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شمارگان چاپی 5000
شمارگان الکترونیکی 70,000

عبور از توسعه ()5

دکتر صادق واعظزاده

گفتیم که سرنوشت بشر را در افق بلند مدتی
که در فلس�فه تاریخ عمدت ًا مش�ترک تلقی
میشود نباید با هدفهای میان مدت جوامع
بش�ری که در مباحث توس�عه از آن سخن
میرود ،خلط ک�رد .در افقهای میانمدت،
هدفه�ای جوامع لزوم ًا یکس�ان نیس�ت.
بنابراین مس�یرهای پیشرفت آنها متفاوت
است .حتی اگر این هدفها را یکسان فرض
کنی�م یعنی ویژگیهای جامع�ه مطلوب را
مشترک بدانیم بازهم مسیر پیشرفت جوامع
یکس�ان نخواهد بود .زیرا مس�یر پیش�رفت
علاوه بر هدف ،بوی�ژه در مراحل اولیه ،به
مبدأ حرکت یعنی شرایط موجود جامعه نیز
وابس�ته است و کیست که وضعیت جوامع
را در ش�رق و غرب و ش�مال و جنوب عالم
یکسان بداند.
مناقش�ه متصور در این گزاره آن اس�ت که
مس�یر پیش�رفت را مس�یری واحد در نظر
بگیری�م که جوامع مختلف بر نقاط مختلف
آن ،مثل قطارهایی که پشت سرهم بر یک
خط آهن میروند در حرکت باش�ند .یعنی
همگ�ی جوام�ع از هم�ه نقاط مس�یر عبور
میکنن�د منته�ی در زمانهای مختلف .مث ً
ال
شرایط اساسی که امروز کشورهای اروپای
غرب�ی دارند ،جوام�ع افریقایی اگر بخواهند
توسعه یابند ،در چند دهه بعد خواهند داشت.
اما این مناقش�ه باطل اس�ت زیرا پیش�رفت
جوامع بهط�ور خطی روی نمیدهد .مث ً
ال در
توسعه فناوری ،همه جوامع از کاربرد ماشین
بخار عبور نمیکنند .بلکه از آنجا که جوامع
اروپایی ماشین بخار را پشت سر گذاشتهاند
ن درونس�وز استفاده
و به جای آن از ماش�ی 
میکنند ،بقیه جوامع اصو ًال به شرایط استفاده
از ماش�ین بخار وارد نمیش�وند و یکباره از
ماش�ین درونس�وز اس�تفاده میکنند .یعنی
دقیق ًا همان مسیر اروپا را طی نمیکنند بلکه
تجارب و عبرتهای اروپا را در تعیین مسیر
خود دخالت میدهند .اما این واقعیت ممکن
اس�ت دلیلی بر تفاوت مس�یرهای پیشرفت
نباش�د بلکه برعکس ،خود دلیلی بر تبعیت
کامل از مسیر واحد تلقی گردد .زیرا تجارب
و عبرتها هم جزء مسیر توسعه است.
پارادایم توس�عه مناقش�ه یاد ش�ده را تشدید
میکند .برطبق این پارادایم ،توسعه شاهراهی
اس�ت که کش�ورهای صنعتی پیمودهاند و
میپیمایند .سایر جوامع که در شرایط اساس ًا
متفاوتی از آنها به س�ر میبرند باید از هر
راه�ی ک�ه میتوانند به س�وی این ش�اهراه
حرکت کنند و خود را به آن برسانند سپس
در مس�یر ش�اهراه و پشت س�ر کشورهای
صنعت�ی حرک�ت نمایند .به عب�ارت دیگر
ش�اهراه توس�عه هم چون رودی است که به
دریا میرسد .هرکس که هوای دریا در سر
دارد باید از راه رودخانهها به این رود عظیم
برس�د و خود را به جریان آن بس�پارد .رود
دیگ�ری موجود نیس�ت و ایج�اد گزینهای
دیگر برای رسیدن به دریا غیر ممکن است.
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رهبر فرزانه انقالب اسالمی:

ما مي توانيم تم ّدن نوين اسالمى را برپا كنيم

رهبر فرزانه انقالب اسالمی در دیدار اعضای
شورای عالی انقالب فرهنگی ،مورخ 92/9/19
فرمودند اينكه ما سيزده براب ِر متو ّسط رشد جهانى،
سرعت پيشرفت [علم] داشتهايم ،راست است؛
اين را ديگران گفتند ،مخالفين ما گفتند .در
بخشهاى مختلف ،جوانهاى ما كارهاى بزرگى
را بحمداهلل توانستند انجام بدهند و كار كردند و
پيش رفتند .توصيهى من به وزير محترم آموزش
عالى و وزير محترم بهداشت و درمان ،بخصوص
اين است كه نگذاريد اين چرخهى حركت ُكند
بشود .اين را هرچه ميتوانيد توسعه بدهيد و تسريع
كنيد و پيشرفت كنيد.
ایشان در این دیدار تاکید کردند يك
"ميتوانيم"ای را ملّت ما گفته؛ نگذاريد اين
"ميتوانيم" تبديل بشود به عكس آن .گفتند ما

