شماره 25
شهریور و
مهر ماه 1393

سالاقتصادوفرهنگباعزمملیومدیریتجهادی
شمارگان چاپی 6000
شمارگان الکترونیکی 70,000

ما و میراث توسعه ()1

دکتر صادق واعظزاده

اش�اره :آن چه در ادامه میآید متن س��خنرانی
دکت��ر ص��ادق واع��ظزاده ،رئیس مرک��ز الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت در افتتاحیه سومین
کنفرانس الگو است.
افتخار دارم در جمع همکاران دانشمند و محققان
ارزندهای که برگ زرینی از پیشرفت ایران اسالمی
را با قلم اندیشه خود بر صفحات تاریخ می نگارند
چند کلمهای در خصوص این مرحله از کار تهیه و
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت سخن بگویم.
طرح سوال
در این مرحله با موضوع واکاوی نظریات و تجربیات
توس��عه مواجهایم که مقدمهای است برای تدوین
الگ��و و در عی��ن حال تعیین نح��وه این مواجهه،
راهگشای برخی از مشکالت و مسائل در جمهوری
اس�لامی ایرانی خواهد بود .س��وال اساسی که در
تهیه الگوی پیشرفت و در حوزههای مختلف دیگر
مطرح اس��ت این است که با دستاوردهای بشری
در ح��وزه توس��عه در جمهوری اس�لامی چگونه
باید برخ��ورد کنیم؟ دس��تاوردهایی که در قالب
نظریههای توس��عه یا تجارب توس��عهای کشورها
در اختیار ما اس��ت و از آن به میراث توس��عه یاد
میکنیم .آیا آنها را بعنوان علم بپذیریم و راهنمای
عمل قرار دهیم یا نفی بکنیم و مورد بی اعتنایی
ق��رار بدهیم یا با اجزای آنها به صورت گزینش��ی
برخوردکنیم و یا نحوة مواجهه دیگری اتخاذ کنیم
که هر یک تاثیر متفاوتی بر حیات اجتماعی ملت
ما خواهد داشت .به این سوال باید پاسخ روشن و
صریح داده شود تا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
را بتوان تدوین کرد .برای این منظور خوب است از
سرآغاز تدوین این نظریهها شروع بکنیم.
رویکرد دوگانه نظریه پردازان توسعه
درابتدای حرکت توس��عهای غرب و بطور خاص
اروپا ،متفکرانی که در خصوص تحول و توس��عه
فکری و اجتماعی نظریه پردازی کردند ،رویکرد
یکپارچهای را در پیش گرفتند؛ به این معنی که
ب��ه جامعه خود نگاه کردند ،عق��ب افتادگیها و
عدم مطلوبیتها را دیدن��د و برای همان جامعه
به زعم خود نسخه ش��فا بخش پیچیدند .اگر به
اولین مکتوباتی که در این خصوص نوش��ته شده
مث�لا به اثر دکارت در روش راه بردن عقل توجه
بکنیم ،مالحظه میکنیم ک��ه اعتنایی به جهان
غیر اروپایی ندارد و اروپائیان را مورد خطاب قرار
میدهد ،هم گذش��ته آنها را نق��د میکند و هم
راه آین��ده را به آنها نش��ان میدهد .وقتی به اثر
بیکن بنام "ارغنون نو" توجه میکنیم که به زعم
وی منطق جدیدی برای کش��ف علم و تس��خیر
طبیعت و تحول دنیا اس��ت؛ اعتنای��ی به غیر از
جوام��ع اروپایی ندارد و بلکه یک نوع بیاعتنایی
و شاید بیش از این نسبت به جوامع غیر اروپایی
در کالم او مشاهده میشود .او فقط جامعه غربی
و اروپایی را مورد خطاب قرار میدهد.
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سیاستهای کلی علم و فناوري از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شد
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم
انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل
 110قانون اساس��ی سیاستهای کلی
«علم و فناوري» را که پس از مشورت
ب��ا مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام
تعیین شده است ،ابالغ کردند.
متن سیاس��تهای کلی علم و فناوري
که به رؤس��ای قوای سه گانه و رئیس
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ابالغ
شده ،به این شرح است:
بسم اهلل الرحمنالرحيم
سياستهاي كلي علم و فناوري (نظام
آموزش عالي ،تحقيقات و فناوري)
 -1جهاد مستمر علمي با هدف كسب
مرجعي��ت علمي و فناوري در جهان با
تأكيد بر:
 -1-1تولي��د علم و توس��عه نوآوري و
نظريه پردازي.
 -2-1ارتقاء جايگاه جهاني كش��ور در
عل��م و فناوري و تبديل ايران به قطب

علمي و فناوري جهان اسالم.
 -3-1توس��عه علوم پاي��ه و تحقيقات
بنيادي.
 -4-1تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه
تعميق ش��ناخت معارف ديني و مباني
انقالب اس�لامي با :تقوي��ت جايگاه و
منزلت اين علوم ،جذب افراد مس��تعد
و با انگيزه ،اصالح و بازنگري در متون،
برنامهها و روشهاي آموزش��ي و ارتقاء
كم��ي و كيف��ي مراك��ز و فعاليتهاي
پژوهشي مربوط.
 -5-1دستيابي به علوم و فناوريهاي
پيشرفته با سياستگذاري و برنامهريزي
ويژه.
 -2بهينه سازي عملكرد و ساختار نظام
آموزش��ي و تحقيقاتي كشور به منظور
دس��تيابي به اهداف سند چشمانداز و
شكوفايي علمي با تأكيد بر:
 -1-2مديري��ت دان��ش و پژوه��ش و
انس��جام بخش��ي در سياس��تگذاري،
برنامه ري��زي و نظ��ارت راهبردي در

چیستی ،چگونگی ،ساختار و فرآیند تهیه
الگوی پايه پیشرفت اسالمی ایرانی بررسي شد
دكتر صادق واعظ زاده ،رئیس مرکز الگوی
اس�لامی ایرانی پیش��رفت در نشس��ت هم
انديش��ي تدوين س��ند الگوي پايه كه صبح
پن��ج ش��نبه  93/6/13در ب��اغ مل��ی گياه
شناسي برگزار شد ،اظهار كرد :اين نشست
اولي��ن ق��دم در تدوين الگوي پايه نيس��ت
بلك��ه جلس��ات متعدد ش��وراي عالي مركز
الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت ،ش��وراي

تلفي��ق و هماهنگي مركز ،ش��وراي مديران
و نیز نشس��ت هم انديش��ي شوراي عالي و
اعضاي انديشكدههاي الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت به منظور تدوين الگوي پايه برگزار
ش��ده اس��ت .البته فعاليت هاي زيادي در
انديش��كده هاي مركز صورت گرفته اس��ت
ك��ه فعاليته��اي تخصصي محس��وب مي
ش��ود اما س��ند الگوي پايه ادامه در صفحه 10

ح��وزه علم و فناوري و ارتقاء مس��تمر
شاخصها و روزآمدسازي نقشه جامع
علمي كشور با توجه به تحوالت علمي
و فني در منطقه و جهان.
 -2-2اصالح نظام پذيرش دانش��جو و
توجه ويژه به اس��تعداد و عالقهمندي
دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي
و افزايش ورود دانشجويان به دورههاي
تحصيالت تكميلي.
 -3-2س��اماندهي و تقويت نظام هاي
نظارت ،ارزيابي ،اعتبارس��نجي و رتبه
بندي در حوزههاي علم و فناوري.
 -4-2س��اماندهي نظ��ام مل��ي آمار و
اطالع��ات علمي ،پژوهش��ي و فناوري
جامع و كارآمد.
 -5-2حماي��ت از تأس��يس و توس��عه
شهرك ها و پاركهاي علم و فناوري.
 -6-2توزي��ع عادالن��ه فرصته��ا و
امكان��ات تحصيل و تحقيق در آموزش
عالي در سراسر كشور.
ادامه در صفحه 5

معاون علمی و تقسيم كار ملی مركز:

جهت گيری اصلی فعاليت مركز
در سال جاری طراحی سند
الگوی پايه است
مع��اون علمي و تقس��يم
كار مل��ي مرك��ز الگ��وي
اس�لامي ايراني پيشرفت،
جهت گيری اصل��ي فعاليت مركز در
س��الجاری
ادامه در صفحه 2
جهت گيری اصلی فعاليت مركز در سال

جاری طراحی سند الگوی پايه است2/
طراحي الگوي پايه ،گامي كليدي در

تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت3/
آغاز فعاليتهاى كميتههاى علمى و

اجرايى چهارمین كنفرانس الگو4/

در دهمین نشست اندیشهورزی در مرکز الگوی اسالمی-ایرانی مطرح شد؛

ارائه نظریه اسالمی پیشرفت

دهمین نشست اندیشهورزی
در مرک��ز الگوی اس�لامی-
ایران��ی و با حض��ور آيتاهلل
علياكب��ر رش��اد و ش��ماری از اس��اتید
رش��تههای مختلف ،تش��کیل ،و نظریه
پیشرفت اسالمی مطرح شد.
ایشان پیشرفت اسالمی را «فرگشتگی

پویا و پیوستهی شئون گوناگون حیات
بشر ،در راس��تای ظهور استعدادهای
«مش��یت
فطری او ،از رهگذر کش��ف
ّ
«مش��یت تشریعی» الهي،
تکوینی» و
ّ
و اعتقاد و التزام بدانها» عنوان كرد.
به گزارش واحد ارتباطات مركز الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت ،ادامه در صفحه 2

ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت

آذر ماه سال جاري برگزار ميشود5/
کمیسیونهای دهگانه نشست
هماندیشی تدوین سندالگوی پایه

پیشرفت اسالمی ایرانی برگزار شد6/
مبانی عرصه ای در اندیشكده

معنویت بررسی شد10/
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اخبارمرکز

ادامه از صفحه 1

معاون علمی و تقسيم كار ملی مركز:

جهت گيری اصلی فعاليت مركز در سال جاری طراحی سند الگوی پايه است
را طراحی سند الگوی پايه عنوان كرد.
به گزارش واحد ارتباطات مركز الگوی
اسالمی ايرانی پيش��رفت ،دكتر هادی
اكب��رزاده در نشس��ت هم انديش��ی تدوين س��ند
الگ��وی پايه كه صبح پنج ش��نبه  93/6/13در باغ
ملی گياه شناسی برگزار ش��د ،با بيان اينكه طبق
اساسنامه مركز الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت سه
ماموري��ت اصلي ب��راي مركز در نظر گرفته ش��ده
اس��ت ،گفت :تعميق و توس��عه تفك��ر و تحقيق و
نظريه پ��ردازی ،ايج��اد و حفظ فض��ای گفتمانی
و طراح��ی و تدوي��ن پيش نويس الگوي اس�لامي
ايراني پيش��رفت از جمله اين س��ه ماموريت مركز
الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت هس��تند.
مع��اون علم��ي و تقس��يم كار ملي مرك��ز الگوي
اس�لامي ايراني پيش��رفت با بي��ان اينكه در مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت يك نقشه راه براي
تدوين الگو طراحي شده است ،گفت :جهت گيري
اصلي فعاليت مركز در س��ال جاري طراحي س��ند
الگوي پايه است كه الگوي اجمالي است و مبناي
الگوي نهايي خواهد بود .برگزاري اين نشس��تها،
قدمهايي براي رس��يدن به اين هدف بزرگ است.
دكت��ر اكب��رزاده درب��اره روش تدوين س��ند الگو
پاي��ه توضيح داد :با توجه ب��ه رهنمود مقام معظم
رهب��ري كه فرمودند« :كار تدوين الگو را به عنوان

يك امر زنده به حس��اب آوريد» به نظر مي رس��د
ك��ه روش تدوين باي��د مانند روش رش��د موجود
زنده ارگانيگي ،هماهن��گ ،تكاملي ،پيش رونده و
افزايش��مند باشد .همچنين پويايي ،انعطاف و خود
اصالحگ��ری بايد به عنوان ويژگ��ي هاي الگو پايه
م��دنظ��رق��رارگي��رد.
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه اولي��ن و مهمترين گامي
ك��ه در تدوين س��ند الگ��وي پايه بايد برداش��ته
ش��ود ،ايجاد س��لول اوليه (تدوين اولين گزاره ها)
اس��ت كه حول آن بايد الگو تدوين ش��ود ،تصريح
ك��رد :ه��دف از برگزاري اين نشس��ت مش��ارکت
اندیش��مندان در تدوین اساس��ی ترین گزاره ها و
کلیدی ترین مفاهیمی که بایس��تی در سند الگوی
پایه ملحوظ ش��ود .بنابراين خروجي اين نشس��ت
يك��ي از ورودي هاي اصلي تهيه س��ند الگوي پايه
خواه��د ب��ود .
دكت��ر اكبرزاده ب��ا بيان اينكه روش تدوين س��ند
الگوي پايه متفاوت از س��اير اس��ناد كشور خواهد
بود ،افزود :در س��ندهاي متعارف كشور تدوین از
پایین به باالس��ت لذا آغاز فرآيند از كارشناس��ان،
كارشناس��ان ارش��د ،مديران راهب��ردي و مقامان
عالي رتبه اس��ت اما در تدوين الگو روند از باال به
پایین اس��ت یعنی ابتدا از ش��وراي عالي و صاحب
نظران برجس��ته آغاز مي ش��ود و به هم انديش��ي

نخبگان��ي مي رس��د ك��ه خروجي آن دوب��اره به
ابت��دايفرآين��دبرم��يگ��ردد.
مع��اون علم��ي و تقس��يم كار ملي مرك��ز الگوي
اس�لامي ايراني پيش��رفت افزود :علت انتخاب اين
مس��ير نو ب��ودن الگ��و ،جايگاه رفي��ع الگو ،جنس
متفاوت آن با ديگر اس��ناد كش��ور است كه باعث
ش��ده مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت اين
رون��د را در پي��ش بگيرد .همچني��ن اجزای اصلي
الگو پايه ش��امل مباني ،اهداف و راهبردهاست كه
بر اين اساس  10كميسيون شكل گرفته است كه
ش��امل تعيي��ن مباني ،تعيين آرمان ها و رس��الت
نظام اس�لامي،آينده پژوهي ،سنجش قابليت هاي
راهبردي كش��ور و س��رمايه های ماندگار كش��ور،
تعيين اوضاع عالم،ش��ناخت فرصت ها و تهديدها،
تحليل تحوالت تاريخي اس�لام و اي��ران ،واكاوي
ميراث توسعه ،شناخت مسائل اصلي كشور آسيب
شناسي اسناد برنامه اي ،طراحي مديريت تحول و
تبين كاركرد الگو ،ماموريت اركان نظام و تضمين
اجرا اس��ت .
به گفته دكتر اكبرزاده دس��تور كار هر كميسيون
هم انديش��ي حول محورها و س��واالت پيشنهادي
با ه��دف تدوين گزاره ها ،مت��ون و فزاينده هايي
كه بايستي در س��ند الگو پايه ملحوظ شود ،است.

ادامه از صفحه 1

در دهمین نشست اندیشهورزی در مرکز الگوی اسالمی-ایرانی مطرح شد؛

ارائه نظریه اسالمی پیشرفت
آيتاهلل رشاد -رئيس پژوهشگاه فرهنگ
و انديشه اس�لامي و عضو شوراي عالي
مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،در
دهمين نشست انديش��هورزي مركز الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت در سخناني با موضوع نظريه اسالمي
پيش��رفت ،ضمن تعريف پيش��رفت اسالمي ،به بيان
ماهي��ت و معناي پيش��رفت اس�لامی پرداخت و با
بيان اينكه نظریه پیشنهادی وی ،از مزایا و محاسن
گوناگونی از جمله برخورداری از جامعیت مؤلفهای،
بی��ان مبانی «مبدأش��ناختی»« ،انسانش��ناختی»،
و
«منبعش��ناختی»
«غایتش��ناختی»،
«روششناختی» ،پیشرفت اسالمی ،و نیز انطباق بر
نگرش پیشینی و پسینی به امر پیشرفت ،برخوردار
اس��ت اضافه كرد :ماهیت پیشرفت ،کمالورزرانه و
از س��نخ اجتماعیات و امور دنیوی اس��ت و ش��امل
عرصهه��ای نظ��ر و عمل و هم��ه عرصههای حیات
انس��ان مانند عل��م و معرفت ،عبودی��ت و معنویت،
فرهنگ ،سیاس��ت ،اقتصاد ،صنعت ،محیط زیست و
منابع و غیر آن میش��ود.
وي ادامه داد :نظریه اس�لامی پیش��رفت ،مبتنی بر
مبانی دینش��ناختی همچ��ون جامعیت ،کارآمدی،

روزآمدی ،انعطافپذیری و فهمپذیری دین اس��ت،
منبع نظریه اس�لامی ،مش��یت تکوینی و تش��ریعی
الهی اس��ت .وی تأکید کرد :در نظریه پیش��نهادی
ایش��ان به مبنای انسانشناختی-جامعهش��ناختي،
فطرتنمون��ی انس��ان يا فرگش��تیابندگی ش��ئون
حیات اجتماعي تصریح ش��ده اس��ت.
ای��ن اس��تاد خارج فق��ه و اص��ول ح��وزه در ادامه
در تعري��ف الگ��وی پیش��رفت نی��ز اظه��ار ك��رد:
الگ��وی پیش��رفت عب��ارت اس��ت از «کالننظ��ام
[«ابرزیستس��امانه»ی] متش��کل از مجموع��هی
نظامها و نهادهای تأمینکنندهی فرگش��تگی شئون
حیات آدمیان ،که براس��اس مباني معرفتي-ارزشي
اسالمی ،و با کاربرد منطق استنباطی حجت و روش
اجرايی کارآم��د ،از منابع معتبر دینی برگرفته ،و با
ظروف تاریخی ،فرهنگی و اقلیمی کش��ور س��ازگار
ش��دهباش��د».
در ادام��ه اين نشس��ت ،حضار به بي��ان ديدگاهها و
نظرهاي خود درباره نظریه پیش��نهادی پرداختند و
در پايان ،آيتاهلل رشاد به سؤاالت و انتقادات پاسخ
داد.
پيش از اظهارات رش��اد نيز حجتاالسالم میرمعزی

عضو ش��ورای عال��ی مرکز الگوی اس�لامی ایرانیپیش��رفت -درباره نظریه اس�لامي-ایرانی پیشرفت
در نقش��ه محتوایی الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت
گفت :در ش��ورای عالی ،جلس��ات متع��ددی درباره
نقش��ه راه پیش��رفت به لحاظ محتوایی برگزار شده
است .يکی از مباحث مهم این بوده که مابین الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت و نظریه اسالمی پیشرفت،
تفکیک قائل شویم چون نظریه اسالمی پیشرفت به
عنوان نظریه تمدن اس�لامی مقید به زمان و مکان
خاصی نیس��ت ولی الگوی پیشرفت وجه بومی شده
ای��ن نظریه در ای��ران با توجه به ش��رایط تاریخی-
فرهنگی و اقلیمی ایران اس��ت.
حجتاالس�لام میرمعزی با اشاره به اینکه مهمترین
بخش در نقشه راه ،بحث و نظریه اسالمی پیشرفت
مبتن��ی بر آیات و روایات و منابع اس�لامی اس��ت،
اظهار كرد :این بحث مهم و بس��یار جدید اس��ت و
ما تا به حال از این نگاه به نظریه اس�لامی پیشرفت
نپرداختهایم و این زحمت اس��تاد رشاد تحت عنوان
نظریه اسالمی پیشرفت ،نخستین کار در این زمینه
اس��ت .
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طراحي الگوي پايه ،گامي كليدي در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
بر اس��اس نقش��ه راه و فرايند طراحي ،تدوي��ن ،تصويب و پايش
الگوي اسالمي ايراني پيش��رفت (مصوب  27 ،)1391/12/02گام
براي تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،معرفي شده است كه
چهاردهمين گام آن طراحي الگوي پايه اس��ت (تصوير شماره .)1
زمان پیش بینی شده برای تدوين اين الگو بر اساس نقشه يادشده ،از
ابتداي شهريورماه  1393تا پايان مهرماه  1394به مدت  14ماه است.
الگوي پايه ،الگويي مفهومي و اجمالي اس��ت كه تهيه الگوي
تفصيلي را هداي��ت ميكند .به بیان دیگر ،ب��رای تهیه الگوی
تفصیلی ،س��اختاری که در الگوی پایه طراحی می شود بسط
داده خواه��د ش��د .همچنین الگ��وی پای��ه ،چهارچوبی برای
فعالیت اندیشکدهها فراهم میکند تا الگوی پیشرفت در حوزه
اختصاص��ی خود را تهی��ه کنند .در صورتي ك��ه براي الگوی
تفصیلی معماري كلي و پايه انجام نش��ود و يا انديشكده هاي
مختلف در طراحي بخش هاي مختلف الگو به اصول ،ويژگي
ها و مش��خصات معماري پايه ،متعهد و پايبند نباشند ،حاصل
فعاليت آنها جز اجزائي پراكن��ده ،واگرا و فاقد هم افزائي چيز
ديگري نخواهد بود و تلفيق چنين اجزائي ،ناممكن و يا داراي
تضادها و تناقص هاي دروني فراوان خواهد بود.
با توجه به اهميت تدوین الگوی پایه ،در هفتاد و دومين جلسه
ش��وراي عالي مرك��ز ،ضمن تاکید بر آغ��از فرایند تدوين اين
الگو در زمان تعیین شده در نقشه راه طراحي و تدوين الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت (ابتداي شهريورماه  ،)1393انجام این
مه��م به ش��ورای تلفيق و هماهنگي مرکز محول ش��د .فرایند
طراحی و تدوین الگوی پایه توسط كارگروه تلفيق و تدوين –
كه ذیل شورای تلفیق و هماهنگی قرار دارد و اعضاي آن شامل

