفر ،حجت
االسالم والمسلمین دکتر سیدباقری،
دکتر میرسندس��ی و حجت االسالم
والمسلمین دکتر ذوعلم برگزار شود.
زیر محوره��ای هر کارگروه تخصصی
عبارتاند از :عدالت توصیفی ،عدالت
تجوی��زی و معیاره��ای آن و نق��د و
ارزیابی معیارها.
حضور در نشس��ت مذکور ب��ه دو روش
ثبت نامی زیر در وبگاه justice.olgou.ir
ت��ا م��ورخ  1395/12/14امکانپذیر
است؛
روش  -1ش��رکت و حض��ور علمی از
طری��ق ثبت نام (انتخ��اب  2کارگروه
مورد تمایل).
روش  -2ارس��ال مقال��ه مرتب��ط ب��ا
محورهای نشست از طریق لینک.
شایان ذکر است مقالههای برتر نشست
جهت ارائ��ه در شش��مین کنفرانس
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (نمایه
در  ISCو چاپ مقاالت برتر در مجالت
علمی پژوهشی) ارس��ال خواهد شد.
صاحبنظران و پژوهشگران برتر در
حوزه عدالت مدعوین و مخاطبان این
همایش ساالنه هستند که امید است
با حضور مؤثر عدالت پژوهان ،ش��اهد
ارتقای نظری و عملی مس��ئله عدالت
در الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
باشیم.
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در نشست هماندیشی صاحب نظران حوزه معنویت مطرح شد:
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هم حوزههای علمیه و هم غیر حوزهها همه علوم را علم دینی بدانند،
این بینش آنها را معنوی خواهد کرد

نشس��ت تخصص��ي معنويت ب��ا پيام
دكتر احمد احمدي رئيس انديش��كدة
معنوي��ت در مورخه  23و  24دی ماه
در مشهد مقدس برگزار شد.
يكي از مسائل اصلي انديشكدة معنويت
كه در نظام مس��ائل و نظام موضوعات
اين انديشكده مورد تصويب قرار گرفته
است ،رابطة رشد معنوي با نظام تعليم
و تربيت رسمي میباش��د .معنويت از
منظر انديشكده ،اعتقاد راسخ به شعار
بنيادي��ن «ال ال��ه اال اهلل» در تبيين و
ترس��يم «توحيد و كلمه اهلل» اس��ت.
توحيدي ك��ه آغاز و فرجام انس��ان و
نقش��ة راه را بر اس��اس آية «انا هلل و انا
اليه راجعون» تبيين و تفسير میکند.
معنويت ركن اصلي و محوري است كه
هم��ه اصول ،فروع ،تمام عقيده و عمل
آدمي به آن گره خورده و چون زمزمي
دکتر فیرحی:

پیشرفت با قانون مالزمه
دارد اندیشه و اراده مقدمه
پیشرفت است
حجتاالسالم و المسلمین دکتر فیرحی
گفت :هر پیش��رفت دو مقدمه نیاز دارد.
اول داش��تن ی��ک اراده محک��م و دوم
اندیشه روشن .اگر اندیشه نباشد ،ارادهها
خسته و سرکوب میشود.
نشس��ت «مبانی حاکمی��ت و الگوهای
دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی
دکتر فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران روز دوش��نبه  4بهمنماه در مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت برگزار
شد.
وی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه
جامعه ما با وضعیت عقبماندگی روبهرو
ش��د ،گفت :اینکه چرا عقبماندگی رخ
داد چندین پرس��ش اولیه مطرح ش��د؛
مث ً
ال اینکه م��ا در برابر غرب ارتش قوی
نداشتیم .اما پس از مدتی به این نتیجه
رسیدند که عقبماندگی ناشی از وضعیت
اقتصادی است .وی ادامه داد :پس از آن
ایدهای پیدا شد که علت عقبماندگی ما
معطوف به این اس��ت ک��ه جامعه قانون
ن��دارد .بنابراین نس��بت عقبماندگی با
بودن یا نبودن قانون تعریف شد.
وی افزود :این س��ؤال مطرح شد که باید
مبنای این قانون چه باشد؟ از بستر این
بحثها بود ک��ه ایدهپردازیها در مورد
دولت جدید و نسبت آن ادامه در صفحه 2

زالل در سرتاس��ر «وج��ود» س��اري
و ج��اري میباش��د .به عب��ارت ديگر
«انسان» در بينش توحيدي به عنوان
محور و غايت خلقت تعيين و مجموعة
خلقت به گونهای مهندسي شده است
كه زمينه رشد و تعالي آفريدة برگزيدة
«خدا» را براي جانش��يني ذات ربوبي
فراهم میکن��د .معنويت ب��ه تعبيري
همان تابش نور خالق بر جس��م و جان
س��الك اس��ت .تابش نوري ك��ه باعث
دفع س��موم و آفتزدایي از س��رزمين
وجود میشود و به مصداق آيه شريفه
«ق��د افلح م��ن زكيها و ق��د خاب من
دس��يها» زمينه را براي پاش��يدن بذر
توحيد و ش��كفتن جوانههای عقالنيت
و رويش اس��تعدادهاي فطري و بالقوه
آم��اده میکن��د .معنوي��ت در ذات و
ماهي��ت خود باعث ش��فافيت وجود و

پاك ك��ردن زوائد و هرس كردن نهال
انديش��ه و به بار نشس��تن آن میشود.
معنويت يعني فضاي انديش��ه ،زندگي
و کنشهای انس��اني را خدایي كردن
و ايمان داش��تن ب��ه را بطة دوجانبه با
خال��ق مهربان (ف��اذ كرون��ي اذكركم
 .)...در چنين فضایي اس��ت كه انسان
رنگ خدایي میگیرد؛ عشق ،محبت و
رحمت بر همه الیههای زندگي میتابد
و ن��ور و اميد را ب��ه او هديه میکند و
زمينة ش��کوفایی و حرك��ت هدفمند
ب��ر م��دار توحي��د را فراه��م میکند.
معنوي كردن جامعه و محيط كس��ب
و كار نيازمند پاشيدن بذر معنويت در
همة اركان حاكميت ،به ويژه خانواده و
نظام آموزش��ي است .شناخت معنويت
به منزلة ش��ناخت بذر و خاك مناسب
و آگاهي از ویژگیها و

ادامه در صفحه 3

ت اندیشهورزی مرتبط با الگوی
برگزاری ده نشس 
اسالمی ایرانی پیشرفت در دانشگاه امام صادق (ع)
بر طب��ق چارچوب آئیننام��ه حمایت از
برگزاری نشس��تهای اندیش��هورزی در
مراکز دانش��گاهی و حوزوی ،ده نشست
اندیش��هورزی در زمینهه��ای مرتب��ط با
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در دانشگاه
ام��ام ص��ادق (ع) برگ��زار ش��د .موضوع
نشستها و نام سخنران هر یک از آنها به
شرح زیر میباشد:
 -1اولويت منافع جمعي بر منافع فردي و
نقش آن در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
(دکتر محمدحسن خاني)؛  -2بايستههاي
سياست خارجي در الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت (دکتر ابوذر گوهريمقدم)؛ -3
آسيبها و راهبردهاي نظام قانونگذاري
جمه��وري اس�لامي ايران ب��راي تحقق
پيش��رفت اس�لامي ايران��ي (تحلي��ل
ساختاري – شکلي) (دکتر محمدمهدي
غمام��ي)؛  -4نق��ش تح��زب در الگوي

اس�لامي ايراني پيش��رفت (دکتر حسن
مجيدي)؛  -5نظ��ام حقوقي کيفردهي و
کيفرگ��ذاري مطلوب در الگوي اس�لامي
ايراني پيش��رفت (دکتر سلمان عمراني)؛
 -6نظريه عدالت اقتصادي در بهرهمندي
از منابع طبيعي و انفال در الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت (دکت��ر محمد نعمتي)؛
 -7نحوه نگاه به انفال در الگوي اس�لامي
ايراني پيشرفت (دکتر محمدتقي محبي)؛
 -8تمدن اسالمي و الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت (دکتر محمدهادي همايون)؛
 -9مس��ئله بازار در الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت (دکتر محمدجواد شريفزاده)؛
 -10نس��بت فلس��فه حقوق و عدالت در
الگوي پيشرفت اسالمي (دکتر سيداحسان
خاندوزي).
گزیدهای از نشستها در شمارههای آتی
ماهنامه آورده خواهد شد.

کاهش منابع آب تهدیدی اکوسیستمی است (قسمت دوم)4 /
نگرشهای ساده انگارانه از شکوفایی جهان مادی در تدوین الگوی پیشرفت

مطلوب نیست 6 /

ارزیابی رشد کیفی و کمی تولید علمی کشور در سال 8 / 2016
الگوی مدیریت شبکهای سازوکار نهادینه شدن عدالت و مشارکت حداکثری در

الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی 9 /
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دکتر فیرحی:

پیشرفت با قانون مالزمه دارد /اندیشه و اراده مقدمه پیشرفت است

ادامه از صفحه 1

با مسئله پیشرفت مطرح شد .متفکران آن دوره احساس
میکردن��د که اصالحات سیاس��ی مقدم ب��ر اصالحات
اقتصادی است .اینکه کدامیک مقدمتر است مناقشهای
است که تاکنون نیز ادامه دارد.
وی گف��ت :نتیجهای که میخواه��م از طرح این مقدمه
بگیرم این است که ایده پیشرفت از زمانی مطرح شد که
ما متوجه عقبماندگی ش��دیم .وی در مورد مقدمه دوم
بحث خود گفت :مقدمه دوم من این اس��ت که موضوع
من چه نسبتی با این مکان به نام الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت دارد؟ وی ادامه داد :هر پیشرفت دو مقدمه نیاز
دارد .اول داش��تن یک اراده محکم و دوم اندیشه روشن.
اگر اندیشه نباشد ،ارادهها خسته و سرکوب میشود .لذا
هر پیشرفت دو مقدمه نیاز دارد .اول داشتن یک
اندیشه روشن پیششرط پیشرفت است.
این اس��تاد دانشگاه گفت :در مورد فکر پنج بحث روشن اراده محکم و دوم اندیشه روشن .اگر اندیشه نباشد،
داریم.
ارادهها خسته و سرکوب میشود .لذا اندیشه روشن
توضیح
چگونه
را
خود
جامعه
وضعیت
ایده
یک
اینکه
اول
پیششرط پیشرفت است.
میده��د و آن را چگونه بیان میکن��د .دوم نظام دانایی
اس��ت که ما از کدام ایدهها برای تبیین آینده اس��تفاده
میکنیم .سوم داشتن یک نظام ارزشی مشخص ،چهارم حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه
فکر روش��ن در مورد حکومت و نظام حکمرانی و پنجم وی گفت :در نظریه حکومت اس�لامی مبتنی بر والیت
فقیه نی��ز مفهوم ملیت وجود ندارد .اگر ش��ما خاطرات
سیاستگزاریهای مشخص است.
وی ادامه داد :در جامعه ایران از سال  ۱۲۹۳و به خصوص مرحوم طباطبایی را بخوانید در آنجا میگوید جانش��ین
از مش��روطه در حوزه فقهی ما چه��ار الگوی حکمرانی امام ،مرح��وم محمدباقر صدر باش��د .مداف��ع این ایده
مطرح شدند که این الگوهای حکمرانی به صورت تاریخی آیتاهلل مؤمن است که در کتاب خود «والیات االسالمیه
مطرح شد .وی افزود :اول الگوی مشروطه بود .ایده دولت و الحکومه االسالمیه» این بحث را دنبال میکند .دکتر
مش��روطه این بود که هیچ پیشرفتی رخ نمیدهد؛ مگر فیرحی ادام��ه داد :این ایده پنج اصل دارد .اول والیت و
اینکه مبتنی بر قانون باش��د و قان��ون مبتنی بر قرارداد نصب اس��ت که حاکمیت برای فقیه است و جایی برای
ملی ظاهر میش��ود .دوم الگوی دموکراسی اسالمی بود مردم دیده نمیشود .دوم اینکه والیت ،مشروط به بیعت
که ده س��ال قبل از حکومت پهلوی در ایران مطرح شد و رأی مردم نیس��ت .سوم والیت ،احتیاج به شورا ندارد.
و تفاوتهایی با دولت مش��روطه داشت .سوم جمهوری چهارم گس��تره مکانی والیت نامحدود است و مرزهای
اس�لامی بود که قانون اساسی رسمی ما است و چهارم ملی ندارد و پنجم حدود حاکمیت آن نامحدود است .وی
ایدهای بود که بعد از دولت نهم و دهم رونق پیدا کرد و گفت :این ایده نیز مش��کالتی داشت؛ از جمله اینکه این
دولت در مکانی به نام ایران مستقر بود ولی به مکان خود
آن بحث حکومت اسالمی بود.
توجه نداشت .در ادامه این ایده موضوع امالقری به وجود
دموکراسی اسالمی
آمد .وی ادامه داد :از مشکالت آن این است که مجلس،
دکتر فیرحی گفت :دموکراسی اسالمی ایدهای است که قوه مقننه حساب نمیشد و صرفاً ید تقنینی حاکم است.
بعد از شکست مشروطه مطرح شد و دو اصل داشت .اول ب��ه ملیت توجه ندارد .دولت م��درن را نفی میکند و به
اینکه قانون ما قرآن و شریعت هستند و نه قانون اساسی .تفکیک ق��وا و مکانیزم قانونگذاری و احزاب و انتخابات
اصل دوم هم رئیس انتخابی بود .میگفتند ما احتیاج به توجه نمیش��ود .در نهایت به تجربه صد ساله کشور نیز
قان��ون مجلس و قانونگ��ذاری نداریم و قانون ما همین بیتوجه است و حقوق مردم را نفی میکند .وی در مورد
شریعت اس��ت ،اما برای اینکه بتوانیم ش��ریعت را اجرا دو ایده مطرح شده مانند دموکراسی اسالمی و حکومت
کنیم؛ نیاز به رئیس انتخابی است که مردم آن را انتخاب اسالمی مبتنی بر والیت فقیه گفت :این دو ایده کارآمد
میکنند .وی ادامه داد :این ایده دو ایراد اساسی داشت .نخواهند بود اما میتوانند اخاللگر باش��ند و سیس��تم
اول اینکه این نظریه حاکمیت ملی را نادیده میگیرد و سیاسی و برنامهریزی را دچار آشفتگی کنند.
به مفهوم ایران توجهی ندارد و مفهوم ملیت در آن غایب
اس��ت .دوم اینکه به جای مجلس قانونگذاری ،مجلس دولت مشروطه
برنامهری��زی وجود داش��ت .یعنی مجلس متش��کل از دکتر فیرحی گفت :وقتی میتوان از پیش��رفت صحبت
کارشناسان هستند نه نماینده مردم .این ایده در  ۱۲۹۳کرد که نخستین گامهای پیشرفت را در مشروطه دنبال

در عثمانی به عنوان مجلس عدلیه مطرح شد که حدود
 ۱۶۰۰ماده قانونی داشت و مرحوم کاشف الغطا در عراق
آن را شیعیزه کرد.
وی گف��ت :ل��ذا در این ایده به ملت توجهی نمیش��ود
و مجلس در آن مجلس قانونگذاری نیس��ت و نس��بت
مجلس ب��ا رأی مردم قطع میش��ود .چون این مجلس
کارشناسان اس��ت نه نمایندگان .وی ادامه داد :این ایده
میگفت قرآن قانون اساسی ما است و ما باید به آن تکیه
کنیم که اگر ادامه میافت تقریباً چیزی ش��بیه داعش
ش��یعه از آن پدید میآمد .البته ای��ن ایده خیلی زود از
تفکر مسلمانی غائب شد.

کنیم .دولت مش��روطه دولتی است که در تاریخ تحقق
داشته ،ملی است و در عین حال اسالم نیز هست .یعنی
تجرب��ه تاریخ��ی دارد ،به حقوق مردم توج��ه دارد و در
چارچوب دستگاههای فقهی قرار میگیرد .وی ادامه داد:
دولت مش��روطه چند اصل مهم دارد .اول تفکیک حوزه
حقوق مردم و احکام ش��ریعت است .تا آن موقع چنین
تفکیکی وجود نداشت و این توجه وجود نداشت که مردم
در ح��وزه عمومی حقی دارند .دوم ظهور حقوق عمومی
و حوزه عمومی اس��ت .که در مورد آن این سؤال مطرح
اس��ت که این حقوق عمومی چ��ه چارچوبی دارد و چه
نسبتی با شریعت برقرار میکند؟ سوم اینکه مفهوم ایران
در این دوره به ش��دت جدی شده و ملیت خود را شکل
میدهد .چهارم ایده قرارداد و قانون اساسی گرایی است.
این استاد دانشگاه گفت :مرحوم نائینی در بحث چهارم
کلمهای دارد و آن این اس��ت که قانون اساسی جانشین
معصوم است .اگر معصوم نباشد هر کس که غیر معصوم
باشد میتواند خطا کند لذا باید معیارهایی درست کنیم
و بگوییم بر اساس آن عمل کند.
وی ادامه داد :لذا نتیجهاین دولت نوعی فرمالیس��م بود.
حتی حاکم مجبور بود به قانون تعلق داشته باشد .در این
قانون مجلس ملی یک مجلس قانونگذاری و ایرانی است
و چون قانونگذار است باید نماینده و وکیل مردم باشد.
دکتر فیرحی افزود :نتیجه بحث در این قسمت این است
که متفکران این دوره مثل مرحوم آخوند ،نائینی و غیره
معتقد بودند که پیش��رفت ممکن نیست مگر با قانون.
قانون ممکن نیست مگر با مجلس .تحقق مجلس ممکن
نیس��ت مگر اینکه نماینده مردم باش��د .لذا پیششرط
هر اصالحی را اصالح در دولت میدانس��تند .وی گفت:
چن��د ایراد به این نظریه وارد اس��ت .اول اینکه یک نوع
دوگانگی بین ش��ریعت و قانون وجود داشت .به طوری
که بین شریعتمداران و قانونمداران تضادی وجود داشت
که هیچگاه نتوانس��تند آن را حل کنند .روش��نفکران،
مذهبیه��ا را به اس��تبداد و خرافه مته��م میکردند و
مذهبیها هم روشنفکران را به وابستگی متهم میکردند.
وی ادامه داد :اشکال دوم این بود که محاکم جامعه هم
دو قسمت شد ،و یکدست نبود و محکمه شرع و محکمه
عرف پدید آمد .قوه قضائیه نتوانست شکل بگیرد و دولت
دوپاره ش��د .اشکال س��وم نیز این بود که پارلمانتاریسم
ناتوان بود و نمیتوانس��ت مش��کالت را حل کند چون
مس��ئله ش��ریعت و قانون روش��ن نش��ده بود .مجلس
لنگانلنگان بود به همین دلی��ل از آن عبور کردند و به
حداقلهای استبداد یعنی امنیت قانع شدند.
جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه

حجتاالس�لام فیرحی گف��ت :در ط��ول تاریخ معاصر
موض��وع حق مردم در ذه��ن ایرانیها باقی ماند و مردم
به دنبال به بار نش��اندن آن بودند .وی ادامه داد :ما یک
پیشرفت طبیعی داریم و یک پیشرفت مبتنی بر عقالنیت
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از دوره مشروطه تا کنون در حوزه فقهی
چهار الگوی حکمرانی مطرح شده است:
دولت مشروطه؛ دموکراسی اسالمی؛
جمهوری اسالمی و حکومت اسالمی.