رئيس مركز ،معاون هماهنگي و نظارت فرايندي ،معاون علمي
و تقسيم كار ملي ،معاون پشتيباني ،مديران كل ستادي و مديران
كل معاونته��اي مركز و دبيران و كارشناس��ان انديش��كدهها
خ  1393/05/05وارد مرحله عملیاتی شد.
است -در تاري 
کارگروه تلفیق و تدوین ،تا کنون ضمن تهیه پیش نویس «چارچوب
تدوی��ن الگوی پایه» ،که در آن موضوعات چیس��تی ،ویژگی ها،
ساختار و فرایند تهیه به عنوان رئوس اصلی فرایند تدوین الگوی
پایه مش��خص ش��ده اند؛ فرایند تدوین را به ابعاد مختلف تقسیم
بن��دی کرده و براي تدوين هر يك از ابعاد الگوی پایه ،مس��ئولي
انتخاب کرده است .فهرست ابعاد الگوي پايه به شرح زیر است:
الف -فرايند تعیین مبانی
ب -فرايند تعیین آرمانها
ج -فرايند تعیین رسالت جمهوری اسالمی و ملت ایران
د -فرايند سنجش قابلیتها و سرمایههای ماندگار ملی
ق (افقها) :دکتر شهريار نیازی ،و -فرايند
هـ -فرايند ترسیم اف 
آیندهپژوهی
ز -فرايند تبیین اوضاع عالم و ش��ناخت فرصتها و تهدیدها
(بررسی محیطی)
ح -فرايند ترسیم عرصههای پیشرفت
ط -فرايند تحلیل تحوالت تاریخی صدر اسالم و ایران
ي -فرايند واکاوی میراث توسعه
ك -فرايند مسئلهشناسی
ل -فرايند آسیبشناسی اسناد برنامهای کشور
م -فرايند طراحی مدیریت تحول
ن -فرايند طراحی گفتمانسازی (تدوین شعارهای ملی)

س -تبیین کارکرد الگو ،مأموریت ارکان نظام و تضمین اجرا
ع -زمانبندی مدل فرآیندی
ف -تعیین شاخصهای الگوی پایه
پیش�ینه های علمی تخصصی داخلی و خارجی در تهیه
سند الگوی پایه بررسی می شوند
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت به منظور بهرهمندی از
پیش��ینه های علمی تخصصی داخلی و خارجی در تهیه سند
الگوی پایه از اساتيد دانشگاهی و حوزوی که مسئولیت فرآيندی
از الگوی پایه را بر عهده دارند درخواس��ت کرده اس��ت پیشینه
های علمی تخصصی داخلی و خارجی را بررس��ي نمايند .اين
مركز از اس��اتيد درخواست نموده اس��ت تا عناویني را كه عیناً
برابر یا مش��ابه با عنوان فرآيند مربوطه هس��تند و در سندهای
برنامهای مصوب کش��ور (مث ً
ال مبانی نظ��ری در مقابل مبانی؛
چش��مانداز در مقابل افق؛ هدفه��ای غایی در مقابل آرمانها)
وجود دارند را بررس��ي نموده و مهمترین تفاوت آنها را با کار
جاری ذکر نمايند .از مزایای این کار تعیین نقاط ضعف و یا قوت
اس��ناد برنامه ای گذشته کش��ور و به کارگیری این تجارب در
خصوص تدوین الگوی پایه می باشد .در مورد پيشينه خارجي
نيز از اساتيد خواسته شده است اهم اسناد برنامهای ملی سایر
کش��ورها را که به لحاظ موضوعی به سند حاضر نزدیک است
ضمیمه و به اختصار نقد نمايند .شناخت و آسيب شناسی نظريه
های رايج توسعه و ارزيابی ميزان سازگاری آنها با مبانی اسالم
و ويژگیهای جامعه ايران و بررس��ی تجارب توس��عه در ديگر
کشورها از پيش نيازهای ضروری طراحی الگوی اسالمی ايرانی
پيشرفت محسوب میشود.
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در کمیسیون تعيين اوضاع عالم تدوین سند الگوی پایه ،شناخت فرصتها و تهديدها و آسیب شناسی وضع موجود
و روندهای جهانی پيشران تاثیرگذار بر ایران بررسی شد
دکتر محمد عل��ي مرادی دبیر کمیس��یون «تعيين
اوضاع عالم،ش��ناخت فرصت ها و تهديدها و آس��یب
شناس��ی وضع موجود س��ند الگوی پایه» در نشست
هماندیشی تدوین سند الگوی پایه گفت :يافته هاي
كميس��يون به ترتيب در س��ه ح��وزه موضوعي فوق
طبقه بندي ش��ده اس��ت .در حوزه موضوعي اوضاع
عالم ،ابت��دا روندهای جهانی پيش��ران تاثیرگذار بر
ایران بررسی شد که در حوزههاي مستقل ،اما به هم
پيوسته ،به شرح زير است:
 -1گس��ترش روند جهانیس��ازی و تعمیق تاثیر آن
بر مس��ائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی،
امنیت��ی ،دفاعی ،قانونی ،حقوق��ی ،علمی ،فناوری و
اقلیمی کشور.
 - 2گسترش تحوالت علم و فناوری و به طور خاص
«فاوا» به صورت زمینهای که بر حوزه های اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی ،دفاعی ،قانونی،
حقوقی ،علمی ،فناوری و اقلیمی کشور اثرگذار است
و در نهايت ،توس��عه نهادهای بینالمللی و تاثیر آنها
بر حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
امنیت��ی ،دفاعی ،قانونی ،حقوق��ی ،علمی ،فناوری و
اقلیمی کشور مورد بررسي قرار گرفت.
وی اف��زود :روندهای اقتصادی در ح��وزه بین الملل
شامل گسترش شکاف بین شمال و جنوب ،تداوم نرخ
بیکاری باال و کاهش فرصت های شغلی ،شکل گیری
قدرتهای اقتصادی بعد از نفت ،روندهای اجتماعی
 فرهنگ��ی نظیر تحوالت نامتوازن رش��د جمعيتي،گس��ترش روند دینزدایی  ،اباحهگری ،افراطیگری
در حوزه علم و فناوری ش��امل گس��ترش تهدیدهای
س��ایبری ،روند رو به رشد گس��ترش اطالعات غلط
در ش��بکه اینترنت جهان��ی و تحوالت رهبری علمی
جهان و ظهور قدرت های جدید ،در حوزه روندهای
سیاس��ی -امنیتی شامل استعمار فرانو با هدف تغییر

و اس��تحاله ،تنوع تهدیدات س��رد ،نیمه سرد و گرم،
تنشهاي اجتماعي در كش��ورهاي در حال توسعه و
كشورهاي اسالمي با محوريت كشورهاي خاورميانه و
شمال افريقا ،شكل گيري قدرتهاي جديد در سطح
جهاني از جمله چين و هند؛ شکاف دولتها و ملتها
و بروز تنشها و روندهای اقليمی و جغرافیایی شامل
گرم ش��دن ه��وا و کاهش ب��ارش ه��ا  ،کمبود آب،
گسترش نابس��امانی های زیست محیطی ،گسترش
شهرهاي بزرگ و دیگر پيآمدهاي منفي است.
دکتر مرادی درب��اره فرصت ها و تهدید های جهانی
کشور گفت :فرصت ها در حوزه فرهنگی شامل قدرت
نرم انقالب اسالمی در منطقه و جهان ،ظرفیت های
فرهنگی ایثار و ش��هادت ،وجود آثار تاریخی ،میراث
فرهنگی و صنایع دس��تی اس��ت ،در حوزه اجتماعی
شامل وجود سرمایه انسانی دانشآموخته در سطوح
مختلف آم��وزش عمومی و عال��ی و همچنين وجود
ظرفیته��ای اخالقی-دین��ی ميباش��د .در ح��وزه
اقتصادی شامل وجود منابع هیدروکربنی ،زیرساخت
ها و شبکه های ارتباطی ،بازارهای مشترک کشورهای
اسالمی از جمله بازار مواد غذایی حالل ،در حوزه علم
و فناوری شامل وجود قابلیت های بالقوه کشور برای
ایفای نقش پیش��گام علمی در منطقه ،رشد و توسعه
فضای س��ایبری در س��طح جهانی ،در بخش امنیت
نظامی ش��امل وجود امنیت پایدار در کش��ور ،وجود

آغاز فعاليتهاى كميتههاى علمى و اجرايى چهارمین كنفرانس الگو
کمیتههای علمی و اجرایی چهارمین
کنفران��س الگ��وی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت پ��س از تعیی��ن موضوع
چهارمین کنفرانس در اردیبهش��ت
ماه  1393با عنوان «پیشرفت ایران؛
گذشته ،حال و آینده» ،زیرنظر آقاى
دكتر هادی اكبرزاده معاون علمى و
تقس��يم كار ملى مرك��ز و دبير این
كنفران��س ،فعالیت ه��ای خود را با
محوریت دبیرخانه کنفرانس از اول
مرداد ماه  1393به طور رسمی آغاز
نم��ود .بدینترتیب ،کمیته اجرایی،
جهت بسترسازى مشاركت فعالتر
نخب��گان ،صاحبنظران و اس��اتيد
دانش��گاهي و حوزوي در برگزارى شايسته اين رويداد
علمى– اجتماعى ،سياس��تها و فعاليتهاى تبليغى و
اجرايى اين كنفرانس را تعيين نموده اس��ت كه در اين
زمينه تعيي��ن تاريخ برگزاري كنفرانس ،تعيين اعضاي
كميته علمي ،تعيين محورهاي كنفرانس با مش��ورت
اس��تادان برجسته کشور و تعيين مهلت ارسال مقاالت

از اهم فعاليتهاي انجام شده كميته
اجراي��ي ت��ا نيم��ه اول ش��هريورماه
 1393ميباش��د .كميت��ه علم��ي
كنفرانس نیز با توج��ه به محورهاى
موضوعى كنفرانس ،شيوهنامة نگارش
مقالهه��ا ،فراين��د داوري ،زمانهاى
اصلى پذي��رش مقاله و اعالم نتايج و
تمهيدات الزم براى انتشار مقالههای
برگزيده كنفرانس در نشريات علمي-
پژوهش��ي و نیز اس��امى س��خنرانان
ويژه كنفرانس و تعيين قطعي مكان
كنفرانس را تا نیمه دوم آبان ماه 93
در دس��تور كار خود قرار داده است.
افزون بر این ،كميته علمى همچنين
ب��ا تاكيد بر ضرورت مش��اركت جامعه علم��ى در اين
كنفرانس ،اس��امى پيش��نهادى صاحبنظران برجسته
و مرتبط با حوزههاى موضوع��ى كنفرانس جهت ارایه
مقاله را مش��خص نموده و دبيرخانه علمى كنفرانس را
موظف کرد اقدامات الزم براى اطالعرسانى و دعوت از
ايشان را به عمل آورد.

ظرفیت های باال برای مبارزه با تروریس��ت ،در حوزه
سیاسی شامل وجود نظام مردم ساالری دینی ،فراهم
شدن ظرفیت های بین المللی برای شناسایی اسالم
ناب ،قدرت بازدارندگی جمهوری اس�لامی در سطح
بینالمللی ،وج��ود ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران در
منطقه و جهان و در حوزه اقلیمی شامل وجود تنوع
آب و هوایی برای گردشگری می باشد.
دبیر کمیس��یون تعيين اوضاع عالم ،شناخت فرصت
ها و تهديدها و آس��یب شناس��ی وضع موجود سند
الگوی پایه تصریح کرد :تهدیدهای کش��ور در حوزه
اقتصادی ش��امل تداوم تحریم ،نقش حاشیهای ایران
در تقسیم کار بین المللی ،بی ثباتی اقتصادی ،توزيع
نامتعادل درآمدها ،س��اختار س��نتي توليد و تجارت
اس��ت .در حوزه سیاسی شامل اعمال هژمونی قدرت
ه��ای غربی از طری��ق نهادهای بین الملل��ی ،تداوم
بکارگی��ری ظرفیت های غربی برای ناکارآمد نش��ان
دادن نظام سیاس��ی ایران ،در حوزه فرهنگی ش��امل
ت��داوم تهاجم فرهنگ��ی همهجانبه ب��ا بهرهگیری از
ظرفی��ت های فضای مج��ازی و ماهوارهها ،در حوزه
اجتماعی ش��امل پیر شدن روند جمعیت و گسترش
توزيع نامتعادل درآمد و دو قطبی ش��دن جامعه ،در
حوزه امنیتی رش��د تروریسم در منطقه و جهان ،در
حوزه اقلیمی ش��امل گرم ش��دن هوا و تخریب الیه
ازن ،در ح��وزه عل��م و فناوری وجود ش��کاف باال در
فناوری بین ایران و کشورهای صنعتی است.
وی در پای��ان اظهار کرد :در جمعبندی اینکه چگونه
الگوی پایه می تواند از این فرصت ها و تهدیدها بهره
برداری کند دو محور کلی پیشنهاد شد؛ يكي تبیین
س��ازوکار موثر ،کارآم��د و پویا در الگ��و برای پایش
محیط و شناس��ایی فرصتها و تهدیدات در سطوح
ملی ،منطقه ای و جهانی و ديگري تبیین س��ازوکار
مناسب برای کشف و خلق ایده های بدیع است.

حلقههای تفکر در زمینه عدالت تشکیل می شوند

بر طبق گزارش دبیرخانه اندیشکده عدالت ،حلقههای تفکر در
زمینه عدالت جهت گفتمانس��ازی و نظریهپردازی در عرصه
عدالت در مراکز حوزوی و دانش��گاهی برنامه ریزی و تشکیل
خواهند شد .وی گفت بیست و دومین جلسه اندیشکده عدالت
با موضوع بررس��ی نظریات و مکات��ب عدالت در تاریخ 93/6/8
برگزار گردید .در آغاز جلس��ه ریاست محترم اندیشکده حجت
االسالم والمسلمین دکتر س��ید حسین میرمعزی بر تشکیل
حلقههای تفکر به عنوان یکی از بازوان تحقق سیاستهای مرکز
در مراکز علمی ،تشکیل آنها جهت گفتمانسازی و نظریهپردازی
در عرصه عدالت در مراکز حوزوی و دانشگاهی مشارکت تاکید
کرد .در این جلس��ه طرح اولیه نشس��ت یا همایشی با حضور
اعضای ش��بکه صاحبنظران عدالت ،در راستای اهداف نقشه
مرکز مبنی بر کمک به گفتمانسازی و نظریه پردازی و تهیه
س��ند الگو ،در اواخر پائیز  93مطرح گردید .سپس دستور اول
جلسه مبنی بر معارفه پنج عضو جدید؛ آقایان؛ حجت االسالم و
السلمین دکتر احمد علی یوسفی ،دکتر حسین خنیفر ،حجت
االسالموالسلمین دکتر سید کاظم رجایی ،دکتر حسین راغفر و
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدرضا حسینی انجام گرفت.
در ادامه دس��تور دوم جلس��ه مبنی بر ارایه نظریات و مکاتب
عدالت به همراه نمایش پاورپوینت توس��ط آقای دکتر پیغامی
انجام گردید و سپس برخی از اعضاء در مورد موضوع مورد بحث
سخنانی را ایراد نمودند.
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پيرو برگزاري موفق كنگرههاي پيشگامان پيشرفت؛
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ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت آذر ماه سال جاري برگزار ميشود
شش��مين كنگره پيش��گامان پيش��رفت ب��ا موضوع
پيش��رفت ايران؛ گذشته و حال ،آذر ماه سال جاري
برگزارميش��ود.
به گ��زارش واح��د ارتباطات مركز الگوي اس�لامي
ايران��ي پيش��رفت،عل��ي متقي��ان ،دبير شش��مين
كنگره پيش��گامان پيش��رفت ،با اعالم خبر برگزاري
اين كنگره در  13آذر ماه س��ال جاري در دانش��گاه
ش��هيد بهشتي ،اظهار داشت :پيرو برگزاري موفق و
اس��تقبال دانش��جويان ،دانشآموختگان و نخبگان
جوان ح��وزه و دانش��گاه از پن��ج دوره قبل كنگره
پيش��گامان پيشرفت ،شش��مين دوره اين كنگره با
موضوع «پيشرفت ايران؛ گذشته وحال» برگزار
ميش��ود.
وي ادام��ه داد :موضوع اين كنگره منطبق با موضوع
كنفران��س چهارم الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت
و دس��تور كار انديش��كدههاي مركز الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت ،تعيين ش��ده است و جوانان نخبه
و دانش��جويان فرهيخته جوان كش��ور با مش��اركت
گس��ترده در اين كنگره ،ديدگاهها و نظارت خود را
دراي��نخص��وصمط��رحمیكنن��د.
دبير ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت با اشاره به

اينكه مقاالت ارائه ش��ده در كنگرههاي پيش��ين در
اختيار انديش��كده هاي مركز الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت براي بهرهگيري و استفاده قرار داده شده
اس��ت ،اظهار داش��ت :حضور نخبگان و فرهيختگان
ج��وان براي ورود ب��ه مباحث مربوط به پيش��رفت
كش��ور  ،ميتوان��د زمين��ه را براي بي��ان نظرات و
بهرهگي��ري از اين نظرات در جري��ان تدوين الگوي
اس�لامي ايراني پيش��رفت فراهم نمايد.
مس��ئول دفت��ر ارتباط��ات و گفتمان س��ازی مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در ادامه از طالب
حوزه های علمیه و دانش��جویان  ،بویژه دانشجویان
تحصی�لات تکمیلی خواس��ت با توجه ب��ه محورها
و مباح��ث مربوط به پیش��رفت ایران در گذش��ته و
ح��ال در تحقیق��ات و پژوهشه��ای درس��ی خود،
گفتم��ان پیش��رفت در مباحث علمی را گس��ترش
داده و در ایج��اد فضای گفتمان��ی صحیح پیرامون
پیش��رفتکش��ورمس��اعدتنمایند.
دبير شش��مين كنگره پيش��گامان پيش��رفت با ذکر
عناوی��ن محوره��ای کنگره شش��م ادام��ه داد  :در
ای��ن کنگره از عالقهمندان پیش��رفت دعوت ش��ده
اس��ت در جه��ت سیاس��تها و اهداف اندیش��کده

ه��ای مرک��ز الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت به
واکاوی مباحث��ی مانند :فرهنگ و معنويت؛ اقتصاد؛
پيش��رفت اجتماعي؛ نظام س�لامت؛ علم و فناوري؛
نظامهاي سياس��ي و جغرافياي ايران در گذش��ته و
ح��البپردازن��د.
وی ادام��ه داد :با توجه به اینکه جوانان دانش��جوی
ام��روز به یقی��ن مدیران ف��ردای جامعه اس�لامی
خواهند بود  ،مش��ارکت آنان در تدوین برنامه های
آت��ی و بهرهمن��دی از افکار و اندیش��ه های جوانان
در تدوی��ن برنامه های پیش��رفت ،از اهمیت زیادی
برخورداراس��ت.
دبی��ر شش��مین کنگره پیش��گامان پیش��رفت از
عالقهمن��دان ب��ه ش��رکت در این کنگ��ره بويژه
دانش��جويان تحصي�لات تكميلي دانش��گاههاي
سراس��ر كش��ور درخواس��ت كرد ،برای اطالع از
اخب��ار و اطالعيههاي مربوط به شش��مين كنگره
پيشگامان پيش��رفت به فراخوان ششمين كنگره
پيش��گامان پيش��رفت در وبگاه www.kpip.ir
مراجع��هنماين��د.

سیاستهای کلی علم و فناوري از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شد
ادامه از صفحه  -7-2 1شناس��ايي نخب��گان ،پرورش
استعدادهاي درخش��ان و حفظ و جذب سرمايههاي
انساني.
 -8-2افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل %4
توليد ناخالص داخلي تا پايان سال  1404با تأكيد بر
مصرف بهينه منابع و ارتقاء بهرهوري.
 -3حاكمي��ت مبان��ي ،ارزشه��ا ،اخ�لاق و موازين
اس�لامي در نظام آموزش عالي ،تحقيقات و فناوري
و تحقق دانشگاه اسالمي با تأكيد بر:
 -1-3اهتمام به نظام تعليم و تربيت اسالمي و اصل
پرورش در كنار آموزش و پژوهش و ارتقاء س�لامت
روح��ي و معنوي دانش پژوهان و آگاهيها و نش��اط
سياسي آنان.
 -2-3تربيت اساتيد و دانش��جويان مؤمن به اسالم،
برخوردار از مكارم اخالقي ،عامل به احكام اس�لامي،
متعه��د به انقالب اس�لامي و عالقهمن��د به اعتالي
كشور.
 -3-3حفظ موازين اس�لامي و ارزشهاي فرهنگي و
اجتماعي در استفاده از علم و فناوري.
 -4تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت
به اهميت توسعه علم و فناوري:
 -1-4تقويت و گسترش گفتمان توليد علم و جنبش
نرمافزاري در كشور.
 -2-4ارتقاء روحيه نشاط ،اميد ،خودباوري ،نوآوري
نظاممن��د ،ش��جاعت علمي و كار جمع��ي و وجدان
كاري.
 -3-4تش��كيل كرس��يهاي نظريه پردازي و تقويت
فرهن��گ كس��ب و كار دانشبني��ان و تب��ادل آراء و

تضارب افكار ،آزادانديشي علمي.
 -4-4ارتق��اء منزل��ت و بهبود معيش��ت اس��تادان،
محققان و دانشپژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
 -5-4احياء تاريخ علمي و فرهنگي مسلمانان و ايران
و الگوس��ازي از مفاخر و چهرههاي موفق عرصه علم
و فناوري.
 -6-4گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي
از نخب��گان و ن��وآوران و فعاليته��اي عرصه علم و
فناوري.
 -5ايج��اد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي،
تحقيقات و فناوري با ساير بخشها با تأكيد بر:
 -1-5افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد
ملي ،ازدياد توان ملي و ارتقاء كارآمدي.
 -2-5حماي��ت م��ادي و معن��وي از فرآين��د تبديل
ايده به محصول و افزايش س��هم توليد محصوالت و
خدمات مبتني بر دانش پيش��رفته و فناوري داخلي
در توليد ناخالص داخلي با هدف دس��تيابي به سهم
 50درصد.
 -3-5تحكي��م و تعمي��ق پيوند حوزه و دانش��گاه و
تقويت همكاريهاي مستمر راهبردي.
 -4-5تنظي��م رابط��ه متقابل تحصيل با اش��تغال و
متناسب سازي سطوح و رشتههاي تحصيلي با نقشه
جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.
 -5-5تعيين اولويتها در آموزش و پژوهش با توجه
به مزيتها ،ظرفيتها و نيازهاي كشور و الزامات نيل
به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه.
 -6-5حمايت از مالكي��ت فكري و معنوي و تكميل
زيرساختها و قوانين و مقررات مربوط.

 -7-5افزايش نقش و مشاركت بخشهاي غيردولتي
در ح��وزه عل��م و فناوري و ارتقاء س��هم وقف و امور
خيريه در اين حوزه.
 -8-5توس��عه و تقويت ش��بكههاي ارتباطات ملي و
فراملي ميان دانش��گاهها ،مراكز علمي ،دانش��مندان
و پژوهش��گران و بنگاههاي توسعه فناوري و نوآوري
داخلي و خارجي و گس��ترش همكاريها در سطوح
دولت��ي و نهاده��اي مردمي ب��ا اولويت كش��ورهاي
اسالمي.
 -6گس��ترش همكاري و تعامل فعال ،سازنده و الهام
بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز
علمي و فني معتب��ر منطقهاي و جهاني بويژه جهان
اسالم همراه با تحكيم استقالل كشور ،با تأكيد بر:
 -1-6توس��عه صناي��ع و خدمات مبتن��ي بر علوم و
فناوريه��اي جدي��د و حمايت از تولي��د و صادرات
محصوالت دانش بنيان و متكي بر فناوريهاي بومي
بويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفيت ،با اصالح
امر واردات و صادرات كشور.
 -2-6اهتم��ام ب��ر انتق��ال فناوري و كس��ب دانش
طراحي و س��اخت براي تولي��د محصوالت در داخل
كش��ور با اس��تفاده از ظرفيت بازار مل��ي در مصرف
كاالهاي وارداتي.
 -3-6اس��تفاده از ظرفيتهاي علمي و فني ايرانيان
مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجس��ته
ساير كشورها بويژه كشورهاي اسالمي حسب نياز.
 -4-6تبدي��ل اي��ران به مركز ثبت مق��االت علمي و
جذب نتاي��ج پژوهشهاي محققان ،نخبگان علمي و
نوآوران ساير كشورها بويژه جهان اسالم.
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اخبارمرکز

کمیسیونهایدهگانهنشستهماندیشی
تدوین سندالگوی پایه پیشرفت اسالمی ایرانی برگزار شد
اش�اره :نشست هم اندیشی تدوین س��ندالگوی پایه در تاریخ پنجشنبه  93/6/13با حضور
حدود  120تن از اندیش��مندان و صاحب نظران و با هدف دستیابی و تدوین نکات کلیدی،
گزارههای مهم و اساس��ی و متونی که بایستی در سند الگوی پایه درج شود ،برگزار گردید.
س��اختار نشست در قالب  10کمیسیون طراحی ش��ده بود .آنچه در ادامه می آید گزارشی
کوتاه از کمیس��یونهای« سنجش قابليتهاي راهبردي كشور و سرمايههاي ماندگار ملي»،
«مدیریت تحول»« ،تعیین مباني و تعيين آرمانها و رسالت نظام اسالمي» این نشست است:

در كميسيون سنجش قابليتهاي راهبردي كشور
و سرمايههاي ماندگار ملي:
ضرورت افزایش کارآمدی علمی و اجرایی کشور
پیش شرط استفاده از ظرفیتهای راهبردی است
كميس��يون س��نجش قابليتهاي راهبردي كشور و س��رمايههاي ماندگار ملي یکی از
كميسيون های نشست هم اندیشی تدوین سندالگوی پایه است .اعضای این کمیسیون
در پاسخ به سواالت زیر به بحث و بررسی الگوی پایه پرداختند.
سواالت كميسيون:
 -1انواع قابلیتها و سرمايههاي ماندگار ملی فعلی کدامند؟
 -2درجه یا میزان هر یک از قابليتها و سرمایههاي ماندگار ملی چه وضعیتی دارد و
در قیاس با برخی کشورها چگونه است؟ (ارزیابی تطبیقی)
 -3درجه یا میزان اثربخشی هر یک از قابليتها و سرمايههاي ماندگار ملی در پیشرفت
کشور چه بوده است؟
 -4مس��ائل و چالشه��اي مبتال به کش��ور در رابطه با اس��تفاده موث��ر از قابليتها و
سرمایههاي ماندگار ملی کدامند؟
 -5شاخصهاي مناسب براي سنجش قابليتها و سرمايههاي ماندگار ملی کدامند؟
 -6نحوه ترکیب شاخصهاي مختلف قابلیتها و سرمایههاي ماندگار ملی براي رسیدن
به یک شاخص واحد و کالنچگونه است؟
 -7راهبردها و روش��هاي معمول براي ارتقاي قابلیتها و سرمایههاي ماندگار ملی چه
بوده و هستند؟
 -8تحوالت کشور در حوزه قابليتها و سرمایههاي ماندگار ملی طی چند قرن گذشته
چه و چگونه بوده است؟
 -9وضعی��ت قابليتها و س��رمایههاي ماندگار ملی در افق الگو چ��ه خواهد بود (باید
باشد)؟
 -10روشها و راهبردهاي مناس��ب براي دس��تیابی به اهداف قابلیتها و سرمایههاي
ماندگار در افق الگو کدامند؟
 -11نق��ش و ماموریت هر از ارکان نظام در توس��عه و تعالی قابلیتها و س��رمایههاي
ماندگار ملی طی دوره زمانی مختوم به افق الگو چه خواهد بود؟
ش بینی یا آیندپژوهی و بهرهگی��ري بهینه از قابليتها و
 -12تج��ارب جهانی در پی�� 
سرمایههاي ماندگار چیست و چه درسهاي مشخصی میتوان از آنها آموخت؟

اهم مسایل و مباحث مطرح شده در کمیسیون و نتيجهگيري:
اس��تفاده بهینه و پایدار از ظرفیتهای راهبردی و س��رمایههای ماندگار ملی کشور در
موفقیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تاثیر بسزایی داشته و از آن نیز تاثیر میپذیرد.
نگاهی اجمالی به برنامههای توس��عه و پیش��رفت درکش��ورهای پیشرفته جهان نشان
میدهد که موفقیت آنها در توس��عه همه جانبه و پایدار ،مدیون استفاده بهینه از کلیه
فرصتها و ظرفیتهای راهبردی آن کشورها بوده است .کشور ما نیز دارای ظرفیتها
یا قابلیتهای راهبردی و س��رمایههای ماندگار ملی فراوانی اس��ت که شاید در جهان
کمنظیر باشد .این قابلیتهای راهبردی و سرمایههای ماندگار ملی در نشست یکروزه
کمیس��یون مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و بشرح زیر طبقهبندی گردیدند و علل
ناکارآمدی کشور در استفاده بهینه از آنها بطور اجمال بررسی شد.
طبقهبندی ظرفیتهاي راهبردی و سرمایههای ماندگار ملی کشور
 -1موقعیت جغرافیایی و راهبردی ایران در جهان
 -2منابع انسانی وسیع ( نیروی انسانی متخصص فراوان در رشتههای مختلف وسرمایه
عظیم اجتماعی)
 -3پیشینه فرهنگی و تمدنی بزرگ
 -4وجود مواهب خدادادی یا منابع طبیعی غنی س��طحی و زیرزمینی ش��امل معادن
مختلف ،نفت ،گاز ،انرژی خورشیدی و بادی  ،کوه و کویرو دریا و...
 -5توان باال برای تجارت و بازرگانی در سطح منطقه و جهان و همچنین توان بسیار باال
و کم نظیر در سطح جهان برای جذب گردشگران فرهنگی و طبیعت.
 -6پشتوانه عمیق استرتژیک فرهنگی ،زبان فارسی و مذهب شیعه
 -7سابقه درخشان در نواندیشی دینی ،تحوالت سیاسی و اجتماعی
نتیجه گیری
   عدم استفاده بهینه و متوازن به تناسب این ظرفیتها و سرمایههای ماندگار با توجه به
تحوالت جهانی و سرمایهگذاریهای انجام شده در داخل کشور نشاندهنده نقاط ضعف
در سیاس��تها ،برنامهها و ساختار اداری و مشارکت نهادهای مدنی در بهرهگیری از این
ظرفیتها و سرمایههای ماندگار ملی میباشد که بنحو احسن در پیش و پس از انقالب
اسالمی مورد بهرهبرداری بهینه قرارنگرفته است.از اینرو ،ضرورت دارد با توجه به تنوع
و فراوان��ی این ظرفیتهای راهبردی و پیچيدگیهای مربوط به علل ناکارآمدی کش��ور
در بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها و فرصتها ،موضوع در دس��تور کار موسس��ات
علمی ،پژوهش��ی ،برنامهریزی و نهادهای مسئول ذیربط قرار گیرد و چگونگی استفاده
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پایدار از این ظرفیتها به عنوان فرصت برای پیشرفت کشور مورد بحث و گفتمان ملی
قرار گیرد و راهکارهای اجرایی الزم برای عینیت بخش��یدن به استفاده منطقی از این
قابلیتهای راهبردی تدوین ش��ود .کمیسیون پیش��نهاد میکند که کارآمدی علمی و
اجرایی در سطح کلیه نهادهای ملی شامل قوای سه گانه ،وزارتخانه وسازمانهای کشور
وهمچنین تشکیالت و نهادهای عمومی و مردمی به منظور ارتقاء بهرهوری و اثربخش
از این ظرفیتهای راهبردی و سرمایههای ماندگارملی افزایش یابد و در تدوین الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت موضوع افزایش استفاده از این ظرفیتها مورد تاکید و توجه
خاص قرار گیرد .متاس��فانه تعدادی از این ظرفیتها راهبردی و س��رمایههای ماندگار
ملی درمعرض تهدید جدی قرار دارند (نظیر وضعیت منابع آب ،خاک ،جنگلها ،تنوع
زیستی ،فرار مغزها و نخبگان ،گسترش ناهنجاریهای فردی و اجتماعی ،گریز از قانون،
ناهنجاریهای فرهنگی وغیره )...که اگربه موقع مورد توجه و اصالح قرار نگیرند ،کشور
با مسایل و مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد.
در کمیسیون مدیریت تحول:
تحول ،نیازمند انگیزههای درونی و قواعد و ساختارهای بیرونی است
کمیس��یون مدیریت تحول یکی از نشست هم اندیش��ی تدوین سند الگوی پایه است.
این کمیس��یون در نشست یک روزه خود در تاریخ  ،93/6/13نسبت به بحث و بررسی
و اظهارنظر پیرامون  10پرس��ش اساسی جهتس��از در فرآیند طراحی «الگوی رهبری
تحول» اقدام نمود که خالصهای از نتایج حاصله در این گزارش آمده است .در کمیسیون
طراحی «الگوی رهبری تحول» سعی شد با هدف بهرهمندی از دیدگاهها و نقطهنظرات
صاحبنظران حاضر در کمیس��یون ،ضمن تبیین موضوع به برخی پرسشهای اساسی
که برای تدوین پیشنویس اولیه الگوی پایه پیشرفت پیرامون «فرآیند طراحی مدیریت
تحول» ضروری بنظر میرسند ،پاسخ های مناسب ارایه گردد .این پرسش ها عبارتند از :
 -1منظور از «الگوی رهبری تحول» چیست ،چه ویژگیهایی دارد و چه کارکردهایی
از آن مورد انتظار است؟
 -2الگوی رهبری تحول ،قرار اس��ت چه نقش اساس��ی در فرآیند دس��تیابی به الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ایفا نماید؟
 -3جایگاه «الگوی رهبری تحول» در فرآیند دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
چگونه است؟
 -4در ادبی��ات دینی ،چه مباحثی پیرامون رهبری تح��ول از بعد فردی و یا اجتماعی
مطرح شده است؟
 -5مبانی ،اصول و ارزشهای اسالمی تا چه اندازه میتوانند در طراحی الگوی رهبری
تحول تأثیرگذار باشند؟
 -6مبانی فکری طراحان مدلهای رایج مدیریت تحول ،چگونه در اجزای مدل ،متجلی
شدهاند؟
 -7آیا اساساً رهبری تحول ،یک فرآیند تدریجی است؟
« -8الگوی رهبری تحول» چه ابعادی را باید دربرگیرد و مهمترین اجزای شکل دهنده
آن کدامند؟
 -9برای طراحی «الگوی رهبری تحول» چه مراحلی باید دنبال شود؟
 -10چه افراد و مجموعههایی الزم اس��ت در فرآین��د طراحی«الگوی رهبری تحول»،
نقشآفرینی نماین��د ؟ هریک از گروههای مرجع ،چه نقش��ی میتوانند در این فرآیند
ایفا نمایند؟
اهم مباحث و مسایل مطرح شده
 فرهنگ ،عامل بنیانی ایجاد تحول پیشرفت ،نیازمند مدیریت جامع نگر بازیگران اصلی تحول اصالح دانشگاه و حوزه مدلی برای تح ّول شناخت ابعاد و اجزاء تحول ،الزمه رهبری مناسب تربیت انسانها تحول را امکانپذیر میکند رابطه دو سویه بین الگوی پیشرفت و الگوی راهبردی تحول شناخت واقعی از جامعه الزمه تدوین برنامه مدیریت تغییر است عبرت آموزی از تجربیات گذشته تحول گفتمانی ،مقدمه اساسی تحول		
جمع بندی مباحث
«رهب��ری»« ،مدیریت» و «حکمرانی» را س��ه بازیگر اصل��ی تحول میدانند .تحول
تحمل جامعه و مردم برای رس��یدن به هدف
یعنی تغییرات تدریجی و پی در پی قابل ّ
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یا اهداف م��ورد نظر و مدیریت (رهبری) این تحول نیازمند انگیزههای درونی و قواعد
و ساختارهای بیرونی است .نکات مختلفی به عنوان ویژگیهای الگوی تحول به چشم
میخورد از جمله :مقبولیت همگانی ،انطباق با ارزشها و اقتضائات ،س��ادگی و قابلیت
لمس همگانی ،لزوم تحول در نگرشها ،پذیرش نقشآفرینی رهبر به عنوان نقش اصلی،
ضرورت برخورداری بازیگران از انگیزههای مناسب ،برخورداری الگوی تحول از کلیت و
جامعیت و بنیادی بودن و عمیق بودن الگو متناسب با افق بلندمدت ،امکان جمعکردن
سادگی و پیچیدگی مسایل و ارایه روشهای اجرایی ساده ،تأمین نفع همگانی و توجه
به اکثریت مخاطب که جامعه هدف را تشکیل می دهد ،و قابلیت نو شوندگی مستمر.
در مدل پیش��نهادی در ذیل پایههای اساسی از جمله جمهوری اسالمی ،اعتقادات،
ارزشها و الگوهای رفتاری و نهادی ،ضرورت تعامل صحیح و کامل بخش های مختلف
سیاس��ی ،اقتصادی ،نظامی ،قضایی ،فرهنگی و خانواده برای دستیابی به نوعی مدیریت
تحول که ضمن دنبال کردن اهداف مورد نظر ،توجه به کلیه حوزهها را در خود داشته
باشد و امکان تحقق شاخصهای اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران نظیر رفاه ،عدالت،
اخالق ،فضیلت را فراهم سازد ،مطرح گردید و به ارکان مربوط به رهبری تحول از جمله
ساختارها ،فناوریها ،بازیگران و ذینفعان ،مبادی معرفتی و ارزشی ،زیر نظامها ،ابزارها،
پیشراههای تحول ،رسانهها و گفتمانسازیها ،منابع مالی ،موانع و آسیبهای محتمل،
پیشنیازهای معرفتی و تئوریک ،ش��اخصها و معیارهای مورد نیاز در تحول و رهبری
آن ،با توجه به اهداف ،مأموریتها ،ارزشها و باورها و آرمانها اشاره شد و به این موضوع
تأکید شد که اگر بخواهیم تحول را مدیریت کنیم باید الگوی خاص آن را داشته باشیم.
در نشست تخصصی تعیین مباني:
تشكيل كميسيون مبانی گامي مهم و كارساز در جهت تدوين الگوي پايه

نشس��ت تخصصی تعيين مبان��ي الگوی پایه در روز  13ش��هريور  1393به رياس��ت
حجتاالس�لام دكتر مهدي رجايي و دبيريحجتاالس�لام دكتر حميدرضا ش��اكرين
در مح��ل باغ ملی گياهشناس��ي در دو نوبت صب��ح و عصر برگزار گردي��د .در ابتداي
جلس��ه حجتاالسالم رجايي ضمن خوشامدگويي به اعضاي حاضر در جلسه به روند و
چگونگي تشكيل اين كميسيون و همچنين متون تهيه اشاراتي داشتند و تشكيل اين
كميس��يونها را گامي مهم و كارساز جهت تدوين الگوي پايه برشمردند .ايشان ضمن
معرفي حجت االس�لام ش��اكرين به عنوان دبير جلسه اداره جلس��ه را به عهده ايشان
گذاش��تند .حجت االسالم شاكرين نيز چگونگي تهيه شدن متنهايي كه تاكنون تهيه
ش��ده است را مورد توجه قرار دادند و از اعضاي تقاضا نمودند با نظرات خويش هر چه
بيشتر به تكميل متون موجود كمك نمايند .ايشان سواالت مطرح شده را بدین ترتیب
برشمردند:
 -1مراد از مبانی و سطوح آن چیست؟
 -2ضرورت مباحث مبانی در ارتباط با الگو به طور کلی چیست؟
 -3مبانی چگونه طبقه بندی می شوند و فصول اصلی آن چیست؟
 -4راه رسیدن به مبانی و شناخت آنها چیست؟
 -5چگونه می توان بین مبانی و الگوی پایه رابطه برقرار کرد؟
در ادامه جلس��ه س��واالت مطرح شده مورد نقد و نظر و بررسي قرار گرفت و هر يك از
اعضا نظرات خويش را بيان نمودند.
دبير كميس��يون در جمعبندي پاياني بيان كردند كه بحثهاي مطروحه در اینجا فتح
باب اس��ت و پایان کار نیست .سوال این بود که مبانی و سطوحش چیست .پاسخهایی
که داده ش��د چیزی که مستقیماً تولید اصول و قواعد میکند ،زیرساختهای نظری و
بنیادین و دیدگاههای مطرح شده است .در رابطه با ویژگیها و خصوصیاتش همین بس
که برون دانش��ی اس��ت و کلیت و فراگیری دارد و تاثیر گذار در فهم مفاهیم و ثابت و
پایدار است .بدین ترتیب تعیین کننده مرزهاست و تمایزهای معرفتی است .خصوصیت
بایسته ها این است که باید منظومهوار و موثر در تصمیم گیری و انسجام داشته و جامع
و مانع باش��د .یک بحث دیگر این اس��ت که زبان ارایه باید چطور باشد؟ در باب منطق
تقس��یم و طبقه بندی گفته شد که به لحاظ عملیاتی از استقرایی شروع میشود و به
سمت روش قیاسی میرسد.
در كميسيون تعيين آرمانها و رسالت نظام اسالمي
به واکاوی آرمان ها و رسالت نظام اسالمی پرداخته شد.
 -1مقدمه :نکتهای که در الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت مورد توجه است؛ دنبال
كردن آرمانهاي اجتماعي اس��ت .اگر هم به ظاه��ر از آرمانهای فردي حرف میزنیم
در عمل بايد به آرمانهای اجتماعی جامعه اسالمی برسيم .قطعاً الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت که نقشه راهی برای حرکت جامعه از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب
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اس��ت؛ در مرتبه اول دنبال غایات و آرمانهای اجتماعی
است ،به همين دليل روی مباحث فردی متمرکز نخواهيم
ش��د .آيا ما در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دنبال نظام
آرمانها هس��تيم يا خير .ممکن است آرمان غایی داشته
باش��یم كه ب��ه آرمانهای میانی ،قری��ب و نزدیک قابل
تقسيم باشد و در يك شبکه مفهومی با هم ارتباط داشته
باشند .آرمانهايی که تا كنون در نشستهاي مختلف از
آن نام برده شده عبارتند از :استقرار حکومت اسالمی در
جهان ،زمینهس��ازی برای ظهور امام الزمان (عج) ،تحقق
تمدن اسالمی ،وحدت میان مسلمانان جهان؛ اصالح بالد
و احیاي دین به تعبير امام علي (ع) در خطبة131؛ ظلم
ستیزی ،احقاق حقوق مستضعفان ،جلب رضایت مردم در
چارچوب قوانین اله��ی ،عبوديت؛ عدالت ،امنیت ،آزادی،
ارتقاي علم ،معنویت و حاکمیت نظم ،سالمت و رفاه.
 - 2پرسش های مطرح شده
( )1آرمان های جامعه ایرانی امروزی چیست؟ برای پاسخ
به این س��وال مطالعات میدانی الزم است و با استدالل و
استناد به آیات و روایات نمی شود به پاسخ رسيد.
( )2آرمان های جامعه چه باید باش��د؟ از دیدگاه مکتب؛
چه آرمانهايی برای جامعه اس�لام دیده ش��ده است؛ به
عبارت ديگر آرمانهای اسالمی کدامند؟ که این آرمانها
زمانی و مکانی نخواهند بود.
( )3آرمانه��ای جامعه از نگاه اس�لام چیس��ت و از چه
منابعي استخراج ميشود؟
 -3اهم مباحث مطرح شده
 تطبیق آرمانهای جامعه با آرمانهای متعالی برنامه مداری حکومت اسالمی تبیین آرمان عینی بودن آرمان مصادیق آرمان جامعیت و چگونگی الگو آرمان و چگونگی استخراج آنها -4نتيجه گيري:
 -1جمعي از استادان بر واحد بودن آرمان و جمعي ديگر
معتقد به نظام آرمانها هستند كه در قالب آرمان غايي؛
مياني؛ قريب و بعيد قابل دستهبندي است.
 -2آرمانه��اي اجتماع��ي مبتني بر مبان��ي و مقدم بر
آرمانهاي فردي است.
 -3در تعاري��ف ارای��ه ش��ده از آرمان؛ بع��د فرازماني و
فرامكان��ي و جهتگيري كلي به س��وي قل��ل متعالي و
مطلوب؛ مورد اجماع است.
 -4در صورت اعتقاد به نظام آرماني؛ زمينهس��ازي براي
استقرار حكومت اس�لامي در جهان؛ زمينهسازي ظهور
حض��رت حجت؛ تحقق تمدن اس�لامي؛ اص�لاح بالد و
احي��اي دين؛ احقاق حقوق مس��تضعفين؛ جلب رضايت
مردم در چارچوب دين؛ عبوديت؛ عدالت؛ امنيت؛ آزادي؛
معنويت؛ حاكميت نظم؛ س�لامت و رفاه و...حلقههايي از
آرمانهاي اجتماعي به شمار میروند.
 -5آرمان امري؛ فطري؛ واحد؛ مجرد و بي رقيب؛ حقيقت
بالفل و انتزاعيترين خواستة بشراست.
 -6عقل و نقل در استنباط آرمان به روش اجتهادي مورد
تأييد است ،ولي اصل و فرع آن مورد اختالف است.
 -7در صورتي كه آرمان را يكي و آن "توحيدي ش��دن"
آرماني عبارت از عدالت؛ آزادی؛
جامعه باشد؛ ابعاد چنين
َ
علم؛ کرامت؛ معنویت؛ عبوديت و امثال آن خواهد بود.