وی ادام��ه داد :هن��وز در جمهوری اس�لامی بهرغم
اینکه مفهوم دولت پذیرفته ش��ده اما فعاالن سیاسی
ما اجم��اع ندارند که ای��ن دولت ملی و ی��ا امالقری
است؟ چون این موضوع روشن نیست بحث پیشرفت
ایرانیه��ا ،مس��لمانان ،مس��تضعفان و غیره روش��ن
نیس��ت و هدفگذاری مشخص نیس��ت .وی با طرح
س��ؤاالت دیگری گفت :این حاکمیت از آن کیست؟
ح��رف نهایی را چه کس��ی میزند؟ فقی��ه باید حکم
به مش��روعیت رئیسجمهور دهد یا اینکه مردم باید
مش��روعیت بخش��نده فقیه باش��ند؟ این سؤاالت در
افکار عمومی ما روش��ن نیس��ت و ما در مورد قانون
اساس��ی خ��ود گفتگو نکردهای��م .وی ادام��ه داد :ما
مش��کل فرمالیسم نیز داریم .میگفتند قانون اساسی
معیار داوری اس��ت اما بعضی اوقات ایدههایی داریم
که تصمیمات فرقانون اساسی ایجاد میکند و اصلی
داریم که خود قانون اساس��ی را میش��کند .ما هم به
فرمالیسم تکیه میکنیم و هم آن را رد میکنیم .وی
گفت :بحث از پیشرفت وقتی مشخص میشود که ما
اندیش��ه شفاف داشته باشم .باید تجربه تاریخی خود
در حوزه فکر را بررس��ی کنیم .قدمای ما گفتهاند که
پیش��رفت با قانون مالزمه دارد و قانون را باید اصالح
کرد .قانون اصالح نمیشود مگر اینکه نظام حکمرانی
را اصالح کرد.
دکتر فیرحی در پایان اظهار داش��ت :ای��ده ما در حوزه
حکمرانی هنوز شفاف نیست و یکدیگر را نقض میکنند
یا در آن اخالل ایجاد میکنند .اگر گفت وگو نکنیم بحث
از پیشرفت در شرایط ابهام کاری از پیش نمیبرد.

همحوزههایعلمیهوهمغیرحوزههاهمهعلومراعلمدینیبدانند.
اینبینشآنهارامعنویخواهدکرد
ادامه از صفحه 1

و آگاهی نیز وجود دارد .پیشرفت طبیعی این است که اگر
یک جامعه را به حال خود بگذاریم؛ امروزش با دیروزش
تفاوت میکند و اگر انقالب هم نبود این اتفاقات میافتاد
و مسئله خیلی مهمی نیست.
وی افزود :پیش��رفت جایی معنا دارد که ش��ما آگاهانه
هدفگ��ذاری کنید و به آن برس��ید .برنامههای دورهای
ژاپن ،آلمان و انگلس��تان از این دس��ت است .وی ادامه
داد :ای��ن ای��ده مبتنی بر ش��ش اصل اس��ت .اول اینکه
بی��ن حوزه حق و حکم پیوند برقرار میش��ود .بر خالف
گسست مشروطه بین حقوق مردم و شریعت ،جمهوری
اس�لامی در پی این بود که حقوق مردم و احکام شرعی
به هم پیوند بخورد .این اس��تاد دانشگاه افزود :دوم اینکه
جمهوری اسالمی حقوق عمومی که در مشروطه بود را
مس��دود نکرد و آن را باز کرد .سوم مسئله ملیت وجود
دارد و انتخابات آن داخل مرزهای ملی اس��ت .داس��تان
جاللالدین فارس��ی این مس��ئله را به خوبی نشان داد.
وی ادام��ه داد :چهارمین اصل این اس��ت که این دولت
نگفت که قانون اساس��ی ما قرآن است؛ بلکه گفت :باید
قانون اساسی نوشته شود .همین که قانون اساسی وجود
دارد یعنی یک نوع فرمالیسم برقرار است .لذا اصل پنجم
فرمالیسم و قانون است .اصل ششم آن نیز مجلس است.
دکتر فیرحی در مورد مش��کالت ای��ن الگو گفت :اینکه
گفته میش��ود در این الگو قانون جامع شریعت و حقوق
ملی است ،درست اس��ت ولی تاکنون نتوانستهایم آن را
تبیین کنیم.

درنشستهماندیشیصاحبنظرانحوزهمعنویتمطرحشد:
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مختصات اقليم جغرافيايي و فرهنگي است .بر اساس مباحث و گفتگوهای این نشست تخصصی حول سه
چنين منطقي است كه بررسي رابطة رشد معنوي و محور اصلی به شرح زیر متمرکز گردید:
نظام آموزش��ي در دستور كار انديشكده قرار گرفت و ال��ف .تربیت دینی و معن��وی در دورة کودکی اول و
مقاالت متعددي در اين خصوص در انديشكده ارائه و دوم با ارائة آقای دکتر محمود نوذری
در نهايت با حضور صاحبنظران حوزه و دانشگاه ،در ب .رش��د معنوی در دورة نوجوانی با ارائة آقای دکتر
نشست مشهد كه در تاريخ  23و  24دیماه در جوار مسعود آذربایجانی.
ملكوتي حضرت ثامنالحجج امام رضا (ع) برگزار شد ،ج .معنویت و شیوههای ارتقای آن در جوانان با ارائة
مورد بررسي همه جانبه قرار گرفت .رئيس انديشكدة آقای دکتر غباری بناب.
معنويت كه موفق به حضور در نشس��ت مورد اش��اره ای��ن نشس��ت که با حض��ور نمایندة محت��رم وزارت
نش��دند ،با ارس��ال پيامي با عنوان “همة علوم ديني آم��وزش و پ��رورش ،س��رکار خانم دکت��ر معصومه
اس��ت” فرمودند :بر اس��اس آيات قران كريم ،آدمي صمدی عضو هیئت علمی دانش��گاه برگزار ش��د ،در
موجودي است اين جهاني
ابتدا هریک از پژوهشگران
و آن جهان��ي ك��ه پس از
تحقیقات خ��ود را مطرح
رئیس اندیشکده معنویت :عالمان و متعلمان
م��رگ حيات��ي جاودان��ه
و س��پس صاحبنظ��ران
دینی فراگرفتن علوم دقیقه را برای شناخت
دارد و باي��د از اين گذرگاه
شرکت کننده در نشست،
طبیعت و اسرار آن جهت بسط معیشت در
ب��راي آن قرارگاه توش��ه
نقدها و دیدگاههای خود را
که
کاری
همان
دهند؛
قرار
خود
کار
برنامه
بردارد .ايش��ان با اشاره به
حول موضوع بیان کردند.
فرمايش امام علي (ع) كه عالمان مغرب زمین پس از رنسانس انجام دادند و در ادام��ه ،کارگروهه��ای
این تحول شگرف را پدید آوردند.
فرم��وده “اعم��ل لدنياك
تخصص��ی تش��کیل و هر
كانك تعي��ش ابدا ً و اعمل
یک از سه موضوع فوق در
ً
الخرت��ك كانك تموت غ��دا” «ب��راي دنيايت چنان نشستهای ویژه مورد نقد و واکاوی عمیق قرار گرفت.
بكوش كه گويي هميش��ه زن��ده خواهي ماند و براي در هریک از این کارگروهها ،هش��ت سؤال عمومی و
آخرت��ت نيز چنان عمل كن ك��ه گويي فردا خواهي هشت سؤال تخصصی مطرح و همة اعضای کارگروه
م��رد» فاصله گرفتن عالمان دين��ي از علومي چون؛ نظ��ر خ��ود را در حض��ور تدوین کنن��ده مقاله بیان
فیزی��ک ،ش��يمي ،رياض��ي ،صنعت و غی��ره را خطا کردند و موضوع پ��س از مباحث جامع و عمیق بین
دانس��ته و اظهار داشتند:
اعض��ای کارگروه ،توس��ط
شايس��ته اس��ت عالمان و
دبیر هری��ک از کارگروهها
متعلم��ان ديني فراگرفتن ایده جمهوری اسالمی مبتنی بر شش اصل است :جمعبندی و پس از طرح
پیوند بین حقوق مردم و شریعت؛ باز کردن
عل��وم دقيق��ه را ب��راي
مجدد در نشست عمومی،
ضرورت
ش��ناخت طبيعت و اسرار حقوق عمومی؛ ملیت و مرزهای ملی؛
جهت اعمال پیش��نهادها
قانون اساسی؛ قوانین عادی و مجلس
آن جهت بس��ط معيشت
پذیرفته ش��ده ،در اختیار
در برنام�� ة كار خ��ود قرار
پژوهش��گران مربوطه قرار
دهن��د؛ همان كاري كه عالم��ان مغرب زمين پس از گرفت.
رنس��انس انجام دادند و اين تحول ش��گرف را پديد آقای��ان دکت��ر آذربایجان��ی ،دکت��ر غب��اری و دکتر
آوردن��د .رئيس انديش��كدة معنوي��ت در پايان پيام نوذری ،نقدهای اعضای کارگروه را دقیق ،موشکافانه
خود آوردهاند :اكنون كه فرصتي فراز آمده اس��ت كه و علم��ی توصی��ف کردند و از آن ب��ه عنوان فرصتی
الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت علوم دقيقه و علوم مغتن��م برای تبیین جامعت��ر موضوع مورد نظر خود
انس��اني به معناي عام را در جرگة علوم الزم التعليم یاد کردند .از مصوبات این نشس��ت ،چاپ تحقیقات
بگنجاند ،همة علوم با اين نگرش ،علم ديني اس��ت و ارائه ش��ده در چارچوب سه الی چهار تک نگاشت در
ه��م حوزههای علميه بايد همه را فراگيرند و هم غير قالب دس��تورالعملهای مرکز الگوی اسالمی ایرانی
حوزهه��ا كه همة آنه��ا را فرا میگیرن��د؛ آنها را علم بود و مقرر ش��د هر یک از دبیران کارگروه ،مباحثات
دين��ي به معناي عام بدانند و پيدا بوده كه چون اين را جمعبن��دی و ب��ه طور مکت��وب در اختیار مؤلفان
بينش در بن و بنياد انديشة آنها است ،آنها را معنوي مقالهها قرار دهند.
تربيت خواهد كرد.
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کاهش منابع آب تهدیدی اکوسیستمی است

(قسمت دوم)

دکتر غالمرضا زارع (دانشآموخته دکترای جغرافیای طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس)
اشاره:

آب و مسائل مربوط به آن ،از جمله موضوعهایی است که در دو دهه اخیر در کانون توجه
مس�ئوالن ،مردم و رس�انههای گروهی قرار گرفته اس�ت .با توجه به اهمیت این موضوع،
مس�ئله آب و بحرانهای آن یکی از مس�ائل محوری و اس�تراتژیک مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت بوده که این مرکز سعی و اهتمام ویژهای در پرداختن به آن دارد .در شماره
قبلی ماهنامه و قسمت اول این مطلب ،به وضعيت مصرف كنوني و پيشبيني نيازهای آب
در كشور توضیحاتی آورده شد .در این شماره نیز مطالبی درباره سرانه مصرف آب در ایران
و مسائل مرتبط با آن ،تبیین شده است.

سرانه مصرف آب در ایران
در دهه  1330شمسي متوسط سرانه آب كشور بيش از  8000مترمكعب در سال بوده؛
ولي در حال حاضر اين رقم به حدود  1800مترمكعب كاهش يافته است و هنگامي كه
جمعيت كشور از مرز  80ميليون نفر عبور نمايد ،سرانه آب كشور به آستانه بحران يعني
كمتر از  1700مترمكعب خواهد رسيد (مختاری .)1392 ،در افق سال  1404جمعيت
كشور نزديك به  90ميليون نفر خواهد شد و بر اين اساس سرانه آب تجدیدشونده كشور
به  1530مترمکعب كاهش خواهد يافت كه به معناي پايين آمدن از آستانه بحران است.
در سال مذكور در مجموع  13استان كشور در مراحل مختلف بحران آب قرار خواهند
گرفت كه از اين ميان استانهای تهران و قم به ترتيب با سرانه  100و  349مترمکعب
در وضعيت بحران جدي قرار خواهند داشت ،استان آذربايجانشرقي تنها استاني است
ك��ه در طيف  500-1000مترمکعب قرار داش��ته و در مرحله كمب��ود مزمن آب قرار
خواهد گرفت .استانهای آذربايجان غربي ،اردبيل ،اصفهان ،خراسان رضوي ،خوزستان،
مركزي ،قزوين ،همدان ،بوشهر و گلستان نيز با قرار داشتن در بين طيف 1000-1700
در مرحله كمبود آب و  17استان باقيمانده كشور نيز باالتر از آستانه شروع بحران قرار
خواهند داش��ت (ش��کل  2 ،1و  .)3در جدول  3سرانه مصرف آب در ایران و کشورهای
همسایه مقایسه شده است.
جدول  -3سرانه مصرف آب برای هر نفر در سال در ایران و برخی کشورها
(ابراهیمیان و نهتانی)1392 ،
کشور

سرانه مصرف
برای هر
نفر در سال
(مترمکعب)

سرانه مصرف
کشاورزی
(مترمکعب)

سرانه
مصرف شرب
(مترمکعب)

سرانه مصرف
صنعت
(مترمکعب)

ایران

1233

1233

82

18

عراق

1482

1367

47

68

افغانستان

779

765

14

0

پاکستان

1072

1030

21

22

ترکیه

544

404

80

59

آذربایجان

2051

1385

99

567

عربستان

705

628

69

8

ارمنستان

977

642

293

43

ترکمنستان

5104

4978

86

39

کویت

164

86

73
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شکل  -1وضعیت بحران آب استانهای مختلف بر اساس نرخ تنش آب در سال 1390