در يازدهمين نشست انديشهورزي مرکز بررسی شد؛

فرايند نظامسازي بر اساس مباني استنباط كالن سيستمي اسالمي
يازدهمين نشست انديش��هورزي با موضوع
فرايند نظامسازي بر اساس مباني استنباط
كالن سيس��تمي اسالمي با سخنراني دكتر
حس��ين عيوضلو ،عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق
(ع) و عضو انديشكده عدالت روز یکشنبه  23شهریورماه
 1393از س��اعت  16ال��ی  18در مركز الگوي اس�لامي
ايراني پيشرفت برگزار شد.
در اي��ن نشس��ت ،دكتر عيوضل��و به تحليل و بررس��ي
نح��وه مواجهه علما ،متفكران و فقهاي اس�لام با نهادها
و پديدههاي موجود براي نظامسازي و الگوسازي مبتني
بر تفكر اسالمي پرداخت.
همچني��ن در اين نشس��ت ،نمونهاي از روش اس��تنباط
نظامسازي اس�لامي از طريق شناس��ايي قوانين اثباتي
متخذ از قرآن و س��نت در عرصههاي اقتصاد اس�لامي و
بانكداري اسالمي در جلسه انديشهورزي ارائهشد.
استاد دانش��گاه امام صادق (ع) و عضو اندیشکده عدالت
مرکز ،در یازدهمین نشست اندیشهورزی با موضوع فرآیند
نظامس��ازی بر اساس مبانی اس��تنباط کالن سیستمی
اس�لامی و بحث تطبیقی اقتصاد و بانکداری اس�لامی،
مس��اله مهم ق��رن حاضر را موضعگیری معتبر ش��رعی
در براب��ر اصول ،مبانی ،ارکان و فرایندهای تصمیمگیری
و رفت��اری نهادها و نظام اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی،
فرهنگ��ی و ...معاصر عنوان کرد و با تاکید بر اینکه بدون
موضعگیری معتبر نمیتوان در خصوص فرآیند تطبیق
موازین اسالم با ساختارها و نهادهای موجود سخن راند،
تصری��ح کرد :در این ص��ورت این ش��بهه پیش میآید
که اس�لام قابلیت تطبیق با نظام��ات معاصر را ندارد .در
حالی که میتوان با تحلیل و بررسی نحوه مواجهه علما،
متفکران و فقهای اس�لام با پدیدههای موجود بحث کرد
که این امر الزمه نظامسازی و الگوسازی مبتنی بر تفکر
اسالمی است.
عضو اندیشکده عدالت مرکز با اشاره به اینکه این مواجهه

نیازمند رعایت مالحظات ویژه ای اس��ت ،در تشریح این
مالحظات اظهار داش��ت :عرصه نظام س��ازی اس�لامی
اگرچه ریش��ه در مبانی و موازین ثابت اس�لام دارد ،اما
ارکان آن از جمل��ه مبانی و نهاده��ا ،جزو ثابتات مکتب
اس�لام نیستند و همواره زمینه ای ،اقتضایی و وابسته به
زمان و مکان هستند.
وی ادام��ه داد :در همین زمینه باید توجه کرد که مبانی
مکتب همواره متخذ از منابع الیتغیر اس�لام می باشند،
ام��ا مبانی نظ��ام و نهاده��ا را باید از واقعی��ت جامعه و
ایدئول��وژی ها و عقاید رایج میان مردم اس��تخراج کرد.
همچنین روش شناسی مکتب با روش شناسی نظام واقع
تف��اوت زی��ادی دارد و از این رو اگر عرصه نظام س��ازی
چنانچه مبتنی بر نظریه جامع و کامل نباشد ،در عمل با
ناکارآمدی مواجه می شود.
عیوضلو مهمتری��ن ویژگی های نظریه جامع و کامل در
هر عرصه از نظام س��ازی را مبتن��ی بر موازین و گرایش
های ثابت اس�لامی عنوان کرد ک��ه دارای قدرت تبیین
و پیش بینی بیش��تر و پی��ش رو در عرصه های نظری و
تجربی است.
وی تاکی��د کرد :با توجه به این مباحث ،در عمل مواجهه
با مس��ائل مختلف بدون درک و تحلیل جامع از ش��رایط
موجود و تکیه بر کلیت اس�لامی ،ناکارآمد خواهد بود که
در این زمینه می توان به ناکارآمدی نظریه بانکداری بدون
ربا در مقایسه با نظریه جامع بانکداری اسالمی اشاره کرد.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) در پایان مراحل منطقی
نظریه پردازی در اقتصاد اسالمی را مورد تشریح قرار داد
و گف��ت :برای نیل به این مقصود باید س��ازگاری با فقه
تحت مکتب اقتصاد اس�لامی ،ساختار منطقی و انسجام
نظری��ه و امکان پذیری تجزی��ه و تحلیل عقلی و آزمون
فرضیه و روش های اصالح آن را مورد توجه قرار داد.
در پایان این نشست حضار به طرح دیدگاه ها و سواالت
خود در این خصوص پرداختند.

امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک علمی میان
(س)
دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و جامعه الزهرا
جلس��ه تفاهمنام��ه همکاریه��ای مش��ترک علم��ی
میان دبیرخان��ه حوزوی مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت و جامعه الزهرا (س) با حضور حجتاالسالم
و المس��لمین رجایی رئیس دبیرخان��ه حوزوی و دبیر
ش��ورای حوزوی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و حجتاالس�لام و المسلمین هاشمیان ،رئیس جامعه
الزهرا (س) و برخی از معاونین و مس��ئولین دو مرکز
برگزار شد.
در ابتدای جلس��ه ،پس از تالوتی چند از آیات کالماهلل
مجید ،حجتاالسالم والمسلمین رجایی ضمن قرائت
حکم تأس��یس مرکز الگو از سوی مقام معظم رهبری،
توضیحاتی را در خصوص مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت و تأس��یس دبیرخانه حوزوی ارائه نمودند.
س��پس ضمن ارائ��ه مباحثی در خص��وص تفاهمنامه
همکاریهای علمی مش��ترک میان دبیرخانه حوزوی
و دانش��گاه قم ،ب��ه بی��ان محورهای ای��ن تفاهمنامه
پرداختند .در ادامه به طرح موضوع همایش پیش��رفت
از منظ��ر قرآن و حدی��ث و محورهای این همایش که
قرار اس��ت در بهمن س��ال جاری در قم برگزار گردد

پرداختند و از مس��ئولین جامعه الزه��را (ص) دعوت
ب��ه همکاری و ش��رکت در همایش ف��وق نمودند .در
ادامه جلس��ه ،حجتاالس�لام والمس��لمین هاشمیان،
ضمن اش��اره به تأسیس جامعه الزهراء (س) به عنوان
مؤسس��هاي براي تحصيل علوم ديني بانوان در س��ال
 ۱۳۶۳با حكم حضرت امام (قدس سره) گفت دانشگاه
جامعه الزهرا (س) در رشتههاي :تفسير و علوم قرآن،
تاري��خ اس�لام ،تعليم و تربيت اس�لامي ،فقه و اصول،
فلسفه اسالمي ،كالم اسالمي و مطالعات اسالمي زنان
و در برنامه معارف اسالمي در هشت عنوان قرآن کریم
و تفس��یر ،حدی��ث ،عقاید ،اخالق ،اح��کام ،خانواده و
تربیت ،تاریخ اسالم و بینش سیاسی فعالیت مینماید.
ایش��ان ضمن بیان اهمیت وجود چنین مرکزی جهت
هماهنگ��ی مراکز مختلف و تش��ویق نهادهای علمی و
پژوهش��ی در جهتده��ی به مباحث الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت ،ب��ه ارائه مواردی چن��د در خصوص
مفاد تفاهمنامه و همکاریهای مش��ترک بین دو مرکز
پرداخت .در پایان جلس��ه ،تفاهمنامه به امضاء رؤسای
دو مرکز رسید.
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پیشرفتیکمقولهتاریخی-تمدنیاست
دکت��ر ف��رج اهلل احم��دی رئیس کمیس��یون تحليل
تحوالت تاريخي اسالم و ايران در نشست هماندیشی
تدوین س��ند الگوی پایه با بیان اینکه تاریخ ایران به
مثاب��ه دانش پایه برای برنامهریزی و تصمیمگیری در
سطوح کالن سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
و نیز ب��ه عنوان مبنایی برای وحدت ملی و انس��جام
اجتماعی در دوران جدید و در شرایط خاص منطقهای
و بینالملل��ی در زمینهه��ای پای��ه م��ورد توجه قرار
میگیرد ،گفت :تاریخ ایران از دیگر سو نیازمند بررسی
و تبیین بیشتر به منظور کمک به تدوین و شکلگیری
الگوی پیشرفت ایران است.
وی اف��زود :نظر به اهمیت لحاظ ک��ردن دانش تاریخ
در برنامهه��ای کالن و برنامه ریزی کش��ور و فراتر از
آن ،کمیس��یون تحلیل تحوالت تاریخی اسالم و ایران
گزارهه��ا و راهبردهای کالنی را برای لحاظ در س��ند
الگوی پایه پیشنهاد می کند.
دکتر احمدی تصریح کرد :راهبرد مهم ،توجه به رویکرد
تاریخی و تمدنی در تنظیم س��ند الگوی پایه است و

اهمیت این راهبرد از آنجاس��ت که اساس��اً پیشرفت
یک مقوله تاریخی و تمدنی است .این رویکرد تمدنی
مبتنی بر استفاده از نتایج تحقیقات حوزه پیشرفت در
چهار حوزه قبل از اسالم ،دوره اسالمی تا عهد صفویه،
ح��وزه تمدنی ای��ران عصر صف��وی و دوره نوگرایی و
تجدد در تاریخ معاصر است.
وی تاکی��د کرد :عناصر مورد نظر در این دوره تمدنی
شامل نخبگان و س��رآمدان ،نهادها و موسسات حوزه
پیش��رفت و توجه به تفک��رات تمدنی با تاکید بر زبان
فارس��ی به عنوان زبان معیار و در نظر گرفتن رویکرد
تمدنی در حوزه جه��ان ایرانی ،ضرورت ایجاد واکاوی
تاریخ��ی ،مدیریت منابع تمدن س��از ،توجه به فرآیند
تاریخی پیشرفت به مثابه یک موضوع مکمل پیشرفت
و بررسی مقایسهای تمدن ایرانی و سایر تمدنها است.
دکتر احمدی تصریح کرد :اعضای کمیسیون پیشنهاد
کردند که با توجه به کاربرد دقیق و مؤثر دانش تاریخ
در تدوین س��ند الگوی پیش��رفت ،اندیشکده تاریخ و
تمدن ایران در مرکز الگو راه اندازی شود.

الگوهای پیشرفت ایران بدون توجه به
ظرف مکانی و جغرافیایی کشور قابل تحقق نیست
استاد دانش��گاه اصفهان با تاکید بر اینکه دستگاه جغرافیایی
ایران همانند بس��یاری از وجوه دیگر این سرزمین دارای تنوع
خاصی اس��ت ،تصریح کرد :با توجه به این مقوله باید الگوهای
برنامهریزی ش��ده در چنین ظرف مکانی تحقق یابد در حالی
که تاکنون این تاثیرات در تمام برنامههای تدوینشده توسعه و
پیشرفت مغفول مانده است.
به گزارش واحد ارتباطات مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
دکتر محمد حسین رامشت ،استاد جغرافیای دانشگاه اصفهان،
در نشس��ت تخصصی کارگروه آب ،خاک و کش��اورزی مرکز
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،با اش��اره به چشماندازهای
متف��اوت ایران و ضرورت درک درس��ت ش��رایط جغرافیایی
کشور اظهار داشت :هویت مکانی را نباید در برنامههای توسعه
نادیده انگاشت؛ همانگونه که در اسناد باالدستی برای مفاهیم
اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی تدابیر الزم پیشبینی ش��ده
است ،باید به این مقوله نیز توجه ویژه داشت.
وی ادامه داد :باید واژه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در ظرف
مکان��ی ایران مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که خارج از این ظرف

نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت .از این رو باید مفاهیم
ارزشی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر
هویت مکانی شکل گیرد.
رامشت در ادامه مهمترین چالشهای طبیعی پیش روی تمدن
اسالمی ایرانی را مورد بحث قرار داد و با بیان اینکه خشکسالی
و گرم شدن متوسط دمای ایران از جمله مسائلی است که باید
در جریان برنامههای توس��عه و پیش��رفت مد نظر قرار گیرد،
خاطرنش��ان کرد :باید مساله آب در کشور به عنوان موضوعی
ملی تلقی ش��ود و راهبرد تولید آب نیز در دس��تور کار وزارت
نیرو قرار گیرد.
وی افزود :همانگونه که ش��بکه برق سراسری در دستور کار
وزارت نیرو قرار دارد باید ش��بکه آب سراسری نیز مورد توجه
قرار گیرد تا قدرت مدیریت و مانور منابع آبی را به دست آوریم.
این استاد دانشگاه اصفهان در سخنان خود پیشنهادهایی برای
تولید و مدیریت منابع آب کشور مطرح کرد.
در پايان ،جلسه از يك فضاي تضارب آراء عادالنه برخوردار بود
و حاضرين به ارائه نقطه نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند.

چکیده پژوهش

چهارمين موج توسعه علمي  -فناورانه و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن در ايران
پژوه��ش چهارمين موج توس��عه علمي و
فناوران��ه و تأثيرات اجتماع��ي و فرهنگي
آن توس��ط آق��اي دكت��ر علي پاي��ا و رضا
كالنترينژاد انجام و نگاش��ته شده و مركز
تحقيقات سياس��ت علمي كش��ور آن را در
قالب يك كتاب  ۵۱۰صفحه اي در س��ال
 1390منتش��ر كرده است .محققان نتايج
كار خود را در اين كتاب منتش��ر كرده اند.
موضوع کتاب ،بررس��ي توسعة فناوريهاي
اطالع��ات در ايران و ارزياب��ي تأثيرات آن
در جنبهه��اي فرهنگي و اجتماعي اس��ت .اين مجموعه،
محصول پژوهش��ي است که در يک دورة زماني قريب به

يک سال ،با اس��تفاده از امکاناتي که بعضاً
توس��ط مرک��ز تحقيقات سياس��ت علمي
کش��ور فراهم آمده ،به انجام رسيده است.
کتاب مشتمل بر سه فصل است .فصل ا ّول
با عنوان «چهارمين موج توس��عه علمي و
فناورانه و تأثيرات اجتماعي و فرهنگي آن»،
دربردارندة توضيحات��ي دربارة فناوريهاي
چهارگان��ه ،فناوريهاي همگ��را و عوارض
اجتماعي جانبي است .فصل دوم گفتوگو
ب��ا پژوهش��گران ايراني درب��ارة دانشهاي
ش��ناختي ،زيستيّ ،اطالعاتي و نانو است و در فصل سوم،
واژهنامه و پيشنهادها و توصيههاي سياستگذاران است.
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مجموعه مقاالت سومين كنفرانس
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
منتشر شد

كنفرانسهاي الگوي اس�لامي
ايران��ي پيش��رفت ب��ه صورت
س��االنه و با ه��دف  -1فرصت
آفرينی برای ارائه آخرين يافته
ه��ا و دس��تاوردهای محققان
و انديش��مندان کش��ور در
زمينههای مرتبط با محورهای
کنفرانسه��ا  -2بهرهمن��دی
از نظ��رات و ديدگاهه��ای علمي نخب��گان ،فرهيختگان
و انديش��مندان کش��ور در تدوين الگوی اسالمی ايرانی
پيش��رفت  -3ايج��اد محيط تبادل نظ��ر و تضارب آرای
تخصص��ی صاحب نظ��ران و تعميق گفتم��ان علمی در
زمين��ه های مرتبط با محورهای کنفرانس ها و با حضور
اس��تادان ،صاحب نظران و پژوهش��گران كش��ور برگزار
ميشود .در همين راستا سومين کنفرانس الگوي اسالمي
ت و اول خردادماه
ايراني پيشرفت در سیویکم اردیبهش 
 1393در محل كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران و
با حضور محققان و صاحبنظران برجس��ته كشور برگزار
شد كه در نتيجه تعداد قابل توجهي آثار و مقاالت علمي
با محوريت اين كنفرانس به دبيرخانه كنفرانس ارس��ال
گرديد .به منظور مستندس��ازي آثار و مقاالت رسيده به
دبيرخانه و همچنين اس��تفاده صاحبنظران ،استادان و
محققان كشور از اين مقاالت علمي ،دبيرخانه كنفرانس
اق��دام به تهيه و تدوين كتاب مجموعه مقاالت س��ومين
كنفرانس الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت نموده است.
مجموعه مقاالت سومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریههای رایج
توس��عه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسالمی
ایرانی پیشرفت» در پنج جلد و در  3500صفحه توسط
انتشارات مركز الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت چاپ شده
اس��ت .اين مجموعه مقاالت بر اساس محورهاي سومين
كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت تنظيم و تدوين
ش��ده اس��ت كه تعداد مقاالت هر بخش به قرار زير مي
باشد:
الف -محور اول با موضوع «توسعه و پیشرفت اجتماعی»
 29مقاله
ب -محور دوم با موضوع «توس��عه و پیشرفت اقتصادی»
 24مقاله
ج -محور سوم با موضوع «توسعه و پیشرفت دینی» 23
مقاله
د -محور چهارم با موضوع «توسعه و پیشرفت سیاسی»
 24مقاله
هـ -محور پنجم با موضوع «توس��عه و پیشرفت علمی»
 8مقاله
و -محور شش��م با موضوع «توسعه و پیشرفت فرهنگی»
 20مقاله
ز -محور هفتم با موضوع «توسعه و پیشرفت مدیریتی»
 8مقاله
ای��ن کت��اب مش��تمل ب��ر مقدم��ه رئیس مرک��ز ،متن
س��خنرانیهای افتتاحی��ه و  136مقال��ه محقق��ان و
پژوهش��گران کشور اس��ت که همه آنها در نشستهای
کنفرانس ارائه شدهاست.
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اخبارمرکز