شکل  -2سرانه آب استانهای ایران
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 30سال اخیر به دلیل کاهش بارشها ،منابع آبی به خوبی تغذیه نشدهاند .بنابراین
میتوان گفت که منابع آبی به دلیل استفاده بیش از حد و نبود توازن بین برداشت
و تغذیه ،کاهش یافتهاند و این موضوع میتواند یکی از چالشهای پیش رو در آینده
کشور است .با توجه به این موضوع ،به نظر میرسد که مسئوالن امر باید تصمیمهای
الزم و متناسب با وضعیت موجود را در اسرع وقت اتخاذ و اجرایی کنند تا از وقوع
خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری و یا تأثیرهای منفی آن کاسته شود .از دیگر
مشکلهایی که منابع آبی را به خطر انداخته است میتوان به کشاورزی ناکارآمد و با
بازده پایین اشاره کرد.
اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به نفت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهرهوری در
بخشهای مختلف اقتصاد کشور قلمداد میشود؛ بخش کشاورزی نیز از این قاعده
کلی مستثنا نیست .در حالی که این بخش  93درصد آب کشور به نرخ  83میلیارد
مترمکعب را مصرف میکند (احسانی و خالدی1383 ،؛ جلیل پیران .)1391 ،روی
هم رفته از راندمانی بین  30تا  35درصد در آبیاری در بخش کشاورزی برخوردار بوده
و بهرهوری آب به تولید در این حوزه  0/75کیلوگرم در مترمکعب است (Keramatzade
 .)et al., 2011سهم بخش کشاورزی با این حجم باالی مصرف آب ،معادل  15درصد از
تولید ناخالص ملی بدون نفت را تشکیل میدهد .در بین استانهای کشور ،بیشترین
سهم بخش کشاورزی در تولید داخلی بدون نفت به ترتيب بـه استانهای كرمـان،
شکل -3وضعیت بحران آب استانهای مختلف بر اساس نرخ تنش آب در سال  1404گلسـتان و اردبيل به ترتيب به ميزان  32 ،40و  30درصد اختصاص دارد ،سهمي كه
در استان تهران بـا پايينترين رتبه به  2درصد ميرسد (اليقي و همكاران.)1391 ،
با توجه به این مطالب میتوان گفت که کشور ایران با کمبود منابع آب مواجه است .بر اگرچه دولت ،با توجـه بـه اهميـت ايـن بخـش در ارتقـاي امنيـت غـذايي و
اساس گزارش مرکز آمار کشور ،جمعیت کشور ایران از تعداد  34میلیون نفر در سال تأثيرپـذيري كمتـر از كشـمكشهـاي بينالمللي و تحريمها به گسترش اين بخش
 1355به بیش از  80میلیون نفر در سال  1395رسیده است .به طور کلی ،پس از تمايل دارد ،ادامه رونـد كنـوني از جهـت منافع ملي و مديريت بهرهوري ممكن نيست.
وقوع انقالب اسالمی به واسطه تغییرهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی دو بنابراين توجـه بـه ضـرورت اجـراي ايـن اسـتراتژي كالن بايد به تدوين راهكارها
برابر شدن جمعیت کشور در یک بازه زمانی  25ساله را
و برنامههاي اجرايي مناسب جهـت تحقـق پايـدار و
میتوان مشاهده کرد .رشدی که به نظر میرسد در آینده
مطلـوب اين هدف اقدام كرد .وقوع خشکسالی ،تغيير
هم اگرچه با شیب مالیمتری ،با توجه به ساختار سنی اگرچه دولت ،با توجـه بـه اهميـت ايـن بخـش الگوي بارش و افزايش دما از جمله مسائلی است که منابع
جمعیت و باورهای اعتقادی قابل تکرار است.
در ارتقـاي امنيـت غـذايي و تأثيرپـذيري كمتـر آبی را تهدید میکند .موقعيت ايران و سيستمهاي بارشي
گسترش
به
ها
م
تحري
و
المللي
ن
بي
هـاي
ش
كشـمك
از
با افزایش جمعیت ،روند صعودی تقاضا برای آب امری
مؤثر بر ميزان بارش دريافتي عالوه بر حاكميـت شـرايط
طبیعی و مسلم است .اصوالً رشد جمعیت عامل اصلی اين بخش تمايل دارد ،ادامه رونـد كنـوني از خشك و نيمه خشك و دريافت يك سوم ميانگين بـارش
بحران آب در سطح جهانی است و میتوان آن را مادر جهـت منافع ملي و مديريت بهرهوري ممكن نيست جهـاني در ايـران موجـب قابليـت اعتماد پايين به بارش
بحران آب ( )The mother of water crisisنامید (Madani,
شده و ميزان بارش از سالي به سال ديگر به شدت متغير
 .)2014بنابراین یکی از عوامل مهـم تأثیرگـذار بـر کـاهش کیفیـت منـابع آب ،است .بيشترين مانع براي برنامهريزي كمبود آب حاصل از خشکسالی ،تصـادفي
افـزایش و تمرکـز جمعیت عنوان شده است .این عامل یکی از مهمترین عوامل فشار بـودن ايـن پديـده اسـت.
بیش از حد بر منابع آب در مناطق خشک (مثل کشور ایران) به شمار میرود ( Lefoy,خشکسالی به عنوان يك پديده اقليمي وجـود داشـته و خواهـد داشـت امـا
 .)2000عالوه بر این ،سهم جمعیت شهرنشین ایران از  20/7درصد در سال  ،1279دوره ،شـدت و فراواني آن تا حد زيـادي نـامعلوم اسـت .بنـابراين عقالنـي اسـت
طبق سرشماریهای دوره  1335تا  1385به ترتیب  61/3 ،54/3 ،47 ،38 ،31/4و بـراي كـاهش هزینهها و عوارض خشکسالی برنامهريزي مناسبي انجـام گيـرد
 68/5درصد افزایش یافته و در سال  1390از مرز  71درصد گذشته است .بنابراین (يحيـيآبـادي و رضـايي .)24: 1387 ،هرچند تغيير جزئي ذات اقليم به شمار
موازنه جمعیت به سود شهرها و زیان روستاها بر هم خورده است .به این ترتیب رشد ميآيد (نصرآبادي )1393 ،و اقليم ايران بهویژه در سالهاي اخير شاهد تغييراتـي
تعداد شهرها ،شکلگیری پدیده نخست شهری و تمرکز جمعیت در کالنشهرهای بـوده ،امـا مطالعـات اقلـيم ايـران كمبـود بـارش ايـران در دهههاي اخير را تأييد
تهران ،مشهد ،اصفهان ،اهواز ،قم و زاهدان با منابع محدود آب را اضافه کرد .نداشتن نميكند و حتي در يك نگاه كلي بارش ايران طـي نـيم سـده گذشـته حدود نيم
سیاستهای مناسب و اجرایی برای توزیع همگون جمعیت ،توزیع امکانات و توقف ميليمتر در سال افزايش داشته اسـت .اگـر ميـانگين بـارش ايـران را حـدود 250
روند افزایشی شهرنشینی موجب شده شهری مانند زاهدان با دسترسی محدود به ميليمتر در نظر بگيريم ،معلوم است كه بارش كشور در طـي نـيم سـده گذشـته
منابع آب در دوره زمانی  1335تا  1375از رتبه  25به رتبه  10جمعیتی در میان حـدود  10درصد افزايش يافته است و احتماالً اين افـزايش ادامـه خواهـد داشـت
شهرهای کشور برسد (ابراهیمزاده و نگهبان مروی.)1383 ،
(مسـعوديان.)1383 ،
عالوه بر سرانه باالی مصرف آب در شهرها ،به واسطه فرسودگی و عدم نظارت کافی اما تمركز الگوي زماني بارش ،وقوع بارشهاي سيالبي و كاسـته شـدن از بـارشهـاي
بر شبکههای آبرسانی به شهرها معادل  28درصد (چهار برابر نرخ گم شدن آب جامد نويدبخش شرايطي مطلوب نيست .سناريوهاي پيشبيني اقليم آينـده عمومـاً
در کشوری مانند آلمان و سنگاپور) از آبهای با کیفیت باال در انتقال به شهرها دريافـت بارش بيشتر همراه با سيلهاي شديدتر در مناطق مرطوب و بارش كمتر
به عنوان آب به حساب نیامده در شبکه آبرسانی شهری گم میشود (محمودی در مناطق خشـك بـا گستره وسيعتر براي خشکسالی را پيشبيني ميكنند
و سرلک .)1387 ،بالتبع ،این افزایش جمعیت ،نیاز به آب مصرفی بیشتری دارد .)Abbaspour et al., 2009( .عالوه بر آن ،تحليل روند دما نشان ميدهد كه در نيم
بنابراین استفاده از منابع آب (سطحی و زیرزمینی) جهت مصارف خانگی ،آشامیدنی سده گذشته دماي شبانه ،روزانـه و شـبانهروزي ايران به ترتيب با آهنگ حدود
و غیره در حال افزایش است .این افزایش جمعیت ،نیازهای غذایی نیز در پی داشته سه ،يك و دو درجه در هر صد سال افزايش داشته و اين به معني افزايش چهار
است .به همین دلیل زمینهای کشاورزی (با ورود ابزارهای پیشرفته کشاورزی) برای برابري ميانگين دماي ايران نسبت به ميانگين جهـاني اسـت .اين افزايش دما موجـب
تأمین این نیازها ،افزایش چشمگیری یافتند و این امر منجر به کاهش منابع آب افـزايش تبخيـر و تعـرق ،افـزايش نيـاز آبـي گياهـان و كاهش پهنههاي آبي و
سطحی و زیرزمینی شد .در صورتی که آمارهای اقلیمی ،نشان میدهند که در پوشش گياهي شده است.
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تضمنهای بنیادین الگوی
اثربخش اسالمی و ایرانی
پیشرفت

دکتر شهروز شریعتی (استادیار گروه علوم سیاسی (مسائل
ایران) دانشگاه تربیت مدرس)

زهرا س�لیمانیپور (دانشآموخته کارشناس�ی ارش�د روابط

بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد)

ب��ر خ�لاف دیدگاههای س��نتی که در آنها توس��عه،
مقولهای اقتصادی ارزیابی میش��ود ،در رویکردهای
جدید ،توس��عه حاصل اتخاذ رویکرده��ای اثربخش
در جوامع دانس��ته میش��ود و نظریهپردازان توسعه
معتقدند بنیانهای پیشرفت ،فرهنگی است .در همین
حال حکمرانی خوب مجموعه نظریههایی اس��ت که
از دهه  1980با هدف توس��عه همهجانبه کشورهای
در حال توس��عه مطرح شده اس��ت و بر نقش توأمان
دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی در پیش��رفت
تأکی��د دارد و تمرکز بر ش��اخصهایی مانند رهبری،
پاس��خگویی ،کارآم��دی ،اثربخش��ی ،قانونمحوری،
عدالت ،برابری و مش��ارکت سیاس��ی را عامل اصلی
پیش��رفت توصیف میکند .در همین حال ،جمهوری
اس�لامی ایران برای صدور انقالب اسالمی باید بتواند
الگویی کارآمد از پیش��رفت را ب��ه جهانیان ارائه دهد
که قابلیت تقلید داش��ته باش��د و در این مسیر عدم
الگوسازی دنیوی و نیل به حیات طیبه ،این گفتمان
را در مقاب��ل گفتمانه��ای مس��لط و متخاصم ناکام
خواهد گذاش��ت .بر این اساس ،جمهوری اسالمی به
عنوان نظامی مبتنی بر اس�لام شیعی که ارزشهای
فرهنگ��ی خود را متعلق به همه ابنای بش��ر میداند،
بر اس��اس رهنموده��ای امام خمین��ی(ره) و مطابق با
اص��ول و آموزهه��ای حکمرانی خوب بای��د بتواند به
س��اخت الگوی حیات طیبه مبادرت کند .همچنین
ب��ا عنایت ب��ه این نکته که انقالب اس�لامی به دلیل
منطق ضداس��تکباری و م��ادی خ��ود در برابر نظام
س��لطهای قدرتمند قرار گرفته اس��ت و به ش��دت از
جان��ب آنان مورد تهدید نرم و س��خت قرار میگیرد،
بای��د در مقابل این تهدیدها آنچن��ان که نظریههای
حکمران��ی خوب توصیه میکنن��د ،بر ضرورت حفظ
مش��روعیت و مشارکت و جهتگیری مورد اجماع در
مواجهه با تهدیدها دس��ت یاب��د و به دفاع منطقی و
متناس��ب بپردازد تا افزون بر حفظ بقا و برزیستن در
شرایط دشوار ،به مردم مستضعف جهان یاری رساند
و آنان را به س��عادت واقعی رهنمون سازد .در نهایت
باید گفت که دس��تیابی توأمان به اهداف انقالبی و
الگوی اس�لامی و ایرانی پیشرفت به نحوی که منجر
به صدور انقالب اسالمی ایران شود ،بدون اثربخشی،
رهبری ،مش��ارکت ،مشروعیت ،پاسخگویی ،عدالت و
کارآمدی و نیز تولید دانش و معنا در همه رشتههای
علمی و در عین حال رقابتی کردن تولیدات فکری و
مادی به هیچ عنوان محقق نخواهد شد؛ از این منظر،
الگوی اسالمی ایرانی پیش��رفت متکی به آموزههای
حکمرانی خوب در واقع به معنای شرط الزم و کافی
برای حصول به این موفقیت است.
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نگرشهای ساده انگارانه از شکوفایی جهان مادی
در تدوین الگوی پیشرفت مطلوب نیست

دکتر قاسم ترخان
این ،اگر بر تمام اجزای عالم ،قانون حکمفرما است و اگر
استادیار گروه کالم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
با علم میتوان از این قوانین آگاهی یافت و زندگی فردی
الگوی اس�لامی پیش��رفت از جهاتی با الگوی س��کوالر و اجتماعی انسانها را بهبود بخشید ،استقرار روح علمی
پیشرفت تشابه دارد ،ولی از جهاتی دیگر با آن متفاوت در هم ه س��طوح جامعه ،هدف بسیار مهمی خواهد بود
اس��ت .ابتنای این الگ��و بر مبناهای��ی در حوز ه معارف که به جهت آثار متعدد آن باید در الگوی پیشرفت مورد
اس�لامی تولی��د میش��ود؛ مانن��د خداش��ناختی ،لحاظ قرار گیرد .بر این اساس ،علمگرایی و روی آوردن
هستیش��ناختی ،انسانش��ناختی و ارزششناختی به به پژوهشهای علمی بایس��ت جایگاه ویژهای در الگوی
تفاوتهای چشمگیری میانجامد که نقط ه فارق الگوی پیشرفت داشته باشد و این چیزی است که با این مبنای
اس�لامی از سکوالر خواهد بود .مبانی جهانشناختی از دینی (اداره شدن عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات)
مهمترین مبانی است که به
میتوان به آن دس��ت یافت.
ویژگیه��ای کل��ی جهان از از آنجایی که الگوی پیشرفت باید در برابر نقطه  -2توج��ه ب��ه کار ،تالش و
نظ��ر اس�لام اش��اره دارد .از مطلوب در عرصههای زندگی ،اعالم موضع کند ،برنامهری��زی در الگ��وی
آنجایی که الگوی پیش��رفت ماهیت ازاویی جهان میتواند در ترسیم نقط ه مطلوب پیشرفت :برخی با استناد به
باید در برابر نقط ه مطلوب در عرصههای زندگی به کار آید .الگوی اسالمی مفاهیمی مانند قضا و قدر و
عرصهه��ای زندگ��ی ،اعالم پیشرفت باید بهگونهای تنظیم شود که انسانها را به حتمی��ت وقای��ع جه��ان،
موضع کن��د ،ماهیت ازاویی
جهانبینی اس�لام را منش��أ
بندگی خدا نزدیک کند و به سوی او رهنمون باشد.
جه��ان میتواند در ترس��یم
جم��ود و رک��ود در می��ان
نقط�� ه مطل��وب عرصههای
پیروانش دانستهاند .اما فهم
زندگی به کار آید .الگوی اسالمی پیشرفت باید بهگونهای دقیق و توجه به هم ه مفاهیمی که اسالم را عرضه کرده
تنظیم شود که انسانها را به بندگی خدا نزدیک کند و اس��ت ،نه تنها بیپایه بودن این ادع��ا را اثبات میکند؛
به سوی او رهنمون باشد .به عبارت دیگر این مبنا ما را بلکه جهانشناسی اسالم را عاملی در جهت پیشرفت و
به سمت الگوی خدامحور به لحاظ نظام تشریع هدایت پویایی میداند .اگر عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات
میکند که از قوانین و حقوق اسالمی اشراب شده است .اداره میش��ود ،برای آبادانی دنیا و طبیعت باید از علل
به عالوه اگر جهان خلقت ،آفرید ه خدا اس��ت و در این طبیعی بهره برد و آنها را به استخدام در آورد .بیگمان
جهت ،تفاوتی بین انس��ان و غیر آن نیس��ت و هر آنچه چنین چیزی در گرو کار ،تالش و سختکوشی است و
ش��یء بر او صادق اس��ت ،به او منتسب است و ماهیت بدون حصول و فراهم کردن اسباب ،انتظار تحقق چیزی
ازاوی��ی دارد ،در این صورت ضرر رس��اندن به مخلوقات بیجا خواهد بود .بر این اساس الگوی پیشرفت به منظور
الهی مانند درختان و حیوانها غیرمجاز تلقی میشود و دس��تیابی به پیش��رفت باید در نقط ه مطلوب ،اهمیت
صرفاً نفع انس��ان مطمح نظر نخواهد بود .به بیان دیگر ویژهای برای کار و تالش قائل شود و در راستای اصالح
اقتضای دیگر این مبنا آن است که جهت حاکم بر الگو و ارتق��ای فرهن��گ کار و ت�لاش ،تمهیده��ای الزم را
باید جهت عشق به همه موجودات باشد که نفع واقعی پیشبین��ی کن��د .اگر به لح��اظ قوس ن��زول ،از منظر
هم��ه را تأمین کن��د .بیگمان ماهیت خدایی داش��تن جهانشناسی اس�لامی در پس ظواهر طبیعت ،باطنی
جهان و برخورداری جهان از نظام احسن ،نقش اساسی برای هس��تی وجود دارد ،نباید در الگوی پیشرفت غیب
در تعرض نکردن به طبیعت
جهان نادیده گرفته ش��ود و
و پاسداش��ت حریم طبیعی
اگر بر اس��اس جهانشناسی
الگوی پیشرفت باید اهمیت ویژهای برای کار و تالش
آن دارد ک��ه در الگ��وی
اسالمی ،علل مادی ،خود به
پیش��رفت باید م��ورد لحاظ قائل شود و برای اصالح و ارتقاء فرهنگ آن تمهیدات علل غیرمادی وابستهاند و بر
الزم را پیش بینی کند.
قرار گیرد .بیشک مبنای یاد
ای��ن اس��اس ب��دون عل��ل
ش��ده در تحلی��ل و
غیرمادی ک��ه در طول علل
آسیبشناسی وضعیت موجود نیز به کار میآید و معیار مادی قرار دارند ،وجودی برای علل مادی متصور نیست
و ش��اخص ثابت و کالنی در پایش الگو تلقی میش��ود؛ و بدون شناخت آن دو نمیتوان به فهم کامل طبیعت،
یعنی با س��نج ه ماهیت ازاویی جه��ان میتوان به خأل دس��ت یافت ،باید برای علل معنوی و فراطبیعی سهم
وضعیت موجود پیش��رفت کش��ور پی ب��رد و برای آن جدی در الگوی پیش��رفت قائل ش��د .از سوی دیگر ،از
چارهاندیش��ی کرد .باور به این معنا که عالم بر اس��اس آنجایی که عل��م نمیتواند ش��ناختی را در این باره در
نظام اس��باب و مسببی اداره میشود ،آثار فراوانی را در اختی��ار ما قرار دهد و از تحلیل و تفس��یر جهان ناتوان
پی دارد که موجب تغییر بنیادین در الگوی پیش��رفت میباش��د ،ض��روری اس��ت در کن��ار روی آوردن ب��ه
میشود .از جمله اینکه -1 :انکار مبنای یاد شده ،نه تنها پژوهشهای علمی ،شناخت جهان غیب و قوانین حاکم
تعمیم نتیج ه تجربههای علمی را ناممکن میکند ،بلکه ب��ر آن از طری��ق متون دین��ی ،هدف اول��ی در الگوی
اصل ش��ناخت را دچار چالش میکند .بر این اساس در پیش��رفت باش��د .در الگوی پیش��رفت ،افزون بر لحاظ
صورت ان��کار این مبنا ،جایی برای ش��ناخت علمی در عوامل مادی باید به دو عامل کالن دیگر نیز توجه ویژه
الگوی پیشرفت باقی نمیماند .در مقابل ،پذیرش ویژگی ش��ود و نباید س��هم اعتق��اد ،اخالق و رفت��ار به عنوان
یاد ش��ده ،مبنایی برای گنجاندن پژوهشهای علمی و اقسامی از عوامل انسانی و غیرانسانی کمرنگ دیده شود.
عل��وم تجربی در الگوی پیش��رفت خواهد بود .افزون بر باید رکن اساسی در الگوی پیشرفت ،تأمین عدالت ،دفع
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و رفع ظلم باشد؛ یعنی سیستمها به صورت منظومهای جهان به ش��مار میآید .در این صورت الگوی پیشرفت
تأمینکنند ه عدالت باشند و ظلم در انواع و اقسام آن را باید ناظر به بعد ثابت و موقعیتی هدفگذاری شود .هم
ب��ر نتابند .باید عوامل غیبی در الگوی پیش��رفت دیده ناظر به بعد متغیر خواستار وضع قوانین موقعیتی و هم
ش��ود ،اما نباید بر اس��اس آن نتیجه گرفت که مسبب ناظر به بعد ثابت از قوانین جهانشمول دم زند .البته از
م��ورد انتظار ب��دون هیچ تخلفی در همی��ن دنیا واقع آنجای��ی که دین ناظر به دو بعد یاد ش��ده از دو بخش
خواهد ش��د؛ زیرا ممکن است سنت دیگری از وقوع آن ثابت و متغیر برخوردار است (بخش جهانشمول ادیان
جلوگیری کند و امر به آخرت موکول ش��ود .اما در هر الهی ناظر به بخش ثابت هویت انسان و جهان و بخش
حال هم ه این سنتها به تعالی روح انسان و کمال وی متغی��ر آن متوجه جنب ه متحول و متغیر عالم و آدمی
میانجام��د که از آن به پیش��رفت هم��ه جانبه تعبیر است) ،الگوی پیشرفت باید برای لحاظ این دو عنصر از
میش��ود .عنص��ر نظ��م در الگوی غربی پیش��رفت نیز دین اس�لام مدد گیرد .افزون بر ای��ن از آن جهت که
برجس��ته و مورد تأکید است؛ اما نکت ه فارق این الگو با کشف و استخراج عناصر ثابت و متغیر در دین خاتم بر
الگوی اسالمی پیشرفت در
عه��د ه فقی��ه و در پرت��و
آن اس��ت ک��ه در رویکرد عنصر نظم در الگوی غربی پیشرفت نیز برجسته دانشهای دین��ی (به معنای
اسالمی ،پایهریزی و ساخت و مورد تأکید است؛ اما نکت ه فارق این الگو با مت��داول در حوزهها) میس��ر
جامع��ه و بن��ای نظ��ام
اس��ت و در بخ��ش متغیرها،
الگوی اسالمی پیشرفت در آن است که در
اجتماعی بر اس��اس نظمی
دان��ش و عل��وم روز نق��ش
ک��ه در چارچ��وب رویکرد اسالمی ،پایهریزی و ساخت جامعه و بنای اساس��ی دارند و ب��ه صورت
جهانشناس��ی توحی��دی نظام اجتماعی بر اساس نظمی که در چارچوب مس��تقیم به کار میآیند ،در
میگنجد (نظمی که جامعه جهانشناسی توحیدی میگنجد (نظمی که جامعه الگوی پیشرفت پرورش فقیه
را ب��ه توحی��د و س��عادت را به توحید و سعادت اخروی میرساند) ،به عنوان در کن��ار پ��رورش عالم علوم
اخروی میرساند) ،به عنوان
تجرب��ی و مدیریت فقهی در
نقط ه مطلوب هدفگذاری میشود
نقط ه مطلوب هدفگذاری
کن��ار مدیری��ت علم��ی باید
میش��ود .در این صورت نظام اجتماع��ی ،هماهنگ و توأمان دیده ش��ود .بر اس��اس جهانبینی اس�لام باید
همس��و با نظام تکوین خواهد ش��د .نقط�� ه مطلوب در نیازهای مادی بشر تعدیل شود؛ نه تعطیل ،یعنی باید
عرص�� ه علم ،هنر و فن��اوری باید بهگون��های در الگوی زمینهه��ای ارضای صحیح این نیازها فراهم ش��ود که
پیش��رفت طراحی ش��ود ک��ه حام��ل ارزش و فرهنگ چنی��ن چیزی در پرتو برخورداری از نعمتهای جهان
اس�لامی باشد و بر این اساس هم ه کثرات را به وحدت طبیعت میسر خواهد شد؛ بنابراین در الگوی پیشرفت،
ارجاع دهد .خطوطی که الگوی پیشرفت برای انسان و ش��کوفایی جهان مادی نباید س��اده انگاش��ته شود و
طبیعت ترسیم میکند ،نه تنها نباید در تضاد با مسیر طراحی الگو بایس��تی به گونهای باش��د که زمینههای
طبیعی عالم باشد؛ بلکه باید کام ً
ال هماهنگ با آن باشد .پیشرفت در امور مادی را به عنوان نقط ه مطلوب فراهم
لحاظ این مبنای کلی در الگوی پیشرفت ،در حوزههای کند .پیش��رفت نکردن جوامع و درگیر ش��دن با فقر،
گوناگون به این شرح است -1 :در حوز ه اخالق و تربیت :بدبختی و غیره را نبایست در کمبود منابع جستوجو
از آنجایی که از منظر نظام ارزش��ی اسالم ،سعادت هر کرد؛ بلکه رذایل اخالقی و رفتارهای گناهآلود از عوامل
انس��انی در ش��ناخت مقصد هس��تی و انطب��اق رفتار مهم آن به ش��مار میآید .بنابرای��ن ارتقای ارزشهای
اختیاری وی با آن است و بدبختی و روسیاهی هر انسان اخالقی در اس��تفاد ه بهینه از منابع طبیعی و همچنین
نیز در آن است که مقصد را نشناسد و رفتار ،احساس و در روابط انس��انها و جوامع با یکدیگر ،از اهداف مهم
عملکرده��ای او را در جهت
الگوی اس�لامی پیش��رفت
این حرکت عمومی ،یکسان
تلق��ی میش��ود .در الگوی
است.
پویایی
و
پیشرفت
عامل
اسالمی
شناسی
ن
جها
و جهانشمول قرار نگیرد .به
پیشرفت الزم است ،توجه به
منظور تحقق اهداف اخالقی
جهان دیگر ب��ه عنوان مبنا
و تربیتی ضروری اس��ت نظامی از ارزشها محور الگوی لحاظ ش��ود که در این صورت در اخالق و معنویت از
پیشرفت شود که تأمینکنند ه مقصد گفته شده باشد .اهداف کالن این الگو خواهند بود .الزم است در طراحی
 -2در حوز ه امور عبادی :از آنجایی که اطاعت بش��ر از الگو سهم باور به جهان آخرت ،جدی انگاشته و جایگاه
فرمانها و دستورهای شرع به معنای هماهنگ شدن او اساسی حتی به منظور دستیابی به پیشرفت اقتصادی
با حرکت کلی عالم و قوانینی است که خدای متعال در نس��بت به ارتقای باورمندی به جهان دیگر در الگو در
آفرینش مقرر کرده اس��ت ،الگوی پیشرفت نیز بایست نظر گرفته ش��ود .به منظور دستیابی س��ریع و پایدار
نمایانگر این هماهنگی باش��د تا بستری برای تعارض ،پیش��رفت مادی ،ضروری اس��ت در الگوی پیش��رفت
تص��ادم و اصط��کاک با عال��م را فراهم نکند و مس��یر نسبت به آخرت ،اخالق و معنویت اهتمام جدی صورت
پیش��رفت را آسانتر کند -3 .در بعد سیاسی :بر اساس پذیرد :نخست در طراحی آن ضمن توجه به نظارتهای
مبنای یاد شده ،الگوی پیشرفت باید به گونهای تنظیم بیرونی ،نسبت به اسباب که به نظارت درونی میانجامد،
ش��ود که موجبات اتصال اجزای جامع ه توحیدی را در توجه جدی ش��ود .دوم اینکه تأمی��ن عدالت از اهداف
درون به یکدیگر (جامعهای هماهنگ و متحد در حرکت اساسی آن باشد که در مواردی اگر لطمهای به عدالت
و عم��ل) فراهم و در بیرون ،اج��زای موافق را جذب و وارد میآید ،برای پیش��رفت اقتصادی هم که ش��ده از
مخالفان خود را دفع کن��د .بیگمان پذیرش دو چهره قوانین و برنامههای ظالمانه پرهیز شود .سوم ،رفتارهای
برای جهان ،دو بعد ثابت و متغیر برای انسان که موضوع صحیح اقتصادی و در نهایت نائل ش��دن به پیش��رفت
پیشرفت است ،ترسیم میکند؛ زیرا انسان نیز جزئی از اقتصادی در کنار ارتقای معاد باوری دیده شود.
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تطبیق مقایسهای محتوای پیشنویس
سند «افق آینده پیشرفت» در حوزه
سیاست خارجی ،دفاعی و امنیتی
دکترایران غازی (اس�تاد دانش�گاه اصفهان و مع�اون پژوهش و