مبانیعرصهایدراندیشكده
معنویتبررسیشد

مبانی عرصهای اندیشكده معنویت برای دومین
بار در دهمین جلس��ه اندیشكده مطرح و مورد
نقد و بررس��ی اعضای محترم اندیش��كده قرار
گرفت .حجتاالس�لام دكتر خس��روپناه با بیان مقدمهای از
تعریف؛ تاریخچه؛ ضرورت؛ كاركرد و تفاوت ریشهای معنویت
دینی و س��كوالر به تبیین و تشریح مبانی عرصهای معنویت
دینی بر اس��اس مختصات الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت
پرداختن��د و گفتن��د :اس��تمرار حیات نظامه��ای اجتماعی
نیازمند مبانی معرفتشناسی؛ هستیشناسی؛ انسانشناسی
و ارزششناسی اس��ت .معنویت به عنوان یكی از مؤلفه های
نظام اجتماعی و تمدن بش��ری از جای��گاه ویژهای برخوردار
اس��ت .نیازهای معنوی از آغاز آفرینش آدم ابوالبشر در كنار
نیازهای مادی مطرح بوده و در سرش��ت انسان نهادینه شده
اس��ت .اگر چه معنویت همواره در ش��رق و غرب عالم مورد
توج��ه بوده ولی قدمت این پدیده در ش��رق زمین و به ویژه
در ایران به چند هزار س��ال میرس��د .جریان معنویتگرا در
غرب به دنبال فراهم كردن آرامش برای انس��انهایی اس��ت
ك��ه از آس��ایش و رفاه نس��بتاً خوب��ی برخوردارن��د؛ ولی در
چنب��ره اضط��راب و روزمره گی گرفتار ش��دهاند و از آن رنج
میبرند .آقای دكتر خس��روپناه با نقل قول��ی از میرچاالیاده
گف��ت :معنویت و دینداری و مواجهه انس��ان با امر قدس��ی
پدیدهای فراگیر اس��ت كه به عنوان عنصری ثابت و طبیعی
و در صورتهای گوناگونی در روح آدمی جلوهگر شده است.
فلیپ ش��لدراك نیز معنویت را عبارت از كل حیات انس��ان
بر حس��ب یك رابطه آگاهانه با خدا دانس��ته است .ایشان در
توصیف معنویت دینی گفتند :معنویت دینی به دنبال ایجاد
احساس آرامش و رس��یدن سالك به قرب الهی و دستیابی
به نفس مطمئنه و ارتقا به مقام راضیه و مرضیه اس��ت .آقای
دكتر خس��روپناه اظهار داشت برخالف بعضی از اندیشكدهها
كه دارای مبانی خاص كام ً
ال مس��تقل هس��تند؛ اندیش��كده
معنویت به دلیل ماهیت معنویت و رابطه عمیق آن با مبانی
عام؛ عمدتاً كاربست همان مبانی؛ منبع و منشاء اصلی مبانی
عرصهای معنویت اس��ت .معالوصف بر اساس آیات و براهین
عقلی؛ مقوالت دیگری نظی��ر مبانی اجتماعی؛ آخرتگرائی؛
هدفمندی؛ مسؤلیتپذیری؛ عقالنیت و  ...قابل بحث در حوزه
مبانی عرصهای معنویت میباشد .در هر صورت از ویژگیهای
مبانی عرصهای معنویت همسو و همراه بودن آن با متن دین
به معنی واقعی آن است و در همین راستا از قابلیتهای الزم
ب��رای تجلی اعمال و رفتارهای شایس��ته در عرصه زندگی و
كسب وكار برخوردار میباشد .در ادمه این نشست تخصصی؛
اعضای محترم اندیش��كده معنویت به نقد و بررسی اظهارات
آقای دكتر خسروپناه پرداختند و مقرر شد پیشنهادهای اعضا
به طور منس��جم در اختیار ایش��ان قرار گی��رد و آنچه مورد
اجماع قرار گرفته؛ در نسخه نهایی لحاظ شود.
وی تاکید کرد :ب��ا توجه به این مباحث ،در عمل مواجهه با
مسائل مختلف بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود و
تکیه بر کلیت اسالمی ،ناکارآمد خواهد بود که در این زمینه
میتوان به ناکارآمدی نظریه بانکداری بدون ربا در مقایسه با
نظریه جامع بانکداری اسالمی اشاره کرد.
این استاد دانش��گاه امام صادق(ع) در پایان مراحل منطقی
نظریه پردازی در اقتصاد اس�لامی را مورد تش��ریح قرار داد
و گفت :برای نیل به این مقصود باید س��ازگاری با فقه تحت
مکتب اقتصاد اس�لامی ،س��اختار منطقی و انس��جام نظریه
و ام��کان پذی��ری تجزیه و تحلیل عقل��ی و آزمون فرضیه و
روشهای اصالح آن را مورد توجه قرار داد.
در پایان این نشست حضار به طرح دیدگاه ها و سواالت خود
در این خصوص پرداختند.

چیستی ،چگونگی ،ساختار و فرآیندهای الگوی پايه پیشرفت اسالمی ایرانی بررسي شد
جنب��ه عمومي ت��ري دارد كه در تدوین آن
ميتوان از ظرفيت هاي انديش��كده ها نيز استفاده كرد .در
ادامه ايش��ان در خصوص الگوي پايه چهار س��وال را مطرح
نمود و به تفصيل به آنها پاس��خ داد .اين س��واالت عبارتند
از الگوی پایه چیس��ت؟ چه ویژگیهایی دارد؟ س��اختار آن
چیست؟ و فرآیند تهیه آن چگونه است؟
وي در خصوص چيس��تي س��ند الگوي پايه گفت :اين الگو
فش��رده ،چارچوب اصلی ،هس��ته مرک��زی و کلیات الگوی
تفصیلی اس��ت .اندیش��کدهها مش��خص میکنن��د که در
تدوین س��ند الگوی پایه به چ��ه میزان باید وارد حوزههای
اختصاص��ی ش��د .طبیعت��اً الگوی پایه نباید ب��ه تفصیل به
مباح��ث اختصاصی در حوزهه��ای مختلف مثل فرهنگ و
اقتص��اد بپردازد ولی از ط��رف دیگر نمیتوان تصورکرد که
در الگو پایه مطلبی راجع به فرهنگ یا اقتصاد کشور وجود
نداشته باشد.
اولین فصل الگوی پایه تعریف مفاهیم است .مفاهیم بنیادی
مثل الگو و پیش��رفت باید در ابتدا تعریف ش��ود .در مرحله
بعد تدوین مبانی است
ک��ه این کار در ش��رف انجام اس��ت .بخش��ي از این مبانی
بخصوص مبانی عمومی باید بصورت فشرده در الگوی پایه
آورده شود .بعد از این مرحله آرمانهاست ،آرمانها نسبت
به تجارب برنامهریزی راهبردی مفهوم جدیدی است.
دكت��ر واع��ظ زاده ادام��ه داد :این الگو بای��د غيرانتزاعي
و راهنم��اي عم��ل ،انعطاف پذير ،پوي��ا و بالنده ،محرك
جامع��ه ايران و اركان نظام ،معرف ش��اخص هاي جامعه
پيشرفته ،تعيين كننده ساختار و فرآيند پيشران جامعه،
هم افزاينده علم و فناوري و فرهنگ و اقتصاد ،پاسخگوي
س��واالت و مس��ائل اساس��ي جامعه ،بركنار از جزئيات و
متفاوت از اس��ناد برنامه اي كش��ور باش��د .به گفته وي
تفاوت الگوی اسالمي ايراني پيشرفت بايد در مرحله پايه
و اجمال از س��اير اس��ناد كش��ور مش��خص ش��ود .
رئيس مركز الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت درباره ساختار
الگوي پايه توضي��ح داد :مفاهيم بنيادين ،مباني ،آرمانها،
رسالت ملي ،افق،عرصه هاي پيشرفت ،ظرفيتها و قابليت
ه��ا و س��رمايه هاي مان��دگار ملي ،راهبردها ،ش��اخص ها،
كاركردها و پيوس��ت گفتمان سازي از جمله عناوين فصل
های سند الگوي پايه به شمار مي روند.
وي ب��ا بيان اينكه مباني الگوي پايه ش��امل مباني عمومي
و اختصاصي اس��ت ،گفت :مبان��ي عمومي پیش فرضهای
موجه نظری و عملی (هس��ت ها و بایدها) اسالمی ،فلسفی
و علمی جهانش��مول معطوف به هدف و مس��یر پیشرفت
هستند و در مقابل مباني اختصاصي شامل پیش فرضهای
موجه نظری و عملی (هس��ت ه��ا و بایدها) برون حوزه ای
(پیشینی) اس�لامی ،فلسفی و علمی جهانشمول معطوف
به هدف و مسیر پیشرفت در حوزه مورد نظر و در چارچوب
مبان��ی پایه مي باش��ند .همچنين آرمان ه��ا كه منبعث از
مباني خواهند بود ،فاقد بعد زماني و مكاني هستند.
رئيس مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت درباره سرفصل
رس��الت گفت :رس��الت از آنجا الزم دانس��ته شد كه برخي
متخصصان رش��ته مديريت پيش��نهاد وارد ك��ردن عنوان
ماموري��ت را در الگوي پايه ارائه دادند كه در برخي اس��ناد
كالن كشور هم تاكيد شده است اما از آنجايي كه ماموريت
متناس��ب با موض��ع فعاليت بنگاهها ب��ود و نه فعالیت یک
كشور و يك حركت ملي؛ به واژه رسالت رسيديم.
دكتر واعظزاه در خصوص سرفصل افق در سند الگوي پايه
تصري��ح كرد :افق مقوله جديدي اس��ت كه در الگو تعیین
مي ش��ود؛ پیش��نهاد تعیین افق ملی از بحث هاي مربوط
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به چش��م انداز آغاز ش��د كه در اسناد ملي قبلي ديده شده
است .تالش بر اين است كه سند الگوي پايه از ساير اسناد
كش��ور متمايز باش��د چراكه در صدد اين نيستيم كه سند
الگو جايگزين اس��ناد برنامه ای حاضر ش��ود .به طور كلي
جاي الگوی اس�لامي ايراني پيش��رفت در كشور خالي بوده
اس��ت و اين الگو بايد به عنوان سند باالدستي اسناد كشور
قرار بگيرد .بنابراين به جاي اينكه چشم انداز در الگوي پايه
مورد توجه قرار بگيرد به افق رسيديم.
وي افزود :كرانه و نهايت آنچه كه از اطراف پيداست افق نام
دارد و اگر الگو قرار اس��ت سند باالدستی سایر اسناد باشد
بايد بتواند فراتر از چشم انداز ،كرانه ها را ببيند.
به گفته دكتر واعظ زاده عرصه هاي پيش��رفت را كه مقام
معظم رهبري كردهاند بايد در الگوي پايه مورد توجه قرار
بگيرد و نحوه تعامل و ارتباط آنها با يكديگر معلوم شود.
رئي��س مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت در توضيح
س��رفصل قابليته��ا و س��رمايههاي مان��دگار مل��ي گفت:
قابلیتها و سرمایههای ملی نقطه آغاز براي پيشرفت است.
وضع موجود ش��امل كمبودها و چالش ها اس��ت اما قابليت
ه��ا و س��رمایه های ماندگار ملی جنب��ه مثبت وضع حاضر
اس��ت .سرمايه معنوي ايران با توجه به ابتناي آن بر اسالم
در دنيا در مقام اول قرار دارد و س��رمايه فرهنگي كش��ور با
توجه به منابع غنی فلسفی و ادبی و هنری و وجود حکما،
ش��عرا ،نويسندگان و هنرمندان بسيار و آثار ماندگار آن ها
در رديف برترين هاي دنياس��ت .همچنين سرمايه طبيعي
ایران به نسبت جمعيت كشور در مقام دوم دنيا است.
وي درباره سرفصل راهبردهاي الگوي پايه خاطرنشان كرد:
راهبردها حركت هاي اساس��ي اس��ت كه بايد انجام شود تا
از وضع حاضر به افق برسيم كه هم جهت و هم سرعت در
آنها از اهميت باالیی برخوردار است .تعیین شاخص ها نيز
براي اينكه الگوی پايه ،عملیاتی و ملموس شود الزم است.
تصوير كمي و كيفي آرمانها و افق در حوزه هاي فرهنگ،
علم وفناوري ،اقتصاد و سياست و سایر حوزه ها به صورت
شاخص هاي كالن تعیین می شود.
دكتر واعظ زاده با تاكيد بر اينكه يكي از آسيبهاي اسناد
برنامه اي كش��ور اجرا نش��دن و حتي معلوم نش��دن اينكه
چگونه بايد اجرا ش��وند است ،گفت :بنابراين تصميم گرفته
شد در سند الگوي پايه فرازهايي مورد تاكيد قرار گيرد كه
نحوه اثرگذاري و ماموريت اركان نظام نسبت به اجرای الگو
و ضمانت اجرای الگو را مشخص کند.
وي با اش��اره به اهميت گفتمان پيش��رفت گفت :پیشنهاد
شده است که الگوی پایه پیشرفت دارای پیوست گفتمانی
باش��د .اگر بگوييم كه پيش��رفت با گفتمان آغاز ميشود و
حتي پيش��رفت خود از نوع گفتمان است اغراق نکرده ایم.
چنانچ��ه اين گفتمان ش��كل بگيرد م��ي توانيم بگوييم كه
پيشرفت در جامعه آغاز شده است.
دكت��ر واعظ زاده اف��زود :تعریف مفاهی��م بنیادین ،تعیین
مبانی ،تعیین آرمان ها ،تعیین رسالت جمهوری اسالمی و
ملت ایران ،ترس��یم افق و سنجش قابلیت ها و سرمایههای
مان��دگار ملی در جریان فرآيند طراحی الگو پايه و با کمک
مثخصصان و صاحبنظران در دست مطالعه و تهیه است.
وي در پايان در خصوص نظريه پيش��رفت اظهاركرد :نظريه
پردازی در خصوص پيش��رفت قابل حمايت و ترغيب است
اما قابل برنامه ريزي اجرايي و زمانبندي نيست اما هر مقدار
كه نظريه یا نظریه های پيشرفت ارائه شود و جای خود را
در می��ان صاحبنظ��ران باز کند بايد از آن بهره برداري كرد
و آن را به فرآيند و طراحي الگو وارد نمود.
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مصاحبه کوتاه

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و مباحث پیرامون آن

قسمت دوم

  نوشتار حاضر بخش دوم از مصاحبه دفتر حوزوی مرکز الگو با حجتاالسال موالمسلمین دکتر نیازی
شاهرودی درباره "الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و مباحث پیرامون آن" است که از نظرتان میگذرد.

جایگاه و نقش مبان�ی فکری را در طراحی الگوی
پیشرفت بیان نمایید؟
اساساً قبل از طراحی و تدوین الگوی پیشرفت
الزم است خصوصیاتی که انتظار می رود این
الگو برخوردار از آنها باشد مشخص ،تعریف
و احصاء ش��ود و بنا به تعریف و ویژگیهای مورد انتظار و
رویکرد منتخب ،طراحی الگو صورت گیرد و البته آن مبانی
فکری یکسری خصوصیات و اوصاف ویژهای متناسب با الگو
به همراه خواهد داش��ت همانند طرحها و ایدههای ویژه و
خاص یک معمار و مهندس که منبعث از ریشه ها و مبانی
فکری و ذهنیت اوس��ت و همواره نگرش و ذهنیت طراح و
ای��ده پرداز در طرحها و ایدهه��ای او متبلور و متجلی می
باش��د ،همچنین و همواره جهان بین��ی ،ارزشها و مبانی
فک��ری طراح و نظریهپرداز در قالب اوصاف و ویژگی هایی
در ایده و الگوی ارایه شده پیشرفت او ،حاکم است ،لذا هر
الگویی برخودار از نظام از پیش اندیش��ه شدهای می باشد
که الگونویس سعی می نماید ایدهها و طرحهای خود را که
نش��أت گرفته از مبانی و ذهنیتهای اوست در قالب نظام
و سیس��تمی ارایه نماید .عالوه بر اینها ،برای الگو سازی
نیاز به ایجاد چارچوب مشخص در قالب مدل و نقشههایی
برای طراحی الگو است و در نهایت برخورداری از روش کار
و ابزار مورد نیاز ،از ضروریات الزم برای الگو می باش��د .لذا
جایگاه و نقش مبانی فکری در طراحی الگوی پیش��رفت،
واضح و در عین حال اساسی می باشد .خوشبختانه منابع
اس�لامی اعم از قرآن و س��نت و علوم اسالمی که توسط
علما و بزرگان در حوزههای مختلف دین از قرآن و س��نت
استنباط و استخراج گردیده است که حاصل زحمات طاقت
فرس��ای این بزرگان میباشد ،مجموعهای عظیم و گنجی
معنوی اس��ت چه در فقه ،چه در کالم ،چه حقوق و ...که
الزم است قبل از طراحی الگو و در حین تدوین به مبانی و
اصول اساسی اندیشه اسالمی عنایت خاص و ویژهای داشت
که این مفاهیم و مبانی فکری ثابت و تابع شرایط ،زمان و
مکان نیستند که مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 )1توحید و توجه به مسأله مبدأ و اعتقاد به خداوند بزرگ.
 )2مع��اد و این که با زوال جس��م امور پایان نمی پذیرد و
حساب و کتابی درکار است.
 )3ع��دم تفکیک دنیا و آخرت و این که آخرت ما آن روی
سکه دنیای ماست.

 )4انسان و نگاه اسالم به انسان و محور بودن او در این دنیا.
 )5عدالت که از ارکان اساس��ی و مه��م در طراحی الگو و
پیش��رفت می باش��د و این عدالت در تمامی س��احتها و
ش��ؤون زندگی اعم از الگوی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی باید بروز و ظهور داش��ته باشد (لقد ارسلنا رسلنا
بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط،
(حدید ))25چرا که اگر شاخص عدالت نباشد ،حقانیت و
مش��روعیت زیر سؤال می رود و چون این عدالت است که
معیار حق و باطل است و هکذا مبانی و ارکان دیگر ،البته
مبانی اساسی دیگری در این راستا وجود دارد که باید مورد
توجه و لحاظ قرار گیرد.
لطف� ًا نظ�ر خ�ود را در خصوص جای�گاه ،اهمیت
و ض�رورت الگ�وی اسلامی ایرانی پیش�رفت بیان
فرمایید؟
از آنجا که دنیای امروز با پیچیدگی های مختلف و نیازهای
متنوع انسانها از یک سو و محدودیت های منابع طبیعی و
انسانی از سوی دیگر مواجه با یک نوع رقابت بین کشورها در
بهرهمندی بیشتر از این منابع طبیعی و انسانی گردیده ،این
موضوع موجب گردیده تا مدیران هر جامعه با بهرهگرفتن
از نخبگان و فرهیختگان خود به ارایه طرح و الگوی مناسب
در این راستا همت گمارند ،به همین سبب مسأله پیشرفت
و طراحی الگوی صحیح برای هر کشور از اهمیت و جایگاه
ویژه ای برخوردار می باشد .البته سیر تطور برنامهریزی در
طول زمان به مرور به سمت بهبود و تحقق پذیری بیشتر
برنامه ها بوده اس��ت و به تدریج مدلها و الگوهای توسعه
بر اس��اس دیدگاههای مختلف و مبانی و پیش فرضهای
گوناگون بر اساس جهانبینی خاص هر جامعه شکل گرفته
ِ
ِ
حرکت نظام برنامهریزی
جهت
اند .اساساً الگوهای توسعه
حکومتها را نش��ان میدهد و در واق��ع قالب و چارچوب
نظام میباشد و کشورها هم از این قاعده مستثنی نیست
و از آنجا که تاکنون نظام برنامهریزی نتوانسته یک الگوی
پیشرفت مشخص را طراحی و تدوین نماید ،تا برنامه های
توس��عهای کشور توسط نهادها و س��ازمانها بر اساس آن
حرکت و جه��ت گیری نمایند ،لذا ط��رح موضوع الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت از ناحیه مقام معظم رهبری ،هم
طرح��ی نو و در عین حال ضرورتی بود که معظم له آن را
احساس و فقدان آن را یک معضل برشمردند.

چکیدهمقاله

درآمدي بر الگوي اسالمي توﺳﻌﮥ اقتصادي
اي��ن مقاله توس��ط آقاي دكتر س��يد محمدرضا اميري
طهراني نگاش��ته شده و در دو فصلنامه اقتصاد تطبيقي
بهار و تابس��تان  1390منتشر ش��ده است .وي معتقد
اس��ت الگوي توس��عه در هر كش��وري متاث��ر از پيش
فرض هاي متافيزي��ك و همچنين ويژگيهاي زماني و
مكاني است؛ و الگوي اس�لامي توسعه اقتصادي از اين
امر مس��تثني نيس��ت .اين مقاله درصدد است چيستي
اهداف و مباني اين الگو را تبيين كند .مسئله اصلي اين
مقاله اس��تنتاج پيش فرض هاي الگوي اسالمي توسعه
اقتصادي از مباني جهان بيني اسالمي ،به روش «اصل
موضوعه» ( )Axiomatic Methodاست .ازاين رو،
ابتدا ،براساس اصل توحيد ،لوازم مادي تحقق اين هدف

غايي جامعه بشري ،يعني «حق معاش» انسان ،تعريف
ِ
مي شود؛ س��پس به مفهوم عدالت اجتماعي ،به عنوان
واالترين هدف الگوي پيش��رفت ،بر اس��اس حق معاش
انسان ها پرداخته؛ و چگونگي برقراري توازن اجتماعي
ترسيم مي شود .به منظور بررسي مباني الگوي توسعه،
و با توجه به نق��ش تعيين كننده مبحث فرد و جامعه،
نخس��ت در پرتو اصل توحيد و مفهوم عدالت اجتماعي،
و ب��ه كمك نظريه سيس��تم ها ،جايگاه ف��رد و جامعه
نس��بت به يكديگر تحليل و سپس ،براساس آن ،حدود
آزادي فردي ،مس��ئوليت جامعه ،حقوقي بازار ،و قلمرو
مداخله دولت تعريف مي شود.
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سنت علمي در تمدن اسالمي
این مقاله توس��ط آقای دکتر غالمحس��ین
رحیمی ،اس��تاد دانش��گاه تربي��ت مدرس
نگاش��ته ش��ده و در مجله علمی پژوهشی
تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي ،بهار  1393منتشر شده
اس��ت .وی معتقد است تمدن اسالمي به اذعان مورخان
علم منش��ا بس��ياري از تحوالت علمي و فناورانه کنوني
و قرنها هدايتگر مبدع فعاليت هاي علمي بوده اس��ت.
پرس��ش اساسي آن است که نظام علمي حاکم بر تمدن
اس�لامي از چه ويژگي هايي برخوردار بوده که توانس��ته
خ��ود را به عن��وان کانون پيش��رو و درون زاي دانش به
جهانيان معرفي کند .پاسخ در سنت مترقي دانشمندان
مسلمان در کسب معرفت علمي نهفته است .روش ها و
قواعدي که بر اساس آن به کسب معرفت مي پرداختند
و سنت هايي که در نظام تعليم و تحقيق تمدن اسالمي
ريش��ه دوانده بود و همچنان بروز ،معتبر و قابل استفاده
در نحوه دستيابي به دانش اصيل ،شيوه گسترش مرزهاي
عل��وم و پدي��دآوري حوزه هاي جديد علمي اس��ت .اين
مقاله ،اصولي را معرفي مي کند که ش��اکله اصلي سنت
علمي در تمدن اس�لامي را تش��کيل داده است .بخشي
از مباحث «س��نت علمي» در مقول��ه «روش علمي» در
تمدن اسالمي قرار مي گيرد که زمينه را براي گسترش
و تعميق بحث فراهم مي آورد
نویس��نده آورده است :شايد مهم ترين و ثمربخش ترين
تجربه تمدن اس�لامي در حوزه علم و فناوري ،بس��ط و
پرورش س��نتي باشد كه سلوك و روش عالمان را تبيين
و زايندگي و كارآمدي علوم را تضمين مي نموده اس��ت.
سنت هاي علمي ،كم و كيف فعاليت هاي علمي و عملي
را مش��خص مي كنند و بخشي از حيات تمدني هر قوم
و ملت��ي را به تصوير مي كش��ند .براي هر جامعه علمي،
بيش از آنكه روش هاي شسته و رفته علمي كه فالسفه
عل��م در اختيار مي نهند ،قابل بهره گيري باش��د ،توجه
به س��نت ها و روشهاي اتخاذ شده توس��ط دانشمندان
پيش��رو هر تمدني مفيد خواهد بود .ارزش هاي حاكم بر
نظام علمي مانند بهره گيري از ميراث گذش��تگان ،فهم
عميق و تدقين در ريش��ه ها ،تحمل سختيها ،نوآوري و
خالقيت ،بحث و تبادل افكار ،آزاد انديش��ي،ش��ان اهل
عل��م و نظاير اينها ،تابع گذش��ت زمان نيس��ت .در دوره
س��كون و فرومردگي هر تمدني ،سنت ها نيز به ركود و
اضمحالل كشيده مي شوند .اما چون زمينه براي بروز و
ظهور تمدني نوين فراهم ش��د ،سنت هاي كارآمد قديم
در لباس جديد قد مي كشند .حتي اگر علوم قديم ديگر
ياراي عرض اندام در برابر علوم جديد نداش��ته باش��ند و
بطالن بخشهايي از آن ظاهر شده باشد.
از آنچه گذشت مي توان گفت تمدن گران سنگ اسالمي
ب��ه يمن داش��تن نظام علمي توانا توانس��ت چنان ارج و
عظمتي پيدا كند كه براي ق��رن ها الگوي فعاليت هاي
علمي جهان باشد .اين نظام علمي داراي اصول و قواعدي
بوده كه مي تواند در همه زمان ها و فارغ از هر جغرافياي
خاصي كاربرد داش��ته باش��د .آنچه در اي��ن زمينه حائز
اهميت است ،كاربست اصول و قواعد نظام كسب معرفت
در تمدن اسالمي است .در صورت استقرار اين اصول ،مي
توان به بالندگي معرفت و احيا و تجديد تمدن اس�لامي
در آينده اميد بست.
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اخبارمرتبط

دکتر صادق واعظ زاده  ،رئيس مرکز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت:

پیشرفت درون زا با تبدیل مهارتهای بومی به فناوریهای صنعتی میسر است
دکت��ر صادق واع��ظ زاده رئیس مرکز الگوی اس�لامی
ایرانی پیشرفت عصر چهارشنبه دوم مهرماه با حضور در
برنامه نگاه  2ش��بکه دو سیما در خصوص سیاستهای
کلی علم و فناوری ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری
گفت :این سیاس��تها بس��یار مهم و نقش آفرین است
به طوری که چنانچه علم و فناوری کش��ور را یک بنای
باش��کوه در نظ��ر بگیریم که باید ب��ه تدریج و در طول
س��الهای آینده با کمک دانشمندان و مدیران ساخته
شود ،این سیاس��تها مانند طرح و نقشه آن است؛ اگر
طرح و نقش��های نباشد ساختن هیچ بنایی امکان پذیر
نیس��ت .بنابراین اهمیت اساسی بلکه اهمیت تاسیسی
دارن��د زیرا ما هنوز در مرحله ایج��اد کردن بخشهای
اساسی کشور از جمله بخش علم و فناوری هستیم.
وی افزود :سیاس��تهای کلی نظام هم به خاطر مرجع
اب�لاغ که عالیتری��ن مقام در نظام جمهوری اس�لامی
ایران اس��ت وهم به لحاظ این که از نظر قانون اساسی
این سیاس��تها بر همه سیاس��تها و برنامههای دیگر
اش��راف دارد نقش باالسری را ایفا می کند تا زمانی که
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تهیه شود.
رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تصریح کرد:
بنابراین سیاستهای کلی علم و فناوری نسبت به نقشه
جامع علمی کش��ور نقش باالسری دارد .این سیاستها
تاکید می کند که چه بخشهایی از نقش��ه جامع علمی
کش��ور نقش اصلی و اساسی دارد و عنداللزوم بازنگری
و ارتقای نقشه جامع علمی در چارچوب این سیاستها
باید انجام شود.
دکتر واعظ زاده با بیان اینکه سیاس��تهای کلی علم و
فناوری ش��امل  34سیاست است که در  6فصل تنظیم
شده اس��ت ،تصریح کرد 3 :فصل اول آن عمدتاً مربوط
ب��ه خود بخش علم و فناوری اس��ت؛ فص��ل اول جهاد
علمی سراس��ری را برای اینکه ایران به مرجعیت علمی
برس��د و مورد رجوع دانشمندان دنیا قرار بگیرید مورد
تاکید قرار داده است.
در فصل دوم ایجاد تحول در س��اختار وعملکرد بخش
علم و فناوری را مطرح کرده و در فصل س��وم نیز توجه
ب��ه ارزشها و مبانی اس�لامی و اس�لامی ش��دن نظام
آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود :فصل چهارم این سیاس��تها موضوع بس��یار
مهمی را مورد توجه قرار داده که اگر محقق نشود تحول
در داخل این بخش  ،کارس��از نخواهد بود و آن نقش��ی
اس��ت که جامعه در پیش��برد و پذیرفتن علم و فناوری
دارد .در این فصل تاکید ش��ده که باید گفتمان ،بینش و
تفکر علمی در جامعه تس��ری پیدا کند و درک عمومی
از اهمیت علم و ضرورت پیشرفت علم ارتقا پیدا کند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:
در فص��ل  5رواب��ط و تعامالت بخش عل��م و فناوری و
بخشهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیره را مورد
توجه قرار می دهد که روابط بین آنها باید تقویت شود
و اتصال و ارتباط و همکاری بیش��تری نسبت به وضع
موجود پیدا کند.
ب��ه گفت��ه وی در بخش آخر سیاس��تهای کلی علم و
فن��اوری ارتق��ای تعامالت بین الملل��ی مربوط با حفظ
اس��تقالل کشور مورد تاکید قرار گرفته است که باید به
خصوص با کشورهای اسالمی افزایش یابد.
واع��ظ زاده با تاکید بر اینکه سیاس��تهای کلی علم و

فناوری ،آینده ایران را در این بخش مشخص می کند،
گفت :یعنی به این س��ؤال پاسخ میدهد که وقتی ایران
به یک وضع مطلوب برس��د سیمای کلی علم و فناوری
در کشور به چه شکلی خواهد بود؟
وی با بیان اینکه ترتیب اجرای سیاستها باید مشخص
ش��ود ،افزود :حتماً تمامی سیاستها باید اجرا شود اما
برخی مقدمه دیگری است و به لحاظ زمانی تقدم دارد
همچنین بای��د وظیفه ارکان نظام و بخشهای مختلف
کش��ور در اجرای سیاس��تها معین ش��ود.البته کلیات
اینک��ه نظارت بر اج��را باید به چه صورت انجام ش��ود
در آیی��ن نامه نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام
مشخص شده است.
رئیس مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با بیان این
که در سند چش��م انداز  20ساله اهداف علم و فناوری
به طور فشرده مشخص شده است ،خاطرنشان کرد :به
عنوان مثال یکی از فرازهای سند چشم انداز این است
ک��ه ایران باید ب��ه رتبه اول علم و فن��اوری در منطقه
آسیای جنوب غربی برسد.
وی در تفاوت سند چشم انداز و سیاستهای کلی علم
و فناوری توضیح داد :در س��ند چش��م ان��داز اقداماتی
که باید برای تحقق اهداف باید انجام ش��ود ذکر نشده
اس��ت ،بلکه تنها یک منظر را نش��ان م��ی دهد .اما در
سیاس��تهای ابالغی هم آینده به ص��ورت تفصیلی تر
ترس��یم شده و هم کارهای اساس��ی که برای رسیدن
به آن باید صورت پذیرد ،مورد تاکید قرار گرفته است.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با اش��اره به ضرورت
پیش رفتن در جهت رس��یدن به سیاستهای ابالغی با
نقشه و برنامه گفت :اگر تصور کنیم با تصویب و ابالغ این
سیاستها،بخش زیادی از کار انجام شده این طورنیست.
این سیاس��تها با همه اهمیتی که دارند سندی بر روی
کاغذ است ،اما اصل کار باقی است،وی با اشاره به اهمیت
فص��ل  4سیاس��تهای کلی علم و فن��اوری تاکید کرد:
در جامع�ه ما همه بخشه�ای اجتماع�ی اعم از
دانش�مندان ،مدیران ،صنعت گران و عموم مردم
باید به ضرورت و اهمیت و نقش علم و فناوری بیشتر
پی ببرند زیرا اساس پیشرفت کشور،پیشرفت علم و
فناوری است و عقب ماندگی ما در طول چند صد سال
گذشته ناشی از عقب ماندگی علم و فناوری است؛
به خصوص فناوری .چون علم از ابتدا جهانی و جهان
ش�مول و س�یال بوده اما فناوری هنوز هم وابسته به
سرزمین است و انتقال آن به راحتی انجام نمی شود.

استاد پردیس فنی دانشگاه تهران ادامه داد :هم اکنون
ش��ما با یک کلیک موس می توانید به راحتی به منابع
علمی دسترس��ی پیدا کنید چراک��ه انتقال علم که در
گذشته هم بوده در حال حاضر بسیار ساده شده است.
اما فناوری در گذشته بسیار به دشواری منتقل می شد
و اگر چه اآلن تس��ریع ش��ده ،اما هنوز انتقال واقعی آن
دشوار است.
وی با بیان اینکه مش��کلی که در طول چند قرن گذشته
به خصوص یک صد س��ال اخیر به وجود آمده این است
ک��ه ما فناوریهای خود را نتوانس��تیم به روز و صنعتی
کنیم ،گفت :غربیها و اول از همه اروپاییها ،فناوریهای

خود رابه روز و صنعتی کردند ،یعنی انرژی که قب ً
ال فقط
از نیروی بازوی انس��ان و نی��روی چارپایان و مختصری
از نی��روی باد وآب بدس��ت می آمد را از بخ��ار ،احتراق
داخلی و در نهایت ازبرق اس��تخراج کردند و فناوریهای
قدی��م و نوآوریه��ای جدید را با ای��ن انرژیها صنعتی
کردند .اما در کش��ور ما این اتفاق نیفتاد؛ یک علت مهم
این بود که احس��اس نیاز در کش��ور نشد .مث ً
ال در کشور
ما مه��ارت زیادی برای تهیه انواع م��واد خوراکی اعم از
خشکبار ،س��بزیجات ،ادویه ،عطریات،عرقیات ،عصارهها
و لبنی��ات و ش��یرینی و غیره وجود داش��ت و یا مصالح
س��اختمانی مثل انواع آجر و س��نگ و کاشی و ساروج با
استحکام و زیبایی و ظرافت فوق العاده تولید می شد و
مهارتهای فلزکاری و آهنگری و مسگری و آینه سازی
و ساخت انواع وسایل آشپزی و کشاورزی و حمل و نقل
و تقریباً همه وس��ایل زندگی از هر نوع وجود داش��ت و
هم��ه آنها دارای فناوریهایی بود ک��ه در طول صدها و
بلکه هزارها سال در این کشور تکمیل شده بود و عموماً
با فناوریهایی که در اروپا وجود داشتیا ابداع شد متفاوت
بود ،اما صنعتی نشد و به تولید انبوه در نیامد.
عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تصری��ح کرد:
اروپاییه��ا چ��ون از یک طرف جمعیت ش��ان زودتر از
ما افزایش یافت و به ش��هر نش��ینی جدی��د رو آوردند،
روشهای س��نتی تولید کفاف تامی��ن نیازهای آنها را
نم��ی داد و از طرف دیگر به انرژیه��ای بخار ،احتراق
داخلی و برق دس��ت پیدا کردند ،لذا مجبور به استفاده
از ماشین شدند ،اما جمعیت ما دیرتر افزایش پیدا کرد
و وقتی جمعیت زیاد ش��د ما تولی��د صنعتی انبوه و به
روز نداش��تیم و تولید انبوه و به روز شده غرب به کشور
ما سرازیر شد و مهارتها و فناوریهای بومی ارزشمند
ما را کنار زد..
وی با اش��اره به جمعیت شهرهای بزرگ ایران در زمان
قاجاریه گفت :در زمان مظفرالدین شاه شهرهای بزرگ
ایران معموالً چند ده هزار نفر و غالبا کمتر از  100هزار
نفر جمعیت داش��ت و همان فناوریهای س��نتی که از
نظر کیفیت خیلی خوب بود ،اما نمی توانست محصول
زی��اد تولید کند کف��اف نیازها را م��ی داد .بنابراین در
بی خبری و بی خیالی حاکم کس��ی به فکر نبود که از
انرژیهای جدید و تولید صنعتی استفاده کند .ابداعات
هم رواجی نیافت که خود علل دیگری داشت.
با عدم انجام چنین اقدامات��ی جمعیت افزایش یافت و
ش��هرها بزرگ و پر جمعیت ش��د و محصوالت صنعتی
فناوریه��ای غربی ب��ا قیمت ارزان و تن��وع و وفور که
خصوصی��ات تولید صنعتی اس��ت وارد کش��ور ش��د و
مهارتها و فناوریهای بومی و کار و پیش��ه وابسته به
آن را از بین برد.
استاد پردیس فنی دانش��گاه تهران با اشاره به چگونگی
ساخت خودرو و تبدیل کالسکه اسبی به خودرو مکانیکی
در غ��رب تصریح کرد :زمانیکه خ��ودرو تغییر و تکامل
یافت و به بلوغ نس��بی رس��ید وارد تهران و چند ش��هر
دیگر ایران ش��د و این همان زمانی بود که ش��هر بزرگ
ش��ده بود و ل��ذا در مدت زمان کوتاهی وس��یله حمل و
نق��ل تهران از درش��که و گاری به خودرو تغییر یافت.در
آن زمان در ایران کمتر کس��ی گمان م��ی کرد که این
اتومبیل همان کالس��که و گاری اس��ت که به این شکل
تکامل یافته است .با ورود خودرو به تهران درشکه چیها
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و درشکه سازها و صاحبان بسیاری مهارتها و پیشههای
وابس��ته بیکار شدند و فناوریهای بومی متعددی که در
ط��ول چند هزار س��ال تکامل یافته ب��ود و حمل و نقل
در این س��رزمین بزرگ را ت��دارک می کرد از دور خارج
ش��د و به جای آن کس��ان دیگری غیر آن درشکهچیها
رانندگی یاد گرفتند و راننده تاکس��ی شدند و ما مصرف
کننده محصولی ش��دیم که برای اس��تفاده آن هم ناچار
شدیم از صفر شروع کنیم چه برسد به تسلط بر فناوری
و تولید آن که تاکنون میس��ر نش��ده است .در حالی که
در غرب همان درش��کهها به تدری��ج تبدیل به اتومبیل
و درش��که چیها راننده خودروها شدند و همانهایی که
درشکه می س��اختند ،سازنده و تعمیرکار خودرو شدند.
اما در ایران یک گسس��ت در فناوری حمل و نقل ایجاد
شد .این گسست تقریباً در همه مهارتها و فناوریهای
بومی ما دیده می شود و هنوز هم نسبت به فناوریهای
بومی باقیمانده اتفاق می افتد .یکی از مهمترین و فوری
ترین کارها در جهت پیشرفت ایران این است که از وقوع
این گسس��ت نسبت به فناوریهای بومی که هنوز نیمه
حیاتی دارند پیش��گیری کنیم .فهرستی طوالنی از این
فناوریهای رو به فراموش��ی و در حال نابودی قابل تهیه
است .باید با نوآوری آنها را به روز و صنعتی کنیم.
وی در پاسخ به اینکه وظیفه حفظ و احیای مهارتها و
فناوریهای سنتی در گذشته با چه کسی بود؟ توضیح
داد :مطمئناً این وظیفه در درجه اول بر عهده کس��انی
بود که زمام امور در دستانش��ان بود و به فرنگ رفت و
آمد داش��تند و پیشرفتهای دنیا را می دیدند اما ظاهر
بینی کردن��د و به جای این که ای��ده و رویه نوآوری و
تولید صنعتی بر پایه داشتههای جامعه خود را از غرب
بیاموزند به دنبال تقلید و اس��تفاده از محصوالت آماده
دیگران رفتند.
اس��تاد پردیس فنی دانش��گاه تهران با تاکی��د براینکه
فناوری داس��تانی جدا از علم دارد ،گف��ت :اگرچه این
دو ب��ا هم ارتباط دارند و در عص��ر جدید علم زیربنای
فناوری است ،اما در گذشته به این شکل نبود.
وی ادامه داد :در گذشته بسیاری از افرادی که مهارتی
داش��تند ،علم به معن��ی امروزی نداش��تند ،هنوز هم
افرادی آش��نا به مهارتهای ارزش��مندی می بینیم که
علم ندارند .به عنوان مثال کس��ی که حرمهای مقدس
را آیین��ه کاری میکند ،بدون اینکه محاس��بات دقیق
مثلثات��ی بدان��د ،با مهارتی ک��ه دارد ،فضا را تقس��یم
بندی میکند .این مهارت بس��یار ارزش��مند ،مبتنی بر
علم نیست .اما فناوریهای جدید مبتنی بر کاربرد علم
اس��ت به طوری که پژوهش به تولی��د علم منتهی می
ش��ود و علم در اب��داع فناوری به کار م��ی رود .هر چه
زود تر باید فناوریهای مهارتی خود را علمی و صنعتی
کنی��م و از حفظ حقوق ملکی��ت معنوی آن هم غفلت
نکنیم .اما تولید فناوریها وابسته به کاری است که در
داخل باید انجام شود.
دکتر واعظ زاده با اشاره به پیشروی ایران در برخی فناوریها
مانند نانوتکنولوژی گفت :آیا این پیش��روی به این علت
اس��ت که فناوری نانو از خارج وارد ایران شده است؟ نه!