فناوری پژوهشگاه شاخص پژوه)

دکترامیر محمودزاده (استادیار و رئیس پژوهشگاه شاخصپژوه)

دکتراعظ�م مالیی (دکتری روابط بینالملل و پژوهش�گر ارش�د

پژوهشگاه شاخص پژوه)

امروزه ب��ا توجه به اهمیت روزافزون توس��عه یافتگی و
برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاس��ی برتر ،در اغلب
کشورها چش��ماندازی بلندمدت جهت ارائه تصویری از
آینده مطلوب کش��ور به منظور هموار س��اختن مسیر
توس��عه و تعامل با جریانهای منطقهای و جهانی تهیه
میشود .در این راستا اندیشمندان و پژوهشگران کشور
ما نیز به تدوین پیشنویس اولیه الگوی اجمالی پیشرفت
کشور (الگوی پایه) مشتمل بر بخشهای مبانی ،آرمان،
رس��الت ،افق و تدابیر پرداختهاند .پژوهش حاضر از بین
اسناد فوق ،سند «افق آینده پیشرفت» را انتخاب نموده
و کوشیده است با تحلیل محتوا و همچنین مقایسه مفاد
آن با س��ه کش��ور ترکیه ،مالزی و کره جنوبی ،رویکرد
سند را در حوزه «سیاست خارجی و امنیتی» مورد نقد
و تحلیل قرار دهد .از منظر غنای محتوای س��ند ،سند
افق چشمانداز آینده جمهوری اسالمی ایران جایگاه به
نسبت مختصری را به حوزه سیاست خارجی و امنیتی
اختصاص داده اس��ت (حدود  )%9و مواد مطرح ش��ده
نیز بس��یار کلی و بدون ارائه راهکارها و برنامهریزیهای
زمانبندی ش��ده مطرح شدهاند .سند چشمانداز مالزی
نیز ب��ه همین ترتیب دارای ایراده��ای محتوایی جدی
در حوزه مباحث سیاس��ت خارجی و امنیتی اس��ت؛ اما
س��ندهای ترکیه و کره جنوبی از نظر محتوای مباحث
سیاست خارجی غنیتر و پختهتر هستند .از منظر میزان
ابتکار و نوآوری نیز در اسناد توسعه ایران و مالزی ایدهها
یا مفاهی��م جدیدی در رابطه با نقش آینده کش��ور در
عرصه منطق��های و جهانی و یا راهکارهای نوآورانه برای
حل مس��ائل نوپدید ارائه نشده اس��ت و اسناد ترکیه و
ک��ره جنوبی کارآمدتر هس��تند .از منظر س��ازگاری با
دستاوردهای علمی در هیچ یک از این اسناد به مسائل
جدید علمی در رابطه با سیاست خارجی و امنیتی توجه
نشده است .از زاویه میزان توجه اسناد به اقتضائات زمانی،
مکانی و ظرفیتهای بومی سند مالزی در ضعیفترین
وضعیت قرار دارد .س��ند جمهوری اسالمی ایران بهطور
بسیار مختصر به اقتضائات اسالمی بودن نظام توجه کرده
است؛ اما مؤلفههای ایرانی ،ظرفیتهای بومی و موقعیت
استراتژیک ایران در بخش سیاست خارجی آن به چشم
نمیخورد .در این زمینه نیز اسناد کره جنوبی و ترکیه
شروتر بوده و بیشتر منطبق با مقتضیات زیست بومی
پی 
آن کشورها طراحی ش��دهاند .از منظر مشخص نمودن
فرایند پیشران به سوی آینده مطلوب ،اسناد جمهوری
اس�لامی ایران و مالزی به طرح راهکارهای بس��یار کلی
بسنده کردهاند و تعریف مشخص و روشنی از این فرایند
ندارند ،در حالی که اس��ناد ترکیه و کره جنوبی در این
زمینه شفافتر و عملکردیتر اقدام کردهاند.

8

شماره  47بهمن ماه 1395

ارزیابی رشد کیفی و کمی تولید علمی کشور در سال 2016

به دنبال بهروزرسانی اطالعات پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) در سال  2016سند سیاستهای کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری کسب مرجعیت
میالدی جمهوری اس�لامی ایران از لحاظ تولید برتر رتبه  20دنیا را کس��ب کرد .از این علم و فناوری در سطح بینالمللی در اولین بند از سند قرار دارد .هر چند افزایش کمیت
حیث در سال  2011میالدی ایران رتبه  39دنیا را در اختیار داشت (شکل  .)1تولید علم تولید علم از اهمیت بسزایی برخوردار است ،اما چنانچه این کمیت از کیفیت الزم برخوردار
برتر شامل مقالههای پر استناد و داغ میشود .این مقالهها در دسته مقالههای یک درصد نباش��د؛ منجر به مرجعیت نخواهد ش��د .مرجعیت به مفهوم اس��تفاده از علم تولید شده
برتر دنیا قرار میگیرند که در واقع مؤثرترین بخش از تولید علم دنیا را تشکیل میدهند .است و هم اکنون استنادها مهمترین شاخص سنجش مرجعیت هستند .پژوهشگرانی که
مقالههای پراستناد و داغ تولید میکنند.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بینالمللی پایگاه استنادی علوم جهان
اس�لام ( ،)ISCاز آنجا که یکی از اهداف پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس�لام ( )ISCنشر
و ترس��یم نقش��ه علمی حوزههای مختلف علم در کش��ورهای جهان اسالم ( )OICو نیز
ارزشگذاری کمی و کیفی مؤلفههای مختلف تولید علم در سطح کشور ایران و کشورهای
اس�لامی میباشد ،لزوم توسعه روابط این پایگاه با کشورهای اسالمی اجتنابناپذیر است.
سرپرست  ISCاظهار داشت :روند رشد  15ساله کل مدارک علمی ثبت شده دنیا در پایگاه
بینالمللی ) Web of Science (WOSو مقایسه آن با کشورهای اسالمی و نیز جمهوری
اس�لامی نشان میدهد که روند رش��د مدارک در دنیا  87درصد و در کشورهای اسالمی
 638درصد و در جمهوری اسالمی ایران  2067درصد در طول  15ساله ()2015 -2000
شکل  -1رتبه تولید علم برتر (مقالههای داغ و پر استناد) کشور -آی.اس.آی
بوده اس��ت .این امر نشان میدهد که نرخ رشد در کشورهای اسالمی  7برابر میزان رشد
دنیا و برای ایران بیش از  24برابر رشد علمی دنیا بوده است.
وی افزود :بررس��ی جایگاه دنیا ،کش��ورهای اس�لامی و ایران در
در س��ال  2016میالدی ،س��هم مقالههای پراس��تناد و داغ
در سال  2007میالدی سهم ایران از تولید علم برتر ./5
تولیدهای علمی در شش حوزه موضوعی مختلف :علوم کشاورزی،
کشور که در واقع به عنوان کیفیترین مقالههای دنیا شناخته
میشوند ،از کل دنیا  2/2درصد رسید .در سال  2007میالدی درصد بود .این سهم در سال  2013میالدی به  1درصد فنی و مهندسی ،علوم پزشکی و سالمت ،علوم انسانی ،علوم طبیعی
سهم ایران از تولید علم برتر  ./5درصد بود .این سهم در سال رسید و در سال  2015میالدی برای اولین بار سهم و علوم اجتماعی نشان میدهد که نرخ رشد کشورهای اسالمی و به
 2013میالدی به  1درصد رس��ید و در سال  2015میالدی ایران از مقالههای برتر دنیا از سهم ایران از کل کمیت خصوص ایران در پانزده سال اخیر در مقایسه با دنیا نیز قابل توجه
برای اولین بار سهم ایران از مقالههای برتر دنیا از سهم ایران از تولید علم دنیا پیشی گرفته و به  1/6درصد رسید .میباشد .در حوزه علوم کشاورزی نرخ رشد دنیا برابر با  81درصد
اس��ت ،در حالی که در کش��ورهای اسالمی این نرخ  433درصد و
کل کمیت تولید علم دنیا پیشی گرفته و به  1/6درصد رسید.
در ایران  1535درصد میباشد .در حوزه علوم پزشکی و سالمت نرخ رشد تولیدهای علم در دنیا
از ابتدای سال  2016سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا  1/8درصد است.
برابر با  79درصد و برای کشورهای اسالمی  523درصد و برای ایران  2464درصد؛ در حوزه علوم
طبیعی نرخ رشد در دنیا  73درصد و در کشورهای اسالمی  580درصد و ایران  1492درصد و
در نهایت در حوزه علوم اجتماعی نرخ رش��د علم دنیا برابر با  83درصد و در کشورهای اسالمی
 953درصد و ایران  1416درصد میباشد .همچنین نرخ تولیدهای علم دنیا در کلیه حوزههای
موضوعی رشد 87 ،درصد بوده؛ در حالی که این نرخ برای کشورهای اسالمی برابر با  638درصد و
برای ایران  2067درصد میباشد و این به معنای آن است که نرخ رشد علم در کشورهای اسالمی
بیش از هفت برابر دنیا و نرخ رشد تولید علم 24 ،برابر جهان است.
سرپرس��ت  ISCاظهار داشت :الزم به ذکر است که سهم تولید علم کشورهای اسالمی در
س��ال  2000برابر با  1/8درصد بود که در سال  2015به  7/2درصد یعنی  4برابر افزایش
یافته اس��ت .همچنین سهم تولید علم ایران در دنیا در سال  2000برابر با  0/1بود که در
شکل  -2سهم ایران از کل کمیت و مقالههای برتر دنیا (مقالههای پراستناد و داغ) -آی.اس.آی سال  2015به  1/5درصد یعنی  15برابر افزایش یافته است (شکل  .)4الزم به ذکر است که
تعداد مدارک با کمیت تولید علم تنها یکی از شاخصهای رشد و توسعه علمی کشور بوده
مقایس��ه تعداد مقالههای کیفی در سال  2016در مقایسه با سال  2007نشان از  4برابر و رشد کمیت تولید علم از شروط الزم برای توسعه علمی است ،اما شرط کافی نیست .در
شدن تعداد این مقالهها دارد (شکل  .)2ایران در خالل سالهای  2007تا  2016به ترتیب توسعه علمی توجه و تأکید به سایر شاخصها از جمله کیفیت تولیدهای علمی و استنادها،
 246 ،186 ،147 ،105 ،74 ،86 ،52 ،42 ،56و  223مقاله پراس��تناد و داغ تولید کرده مش��ارکت و دیپلماس��ی علمی ،اثرگذاری فناورانه و نوآورانه علم ،اثرگذاری اقتصادی علم
است .میزان کل تولید علم دنیا در همین دوره زمانی به ترتیب  ،11728 ،11222 ،10495اهمیت زیادی دارد .بنابراین تکیه صرف به کمیت تولید علم باعث توسعه علمی نخواهد شد.
 15322 ،14767 ،14344 ،13648 ،12925 ،12128و  10083بوده است (شکل .)3

شکل  -3تعداد مقالههای پراستناد و داغ کشور -آی.اس.آی

شکل  -4مقایسه درصد رشد تعداد مدارک ثبت شده در حوزههای موضوعی مختلف در
)2015 -2000( WOS
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الگوی مدیریت شبکهای

سازوکار نهادینه شدن عدالت و مشارکت حداکثری در الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی
حجت االسالم والمسلمین
وسـیله آن عـدالت ،کرامـت انسـانی ،مسئولیتپذیری و
عبدالعلی رضایی
مسابقه در خیرات پاس داشته میشود .الگوی مدیریت
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم
ش��بکهای ،به لحاظ ماهیت ارتباطزائی که دارد ،شکل
اجتماعی جدیدی از روابـط و تعـامالت انس��ـانی را در
الگوی مدیریت شبکهای نوع و شکل تازهای از ساختار تمـدن نوین اسالمی به نمایش میگذارد که زمینهساز
فعالیتهای سازمانی اس��ت که از ظرفیت چشمگیری و محرک پیشرفت در مقیاس ملّی و فراملّی خواهد بود.
در پیدای��ش همگرای��ی ،همفک��ری و هم��کاری ب��ه گسترش منطق و الگوی مدیریت شبکهای برخواسته از
ص��ورت غیرمتمرکز و چندس��ویه در مقی��اس ملّی و تفکر و بینش دینی ،عزمی اجتماعی در س��طح تمدنی
فراملی برخوردار اس��ت .مقام معظم رهبری خطاب به ایجاد میکند ،که جایگاه آن از س��طح منافع اجتماعی
طراحان ،برنامهریزان و کارشناس��ان الگوهای توس��عه خاصی (س��رمایهداری نوین) که در ش��بکههای مادی
کش��ور فرمودند« :دل به الگوی غربی و مدلسازیهای بیان ش��ده ،فراتر اس��ت .بنابراین غیبت ی��ا حضور در
غربی نس��پارید .او نمیتواند کش��ور را نجات بدهد؛ او روابط و س��اختارهای شبکهای و بالندگی هر شبکه در
نمیتواند پیشرفت کشور ما را تنظیم کند» ،مدلسازی برابر دیگر ش��بکهها ،منـابع حیـاتی برتـری و تغییر و
و الگوس��ازی ،کار خود شما اس��ت؛ یعنی کار نخبگان تح ّول را در جوامع رقم میزند .جامعهای را میتوان به
ما اس��ت .در تحقیقات دانش��گاهی باید دنبالش بروند ،درستی جامعه شبکهای نامید ،که ویژگـی آن ،برتـری
بحث کنن��د و در نهایت مدل پیش��رفت را برای ایران در ساخت ارتباطات اجتماعی بر پایه عدالت ،معنویت و
اسالمی ،برای این جغرافیا ،با این تاریخ ،با این ملت ،با توجه به منافع عموم جامعه و مقبولیت حداکثری را به
این امکانات ،با این آرمانها
دنبال داشته باشد .شبکهها
ترس��یم و تعیین کنند و بر
س��اختارهای ،بازی هستند
اس��اس او حرک��ت عمومی جامعهای را میتوان به درستی جامعه شبکهای ک��ه میتوانند ب��دون هیچ
نامید ،که ویژگـی آن ،برتـری در ساخت
کشور به سوی پیشرفت در
محدودیتی گسترش یابند و
بخشه��ای مختلف ش��کل ارتباطات اجتماعی بر پایه عدالت ،معنویت و توجه نقاط شاخص جدیدی را در
بگی��رد« .الگ��وی مدیریت به منافع عموم جامعه و مقبولیت حداکثری را به درون خود پذیرا شوند.
دنبال داشته باشد.
شبکهای» مناسبترین الگو
ساختار اجتماعی مبتنی بر
ب��رای تحق��ق اه��داف فوق
الگوی ش��بکهای ،سیس��تم
میباشد.
بس��یار باز و پویایی اس��ت که بدون اینکه توازن آن با
مهمتری��ن ویژگیه��ای ای��ن الگ��و عبارت اس��ت از :تهدی��دی روبرو ش��ود ،توانایی نوآوری دارد .ش��بکهها
انعطافپذیری ،گس��ترشپذیری ،تراک��م غیرمتمرکز ،ابزار مناس��بی برای پیش��رفت در بخش اقتصاد و نظام
ساختارش��کنی ،ن��وآوری ،حف��ظ هویت و اس��تقالل ،اقتص��ادی غیرمتمرک��ز و مش��ارکتگرای جمه��وری
مش��ارکتجویی ،تعادل و تعاملگرایی .بر این اس��اس اسالمی ایران که متّکی به سه رکن خصوصی ،عمـومی
شبکهای شدن مدیریت و کلیه فعالیتها ،موجب قوت (وقـف و تعـاونی) و دولتـی است ،برای فرهنگ و نظام
بخشیدن به شکلگیری نهادهای غیرمتمرکز و تضعیف فرهنگ��ی متّکی ب��ر اجتهاد بالنده و متناس��ب با زمان
نهادهای اقتدارگرا ،یک سویه ،انحصارگرا ،بسته و ایستا و مکان تفکر ش��یعی ،برای نظـام سیاس��ـی مبتنی بر
خواهد بود .نیروی انسانی در الگوی شبکهای متناسب مردمساالری دینی که با پردازش سریع ارزشها ،درک
با میزان حضور در تصمی مس��ازی ،تصمیمگیری ،اجرا ،ش��رایط جدید و تکاملگرایی تاریخی پیش��رو ،که بـه
س��هم تأثیر پی��دا میکند و قابلیتها و اس��تعدادهای طرف جامعه مهدوی در حال حرکت است ،میباشد .بر
نهفته ،امکان بروز و ظهور مییابد و جامعه اس�لامی با این اساس ،ریختشناسی شبکهای ،منبـع سازماندهی
توان حداکثری و مش��ارکت همه جانبه مسیر پیشرفت مجـ��دد بنیادین رواب��ط «قدرت ،اطالع��ات و ثروت»
اس�لامی  -ایران��ی را ط��ی خواهد نمود و ب��ه قلههای متناس��ب با زمان و مکان است .کلیدهایی که شبکهها
پیش��رفت با هویت اس�لامی -ایرانی و انقالبی دس��ت را ب��ه یکدیگ��ر متصـل میکنن��د ،ابزار ممت��از قدرت
خواهد یافت .به طور کلی میتوان گفت که:
هس��تند .بنابراین در وضعیت کنونی دنیا ،قدرتمندان
است
مهم
و
الگوی مدیریت شبکهای از الگوهای اساسی
کسانی هستند که کنترل کلیدها را دست دارند .نظام
که ،ذیل الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی قرار میگیرد .اس�لامی نیز برای تحقق آرمانها و دستیابی به اقتدار
ایـن الگو امکان حضور فعال و حداکثری شهروندان نظام سیاس��ـی ،فرهنگـی و اقتصـادی در مقیـاس تمـدنی،
اس�لامی در عرصههای «تصمیمسـازی ،تصمیمگیری نیازمند الگوی مدیریت شبکهای ،متناسب با زیستبوم
و اجـرا» و همچنین در س��طوح «مدیریت ،مش��ارکت جغرافیایی ایران و فرهنگ اس�لام نـام محمـدی (ص)
و مباش��رت» و در «بخشه��ای سیاس��ی ،فرهنگی و اس��ـت تـا بتواند از این طریق مسیر دستیابی به تمدن
اقتصادی» را پذیرا میباش��د .الگوی ش��بکهای فضایی نوین اس�لامی را ذیل الگوی پیشرفت اسالمی  -ایرانی
مناسب برای رشد و توسعه اختیارات انسانی است که بـه هموار سازد.

9

الزامات نقش آفريني ايران بهعنوان
قدرت منطقهاي در افق پيش رو
دکترحسين ربيعي ،استادیار دانشگاه خوارزمی

ايران از بزرگترين کشورهاي منطقه خاورميانه و بزرگترين
کشور در پيرامون خلیجفارس است .مانند هر کشور ديگري
ايران تمايل دارد بهعنوانقدرت منطقهاي نقش آفريني کند
و البته اين نقش از س��وي کش��ورهاي منطقه و فرامنطقه
پذيرفته ش��ود .اما قدرت منطقهاي رو به افزايش ايران به
س��ادگي ميتواند توازن ق��وا را در منطقه دگرگون کند و
واکنش ديگران را به دنبال آورد .آشکار است که هر اندازه
شکافهای قدرت بيشتر شود ،احساس تهديد بيشتر شده
و در چنين فضايي مقاومت بيش��تري از سوي کشورهاي
ضعيف براي پذيرش نقش ايران صورت ميگيرد .احساس
ت��رس ايجاد ش��ده در اين ش��رايط ،فضاي مان��ور قدرت
منطقهاي را محدود ميکند و حتي آن چنانکه در منطقه
خليجفارس رخ داده است؛ وابستگي کشورهاي کوچک به
ساير قدرتهای فرامنطقهاي را باعث ميشود و زمينه حضور
خارجيان را فراهم ميکند و سرانجام فضاي غيردوستانهاي
را ايجاد ميکند .با درک اين وضعيت اين تحقيق ميخواهد
اس��تراتژي مناسبي را پيشنهاد کند که با در پيش گرفتن
آن ايران بتواند فضاي ايران هراس��ي موجود را خنثي کند
و حساس��يت حضور و کنشگري خود در منطقه را از بين
ببرد .بررسي نشان میدهد اتخاذ رويکرد رهبري مبتني بر
الهامبخشي ،همکاري و توافق دسته جمعي ميتواند فضاي
اتخاذ رویکرد رهبری مبتنی بر الهام بخشی،
همکاری و توافق دسته جمعی از سوی ایران ،فضای
ایران هراسی در منطقه را خنثی میکند.

تهديدآميز را خنثي يا کم اثر کند.
مفهومپ��ردازی که ي��ک ابزار ژئوپلیتیک قدرتمند اس��ت
در کنار هنجارس��ازي و قاعدهس��ازي يکي از ویژگیهای
قدرتهای جهاني و منطقهای است و قدرتها ،گاه و بيگاه
با طرح اصطالحاتي خاص سیاستهای جهاني و منطقهای
خ��ود را به پي��ش میبرند .بهطور نمون��ه اصطالح «محور
اهريمن��ي» يکي از عباراتي بود که ج��رج بوش در ابتداي
قرن بيست و يکم براي پيشبرد برخي برنامههای خود در
خاورميانه ايجاد ک��رد و از اين راه اهداف خود را عملياتي
کرد .پيش��ينه تمدني و تجربيات سياسي ايران به اندازهای
رس��يده است که بتواند از اين ابزار ژئوپلیتیک بهرهبرداری
کند .ماهيت و هويت نظام جمهوري اسالمي از ابتدا با ديگر
نظامهای سياس��ي متفاوت بوده است .جمهوري اسالمي
نظامي ارزش��ي و مبتني بر ش��عارها و معيارهاي فرهنگي
است .بنابراين در سياست خارجي نيز بايد اين تمايز و اين
اهداف تجلي پيدا کند .دنبال کردن اهدافي مانند تغيير در
موازنه و تعادل قدرت همان چيزي است که همه کشورهاي
ديگر نيز دنبال میکنند و تناس��بي با رويکرد الهامبخشي
ن��دارد .با اين ن��گاه بيش از تهديدات نظامي و فش��ارهاي
اقتصادي اين جاذبههای ارزشي و فرهنگي است که عامل و
شاخص قدرت به حساب میآید.
نفي ظلم و پش��تيباني از مظلوم از آموزههای اسالمي و از
ارزشهای انقالبي ايرانيان است .منتهي اقدامات احساسي
يا واکنش��ي ب��راي برپاداش��تن اين اصل ارزش��ي احتماالً
باعث نادي��ده گرفتن مناف��ع و مطلوبیتهای ژئوپليتيک
رقيبان منطقهای میشود و جبههگیری آنان را در خواهد
داش��ت .در پيش گرفتن ادبيات سازنده مبتني بر حقوق و
قوانين بینالملل (البته با درنظرداش��تن منافع ملي) يکي
از شیوههای دستيابي به اهداف منطقهای ادامه در صفحه 15
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پیشرفت متکی به مدل عقالنیت جامعهنگر اسالمی و فضیلت محورانه است
حجت االسالم والمسلمین دکتر
خسروپناه
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

اشاره :آی��ا رابطهای میان عقالنیت و پیشرفت یا انحطاط
علم��ی وجود دارد؟ و آیا میت��وان ادعا کرد که مدل خاصی
از عقالنیت در تحقق پیش��رفت یا انحطاط علمی مؤثر است
یا خیر؟ حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه
رئیس موسسه پژوهش��ی حکمت و فلسفه ایران ،نوشتاری
با عنوان «عقالنیت ،پیش��رفت و انحطاط علمی» به نگارش
درآورده اس��ت؛ که در شماره قبلی قسمت اول آورده شد و
در این شماره ،قسمت دوم مطالب نویسنده بیان شده است:
عدۀ دیگری نیز توسعه را فراتر از امور اقتصادی دانستهاند و
به رشد اقتصادی در قالب افزایش سریع و پایدار تولید سرانه
ناخالص ملی یا داخلی و میزان تشکیل ناخالص سرمایه ثابت
تفسیر نکردهاند.
مقصود ما در این نوشته از پیشرفت و توسعه ،توسعه علمی و
در مقابل آن انحطاط علمی است .نگارنده بر این باور است که
توسعه علمی ،زیربنای توسعه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
است و تا پیش��رفت علمی تحقق نیابد ،نباید پیشرفتهای
فرهنگی ،اقتصادی و سیاس��ی را انتظار داش��ت .پیش��رفت
علمی میتواند معنای گس��تردهای داش��ته باشد که هر نوع
رشد علمی را شامل شود؛ ولی نگارنده در اینجا تنها به یک
بخش از پیشرفت علمی یعنی پیشرفت علمی در عرصه علوم
طبیعی و انسانی توجه دارد.
پیشفرض ما این اس��ت که جامعه اسالمی در طول تاریخ،
گرفتار فراز و نش��یبهایی بوده اس��ت .جوامع اس�لامی در
مقطعی از تاریخ به رشد و توسعه علمی به ویژه علوم طبیعی
و انس��انی به��ا داده و جایگاه و اهمیت وی��ژهای را برای آن
در نظر گرفتهان��د .بزرگانی همچون «بوعلی» در طبیعیات،
ریاضیات و پزش��کی و «ابوریحان بیرونی» در مردمشناسی،
نج��وم و ریاضی��ات و «ابن خل��دون» در جامعهشناس��ی و
مردمشناس��ی توانستند هم به بومیس��ازی و توسعه علوم
برگرفت��ه از یون��ان و روم بپردازند و هم موفق به تولید علوم
جدیدی همچون جامعهشناس��ی و مردمشناس��ی ش��دند.
جامعه اس�لامی از قرن شش��م به بعد گرفتار نوعی انحطاط
و عقبماندگ��ی ش��د و این علوم ب��ه زوال گرایید و به مرور
زمان ،نیازها به سمت دنیاگریزی ،آخرتگرایی و بیتوجهی
به علوم طبیعی و انس��انی رفت .رشد و توسعه علوم طبیعی
و انس��انی از نظر ما ،امری مطلوب و ض��روری بوده و فاصله
گرفتن از آنها و وابس��تگی به کشورهای بیگانه در این علوم
نش��انه انحطاط و عقبماندگی است .بنابراین پیشفرض ما
بر خالف عدهای اس��ت که علوم طبیعی و انس��انی را نشانه
انحطاط جوامع بشری میدانند (نصیری .)۱۳۸۱ ،البته علوم
طبیعی و انس��انی موجود در غرب گرفتار پ��ارهای از مبانی
هستیشناس��ی ،انسانشناسی ،معرفتشناسی و غیره است
که از این جهت جامعه انسانی را گرفتار انحطاط میکند؛ ولی
ذات علوم طبیعی و انسانی برگرفته از عقل ،تجربه و مبتنی
بر مبانی صحیح ،باعث توسعه انسانی و دوری گزینی از این
علوم باعث انحطاط جوامع بشری است.
حال که مفاهیم کلیدی و پیشفرضها روش��ن ش��د ،سؤال
اصلی ،دقیقتر فهمیده میشود .پرسش اصلی این است که آیا
بین عقالنیت معرفتی و اجتماعی از یک طرف و رشد و توسعه

یا انحطاط علوم طبیعی و انسانی نسبتی وجود دارد؟ به عبارت
دیگر ،چرا علوم طبیعی و انسانی در مقطعی از تاریخ جوامع
اس�لامی به افول گرایید؟ آیا این حادثه با گرایش به مدلی از
عقالنیت معرفتی و اجتماعی پیوندی دارد؟ پاس��خ و فرضیه
نگارنده ،مثبت اس��ت و بر این باور اس��ت که مدل عقالنیت
معرفتی و اجتماعی اسالمی در یک مقطع زمانی باعث رشد و
پیشرفت علمی و مدل عقالنیت معرفتی و اجتماعی صوفیانه
باعث زوال دانش طبیعی و انسانی شده است.
روششناسی پاسخیابی به سؤال پیش گفته ،مطالعه تاریخی
تطور دانش در جوامع اسالمی است.
دیدگاههای پیشرفت و انحطاط
مسئله پیشرفت و انحطاط مس��لمانان ،از حمله روسها به
جامعه اسالمی از قرن ششم به بعد گرفتار
انحطاط و عقبماندگی شد و به سمت دنیاگریزی
و بیتوجهی به علوم طبیعی و انسانی رفت.

ایران مورد توجه قرار گرفت و ایرانیان به یکباره متوجه رشد
جوامع پیش��رفته و عقب ماندن جوامع اس�لامی شدند .این
توجه و ش��ناخت باعث ش��د تا به فکر کشف علل انحطاط
برآین��د و راهکارهای��ی را ارائ��ه دهند« .س��یدجمال الدین
اس��دآبادی» یکی از مصلحان ب��زرگ اجتماعی بود که تمام
عم��ر خود را صرف ترقی مس��لمین و آگاه س��اختن آنان از
عقبماندگی کرد .وی عوامل ذیل را دردها و مشکالت جامعه
اسالمی برشمرده است:
 -۱اس��تبداد ح ّکام؛  -۲جهالت و بیخبری تودۀ مسلمان و
عقب ماندن آنها از کاروان علم و تمدن؛  -۳نفوذ عقاید خرافی
در اندیش��ه مس��لمانان و دور افتادن آنها از اسالم نخستین؛
 -۴جدایی و تفرقه میان مس��لمانان ب��ه عناوین مذهبی و
غیرمذهبی؛  - ۵نفوذ استعمار غربی.
ایشان برای رهایی از این دردها و بدبختیها از هم ه امکانات،
ذات علوم طبیعی و انسانی برگرفته از عقل،
تجربه و مبتنی بر مبانی صحیح ،باعث توسعه
انسانی و دوری گزینی از این علوم باعث
انحطاط جوامع بشری است.

مسافرتها ،تماسها ،سخنرانیها ،نشر کتاب ،مجله ،تشکیل
حزب و جمعیت ،حتی از خدمت در ارتش ،بهره جست .وی
راه و چاره را در امور زیر میدانست:
« -۱مب��ارزه با خودکامگی مس��تبدان؛  -۲مجهز ش��دن به
علوم و فنون جدید؛  -۳بازگش��ت به اسالم نخستین و کنار
گذاش��تن خرافات و پیرایهها و سازوبرگهایی که در طول
سیدجمال تالش میکند تا با زمینهسازی تأسیس
یک عقالنیت جدید ،بحران را رفع و دردهای
جهان اسالمی را درمان کند.