و یکب��اره از جایی به جای دیگر منتقل کرد همان طور
که یک درخت تنومن��د را نمی توان انتقال داد اما بذر
و نهال آن را به شرطی که زمین مستعد و باغبان ماهر
و دلس��وز قب ً
ال آماده شده باش��د می توان منتقل کرد.
ً
بنابراین انتق��ال فناوری مس��تقیما از خارج به صنعت
داخلی عموماً به شکس��ت انجامیده اس��ت .ما هنگامی
می توانیم فناوری خارجی در یک رش��ته را حقیقتاً به
داخ��ل منتقل کنیم که گیرنده فناوری در داخل ،خود،
فناور همان رش��ته باش��د .از این رو همکاری صنایع و
مراکز پژوهش و فناوری برای این امر ضروری است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه فناوری بومی زایش دارد ،تصریح
کرد :باید ذیل سیاستهای کلی علم و فناوری تاکید شود
علاوه بر اس�تفاده از تمامی دس�تاوردهای دنیا،
در کس�ب فناوریها باید ابتدا ب�ذر آن در داخل
کش�ور پاشیده ش�ود و پس از آنکه نهال بارور شد
به تدریج ب�ه یک درخ�ت تنومند تبدی�ل گردد.
خی�ال انتق�ال درخ�ت را بای�د فرام�وش کنیم.

اصوال انتقال فناوری ب�ه معنی واقعی کار پیچیده
و دش�واری اس�ت و به راحتی انجام نمی ش�ود.

دکتر واعظ زاده با اش��اره به تاکید س��ند چش��م انداز
به کس��ب رتبه اول علم و فن��اوری و اقتصاد در منطقه
آس��یای جنوب غربی گفت :علیرغ��م این که در تربیت
متخصص و تولید علم موفقیتهای زیادی کس��ب شده
در مدتی که از زمان تصویب س��ند چشم انداز گذشته
متناسب با زمان ،پیش��رفت الزم حاصل نشده است به
طوری اگر از آغاز تدوین سند تاکنون را در نظر بگیریم
که حدود نیمی از زمان گذش��ته ام��ا هنوز نیمی از راه
طی نش��ده اس��ت و مش��کل عمدتاً در بخش اقتصاد و
تولید و تجاری تجاری کردن فناوری است.
وی با اش��اره به دالیل متعدد عدم دس��تیابی به اهداف
س��ند چش��م انداز گفت :یکی از دالیل این اس��ت که
بصورت برنامهای کار نشده اس��ت .برنامهای کار کردن
عین اصول گرایی در امور اجرایی اس��ت .یعنی برنامه،
سیاست و چشم اندازی که معین شده است از آن نباید
تخطی کرد که این کار دش��واری است .درمقابل راحت
ترین راه این است که به کارهای روزمره که مورد تمایل
جامعه است بسنده ش��ود .اما تاکید و استواری بر روی
اصول و سیاس��تها کار بسیار دش��واری است و عموماً
مثل شناکردن در جهت مخالف جریان آب است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضمانت
اجرای رس��یدن به اهداف سند چشم انداز ایران در افق
 1404گفت :ضمانت راحت و امضا شدهای وجود ندارد،
ام��ا چنانچه به صورت جدی تالش ش��ود ،می توان به
این اهداف دس��ت یافت چراکه قابلیتها و سرمایههای
ماندگار ملت و کش��ور ایران در دنیا فوق العاده اس��ت
و بسیاری از زیرس��اختهای کشور به خصوص نیروی
انسانی آماده که تربیت آن بسیار سخت است ،به همراه
مطالبه عمومی وجود دارد .بنابراین اگر تالشها سخت
باش��د به خصوص ب��ا رعایت اصول گرای��ی یعنی نگاه
کردن به سیاس��تها و مصوبات اساسی نظام و حرکت
بر اساس آن رسیدن به چشم انداز میسر خواهد شد.
وی با اش��اره به تاکید سیاستهای کلی علم و فناوری
به افزایش بوجه تحقیقات کش��ور ب��ه حداقل  4درصد
تولید ناخالص داخلی تا پایان س��ال  1404گفت :البته

اگر در فناوری نانو ،سلولهای بنیادی و فناوری دفاعی
نس��بتاً پیش��رفته ایم ،به این دلیل است که فعالیت در
این خصوص در داخل کش��ور مثل کشورهای رقیب در
ایران آغاز ش��د .تقریباً هیچ فن��اوری را نمی توان یکجا

اختص�اص  3درصد از تولید ناخال�ص داخلی به
تحقیقات در سایر اسناد هدف گذاری شده بود و مقام
معظم رهبری نیز در مقاطعی تحقق این میزان را به
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مسئوالن تذکر اکید داده بودند ،اما در حال حاضر
بس�یار کمتر از این رقم اختصاص داده می ش�ود.

لذا با ادامه روال جاری نمی توان به میزان  4درصد نزدیک
ش��د ،اما با توجه ب��ه منابع عظیم ایران و ب��ا راهکارهای
هوشمندانه می توان به این هدف دست یافت.
دکت��ر واعظ زاده در توضیح بیش��تر این موضوع گفت:
چنانچه بخواهیم یک بخش از منابع کشور را جدا کرده
و ب��ه علم و فناوری اختصاص دهی��م و ارتباط آن را با
بخشهای دیگر قطع کنیم ،بس��یار دش��وار است که به
این هدف برس��یم .اما اگر منابع عظیم سایر بخشهای
کش��ور مانند نفت را در یک تعام��ل مفید برای هر دو
طرف به بخش علم و فناوری متصل کنیم ،می توان به
هدف  4درصد دست یافت.
البت��ه در دو ده��ه اخیر قدمهای خوب��ی در این زمینه
برداشته ش��ده اس��ت که راه اندازی صندوق نوآوری و
شکوفایی نمونهای از آن محسوب می شود .اخیرا ً دولت
نی��ز برای اولین بار اعتبار خوب��ی به آن اختصاص داده
اس��ت که تجاری س��ازی نتایج پژوهش و فناوریها از
اهداف مهم این صندوق به شمار می رود .اما با حداقل
مطلوب فاصله زیاد است.
رئیس مرک��ز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت درباره
اس��تفاده صنعت از طرحهای دانشگاهی گفت :صنعت،
درگیر و دار مشکالت دست و پاگیر اولیه خود است؛ به
عنوان مثال در حال حاضر یک مدیر صنعتی با مش��کل
تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش روبروست .دراین
ص��ورت تنه��ا طرحهایی را که فایده مس��تقیم و کوتاه
مدت داشته باشد مورد استقبال قرار می دهد.
وی تاکید کرد :اگر دانش��گاه تنها ب��هروی عالیق خود
فعالی��ت کن��د با وج��ود ج��اذب و مفید ب��ودن از نظر
دانش��گاه ،صنع��ت اس��تقبالی از آن نخواهد کرد .چون
درگیر مشکالت خود است.اما اگر دانشگاه به کمک علم
و فناوری مش��کالت مورد نظر صنعت را حل کند ،مث ً
ال
چگونگی افزایش منابع در گردش یا کاهش هزینهها ی
صنعت را موضوع کار قرار بدهد تا محصولی تولید شود
که مواد کمتری مصرف کند با احتمال خیلی بیش��تری
مورد توجه صنعت قرار می گیرد.
بنابرای��ن هم دانش��گاه باید آن چیزی ک��ه مفید به حال
صنعت است را تش��خیص داده و بروی آن فعالیت کند و
هم صنعت مطابق فصل  4سیاستهای کلی علم و فناوری
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به این یقین برسد که
همه مشکالت را می توان با علم و فناوری بومی حل کرد.
البته همواره موضوعاتی ضروری برای همکاری دانشگاه
و صنع��ت هس��ت که فقط با کمک دول��ت برای هر دو
مفید و جاذب می شود.
استاد دانشگاه تهران در خصوص ارتباط دروس دانشگاهی
ب��ا پژوهش توضی��ح داد :در دانش��گاههای بزرگ دولتی
ت��ا حدودی دروس تحصیالت تکمیلی برخی اس��تادان
رنگ و بوی پژوهش گرفته اس��ت و همکارانی هس��تند
که محتوای درس��ی که ارائه می کنند ،حاصل پژوهش
و مقاالت خودش��ان اس��ت.اما بین پژوهش دانشگاهی و
فناوری مفید برای صنعت ،فاصله زیاد اس��ت و فقط با
پژوهشی ش��دن آموزش حاصل نمی شود و به همکاری
دانش��گاه و صنعت در ارتقای مس��ئله شناسی صنعتی و
تبدی��ل نتایج پژوه��ش به فناوریهای مس��ئله محور با
کمک نهادهای تخصصی واسط نیاز است.
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چکیدهمقاله

الگوي پيشرفت ايراني  -اسالمي با
تاكيد بر شاخصهاي آموزش و بهداشت

اين مقاله توسط آقايان دكتر تقي آزاد ارمكي،
استاد علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،مصيب
محبي ميمندي و سجاد اسعدي نگاشته شده
و در فصلنامه مطالعات الگوي پيشرفت اسالمي ايراني ،سال
 1391منتشر شده است .نگارندگان آورده اند كه بعضي بر
اين عقيده اند كه انقالب اسالمي ايران ،واكنشي بود در برابر
توسعه لگام گسيخته با الگوي غربي كه با شرايط فرهنگي و
بومي ايران سازگار نبود .هرچند جمهوري اسالمي در زمينه
آموزشي و بهداشتي به پيشرفت هايي دست يافته اما هنوز
يك الگوي بومي متناسب با مقتضيات تاريخي ،جغرافيايي
و فرهنگي كش��ور در اين زمينه طراحي نشده است ،هدف
از اين مقاله دس��ت يابي به الگويي ايراني اسالمي است كه
مي تواند هم به لحاظ نظري مورد تاييد باشد و هم از تجربه
جمهوري اسالمي بدست آيد .روش مقاله ،توصيفي تحليلي
است اما كار اسنادي هم شده است و بر اساس اسناد بحث
شده است .چارچوب آن هم نظريه توسعه انساني دين محور
است كه عدالت مفهوم مركزي آن است .نتايج نشان مي دهد.
كه ايران بعد از انقالب اس�لامي در امر آموزش و بهداشت
كشور نسبتاً موفقي بوده است و توانسته است به سطح قابل
قبولي در اين شاخصها دست يابد .در اين زمينه نقش آموزه
هاي اس�لامي و ش��رايط فرهنگي بعد از انقالب همچنين
نهادهاي برخاس��ته از انقالب مانند نهضت س��واد آموزي و
جهادسازندگي انكارناپذير است .در زمينه آموزش ،در حالي
كه در سال  1355كمتر از نيمي از جمعيت  6ساله و باالتر
در ايران باسواد بوده( 5/47درصد) در سال  1385جمعيت
باسواد بيش از چهارپنجم از جمعيت  6ساله و باالتر(6/85
درصد) را شامل مي شود .ميزان پوشش تحصيلي واقعي نيز
در حال حاضر به باالتر از  95درصد رسيده است .در زمينه
بهداشت ،بهبود وضعيت بهداشتي در سالهاي بعد از انقالب
اس�لامي موجب افزايش قابل توجه اميد به زندگي ش��ده،
بطوري كه اين ش��اخص كه در س��ال  1355در حدود 54
س��ال بوده است ،در سال  1385به حدود  70سال افزايش
يافته اس��ت .ميزان مرگ ومير نوزادان در دهههاي -1365
 1355و  1365-1375به كمتر از يك س��وم تقليل يافت.
ميزان مرگ و مير كودكان و مادران نيز از س��ال  1370تا
 1385به نصف كاهش يافت .با اين وجود در برخي حوزهها
هن��وز تبعيضهايي وج��ود دارد .همچنين پس از توفيق در
باال بردن شاخصهاي كمي ،زمان آن فرا رسيده است كه به
كيفيت جمعيت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بيشتري
شود .طبق الگوي پيشرفت ايراني -اسالمي پيشنهادي اين
مقاله ،دو ركن اساس��ي الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت در
حوزه آموزش و بهداش��ت اوالً عدالت اجتماعي-اقتصادي و
فرهنگي و ثانياً ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي و بهداشتي
است .در راستاي تحقق عدالت الزم است تفاوتهاي جنسي،
قومي ،منطقه اي و شهري و روستايي كمرنگ شود تا زماني
كه به طور كامل از بين برود .در راستاي ارتقاي كيفيت نيز
بايد سرمايه گذاري ،همكاريهاي فراسازماني و جلب حمايت
افراد تعيي��ن كننده و تاثيرگذار در جامع��ه و اصالح نظام
آماري مد نظر قرار گيرد .ارتباط متقابل اين دو ركن اساسي
مي تواند به عنوان الگويي اس�لامي ايراني مطرح ش��ود كه
سمت و سوي پيشرفت كشور را در آينده مشخص مي كند
و چون از لحاظ نظري نيز مورد تاييد اس��ت حتي مي توان
از آن به عنوان الگويي از پيشرفت براي ساير كشورهايي كه
توسعه غربي پاسخگوي نياز آنها نيست ،دفاع كرد.

الهام بخشي و قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در سند چشم انداز1404
اين تحقيق توس��ط آقايان دكتر سيد صدرالدين موسوي
و س��يد محمد جواد قربي انجام ش��ده و نتايج آن در دو
فصلنامه علم��ي مطالعات قدرت نرم ،ش��ماره  ،9پاييز و
زمستان  1392منتشر شده است .نگارندگان چنين ابراز
داشته اند؛ با تحليل متن سند چشم انداز مي توان منابعي
را يافت كه قدرت ن��رم افزاري ايران را افزايش مي دهند.
در اي��ن ميان ،يكي از مولفه ه��اي راهبردي براي ارتقاء و
اش��اعه قدرت نرم افزاري نظام جمهوري اسالمي« ،الهام
بخشي فرهنگي» مي باشد .سوال اصلي تحقيق اين است؛
با توجه به سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي
ايران ،الهام بخش��ي فرهنگي چه تاثيري در ارتقاء قدرت
نرم جمهوري اسالمي ايران در چش��م انداز  1404دارد؟
فرضيه تحقيق آن اس��ت كه الهام بخشي مطرح شده در
سند چشم انداز ،قدرت ملي ايران را مي افزايد و با داشتن

مولفه هايي چون :فرهنگ و ارزش هاي اس�لامي ،الگوي
مردم س��االري ديني ،تحكيم توسعه كارآمد و ارائه الگوي
پيشرفت ،نوانديش��ي ديني ،معناسازي و پويايي فكري و
ترويج جامعه اخالقي از قابليت و پتانسيل هاي زيادي براي
ارتقاء قدرت نرم جمهوري اس�لامي ايران برخوردار است.
الهام بخش��ي ،راهبردي براي صدور فرهنگي انقالب است
كه از طريق تبليغ ،ارائه يك الگو و مدل نمونه ،اس��تفاده
از ابزار فرهنگ و تمدن ،تاكيد بر پتانس��يل هاي اسالمي
و تواناي��ي هاي ايران به عنوان يك بازيگر موثر در منطقه
جهان اسالم و شيوه هاي نرم افزاري صورت مي پذيرد .اين
پژوهش براي پاسخ به سواالت خود و بررسي سند چشم
انداز از مطالعات اسنادي-كتابخانهاي بهره گرفته و با روش
تحليل اسناد به واكاوي سند چشم انداز بيست ساله براي
پاسخ سواالت پرداخته است.

مطالعه تطبيقي تاثير نارضايتي انقالبي بر نظام سازي آينده انقالب در ايران و مصر
اي��ن مقاله توس��ط آقاي��ان دكت��ر جالل
درخش��ه ،دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) و
دكتر محمدجواد هراتي نگاش��ته شده و در
مجله دانش سياس��ي ،شماره  ،17بهار و تابستان 1392
منتش��ر شده اس��ت .نگارندگان معتقدند از نظر تاريخي
وجه مش��ترك انقالب اسالمي ايران و انقالب هاي اخير
در جهان اس�لام ،ريش��ه در بيداري اسالمي يكصد سال
اخير دارد .اما در نوع نظام س��ازي دو گونه انقالب مورد
بحث ،تمايزهايي را ميتوان برش��مرد كه عوامل موثر بر
آن از موضوعات مهم براي پژوهش اس��ت .مس��اله مقاله
حاضر،تبيين وجوه تمايز بسترس��ازهاي ش��كل دهي به
نارضايتي انقالبي در ايران و كشورهاي اسالمي منطقه و
تاثير آن در نظام سازي آينده انقالبي اين كشور ها است.
سئوال مقاله اين است كه چه وجوهي از تمايز در شكل
گيري نارضايتي انقالبي در ايران و ديگر انقالب هاي اخير
در جهان اسالم را مي توان احصاء نمود و اين عوامل چه
تاثيري بر ماهيت س��اختار سياسي -اجتماعي نظامهاي

برآمده از آن داشته وخواهد داشت .نگارندگان تالش مي
كنند ،فرضيه پژوهش را با در نظر گرفتن متغير استقالل
و تاكيد بر فرهنگ محوري انقالب اس�لامي ايران از يك
س��و و با محور قرار دادن مس��اله تالش براي ارائه الگوي
پيشرفت اس�لامي – ايراني در تقابل با شبه ترقي غربي
در اي��ران معاصر ،به تبيين تمايزهاي مذكور مي پردازد.
يافت��ه هاي پژوهش نش��ان مي دهد ك��ه اگر چه هر دو
تحول مورد بحث برگرفته از مباني بيداري اسالمي است
اما عالوه بر تفاوت در انديش��ه هاي سياسي اسالمي در
شكل گيري نوع نظام سياسي در اين كشور ها با انقالب
اس�لامي ايران،برخي تفاوتهاي ظريف جامعه شناختي
در بس��ترهاي ش��كل دهنده نارضايتي منجر به حركت
انقالبي ،در نظام س��ازي و شكل گيري ساختار سياسي
پس از انقالب نمود پيدا كرده اس��ت .اين موضوع انقالب
اس�لامي ايران را از تمامي انقالب هاي جهان كه شامل
انقالبهاي كالس��يك و انقالب هاي جديد اس��ت جدا
مينمايد.

مواضع و رخنه هاي تهديد در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
اين مقاله توسط آقاي دكتر موسي عنبري،
دانش��يار دانش��گاه تهران نگاشته شده و در
فصلنامه مطالعات الگوي پيش��رفت اسالمي
ايراني  ،ش��ماره  ،2زمس��تان  1391منتشر شده است.
وي معتقد است مش��خصه هاي الگوي ايراني و اسالمي
پيش��رفت و عمل به مفاد آن تابعي از ش��رايط و بس��تر
تدوين آن اس��ت .اين راهبرد نيز مانند ساير برنامه هاي
ملي در مس��ير و معرض فرصتها و تهديدهاي گوناگون
است كه بايد از پيش شناسايي شوند .اين مقاله با عطف
به اين منظ��ور و با تاكيد بر رخنه هاي احتمالي تهديد،
رويكردي هنجاري به تدوين الگو دارد .در واقع از تعامل
برخي مولفههاي مديريتي و اجتماعي خاص كه كاهنده
اثربخش��ي و زايندگي الگوس��ت ،ياد ميكند .اس��تدالل
اينس��ت كه ما ايرانيان در مس��ير پيش��رفت خوداتكا و
مس��تقل خود ،پيوس��ته در س��ايه نوعي گفتمان روش
ش��ناختي مبتني بر قطب عرفان-تكنيك حركت كرده
اي��م كه در آن بوم گرايي مطرود بوده اس��ت .اگر الگوي
پيشرفت اسالمي و ايراني نيز در اين بستر پرداخت شود،
خوف غفلت از اولويت بوم گرايي و حتي مردم س��االري

همچنان وجود خواهد داش��ت .در واقع برخي كردارهاي
مرسوم و برخاس��ته از اين بافت كه در طراحي و اجراي
برنام��ه هاي ملي نيز وجود داش��ته اند ،ب��راي پويايي و
پايايي ايده الگوي پيش��رفت اس�لامي و ايراني ،بس��ان
تهديد و آفت عمل مي كنند« .پرداخت س��ازماني»ايده،
«تكني��ك زدگي در تدوين» و «ناش��كيبايي نظري» در
پذيرش تعاطي و تضارب افكار ،مهم ترين آفتهاي پيش
رو هس��تند كه ثمربخشي اين راهبرد را تحت تاثير قرار
مي دهد ،پافشاري بر مهندس��ي و تكنيكي كردن ايده،
ناقض بوم��ي گرايي و پويايي آن خواهد ش��د و آن را از
عرصه نظريه پردازي اجتماعي و سياس��ي در كشور دور
خواهد كرد .تصور راي��ج خنثي بودگي فن و تكنيك در
جريان زندگي ،فرصت بزرگي براي غلبه انديش��ه فني بر
انديشه اجتماعي بومي در كشور فراهم كرده است .همراه
با آن نش��انه روي انگشت كم كاري و مشكالت و مسائل
اجتماعي به سوي علوم انساني و اجتماعي ميداني مهيا
كرده است كه بدون قضاوت وارزش نگري خاص نسبت
به علوم فني و طبيعي ،به اعجازهاي عام آنها نظر كنيم و
بومي گر ايي را در محاق بنهيم.