تاریخ به اسالم نسبت دادهاند؛  -۴ایمان و اعتقاد به مکتب؛
 -۵مبارزه با اس��تعمار خارجی ،اعم از اس��تعمار سیاسی و

(قسمت دوم)

فرهنگی؛  -۶اتحاد مس��لمین؛  -۷دمیدن روح پرخاشگری،
مبارزه و جهاد به کالبد نیمهجان جامعه اسالمی؛  -۸مبارزه
ب��ا خودباختگی در برابر غرب»( .مطهری ،بررس��ی اجمالی
نهضتهای اس�لامی در صد س��اله اخیر۲۰ :۱۳۶۵ ،ـ .)۲۹
عالوه بر مطالب پیش گفته ،سیدجمال ،اساسیترین عامل
انحطاط جوامع مسلمین را نقص روح فلسفی دانسته است
و س��ایر رذایل اخالقی ،تفرقه و تش��تّت را به دنبال آن ذکر
میکند .پس بحران جهان اسالم از دیدگاه او دو وجه اساسی
دارد؛ اول ،وجه فلس��فی و عقالنی که بنیادیتر اس��ت .دوم،
وج��ه اخالقی که به تبع اولی پدید میآید .ضعف سیاس��ی
و اقتصادی و بینظمی اجتماعی همه ،ریش��ه در آن دو وجه
بح��ران دارد .س��یدجمال تالش میکند تا با زمینهس��ازی
تأسیس یک عقالنیت جدید ،بحران را رفع و دردهای جهان
اسالمی را درمان کند.
عقالنیت جدید فلسفی او بر نوعی فلسفه تاریخنگری برآمده
از قرآن مبتنی اس��ت .وی در نقد حکمت رایج مینویس��د:
«علم حکمت ،آن علمی اس��ت که بحث از احوال موجودات
خارجیه میکند و علل اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بیان
میکند و عجیب آن اس��ت که علمای ما صدری و ش��مس
البارع��ه میخوانن��د و از روی فخر ،خود را حکیم مینامند و
با این وجود ،دست چپ خود را از دست راست نمیشناسند
و نمیپرس��ند که ما کیستیم و چیس��تیم و ما را چه باید و
چه شاید و هیچگاه از اسباب این تار برقیها و آگنیپوتها و
ریلگارها سؤال نمیکنند» (اسدآبادی .)۹۴-۹۳ :۱۳۵۸ ،پس
روشن میگردد که طبق دیدگاه سیدجمال ،رواج و گسترش
تقلید و پیدایش بحران عقالنیت و در نتیجه فس��اد و تباهی
اخالقی ،حلقههای پیدرپی زنجی��ره علل و عوامل انحطاط
مسلمین را تشکیل میدهند (رحمانیان.)۱۳۵ :۱۳۸۲ ،
«اقب��ال الهوری» در آغاز قرن بیس��تم توانس��ت به خوبی
راه س��یدجمال الدین اس��دآبادی را طی کند و به پرورش و
معرفی راهکارهای سیدجمال بپردازد .وی در دیوان خود ،به
آگاهسازی مردم مس��لمان پرداخت و عوامل ذیل را در باب
پیشرفت و انحطاط مطرح کرد:
 -۱تفرق��ه و از دس��ت دادن اتحاد مس��لمین :مس��لمین از
دیدگاه اقبال ،زمانی به انحطاط و ضعف کش��یده شدند که
وحدت و یکپارچگی خویش را از دست داده ،تحت شعارهای
بیمحتوای اس��تعمارگران ق��رار گرفتند .وی در اش��عارش
میگوید:
ش تو ندان��ی قیمت صحرای
کار خ��ود را امتّ��ان بـردند پی 
خویش
امتـ��ی بـ��ودی امـّم گـردی��دهای بزم خ��ود را خـود زهم
پاشیدهای
ت قـوت هر ملت از جمعیت
اهل حق را زندگی از قوت اس�� 
است
ن قوت بی رأی جهل است و
رأی بیقوت همه مکر و فس��و 
جنون
 -۲احس��اس حقارت و از خود بیگانگی در مقابل بیگانگان:
باور نداشتن خود و تواناییهای خود در برابر بیگانگان نیز از
مباحث مهم و مورد توجه اقبال بوده است و میگوید:
ن تیغ «ال» در کف تو داری نه من
وای ما ،ای وای این دیر که 
ن این جهان کهنه درباز ای جوان
دل ز غیر اهلل بپرداز ای جوا 
ت دل به غیراهلل داد از خود
آه از قومی که چشم خویش بس 
گسست
تـا خـودی در سینه ملّت بمرد کوه کاهی کرد و باد او را ببرد
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 -۳روی گردانی از اسالم :عامل اصلی عقب ماندن مسلمانان( ،ساکت )۶۳۴ :۱۳۸۵ ،و بازیابی استقالل و عظمت مسلمانان
دوری گزیدن از قرآن است .وی میفرماید:
(اقب��ال :۱۳۷۲ ،ج ،)۴۰ ،۱آرزوی اصل��ی اقبال بود .وی برای
سر نبی بیگانه شد باز این بیت الحرم بتخانه شد
فقه به عنوان راهنمای آموزش معیشت جامعه اسالمی ارزش
مسلم از ّ
از منات و الت و عزی و ُه َبل هر یکی دارد بتی اندر بغل
میدانس��ت (اندیشههای اس�لامی اقبال۸ ،؛ اقبال .)۲ ،اقبال
 -۴اسیر فرنگیان :اقبال که به کشورهای مختلف سفر کرده برای تحقق اتحاد میان مذاهب مسلمین ،انجمن تشکیل داد
ب��ود؛ از ماهیت پلید آنها ب��ه خوبی آگاهی داش��ت ،لذا در ولی مردم ،به طرح او اعتنا نکردند (اقبال ،ج۷۸۵ ،۱۳۷۲ ،۲؛
دیوانش ،همه جوانان را از این اسارت آگاه میسازد:
در ش��ناخت اقبال ،مقالۀ «اقبال ،اتحاد عالم اس�لام و جهان
مسلمانی که در بند فرنگ اس 
ت دلش در دست او آسان نیاید اسالم».)۴۳ ،
روش��نفکران دوره مشروطه ،گروه دیگری هستند که درباره
ز سیمایی که سودم بر در غیر سجود بوذر و سلمان نیاید
اقبال ،عالوه بر ذکر دردها ،به درمان آنها نیز پرداخته که به علل و عوامل انحطاط و عقبماندگی مسلمانان مطالبی ارائه
کردهاند؛ هر چند به یکس��ان س��خن نگفتهاند .برای نمونه،
برخی از آنها اشاره میشود:
 -۱تطهی��ر و تهذی��ب اندیش��ه :وی معتقد بود ق��دم اول ،میرزا فتحعلی آخوندزاده ،سه نظریه «خط و الفبا»« ،اسالم»
و «چیرگی ع��رب» را عوامل
اندیشهسازی و رفع آلودگی از
مه��م عقبماندگی و انحطاط
دانستههای پیشین است:
اقبال معتقد بود قدم اول ،اندیشهسازی و رفع
میدان��د و چیرگ��ی عرب بر
زندگی از گرمی ذکر اس��ت و
آلودگی از دانستههای پیشین است.
ایران را علت بنیادین و آغازین
س ّحریت از عفت فکر است
ب 
انحط��اط معرفی میکند .وی
و بس
ب ناسره گردد به دستش سیم دوران ایران باس��تان را دوران درخش��ان و دوران اسالمی را
چون شود اندیشه قومی خرا 
دوران ظلمان��ی میانگارد (آخوندزاده .)۱۳۵۷ ،در حالی که،
ناب
میرد اندر سینهاش قلب سلیم در نگاه او کـج آیـد مستقیم مهمترین عامل پذیرش اسالم توسط ایرانیان ،پیام روحبخش
ت چش��م او اندر س��کون بیند و نورانی اسالم و غلبه بر فرهنگ ظلمانی ایران باستان بوده و
برکران از حرب و ضرب کائنا 
پیشرفت علمی و فلسفی ایرانیان ،پس از شکوفایی اسالم نیز
حیات
موج از دریاش گم گردد بلند گوهر او چون خزف نا ارجمند دلیلی بر رد ادعای آخوندزاده است.
پس نخستین بایدش تطهیر فکر بعد از آن آسان شود تعمیر میرزا ملکمخان ناظمالدوله ،علت انحطاط و عقبماندگی را
بر شرایط معرفتی و فرهنگی بنیاد نهاد .او راز پیشرفت غرب
فکر
سر عقبماندگی
و
دانست
ی
م
سیاست
علم
رشد
و
پیدایش
را
گذش��ته،
میراث
از
آگاهی
اس�لامی:
تم��دن
ی��ادآوری
-۲
ّ
مهمترین عامل هویتسازی آدمیان و نسلهای بعدی است ایران را ناتوانی تفکر و فرهنگ سیاسی سنتی معرفی میکرد.
اهمیت دادن به خواس��ت و اراده و بینش شخص یا اشخاص
که اقبال بر آن تأکید داشته است:
صاحب قدرت و بیاعتنایی به آزادی ،نیرو و مسئولیت توده
ت مستی او از می گلنام توست
عصر حاضر زاده ایام توس 
مردم ،منش��أ اس��تبدادپروری و در نهایت انحطاط س��ازی
شارح اسرار او تو بودهای اولین معمار او تو بودهای
 -۳افش��ای گوه��ر مغرب زمین :بس��یاری از م��ردم تصویر میباش��د .پس در نگرش ملکمخان ،نظریه «استبداد ،عامل
غولآس��ایی از غرب دارند ،در حالی که غرب ،گرفتار افسون عقبماندگ��ی» ،معلول نظام فرهنگی اس��تبدادپرور اس��ت
(طباطبایی ،بیتا) .اما وی عوامل پیدایش این نظام فرهنگی
و فتنهها است.
را مش��خص نک��رد .از طرف دیگر ،وی به نقش اس��تعمار و
ای ز افسون فـرنگی بیخبر فتنههـا در آستیـن او نـگـر
توطئههای غربیان و جنایت و خیانت روشنفکران در پیدایش
ن اشترانش را ز حوض خود بران
از فریب او اگر خواهی اما 
حکمتش هر قوم را بیچاره کرد وحدت اعرابیان صد پاره کرد نظام فرهنگی استبدادپرور ،سخنی نمیراند.
روش��نفکران دینی در این باب ،گفتمانهای متنوعی عرضه
تا عرب در حلقۀ دامش فتاد آسمان یکدم امان او را نداد.
داشتهاند .مهندس بازرگان در بیشتر نگاشتهها و سخنرانیهای
خود به این مس��ئله پرداخته
اقب��ال ،بر خ�لاف پ��ارهای از
از نظر مهندس بازرگان دین آخرالزمان
اس��ت [ .]۸وی عوامل��ی
روش��نفکران مس��لمان ،برای
چ��ون :معرفت دین��ی غلط،
ح��ل مش��کالت مس��لمانان
جامع دنیا و آخرت و اداره کننده کلیه شئون
تقلی��د کورکوران��ه ،بینهایت
و مس��ئله انحط��اط جامع��ه
حیاتی اعم از مادی و معنوی یا فردی و
کوچکها ،روحی��ه بیعملی،
اسالمی ،تئوری پروتستانتیسم
اجتماعی است.
مسئولیتگریزی ،جبرگرایی،
و لوتریسم اس�لامی را مطرح
خودپرستی ،تصوف ،استبداد
نمیک��رد و ب��ر این ب��اور بود
که بت کلیس��ایی در اسالم وجود ندارد تا برای شکستن آن سیاسی ،عهدش��کنی با خدا را مطرح میسازد .در حالی که
حاجتی به لوتر باشد ولی بر احیای علوم اسالمی و پیشرفت اس�لام به کار و تالش توصیه کرده و بر عوامل منفی پیش
در عرصه علوم و تکنولوژی تش��ویق و تأکید میکرد (اقبال ،گفته خط بطالن کش��یده اس��ت (ب��ازرگان :۱۳۷۸ ،ج .)۸
 :۱۳۷۲ج )۵۰۴ ،۲؛ ام��ا ب��رای دس��تیابی به پیش��رفت از بازرگان بعد از کشف انحطاط ،جهت رشد و حرکت جامعه و
الگوگیری کشوری همچون ترکیه پرهیز میداد و به احتیاط جلوگیری از عقبماندگی مسلمین ،روشهای فهم اجتماعی
توصی��ه میک��رد (ر .ک :اقبال الهوری ،احی��ای فکر دینی ،دین ،بازگشت به قرآن ،آفت و آسیبشناسی ،خرافه زدایی،
اصالح دستگاه روحانیت و عملگرایی را پیشنهاد میدهد و
.)۱۷۵
وی از جه��ل و ناآگاهی افراد ع��وام و تحصیلکرده از معارف به صراحت از قلمرو وس��یع دین سخن میراند [ .]۹وی در
اسالمی رنج میبرد و به مسلمانان هشدار میداد که پذیرش باب دین اس�لام میگوید :برخالف دین موسی که توجه به
علم و تکنولوژی غرب به معنای دوری از اندیش��ه اس�لامی دنیا داشت و دین عیسی (علی نبینا و علیهمالسالم) که تعلیم
نیس��ت (اقبال :۱۳۷۲ ،ج  .)۵۰۴ ،۲البته وی علوم اس�لامی اخالق و آخرت را میداد دین آخرالزمان جامع دنیا و آخرت و
برگرفته از حکمت یونانی را قبول نداش��ت و بر احیای علوم اداره کننده کلیه شئون حیاتی اعم از مادی و معنوی یا فردی
اسالمی سفارش میکرد (همان) .بازگشت به اسالم نخستین و اجتماعی است (مرجعیت و روحانیت.)۱۱۰ ،
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معرفی کتاب:

اسالم و پیشرفت

ای��ن کتاب اثر حجت االس�لام دکتر رضا غالمی در
 208صفحه ،توس��ط نش��ر سدید در س��ال 1395
منتشر شده است .این کتاب تالش کرده در سیری
منطقی مبانی اسالمی «اسالم و پیشرفت» را بسط
داده و به سطح کاربرد نزدیک کند .به همین منظور
فصول این کتاب از (هدف خلقت انسان) آغاز شده و
با نسبتیابی درستی بین دو مفهوم (دین و دنیا) به
(تعارض نمایی میان دین و پیشرفت) اشاره میکند.
پس از تبیین این مقصود با بیان اینکه (ما و غرب در
اندیشه پیشرفت) هستیم ولی نوع نگاه و تعریف مان
از پیشرفت متفاوت است ،نگاه اسالم به پیشرفت را
در قالب مفهوم (اس�لام اجتماعی و دکترین امامت)
توضیح میدهد .سپس برای تحقق اسالم اجتماعی
از س��طح نظر تا کاربرد مراحل منطقی را به صورت
زنجیرهوار بیان می کند ،که ش��امل (علوم انسانی-
اس�لامی)( ،ماهی��ت و ابعاد پیش��رفت اس�لامی)،
(مؤلفههای پیشرفت اس�لامی)( ،ابزارهای پیشرفت
اس�لامی) و باالخ��ره (نهاده��ا و الزامات پیش��رفت
اسالمی) خواهد شد .در بخشی از این اثر آمده است:
با استقرار حکومت الهی والیت فقیه در ایران اسالمی
و ایجاد نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر شعار سلبی
نه ش��رقی و نه غربی؛ اسالم ناب محمدی صلی اهلل
علیه و آله فرصتی ویژه برای تحقق پیدا کرد؛ فرصتی
که از بعد از حکومت نبوی همۀ ائمه علیهم السالم در
«مبارزۀ حاد سیاسی» در پی تحقق آن بودند.
پ��س از تثبی��ت نس��بی نظام اس�لامی و پش��ت
سرگذاش��تن گردنههای خطرناک و دش��منیهای
بیسابقه در عرصههای مهم نظامی ،امنیتی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی ،حال نوبت به بسط نظریههای
ایجابی انقالب اس�لامی برای اداره حکومت اس��ت.
موضوع راهبردی «اس�لام و پیش��رفت» در شرایط
زمانی که انقالب اسالمی مرحلۀ تثبیت نظام را پشت
سر گذاشته و وارد عرصه «دولت اسالمی» و «کشور
اس�لامی» ش��ده اس��ت ،بیش از پیش بر اهمیتش
افزوده اس��ت .موضوع��ی که با درایت ام��ام و رهبر
حکیم انقالب اسالمی پس از گذشت سه دهه از عمر
این انقالب بدان اهتمام ورزیده شد و نامگذاری دهۀ
چهارم به نام دهۀ «پیش��رفت و عدالت» ،شاهدی بر
مدعای ما است.
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شماره  47بهمن ماه 1395
معرفی پایاننامه و رساله

اولويت منافع جمعي بر منافع فردي و نقش
آن در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

دکتر محمدحسن خاني (دانشيار دانشگاه امام صادق (ع))
یکی از مفاهیم کلیدی مفهوم توسعه و پیشرفت است .تعریفی که
برای توس��عه و پیشرفت تعریف میش��ود اینکه توسعه و پیشرفت
پروسه و فرآیندی است که طی آن جامعه از وضع موجود به وضع
مطلوب خواهد رسید .البته پیشفرضهایی هم در این تعریف کوتاه
و مختصر وجود دارد.
 -1مراد ما از پیش��رفت ،یک پدیدة جمعی اس��ت؛ یعنی پدیدهای
که در اش��ل اجتماعی و جمعی رخ میده��د و نمیخواهیم راجع
به پیش��رفت افراد بحث کنیم؛ در واقع پیش��رفت شخص مد نظر
ما نیس��ت .اینجا مراد ما در واقع مفهوم پیشرفت در سطح جمعی،
اجتماعی و ملی است.
 -2پیشرفت یک پروسة طوالنی است ،یک پدیدهای است که یک
شبه یا آنی و یا تصادفی رخ نمیدهد ،بلکه پروسهای است که تفکر،
طراحی و برنامهریزی میخواهد و باید مراحل خاصی را طی کند و
قاعدتاً زمانبر و طوالنی است.
 -3قس��مت آخر این تعریف ،وضع موجود و وضع مطلوب است .ما
وقتی از پیشرفت صحبت میکنیم معتقد هستیم زمینه برای تغییر
پیشرفت یک پدیده جمعی است،
پیشرفت شخص مد نظر نیست.
و حرکت به س��وی جلو وجود دارد .یعنی م��ا یک وضع موجودی
داریم که با وضع مطلوب ما فاصله دارد و این وضع موجود برای ما
رضایت بخش نیست و ما حس میکنیم این جایگاه جامعه ،جایگاه
واقعی آن نیس��ت .یا اس��تحقاق جامعة ما چیزی بیشتر یا فراتر از
این وضعی اس��ت که االن وجود دارد .بنابراین وضع موجود با وضع
مطلوب فاصله دارد و ما تالش میکنیم که به وضع مطلوب برسیم.
آخرین نکته در این تعریف بحث منافع فردی و جمعی است و روی
آن تأکید میش��ود که پیش��رفت پدیدهای است که باید با انباشت
همراه باشد؛ به عبارت دیگر باید ذره ذره جمع شود تا از تغییر کمی
به تغییر کیفی برسیم ،در نتیجه این انباشت و تجمیع خیلی مهم
است .در واقع این انباشت در آخرین پلکان نردبان ترقی و پیشرفت
به اوج خود رس��یده و قابل حس و رؤیت میشود و آحاد جامعه را
چه رهبران و چه عامه را به این جمعبندی میرساند که این جامعه
دس��تخوش پیشرفت شده و یا از مرحلة گذار رد شده است و یا به
دوران پیشرفت رسیده و یا پیشرفت محقق شده است.
در طراحی هر الگوی پیش��رفت و توسعه از جمله پیشرفت ایرانی-
اسالمی باید سازوکارهای الزم برای چگونگی جا انداختن و نهادینه
کردن تقدم منافع جمعی بر منافع فردی لحاظ و نشان داده شود.
به عبارت دیگر بحثهایی که در این جلس��ه مطرح میش��ود یک
قطعة کوچک از پازل طراحی الگوی پیش��رفت و توس��عه است که
فق��ط میتواند آن بخش را پر کند .در متون غربی و ادبیاتی که در
حقیقت غرب در دو یا سه دهة اخیر راجع به بحث منافع ملی کار
کردهاند ،اولین ویژگی تأکید بر کاربردی بودن آن است.
یکی از راهکارهایی که میتوان جلوی این فساد را گرفت جا انداختن
ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی است که دارو و درمان درد این
قصه اس��ت .در حوزة سالمت عمومی ،بسیاری از مشکالتی که در
جامعه ایرانی وجود دارد به خودخواهیهای افراد برای کسب سود
بیشتر اس��ت ،پیوند خورده است در نتیجه منافع جمع را به خطر
انداخت ه و حاضر شدهاند منافع جمعی را به منافع فردی بفروشند.
ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی بدون شک یکی از لوازم اساسی
برای توس��عه و پیشرفت است؛ و در طراحی الگوی اسالمی -ایرانی
یک��ی از مواردی که باید در نظر گرفت و یکی از دغدغههای اصلی
طراحی این الگو این است که ما چگونه میتوانیم برای این کار و با
چه سازوکارهایی فرهنگسازی کنیم.
در بس��یاری از کش��ورها واقعاً این س��ه م��ورد ،دوش به دوش هم
پیشرفته است.
 -1فرهنگسازی؛  -2تقنین و قانونگذاری؛  -3تأسیس نهادهایی
به عنوان ناظر و بازرس که اجازه ندهند این اتفاق بیفتد.

الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن کریم
این رساله در مقطع دکترا از سوی آقای سیدمفید حسینی زیرس��اختهای الگوی پیش��رفت در س��احتهای فکری،
کوهس��اری به راهنمایی دکتر س��یدمحمدکاظم رجایی و فرهنگی ،سیاس��ی و حقوقی به ش��مار رفته و به شکل غیر
مش��اوره دکتر مهدی رس��تمنژاد در  480صفحه ،در سال مباشر ،اما مهم بر پیشرفت تأثیر میگذارد.
 1392از جامع��ة المصطف��ی العالمیة تدوین و دفاع ش��ده راهبردهای پیش��رفت اقتصادی :راهبردها ک��ه خود به دو
است .در زیر خالصه تحقیق ایشان آورده شده است:
قس��مت درون اقتصادی و برون اقتصادی تقسیم میشود؛
در نگاهی کالن الگوی پیش��رفت اقتص��ادی از منظر قرآن اس��تراتژیها و راهکاره��ای تحقق الگو را نش��ان میدهد.
کریم همانند هر الگوی پیشرفت دیگری به دنبال رسیدن به موانع پیش��رفت اقتصادی :عواملی ک��ه مانع تحقق اهداف
وضعیت مطلوب از وضعیت موجود اس��ت .وضعیت مطلوب الگو ش��ده و رون��د فعالیت الگو را کند ی��ا متوقف میکند.
همان اه��داف نظام قرآنی در
این عوامل در حقیقت عوامل
حوزههای فرد و جامعه است
پسرفت اقتصادیاند .آفتهای
راهبردهای اقتصادی پیشرفت به روش
که اهداف پیشرفت اقتصادی
پیش��رفتهای اقتص��ادی:
استنباطی شهید صدر عبارتند از :رقابت ،جهاد
بخشی از آن به شمار میرود.
عوامل��ی ک��ه پ��س از تحقق
اقتصادی ،کنترل و نظارت ،اصالح و مباره با
الگ��وی پیش��رفت اقتصادی،
تمام��ی ی��ا برخ��ی از اهداف
نقش��ه جام��ع نظ��امواره
پیش��رفت ،آفت و آسیب آن
فساد ،استقامت اقتصادی ،انسجام و هم افزایی،
پیش��رفت اقتصادی است که
تلق��ی ش��ده و به پیش��رفت
پیشرفت علم و تکنولوژی ،ارتقای بهرهوری،
ب��ا تبیی��ن رواب��ط مجموعه
اقتصادی به ش��کل پس��ینی
بهبود مدیریت و برنامهریزی و والیتمداری.
عوامل ،نهاده��ای اقتصادی،
لطمه میزند.
زیرس��اختهای پیش��رفت
راهبرده��ای مرتبط با عوامل
و مبتنی بر مبانی و اصول پیش��رفت ،راهبردهای رس��یدن اقتصادی پیش��رفت ک��ه اس��تراتژیها و راهکارهای کالن
به اهداف الگو را نش��ان داده و موانع و آفتهای پیش��رفت پیش��رفت اقتصادی از منظر قرآن کریم است؛ عبارتاند از:
اقتصادی را روشن میسازد.
تنافس یا رقابت؛ جه��اد اقتصادی؛ کنترل و نظارت؛ اصالح
تحلی��ل وضعیت موج��ود که به نحوی ب��ه تحلیل واقعیت و مبارز ه با فس��اد؛ استقامت اقتصادی؛ انسجام و هم افزایی؛
انس��انی ،تبیین نیازها ،خواس��تهها ،کش��شهای انسانی و پیشرفت علم و تکنولوژی؛ ارتقای بهرهوری؛ بهبود مدیریت
اجتماع��ی بر میگردد؛ خارج از مأموری��ت و مقدورات این و برنامهری��زی و والیت م��داری .راهبردهای مذکور و روش
تحقیق اس��ت که به نظر میرسد در ساحتهای طبیعیات ،کش��ف و حرکت از روبنا به زیربنای ش��هید صدر استنباط
غریزیات ،فطریات و اجتماعیات نیازمند تدقیق بیشتر است .ش��ده و از برآیند آیات و روایات قابل فهم است؛ با این حال
الگوی پیش��رفت اقتصادی قرآن کریم دارای هش��ت مؤلفه همه موارد فوق با صراحت یا اجمال در قرآن کریم مؤید به
اس��ت که ارتباط نظاممند آنان الگو را ش��کل میدهد .این مستندات قرآنی میباشد.
مؤلفهها عبارتاند :از مبانی ،اصول ،عوامل درون اقتصادی ،البته هر کدام از این راهبردها نیازمند سازوکارهای عملیاتی
عوامل ب��رون اقتصادی ،راهبردها ،اه��داف ،موانع و آفتها و برنامههای اجرایی اس��ت؛ تا بتواند مس��یر ارتباطی میان
.در ای��ن می��ان در مؤلفه موانع و آفته��ا در حقیقت جزو عوامل و اهداف را تبیین ،تثبیت و تسهیل کند .راهبردهای
مؤلفههای پیش��رفت نبوده و بلکه از عناصر پسرفت و رکود مرتبط با عوامل برون اقتصادی یا زیرس��اختهای پیشرفت
به شمار میرود؛ اما به لحاظ جامعیت بحث الگو و به دلیل در فرایند پژوهشهای میان رش��تهای و با حضور محققانی
وجود مفاهیم و آیات متعدد مرتبط با آنها ،این دو محور نیز همسو قابل دسترسی است .اما شاید بتوان همه راهبردهای
در الگو گنجانده شد.
مرتب��ط با این عوام��ل را تحت عنوان چه��ار کالن راهبرد
اگرچه مؤلفههای مباش��ر در مقوله پیش��رفت چهار مؤلفه معرف��ی نم��ود .کالن راهبردهایی که معرفی میش��ود ،با
عوامل ،زیرس��اختها ،راهبردها و اهداف میباشد؛ اما نگاه هر کدام از زیرس��اختهای متناظر خود ،تناس��ب داشته و
ق��رآن به مس��ئله پیش��رفت
عبارتان��د از :تربی��ت فکری
نگاهی عمی��ق و چندبعدی و
عقالنی پیش��رفت ،مهندسی
رشوهخواری و اختالس ،مصرفگرایی افراطی،
جامع بوده و تحلیلی چندالیه
فرهنگی پیشرفت ،حکمرانی
رانتخواری و تفرقه از موانع پیشرفت است.
را ارائ��ه ک��رده و ع�لاوه ب��ر
مطلوب و نهادس��ازی حقوقی
مؤلفهه��ای پیش گفته در دو
اخالقی .
حوزه مبانی و اصول پیش��رفت نیز معارف و تعالیمی را ارائه موانع پیش��رفت که سرعت پیشرفت را کند کرده و یا آن را
میکن��د که ولو ب��هاجمال باید به آنها توج��ه نمود .مبانی متوقف میس��ازد عبارتاند از :غنای تکاثری ،رشوهخواری
پیشرفت اقتصاد قرآنی :قضایاي هستي كه نوع نگرش قرآن و اخت�لاس ،گن��اه و دوری از یاد خدا؛ اس��تثمار اقتصادی؛
را نس��بت به خدا و جهان و انس��ان ،جامع��ه و ارزشها از مصرفگرای��ی افراطی؛ رانتخواری و انحصارها ،فش��ارها و
زاویه مرتبط با اقتصاد بیان میکند .اصول پیشرفت اقتصاد تهدیدهای خارجی ،فساد اقتصادی ،تفرقه و اختالف ،کفران
قرآنی :قضایاي بایدي اس��تنتاج شده از فلسفه اقتصادي كه نعمت و ظلم .مؤلفههای محوری پیش��رفت اقتصادی چهار
چارچوب و قواعد کالن اقتصادي را روش��ن میکند .اهداف مؤلفه عوامل اقتصادی ،زیرساختهای پیشرفت ،راهبردهای
پیشرفت اقتصاد قرآن :اغراض و مقاصد پیشرفت اقتصادی پیش��رفت و اهداف پیش��رفت اس��ت .از آنجا که در رویکرد
که ترسیم کننده وضعیت مطلوب الگوی پیشرفت اقتصادی قرآن��ی تمامی این چهار مؤلفه ب��ر دو مؤلفه بنیادین اصول
اس��ت .عوامل اقتصادی پیشرفت اقتصادی :مجموعه عوامل و مبانی پیش��رفت استوار میباش��ند ،این دو مؤلفه نیز در
مادی و معنوی و نهادهای نظام اقتصادی اسالم که به شکل الگو گنجانده شده است؛ همچنین دو مؤلفه موانع و آفتها
مستقیم بر پیشرفت اقتصادی مؤثرند.
که خارج از عناصر پیش��رفت اقتصادی میباش��د ،به علت
عوام��ل ب��رون اقتص��ادی پیش��رفت اقتص��ادی :مجموعه تأثیرگ��ذاری بر اهداف اقتصادی و با مالحظه جامعیت الگو
عوامل ب��رون اقتصادی پیش��رفت اقتصادی ک��ه در حکم در آن اشراب گردیده است.
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انتشار دو جلد جدید از سلسله کتب نشستهای اندیشه ورزی مرکز الگو
مرک�ز الگوی اسلامی ایران�ی پیش�رفت در راس�تای اهداف و
سیاس�تهای خ�ود مبن�ی ب�ر گفتمانس�ازی و نظریهپ�ردازی
در زمین�ه پیش�رفت اق�دام به برگزاری سلس�له نشس�تهای
اندیش�هورزی کرده اس�ت .این نشس�تها در فضایی نخبگانی
و عالمانه و در بس�تری نقادانه با ارائه و مش�ارکت اندیش�مندان
حوزوی و دانش�گاهی برگزار میش�ود و ه�دف از برگزاری این
نشستها ضمن غنابخشی ادبیات پیشرفت ،رسیدن به ایدههای
برت�ر و کارآمد برای اقناع و اجماع نخبگانی در حوزه پیش�رفت
جهت تهیه و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
برای تحقق این هدف ،سلس�له نشس�تهای اندیش�هورزی در
زمینههای مرتبط با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در چارچوب
آئیننامههای مصوب و به دور از تشریفات و الزامات همایشهای
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متعارف ،آزادانه ،نظاممند ،صری�ح و عقالنی برگزار میگردد که
بیش�تر این نشس�تها در مرکز الگو و بخش�ی دیگ�ر در مراکز
علم�ی – پژوهش�ی در بیرون مرکز برپا میش�ود .بدین ترتیب،
انتش�ارات مرکز پس از پیادهسازی نشس�تها ،مراحل مختلف
ارزیابی ،ویراستاری ،تدوین و انتشار را با همکاری معاونت علمی
مرکز انجام میدهد.
در این راستا معاونت علمی مرکز الگو بیش از  20نشست برگزار
کرده؛ که از این تعداد  9نشس�ت در س�ه دفتر در سال  1394از
سوی انتشارات مرکز چاپ و نشر شده و در اختیار اندیشهورزان
و صاحبنظران قرار گرفته اس�ت .اینک در س�ال  1395تاکنون
 8نشس�ت برگزار ش�ده که خروجی آنها به صورت  8جلد کتاب
میباشد که در اینجا دوجلد از آنها به صورت زیر معرفی میشود.

و نیز روزآمدس��ازی و ارتقای هرچه فراتر کارآمدی؛
بهرهوری و اثربخش��ی ملی دولت��ی ،عمومی و حتی
خصوصی شده است .این سیر استدام عملی و مدنی
تفصیل��ی و تحققی حکمت نظری و محض اجمالی و
تحقیقات بنیادین و جامع آن میباش��د .این برترین
خدمت حکم��ت به حکومت ب��وده و متقابال برترین
خدمت حکومت به حکمت است .این تعامل حکمت
و حکومت :ارتقای هر چه فراتر کارآمدی؛ بهرهوری و
اثربخشی بهنیه و بسامان کشور را در پیشرفت مدنی
متعالی و تبیین ،ترس��یم ،ترویج و تحقق الگوسازی
آن در پی و بلکه در برداشته و خواهد داشت.

 -1دکتر علیرضا صدرا استاد دانشکده حقوق و علوم
سیاس��ی دانش��گاه تهران در نشستی با عنوان الگوی
سیاس��ی حکمت متعالی؛ الگوی سیاس��ی متعالی به
تش��ریح و تبیین الگوهای توسعه رایج در دنیا مانند
الگوی توس��عه غرب��ی و مضار آنها پرداخته اس��ت و
س��پس ضمن تش��ریح ،ضرورت وج��ود الگوی بومی
متکی بر بنیانهای اسالمی که زمینه پیشرفت و رفاه
کشور ایران به عنوان محور جهان اسالم و پیشقراول
تم��دن نوین اس�لامی یادآور ش��دهاند .در پایان این
نشس��ت علمی خاطر نش��ان ش��دهاند که بایسته و
شایسته است در راستای حکمت متعالی الگو؛ الگوی
حکمت متعالی بیش��ا پیش مورد توجه قرار گرفته و
تبیین ،ترس��یم و ترویج شده و زمین تحقق عینی و
مهندس��ی ،مدیریت و آسیبشناسی و آسیبزدایی
آن فراه��م گردد .بدین ترتیب ،میتوان با س��رعت و
سهولت بیشتری و بلکه با استحکامی فراتر به تبیین
(نظری) ،ترس��یم (عمل��ی؛ راهب��ردی و کاربردی)،
ترویج (گفتمانس��ازی نخبگانی ،مردمی و دولتی) و
تحقق عینی (اجرایی س��ازی و جاری سازی) حکمی
علمی الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت مدنی متعالی
دس��ت یافت .ت��ا بدین ترتیب ،هر چه زودتر کش��ور
را از دس��ت به گریبانی اش��کال نابسامانی و نوسانات
مشکل آفرین اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و
اخالقی رهانید .موردی که مانع و مخل برآمد و بروز

 -2حج��ت االس�لام والمس��لمین دکت��ر علیرض��ا
صادقزاده عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت مدرس
در نشس��تی با عنوان تدوین الگ��وی نظری با صبغه
اس�لامی و ایرانی؛ راهکاری مناس��ب برای پشتیبانی
نظری از فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی
در افق چش��مانداز  1404جمهوری اس�لامی ایران
ضمن انتقاد به نظریهها و تجارب توس��عه در جهان،
به ارایه راهکاری برای متناس��ب با فرهنگ اس�لامی
معطوف به مسائل و شرایط بومی برای سیاستگذاری
و برنامهریزی در افق ملی با تکیه بر اسناد باالدستی
جمهوری اسالمی ایران مانند سند چشمانداز و سند
تح��ول بنیادین آم��وزش و پرورش ،پرداخته اس��ت.
ایش��ان در این نشست یادآور شدهاند که ما به دنبال
ی��ک راه میانی یا واس��ط برای پش��تیبانی از فرایند
سیاس��تگذاری و برنامهری��زی راهبردی در کش��ور
هستیم .به دلیل فقدان الگوی نظری بومی در کشور
این ایده ب��ه ذهن ما خطور کرده که الگوهای نظری
بومی با صبغه اس�لامی و ایرانی راهکار واسطی برای
این کار اس��ت .البته این ایده حاصل تجربیات ایشان
در بح��ث تدوین مبانی نظری س��ند بنیادین تحول
میباشد که در آنجا مسئولیت نظارت بر کمیته نظری
تدوین س��ند بنیادین تحول را داش��ته است .خالصه
کالم ایش��ان در این نشس��ت علمی این اس��ت که با
توجه به اینکه در مقام سیاستگذاری و برنامهریزی
باید تکیه بر نظریات موجود علمی داش��ت ،میتوان
با بررس��ی انتقادی نظریات و تجارب جهانی موجود

بر اس��اس مبانی دینی و ارزشهای اسالمی و ایرانی
الگوهای نظری بومی متناس��ب با فرهنگ اس�لامی
معطوف به مسایل و شرایط بومی برای سیاستگذاری
و برنامهریزی در افق ملی طراحی و تدوین کرد .این
اصل ایده ایش��ان است .نظر ایش��ان بر این است که
به ج��ای اینکه ما به دنبال تاس��یس نظریات علمی
جدید برویم که امری الزم ولی زمانبر است برای حل
مشکل سیاس��تگذاری باید به دنبال یک کاتالیزور و
حدواس��طی برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل
بود .اما این کاتالی��زور را باید خودمان طراحی کنیم
که حاصل نقد و بررس��ی نظریههای موجود متناسب
با ش��رایط بومی و محلی خودمان اس��ت .به نظر این
راه ی��ک میانبر اس��ت .التقاطی و بدون مبنا نیس��ت
بلکه ترکیبی از نظریههای مختلف متناسب با شرایط
بومی و محلی خودمان است .در اینجا محور و معیار
برای ارزیابی نظریههای موجود س��لیقه نیست بلکه
مبنا مس��ائل و فرهنگ بومی و محلی خودمان است
یعنی محور و معیار برای نقد ما س��لیقه نیست بلکه
ش��رایط ،فرهنگ بومی و مس��ایل جامعۀ خودمان را
مبنا قرار داده و با توجه به این معیار به سمت نقادی
نظریهها و تجارب موجود رفت .بر این اس��اس به یک
مجموعه مرکب سازهواری دست خواهیم یافت و این
مجموعه را پش��تیبان سیاس��تگذاری و برنامهریزی
خویش قرار میدهیم.
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انتشار کتاب «نظام موضوعات و مسائل عدالت»

اندیش��کده عدال��ت مرکز الگ��وی اس�لامی ایرانی
پیشرفت در راستای تحقق یکی از برنامههای ابالغی
مرکز در س��ال  1393و  1394تهي��ة کتاب «نظام
موضوعات و مس��ائل عدالت» را با مش��ارکت علمی
و مالی مرکز رش��د دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)
منتش��ر کرد .بیتردید یکی از مقدم��ات و مقومات
ورود ب��ه تبیی��ن ،تعمیق جایگاه عدال��ت در الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،طراحی نظام مس��ائل و
موضوعات اساسی عدالت میباشد .عدالت به تناسب
حوزههاى مختلف حقوق مشتمل بر عدالت سياسى،
عدالت قانونى ،عدال��ت اقتصادى و غیره داراي ابعاد
فرا رش��تهای و بینرش��تهای با گس��ترهای وسیع و
بنابراین تدوين نظام مس��ائل و موضوعات عدالت با
گستردگي و پيچيدگي مختص خود مواجه است.
در ابتدا دو طرح دریافتی از سوي پژوهشگاه فرهنگ
و انديشة اس�لامي و مرکز رشد دانشگاه امام صادق
(علیهالس�لام) در شوراي انديش��كده بحث شد و در
نهايت مقرر ش��د آقای دكتر ع��ادل پيغامي همراه با
محققان همکار اين طرح را به انجام رس��انند .اكنون
این پژوهش ارزش��مند ،در اين باره به در این مرحله
پايان رسيده و حاصل آن پس از اصالحات مورد نظر
در قالب نوشتار حاضر میباشد.