شماره  25شهریور و مهر ماه 1393

مصاحبه با صاحبنظران

تهيه نظریه پیشرفت مستلزم بهره گرفتن از عقل و نقل در کنار يكديگر است
عضو شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت :فرق ما با کسانی که درباره توسعه
غربی نظریهپردازی میکنند این است که ما یک بخشی از این مطالب را از نقل میگیریم و تنها
بحث عقل و تجربه نیست و بسیاری از مباحث را باید با عقل و نقل پیش ببریم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجتاالس�لام والمس��لمین دكتر سیدحسین میرمعزی ،عضو
شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در این گفتوگو تفاوت پیشرفت اسالمی با
غربی را در نهفته شدن معنویت و اولویت دادن به عدالت در پیشرفت اسالمی میدانند و بیان
میدارند اسالم عالوه بر رفاه مادی به دنبال رشد معنوی انسانها نیز میباشد و

لذا ض�رورت دارد که در برنامهریزیها به بعد معنوی نیز توجه نمود و در روش
نظریهپردازی پیشرفت معتقد هستند که ما برای ایجاد نظریه پیشرفت باید از
مباحث عقلی و نقلی در کنار هم اس�تفاده نمائیم ،یعنی ابتدا باید تمامی احادیث و

روای��ات موضوعی را که می خواهیم راجع به آن نظریه پردازی کنیم جمع آوری و بعد وارد
مباحث عقلی آن ش��ویم و در پایان برای رس��یدن به پیش��رفت اس�لامی ،روش کار را مهم
برشمرده و اشاره می دارند که هم اکنون ما از روش محکمی برای رسیدن به وضعیت مطلوب
پیشرفت برخوردار نیستیم.
* اگر موافق باشید بحث را از تعریف مفهوم پیشرفت آغاز نمائیم؟
پیشرفت بدون قید اسالمی به معنای عام ،یعنی فرآیند حرکت از وضعیت موجود به سمت
وضعیت مطلوب یا حرکت به جلو میباشد .حال هر مقوله ای چه متعلقش پیشرفت انسان یا
پیشرفت در یک رشته یا در یک جامعه باشد را شامل می شود .به هر حال وقتی در مسائل
اجتماعی ،آن را بررس��ی می کنیم در یک معن��ای عامش فرایند حرکت از وضعیت موجود
به وضعیت مطلوب اس��ت .این یک تعریف عامی است که مورد قبول همه مکاتب می باشد.
منتهی تفاوت مکتبها و بینشها در ترسیم وضعیت مطلوب و در چگونگی حرکت از وضعیت
موجود به سمت وضعیت مطلوب است ،البته خود وضعیت مطلوب هم فرق می کند ،آسیب
شناسی وضعیت موجود هم با یکدیگر تفاوت پیدا می کند .بنابراین ارزشها و بینشها در هر
س��ه بخش تأثیر می گذارد؛ هم در ترسیم وضعیت مطلوب ،هم در آسیب شناسی وضعیت
موجود و هم درکیفیت حرکت از وضعیت موجود به مطلوب.
وقتی که بخواهیم از مفهوم پیش��رفت اس�لامی صحبت و آنرا از دید مبانی ارزشی و بینشی
اسالم در چارچوب حقوق و فقه اسالمی ترسیم کنیم قطعاً تعریف ما فرق خواهد داشت ،یعنی
وضعیت مطلوبی را که در نظر می گیریم یا ش��ناخت هستها و یا راهبردهای تغییر وضعیت
موجود به مطلوب با گونه های دیگر پیشرفت متمایز خواهد بود .اگر بخواهیم پیشرفت

اسالمی را در یک جمله خالصه ارائه بدهیم عبارت خواهد بود از فرآیند حرکت
از وضعیت موجود جامعه به وضعیت مطلوب اسالمی مبتنی بر مبانی بینشی و
ارزشی در چارچوب فقه و اخالق اسالمی.

*جنابعالی مؤلفههای پیش�رفت در یک جامعه اسلامی را چه چیزی می دانید و
تفاوتها و شباهتهای مفهوم پیشرفت مدرن و تلقی متداول غربی از آن را با اسالم
در چه می بینید؟

اگر بخواهیم در پیشرفت اسالمی ریز وارد عرصهها نشویم مانند پیشرفت اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و ...و بخواهیم با یک نگاه کالن به مقوله پیشرفت اسالمی در مقابل توسعه غربی نگاه
کنیم چند تفاوت اساسی بین این دو مشاهده می کنیم :یک تفاوت اساسی در بحث معنویت
است .در پیشرفت اسالمی معنویت هم پیشرفت پیدا می کند و در ابعاد معنوی نیز جلو می
رویم ولی در پیشرفت غربی به این مقوله پرداخته نشده است.
ما در جهان بینی اسالمی معتقد هستیم که یک عالمی بنام عالم غیب وجود دارد که مدبر عالم
ماده است .این عالم غیب یعنی عالم مجردات که غایب از حواس است .این عالم مجردات مدبر
و تأثیرگذار در عالم ماده است .در این چارچوب ،معنویت به نوعی ایمان به عالم غیب ،خدا و
مالئکه مدبر این عالم می باشد .با این نگاه ما ،با دو جنبه ،وارد بحثهای توسعه می شویم :یک
جنبه از این جهت است که وضعیت مطلوب یک وضعیت مادی صرف نیست یعنی ما دنبال
این نیس��تیم که انس��انها فقط رفاه مادی داشته باشند بلکه ما دنبال رشد معنوی انسانها نیز
هستیم ،یعنی اینکه آنها ایمانشان نسبت به عالم غیب تقویت شود .تأثیر دوم این است که این
عالم مجرد در فعل و انفعاالت و تحقق پدیده های این جهان مؤثر است .شما وقتی می خواهید
پدیده فقر را فرض کنید از این جامعه محو کنید و به سمت رفاه حرکت کنید عوامل فقرزدائی
مختص به عوامل مادی نیستند بلکه یک سری عوامل مجرد هم در کار هستند .نتیجه اش این
می شود که ما در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها ،عوامل مجرد این عالم را هم باید در نظر
بگیریم که در بحث روش می توان به آن پرداخت .بنابراین یکی از ویژگیهای اساسی پیشرفت
اسالمی این است که هم در علل و عوامل و هم در وضعیت ،آمیخته با معنویت است.
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قسمت اول

ویژگی اساسی دیگری که تفاوت ما را با غرب نشان می دهد بحث عدالت است.

ما عدالت را در هدف ،اول قرار می دهیم یعنی در مقایس�ه با رش�د
رفاه و رشد ثروت ،عدالت را هدف برتر می دانیم و رشد را هدف دوم
و مقدماتی و برای عدالت می خواهیم ،البته ممکن اس��ت برخی بگویند اگر تزاحمی

بین رش��د و عدالت اتفاق بی افتد چه باید کرد ،پاس��خش این است که در اسالم نهادهایی
وجود دارند که موجب می شوند تا رشد و عدالت همسو بشوند .به هرحال اگر در یک مکان
یا زمانی در اثر یک عامل خارجی بین رشد و عدالت تزاحمی به وجود بیاید ،عدالت تعطیل
خواهد شد .هر چند باید توجه نمائیم که رشد هدف مقدماتی است ،لذا ما در اولویت بندی
اهداف ،با غرب تفاوت داریم.
یکی دیگر از اختالفات ما با غرب در خصوص عدالت ،این است که ما عدالت را به معنای رفع
فقر و توزیع درآمدها براس��اس یک سری از شاخصه ای معطوف به توزیع متناسب درآمد و
ثروت جامعه می دانیم ولی آنها عدالت را به این معنا نمی دانند ،البته مصادیق مختلفی در
غرب وجود دارد ولی بحث ما بیشتر ناظر بر مکتب مسلط یعنی همان مکتب سرمایه داری
است .در بحث توسعه غربی ،جریان اصلی علم و دانش مربوط به مکتب سرمایه داری ،رشد
را هدف نخست اعالم کرده اند که باید برای آن برنامه ریزی کرد .آنها می گویند عدالت خود
به خود ایجاد می شود و یا با ابزارهایی مثل مالیات و غیره بعدها باید ایجاد کرد .ولی ما می
گوییم هدف اول ما عدالت اس��ت و باید برایش برنامه ریزی کرد و اس��تراتژی رشدی که در
تقابل و تضاد با عدالت باشد را رشد اسالمی نمی دانیم .این یکی از مباحث خیلی مهم است.
*در اندیشه اسالمی در برخی موارد شاخصهایی می بینیم که با شاخصهای غربی هم
پوشانی داشته و با آنها تفاوتی ندارند چه در شاخصهای خرد و چه شاخصهای کالن.
در این خصوص نظر شما چیست ،چه تفاوتهای بارز دیگری بین شاخصهای مورد نظر
ما و آنها وجود دارد؟

ما حتی در مسئله ،رشد و رشد تولید و مفهوم و ویژگی های رشد تولید با آنها متفاوت هستیم.
شما در غرب رشد تولید را رشد کاال و خدمات می بینید .اما کدام دسته از کاال و خدمات؟
آیا کاال و خدماتی که ثروتمندان مصرف می کنند یا کاال و خدماتی که نیاز قش��ر متوس��ط
و فقیر جامعه اس��ت؟ اینها اص ً
ال به این بحث توجهی نمی کنند چرا؟ چون برای آنها عدالت
مهم نیست .وقتی رشد را در نظر می گیرند می گویند رشد کاال و خدماتی که جامعه تقاضا
می کند .جامعه چه چیزی را تقاضا می کند؟در واقع تقاضا برای کس��ی است که پول دارد،
بنابراین نوع کاال و خدماتی که باید در بازار تولید شود را آنهایی تعیین خواهند کرد که پول در
دستشان باشد .بدین ترتیب کلیه کاالها لوکس ،تجملی و مورد نیاز ثروتمندان و خیلی ویژه
است و میزان رشد را بر همین اساس محاسبه می کنند .در حالی که در همین بحث که کدام
رشد هدف است ما با آنها فرق داریم .ما می گوئیم رشد یعنی تولید کاال و خدمات موردنیاز
اکثریت جامعه و این رشد مد نظر است ،حتی در نوع کاالها و خدمات ،ما بعضی از کاالها را
حرام و تولید آنها را جایز نمی دانیم ،یعنی حتی در بخشهای مادی قضیه هم که در بخش
رشد تبلور پیدا می کند ،ما با آنها موافق نیستیم .در کیفیت ایجاد این رشد هم ما قوانینی
داریم که در یک سری چارچوبها باید حرکت کنیم و این خیلی متفاوت است با چارچوبهای
و قوانینی که در غرب وجود دارد.
متأسفانه در ارزیابی ها همین شاخصهای رایج غربی مبنای بررسی و قضاوت است و در مقام
مقایسه به شاخصهای مرسوم توجه داریم .شاخصهای مشهور توسعه انسانی که چند تا گزینه
هم بیشتر ندارد مثل امید به زندگی و  ...در حالی که باید واقعاً همین شاخصهای رشد اقتصادی
مبنای بررسی و ارزیابیها باشد و تحقق این امر به نظر می آید که چندان مشکل نیست.
من وارد بحث ش��اخصها نش��ده ام چون در مورد بحث ویژگیها ،دیدگاه ،اهداف توس��عه و
پیش��رفت صحبت کردم که عدالت ،امنیت ،رشد و معنویت است ،ولی شاخصها به اصطالح
یک کمیتهایی هس��تند که تعریف می ش��وند و برای اینکه ما بتوانیم تشخیص بدهیم که
چقدر به اهداف خودمان نزدیکتر ش��ده ایم از آنها بهره می گیریم مث ً
ال ش��اخص رشد ،نرخ
رشد تولید ملی است یا رشد سرانه ،نرخ رشد تولید ملی تقسیم بر جمعیت است .قطعاً وقتی
ما تفس��یرمان از رشد و عدالت فرق می کند نمی توانیم به صورت کامل بگوئیم شاخصهای
ما با آنها متباین است و یک سری تفاوتها در شاخصها ایجاد می شود ،البته روی این بحث
کم کار ش��ده که اگر ما عدالت را به مفهوم اس�لامی آن تفس��یر کردیم ،مث ً
ال شاخصهای ما
با ش��اخصهای غربیه��ا در رابطه با عدالت چقدر تفاوت پیدا می کن��د؟ در این خصوص کار
زیادی صورت نگرفته اس��ت ،در رابطه با رش��د و مفاهیم دیگر ه��م وضع به همین صورت
اس��ت .به هرحال میش��ود این را حدس زد و اطمینان داش��ت که وقتی ما رشد را این طور
تفس��یر می کنیم باید در شاخصهای سنجش رش��د هم تعدیلهایی صورت گیرد و یا وقتی
عدالت را این طور تعریف می کنیم در شاخص عدالت نیز باید جرح و تعدیلی صورت گیرد.
ادامه دارد.
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معرفی پایاننامه و رساله

بررسی اقتصاد دانش محور و جستجوی الزامات نهادی گذار به آن در ایران

این پایان نامه در مقطع کارشناس��ي ارشد در دانشكده
اقتصاد دانشگاه تهران توسط آقای محمد امير ريزوندي
و ب��ه راهنمایی آقای دکتر حس��ن س��بحاني در 135
صفحه نگارش و در سال  1390منتشر شده است.
از نظر نويس��نده ،انقالب دانایی که در عرصۀ اقتصاد از
آن با عنوان اقتصاد دانش محور یاد میش��ود اش��اره به
ش��کل نوینی از اقتصاد دارد که نهادۀ اصلی ،س��تاده و
س��رمایه در آن “دانش” است و چنین اقتصادی به طور
مس��تقیم مبتني بر توليد ،توزيع و اس��تفاده از دانش و
اطالعات است.
نتایج به دس��ت آمده از بررس��ی وضعیت اقتصاد دانش
محور در ایران با اس��تفاده از روش بانک جهانی حاکی از
معرفیکتاب

آن است که ش��اخص اقتصاد دانش محور ایران در سال
 2009می�لادی با دارا بودن رق��م  3.75از  10وضعیت
مناس��بی نداشته و نسبت به بسیاری از کشورها در رتبه
پایین تری قرار دارد .بررس��ی ش��اخص ه��ای چهارگانۀ
اقتص��اد دانش بنیان در ایران طی دورۀ  1995تا 2009
میالدی نش��ان می دهد که ش��اخص انگیزۀ اقتصادی و
رژیم نهادی از  1.35به  ،0.99ش��اخص آموزش از 4.51
به  3.8و شاخص فن آوری اطالعات و ارتباطات از 6.41
به  5.65کاهش یافته اس��ت .تنها ش��اخص ن��وآوری از
 2.86به  4.56افزایش یافته است .همانطور که مشخص
است عالوه بر پایین بودن و کاهش شاخصهای اقتصاد
دانش بنیان از سال  1995تا  2009میالدی ،عدم توازن

آش��کاری نیز بین شاخصها مش��هود است که نشانگر
فقدان یک برنامۀ منس��جم و منظم برای گذار به اقتصاد
دانش بنیان در ایران میباشد.
از جمله مشکالت نهادی ایران برای گذار به اقتصاد دانش
محور می توان به حقوق مالکیت فکری ضعیف و ناکارآمد،
آموزش و یادگیری س��نتی و فقدان تعامل مناس��ب بین
دانش��گاه ها و بنگاه ها اش��اره کرد .دولت نیز به ش��کل
مناس��بی تس��هیل کنندۀ این گذار نبوده است به طوری
که سازمانهای دولتی مطابق با عصر دانش متحول نشده
اند ،زیرس��اخت فن آوری اطالعات و ارتباطات به ش��کل
مناس��بی توس��عه نیافته و وجوه اختص��اص یافته برای
تحقیق و توسعه ،اندک و ناکافی میباشد.

بینالمللی

از توسعه علمي تا توسعه ملي

اين كتاب توس��ط آق��اي دكتر
بي��ژن لطيف نگاش��ته ش��ده و
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و
اجتماع��ي آن را در  ۳۱۴صفحه
در س��ال  1388منتش��ر كرده
است .نگارنده معتقد است عصر
حاض��ر را عصر عل��م و فناوري
ناميدهان��د؛ زمانهاي ك��ه در آن
بهرهمندي بيشتر از دانش ،تضمينكنندة حضور موثرتر
در فضاي بينالمللي و شكوفايي بيشتر در عرصة داخلي
است .بر اين اساس بيراه نخواهد بود ،اگر توسعة علمي را
پيششرط توسعة فراگير ملي بدانيم .كتاب حاضر با هدف
بررس��ي رابطة ميان دانش و توسعة ملي از چشماندازي
پژوهشي تدوين شده است .نويس��ندگان در اين كتاب،
به جنبههاي مختلف توس��عة علمي و پيوند آن با توسعة
فراگير ملي پرداختهان��د و با تمركز بر موضوعات مهم و
تاثيرگذار در اين فرايند ،دورنماي توس��عة علمي و ملي
و سپس ضرورتهاي امروزين كشور را بررسي كردهاند.

ویژهنامه شماره اول
چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت منتشر شد

موسسهمطالعاتتوسعهبنگالدش()BIDS

)Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS
موسس��ه مطالعات توسعه بنگالدش ( )BIDSيك سازمان
مستقل عمومي چند رشته اي است كه تحقيقات سياسي را
در موضوعات توسعه مربوط به بنگالدش و ديگر كشورهاي
در حال توس��عه هدايت مي كند .اين موسس��ه در س��ال
 2012جزء  30موسسه توسعه برتر دنيا قرار گرفته است.
این موسسه به عنوان یک نهاد مستقل ،توسط یک هیئت
امن��اي بلند پايه ،تحت ریاس��ت وزیر برنام��ه ریزی دولت
جمهوری خلق بنگالدش است .ماموريت موسسه تسهيل
نمودن راه حلهاي توسعه با انجام تحقيقات معتبر ،ترويج
گفتمان سياس��ي ،ائتالف س��ازي جهت ارتقاي سياس��ت
گذاري آگاهانه اس��ت .موسسه  BIDSجمع آوري و توليد
اطالعات اقتص��ادي  -اجتماعي را ب��راي انجام تحقيقات
سياس��ي و تحليل موضوعات اقتصادي و اجتماعي روز به
انجام می رس��اند .از ديگر كارهاي موسسه  BIDSانتشار
يافته هاي تحقيقاتي در زمینه توس��عه جهت پشتيباني از
سياس��تهاي کشور مي باش��د .محققان موسسه  BIDSبه
طور مس��تقيم در تدوين سياست هاي حكومتي از طريق
مشاركت در فرايند سياست گذاري نيز دخالت دارند.
تولي��د تحقيقات معتبر در موضوعات مرتبط با توس��عه
بنگالدش و ديگر كش��ورهاي در حال توس��عه و تقويت
پيوندهاي سياس��ي پژوهش��ي براي ارتقا سياستگذاري
آگاهانه در بنگالدش از اهداف راهبردي موسسه BIDS
اس��ت .در زمينه اهداف راهب��ردي ،فعاليت هاي BIDS
چندين هدف را در بر مي گيرد:
ارتق��ا پژوهش هاي سياس��ي و بس��ط مرزهاي دانش
براي تس��هيل فراگيري راه حل هاي توسعه خصوصاً در
مناطق با اولويت توس��عه براي بهبود وضعيت اجتماعي
مردم فقير؛
جمع آوری و تولید داده های اجتماعی و اقتصادی به
منظور تسهیل در انجام پژوهش تحلیلی در مورد مسائل
اقتصادی و اجتماعی کنونی و تسهیل برنامه ریزی توسعه
و تدوین سیاست های دولت؛
انتش��ار دانش و گزینه های سیاسی مبتنی بر تحقیق
به سیاس��ت گذاران و کمک به آنها در طراحی استراتژی
های توسعه معتبر جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و
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اجتماعی؛
توس��عه پژوهش براي جامعه مدنی و س��ایر ذینفعان
جهت کمک به مباحثات سیاسی در مورد مسائل کلیدی
توسعه
اجرای برنامههای آموزش��ی و ظرفیت سازی و ترویج
اس��تفاده از روش های به روز تحقیقاتي و روش شناسي
هاي مناس��ب در اقتصاد و علوم اجتماعی برای توس��عه
ظرفیت های انسانی و سازمانی در درون دولت و در دیگر
نهادها؛
ارتق��اء ارتباطات پژوهش��ي و ش��بکه س��ازي جهت
به اش��تراک گذاش��تن یافته های پژوهش��ی مبتني بر
دانش موسس��ه و برانگيختن تعامل در جامعه پژوهشي،
سیاس��ت گذاران ،جامعه مدنی و سایر ذینفعان از طریق
سازماندهی و برگزاری کارگاه های آموزشی ،سمینارها،
کنفرانس ها و اس��تفاده از ش��يوه هاي مختلف چاپی و
رسانه های الکترونیکی.
ب��ا توجه به ماهیت چند بعدی و در حال تکامل پارادایم
توسعه و تغییر واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور،
تمرکز چند رش��ته ای پژوهشي  BIDSدر توسعه ،طیف
گسترده ای از مسائل از جمله متغیرهای اساسی اقتصاد
کالن ،کش��اورزی و توس��عه روس��تایی ،فقر و نابرابری،
تجارت ،امنیت غذایی ،صنعت و ش��رکت های کوچک و
متوس��ط ،بازار کار ،بهداش��ت ،تغذیه ،آموزش و پرورش،
فعالیت های غیر کش��اورزی روستایی ،محیط زیست و
تغییرات آب و هوا ،مدیریت منابع آب ،انرژی ،جنسیت و
توانمندسازی ،مهاجرت ،شهرنشینی و زمينه هاي دیگر
توس��عه پویا را به طور کلی در بنگالدش و کشورهای در
حال توسعه پوشش می دهد.
در ابت��دا ،بودجه  BIDSاز طریق دول��ت به طور منظم
تامين مي ش��د .در س��ال  1983میالدی ،دولت جهت
اطمینان از منبع درآمد براي اداره موسسه ،یک صندوق
وقف ایجاد كرد .در نتیجه کاهش وابس��تگی به حمایت
از بودج��ه به طور منظم BIDS ،را قادر می س��ازد تا از
استقالل عملکرد بهره مند گردد.
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