ه��دف اصل��ی در این پژوه��ش ،تبیین چیس��تی-
چرایی -چگونگی عدالت و گامی در جهت استخراج
نظ��ام موضوع��ات عدال��ت ب��ا دو رویک��رد متفاوت
اس��تقرایی و قیاس��ی در دای��ره موضوع��ات موجود
(پژوهش ش��ده) و ممک��ن (دارای قابلیت پژوهش)
در حوزه ادبیات عدالت اس��ت .از طرفی نظام مسائل
و نقشه پژوهش��ی دو ابزار سری به عنوان چارچوب
مدیریت فضای پژوهش��ی عدالت است که در نهایت
به نظریه جامع عدالت رهنمون ش��ده و در ادامه به
عملیاتیسازی نظریه و اقامه عدل کمک خواهد کرد.

قطعاً این تالش علمی ،در مراحل تدوین سند الگوی
پایه و تفصیلی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد استفاده
خواهد بود .یکی از ویژگیهای کم نظیر این اثر رصد
آثار علمی مرتبط با عدالت در حد فاصل س��الهای
 1360ت��ا س��ال 2014-1981(1393م-1401/
1436ه.ق) ش��امل؛ بانکه��ای اطالعاتی پایگاههای
فارس��ی با محوریت «کتاب»«،پایاننامه»« ،مقاالت
علمی-پژوهش��ی»« ،مق��االت علم��ی -ترویجی» و
«مقاالت همایشی» ،در حوزه منابع التین با محوریت
جس��تجوها بر مبنای Encyclopedia, Handbook,
 Thesaurusو کتابه��ای مرج��ع ،به هم��راه منابع
کتابه��ای مرج��ع عربی مطمح نظر ق��رار گرفته و
دس��تهبندی این اطالعات در قال��ب نرمافزار Citavi
بوده اس��ت .اگرچه متن پيش رو حاصل تالشهاي
علمي کم نظیری است؛ با اين وجود گام اولیهای در
این عرصه تلقي میشود كه نيازمند تکمیل و تعميق
بيشتر است .بنابراین از همه صاحبنظران براي نقد
و بررسي اين پژوهش دعوت به عمل میآید .بیشک
نوش��تار پيش رو در حقيقت گام اولیهای اس��ت كه
زمينه گفتگوي نخبگاني بیشتر و بهرهبرداری علمی
و پژوهشی در اين باره را فراهم خواهد آورد.

داللتهای اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
دکتر محمدرضا حیدری (عض�و هیأت علمی گروه اقتصاد
دانشگاه اصفهان)

وحید مقدم ،ایمان باستانیفر ،احمد مهرشاد

اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه تأکید
دارد .اقتصاد نهادگرای جدید تالشی برای ترکیب نظریۀ
نهادها در اقتصاد اس��ت .این نوشتار با استفاده از الگوی
چهارس��طحی ویلیامس��ون نقش نفت در اقتصاد ایران
را در رانتآلودگ��ی و بزرگ ش��دن دول��ت و در نتیجه
افت کیفی��ت نهادی تحلیل کرده و ب��ا توجه به پدیده
کوتهنگری ،گس��ترش اقتصاد غیررس��می ،برونفکنی
س��رمایههای مولد ،دیوانس��االری گس��ترده و فقدان
حقوق شفاف مالکیت ،پیشنهادهایی برای تمهید دولت
پاس��خگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی
در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند
چشمانداز توسعه (پیش��رفت) جمهوری اسالمی ایران
ارائه مینماید و در پایان نتیجه میگیرد که پیششرط
ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران ،قبل از هر چیز
حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است.
این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و
پنجم قانون اساسی میسر است.
بر اساس پیشنویس پیشنهادی سند آرمانها ،آرمانهای
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،مبناییترین ارزشهای
فرازمان��ی ،فرامکانی و جهت دهنده پیش��رفت اس��ت.

مبناییترین ارزش آرمانی انسان نیل به «خالفت الهی»
اس��ت .ارزشهای زندگی انسانی ذیل این ارزش عبارت
است از :ایمان به غیب و نزدیکی به خدا ،سالمت جسمی
و روحی ،پذیرش رهبري اس�لامی ،مدارا و همزیستی با
همنوعان ،رحمت و اخوت با مسلمانان ،مقاومت در برابر
پیششرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی
ایران ،قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق
تغییر جایگاه نهادی آن است.

دشمنان و بهرهبرداری عادالنه از طبیعت .توجه ویژه به
آرمان بهرهب��رداری عادالنه از طبیعت در واقع توجه به
عدالت بین نسلی در این سند بنیادی است.
در نظام حقوقی اس�لام ،با توجه به نگاه خاص به دولت
و ترس��یم دولت��ی قدرتمند بر اس��اس حکومت والیی
تحت سرپرستی پیامبر و امام ،مالکیت اولیه بخش قابل
توجه��ی از منابع طبیعی ،تحت مالکیت دولت یا تحت
نظارت او قرار داده ش��ده است تا با اس��تفاده از نهادها
و راهکارهای گوناگون به بهرهبرداری و سیاس��تگذاری
منابع درآمدی آن بپردازد .بر این مبنا ،انفال بهعنوان یک
منبع مالی قابل توجه ،برای رسیدن به اهداف اقتصادی
و اجتماعی در اختیار حکومت اسالمی قرار گرفته است.
اتخاذ سیاس��تهای کارآمد در مدیری��ت بهرهبرداری و

مصرف منابع انفال ،امکان دس��تیابی به اهداف عدالت
توزیعی و تخصیصی و همچنین ایجاد زیرساخت تولید و
اشتغال و تأمین منافع نسلهای آتی برای دولت اسالمی
را فراهم میآورد.
به نظر میرس��دب��رای نیل به الگوی اس�لامی -ایرانی
پیش��رفت ،الزم اس��ت دور باط��ل حاصل از تش��دید
جری��ان رانت نفت (و از این پس نفت و گاز) با توجه به
آموزههای اقتصاد اسالمی ،دانش و تجربة انباشتة بشری
از جمله داللتهای مربوط ب��ه نقش نهادها در اقتصاد
ملی و مختصات کشور قابل گسست است .بر این اساس
ض��روری مینماید الگوی مالکی��ت ،مدیریت ،راهبری،
بهرهب��رداری و نظارت بر چرخ�� ه منبع -محصول -رفاه
مبتنی بر قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ،شناسایی
و تضمی��ن حقوق مالکیت (فیزیک��ی و فکری) ،تدوین
ضوابط دس��تیابی به عدالت درون نسلی و بین نسلی،
اجرا و نظارت بر آن (برابری فرصتها ،س��هم شایس��ته
عوامل ،توزیع منصفان ه منابع و غیره) ،اس��تقرار حداکثر
کارآیی (تخصیصی و فنی) و اثربخشی در کلیه فرآیندها،
تدوین ،اجرا و نظارت بر شاخصهای بهرهبرداری صیانتی
(نرخ تخلیه بهینه ،تخصیص راهبردی داراییها و غیره)،
تدوین و تضمین حقوق محیطزیست و سایر ذیحقان،
احصاء و جذب رانت منابع توس��ط حکومت اسالمی از
طریق دریافت حق مالکانه (مالیات و غیره) و واریز آن به
صندوق توسعه ملی و غیره تدوین ،اجرا و نظارت شود.
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مؤسسه اصالحات و توسعه چین
)China Institute for Reform and Development (CIRD

مؤسسه اصالحات و توس��عه چین ( ،)CIRDدر
تاریخ اول نوامبر  1991میالدی تأسیس شد .این
مؤسسه در زمینه پژوهشهای عمومی با تمرکز بر
اصالحات و توسعه سیاست است .مؤسسه CIRD
به عنوان اندیش��کده چین��ی غیردولتی ،برای دو
س��ال متوالی  2013و  2014می�لادی جزء 10
اندیشکده تأثیرگذار چین قرار گرفت.
تحقیقات درباره اصالحات

ارش��د وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت امور
خارجه و در بس��یاری از اس��تانها به س��خنرانی
بپردازد .پروفس��ور چی مش��اور تهیه پیشنویس
س��یزدهمین برنام��ه پنجس��اله توس��عه ملی و
کمیس��یون اصالحات -یک��ی از وزارتهای مهم
در سطح دولت مرکزی -نیز میباشد .از پروفسور
چی و دیگر اعضای ارشد بارها خواسته شده است
تا مقاالتی برای روزنامههای اصلی چین بنویسند
و برای بسیاری از روزنامهنگاران رسانههای بزرگ،
پروفس��ور چی در باالی لیست مصاحبه در زمینه
اصالحات اقتصادی چین میباشد.

وظیفه اصلی مؤسسه “مشاوره در مورد اصالحات
چین” بوده و در این راستا مؤسسه  CIRDتحقیقات
خود را به مس��ائل مهم اصالحات اختصاص داده
است .این مؤسسه با ارائه گزارشهای پیشنهادی همکاری بینالمللی
پژوهشی و سیاسی به سازمانهای سیاستگذاری مؤسس��ه  CIRDدر کنار حمایت از دولت ،نقش
مربوطه ،تالش زیادی برای تسهیل تصمیمگیری قابل توجه��ی در ترویج مبادالت دانش��گاهی در
سیاسی اصالحات انجام میدهد .مؤسسه  CIRDزمین��ه اصالح��ات بین چی��ن و دیگر کش��ورها
فعالیته��ای مختل��ف علم��ی از جمل��ه انجمن بازی کرده اس��ت .این امر با اجرای تعداد زیادی
از پروژهه��ای همکاری
بینالملل��ی اصالح��ات
بینالملل��ی چندجانب��ه
چین و کارگاههای منظم
مش��اوره کارشناسان در موسسه اصالحات و توسعه چین ،مشاور دولت و دو جانب��ه و مبادالت
زمینه اصالحات چین را مرکزی و دولتهای استانی این کشور است .دانش��گاهی با مؤسسات
تحقیقات��ی بی��ش از
سازماندهی میکند.
 20کش��ور محقق گردیده اس��ت .از سال 2014
میالدی ،موسس��ه  CIRDبا انجمن سطح باالی
مشاوره سیاسی
به همان ان��دازه که مؤسس��ه  CIRDبه خدمات اصالح��ات چین -اروپ��ا و هم��کاران اروپایی آن
مش��اوره اصالحات ب��ه دولت مرکزی و اس��تانی انجمن همکاری دارد.
اختص��اص یافته اس��ت ،این مؤسس��ه پروژههای
مختلف مشاوره اصالحات از جمله تهیه پیشنویس آموزش و پرورش
طرح جامع برای برنامه پنجساله دوازدهم ،توسط ب��ه عنوان یکی از اولی��ن پایگاههای آموزش ملی
تعدادی از وزارتخانهها و دولتهای ایالتی حمایت در زمینه اصالحات سیس��تماتیک چین ،موسسه
 CIRDخ��ود را وقف آموزش متخصصان اصالح
مالی میشود.
با چش��ماندازی بینالمللی نموده است .برای این
کار تعداد زیادی از برنامههای آموزشی و پرورشی
تأثیر سیاسی
بس��یاری از توصیهه��ای سیاس��ی  CIRDو از جمله برنامههای سفارش��ی آموزش اصالحات
گزارشه��ای تحقیقاتی به عن��وان مرجعی برای ب��رای مقامات دولت��ی ،برنامهه��ای اجرایی برای
تهیه پیشنویس اس��ناد دولتی اس��تفاده ش��ده مدیران ارش��د کسب و کار ،برنامههای دکتری در
اس��ت ،از جمله تصمیمگیری در س��ومین جلسه زمینههای تحقیقاتی اصالحات ،دورههای مدیریت
مهم هجدهمین کمیته مرکزی (حزب کمونیست اجرایی ( ،)EMBAمدیریت بازرگانی بینالمللی و
چین) و بسیاری از نشریات مؤسسه که به عنوان برنامه کارشناسی ارش��د در اقتصاد خدمات ارائه
مواد آموزش��ی ب��رای مقامات دولتی در س��طوح کرده است.
مختلف استفاده شده اس��ت .به خاطر تحقیقات
سیاسی رو به جلوی مؤسسه در زمینه اصالحات انتشارات
اقتصادی چین ،پژوهشگر ارشد  ،CIRDپروفسور در هر سال مؤسسه  CIRDعالوه بر انتشار گزارش
چی فولین ،اغلب از طرف رهبران ارش��د چینی ،ساالنه در خصوص اصالحات چین ،بیش از 280
به همایشهای مش��اوره متخصصین دعوت شده جلد از نش��ریات پژوهشی اصالحات منتشر کرده
اس��ت تا برای چهار س��ال متوالی در کمیته ملی است .این مؤسس��ه در حال انجام یک وبسایت
(کمیته مشورتی سیاسی خلق چین) برای مقامات تخصصی با آدرس  chinareform.org.cnاست.
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الزامات نقش آفريني ايران بهعنوان
قدرت منطقهاي در افق پيش رو

ادامه از صفحه  9است .مقابله با تک قطبي شدن جهآنکه از
ابتدا يکي از اهداف ماهيتي انقالب اسالمي ايران بوده است
روش مناسبي براي اين کار است.
ابت��کارات سياس��ي و بینالملل��ي نيازمن��د بهرهگیری از
قالبهاي ادراکي -ش��ناختي هس��تند .اولين الزام و پيش
ش��رط اتخاذ و اعمال موفقیتآمیز الهامبخشي جمهوري
اسالمي ايران در خاورميانه درک و سپس شناخت تغيير و
تحوالت رخ داده در منطقه و جهان اس��ت .بدون ادراک و
شناخت دگرگونیهای محيط تحولي در سياست خارجي
ايجاد نمیشود .زماني که محيط عملياتي و رواني سياست
خارج بر هم منطبق شوند امکان چنين تحولي وجود دارد.
شناسايي منافع متقابل کش��ورها مؤلفه ديگري است که
در الهامبخش��ي تأثیر میگذارد .درک نيازهاي سياسي و
اقتصادي واحدهاي رقيب بخشي از ضرورتهاي راهبردي
الهامبخشي محسوب میشود.
مناف��ع متقابل نقش تعيين کنندهای در روند الهامبخش��ي
کش��ورها در سياس��ت خارج��ي ايفا میکند ،ل��ذا موفقيت
الهامبخش��ي در سياس��ت خارجي ايران در منطقه مستلزم
ش��ناخت دقيق اهداف و منافع ملي خود و ديگر کشورهاي
منطقه اس��ت .درک متقابل تضادها تعارضات و منازعات از
طري��ق مذاکره ،مصالحه و چانهزنی قابل حل و رفع اس��ت.
مؤلفه ديگر چند جانبهگرايي اس��ت که محور اصلي تعامل،
شناسایی و درک منافع و نیازهای کشورهای
رقیب ،بخشی ازضرورتهای الهام بخشی
ایران در منطقه است.

همکاري مشارکت و نيل به نتايج مشترک سياسي است .به
دليل تغيير و تحوالت در مناسبات جهاني و منطقهای ديگر
ام��کان مديريت و هدايت يک جانبه و دوجانبه ديپلماس��ي
براي کش��ورها وجود ندارد .از اینرو جمهوري اس�لامي نيز
ناگزير اس��ت در عصر جهاني شدن از رویکرد چندجانبه در
ام��ور بینالمللي و منطقهای بهره گي��رد .چند جانبهگرايي
فراتر از همگرایی و سیاس��تها و رفتار با کشورهاي ديگر و
اقدامات چند جانبه اس��ت .در مقياس منطقهای چند جانبه
گرايي به صورت منطقهگرای��ی تجلي و تبلور مییابد .یکی
ديگر از پیشزمینههای الهامبخش��ي اعتمادسازی بر اساس
الگوهاي تعامل و اراده ،به منظور تعامل بين کشورها است .از
اين فرايند براي افزايش و ارتقاي ثبات در روابط و مناسبات
بين کشورها و از طريق شفافسازی اهداف ،نيات و اقدامات
در تبادالت اطالعات و گسترش ارتباطات استفاده میشود.
اعتمادسازی يکي از ارکان ضروري ديپلماسي منطقهای ايران
و در برطرف کردن سوءظن عدم اطمينان و اعتماد حاکم بر
روابط ايران و اعراب است (بالمي .)62 :1385 :يکي از عوامل
اعتمادس��ازی و الهامبخشي در سياس��ت خارجي کشورها،
فراهم ک��ردن قابلیتهای ارتباطي الزم اس��ت که نيازمند
ابزارهاي توسعه يافته و پيشرفته ارتباطي و اطالعاتي است.
از داليل شکس��ت نس��بي قدرت نوظهور در رس��يدن به
اهدافش در حاکميت منطقهای و جهاني ،از دس��ت رفتن
کامل يا نس��بي مقبوليت رهبري آنها در نزد پیروانشان ،و
بهطور خاص کشورهاي همسايه است .قدرتهای نوظهور
نيز مانن��د هر رهبر ديگ��ري براي رس��يدن به مقبوليت
طرح رهبریش��ان ،بايد به پيروان بالق��وه خود انگیزهها و
مشوقهای مادي و اندیشهای عرضه کنند.
عالقهمن��دان میتوانند جهت مش��اهده متن کامل مقاله
به س��ایت مرک��ز الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت به
نشانی olgou.ir:بخش انتشارات مراجعه نمایند.
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