ميتوانيم به قلّههاى رفيع علمى برسيم؛ ميتوانيم
مرجع علمى جهان بشويم؛ ميتوانيم خودمان را
از حقارت علمى نجات بدهيم ،كه امروز نجات
دادند و دشمنان ما ،مخالفين ما دارند اعتراف
ميكنند كه ايران به دانش دست يافته؛ نه فقط
در زمينهى هستهاى ،در زمينههاى ديگر هم
همين را دارند ميگويند و اعتراف ميكنند .اين
"ميتوانيم" را كه در روح اين جوانهاى ما دارد
َج َوالن ميكند ،نگذاريد از بين برود؛ شما هم
بگوييد ميتوانيم و دنبال كنيد اين ميتوانيم را .ما
ميتوانيم تمدّن نوين اسالمى را برپا كنيم و دنيايى
بسازيم كه سرشار باشد از معنويّت و با كمك
معنويّت و هدايت معنويّت راه برود؛ اين كارها
را ميتوانيم انجام بدهيم ،كه به توفيق الهى هم [اين
كار را] ميكنيم.

سنـد ايجاد و حفظ فضاي گفتمانی
پیرامون الگوي اسالمي ايرانيپيشرفت ابالغ شد
دکتر صادق واعظ زاده ،رئیس شورای عالی و رئیس مرکز سند ايجاد و حفظ فضاي گفتمانی پیرامون
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را که درجلسات 51مورخ  92/06/02و  53مورخ  92/7/13مطرح و
در جلسه  54مورخ  92/7/27شورای عالی مرکز به تصویب نهائی رسیده بود ،جهت اجرا ابالغ نمود.
این سند مشتمل بر  6ماده در موضوعات مقدمه ،اهداف ،اصول و مبانی گفتمان پیشرفت ،محورهای
گفتمان پیشرفت ،راهبردها و اقدامات مرتبط و شیوهنامههای اجرایی است .راهبردها در این سند
عبارتند از :استفاده حداکثري از ظرفیت هاي کشور به ویژه رسانه ملی در جهت گفتمان سازي و
ترویج الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،بسترسازي و تسهیل حضور گسترده و پرنشاط جوانان در
عرصه تفکر و مطالعه و ابراز نظر براي پیشرفت جامعه و نظام اسالمی و تعمیق آگاهی هاي دینی و
انقالبی و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنان ،کمک به طرح مباحث مربوط به پیشرفت
اسالمی ایرانی در مراکز علمی و در سطح وسیع جامعه با ارتقاي انگیزه ،آگاهی و مشارکت عمومی
بویژه نس�ل جوان ،برنامه ریزي و هماهنگی براي برگزاري و پش�تیبانی نشس�تها و همایشها و
کارگاه هاي علمی و دوره هاي تخصصی در زمینه ها و موضوعات مرتبط با موضوع الگو در سطح
ملی و بینالمللی.
وی در این ابالغیه تاکید کرد با عنایت به اینکه برای اجرای راهبردهای این سند ،استفاده از ظرفیت
ملی تعریف و وظیفه دستگاههای همکار مشخص شده است ،ترتیبی اتخاذ گردد تا به نحو احسن در
ترویج گفتمان سازی الگو از ظرفیت دستگاههای ذکر شده ،به نحو شایسته استفاده شود.
با حضور يكهزارتن از دانشجويان و جوانان از سراسر كشور؛

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزار شد
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معرفی مقاالت برتر
سومین کنفرانس الگو
جهت انتشار به مجالت
علمی و پژوهشی معتبر

جلس�ات اول و دوم كميته علمي س�ومين
كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
به رياست آقاي دكتر پناهي رئيس كميته
علمي س�ومين كنفرانس و با حضور آقاي
دكتر اكبرزاده ،معاون علمي و تقس�يم كار
مل�ي مرکز و دبير کنفرانس و با ش�ركت
تعدادي از اعضاي كميته علمي در روزهاي
 92/09/02و  92/09/24تشكيل شد.
در اولين جلسه ،فعاليتهاي انجام شده براي
برگزاري س�ومين كنفرانس تشريح شد و
شاخصها و مولفههاي كلي محورها و شيوة
داوري مقاالت توسط اعضاي كميته علمي
مورد بررسي قرار گرفت .همچنين موضوع
انتشار مقاالت منتخب كنفرانس در مجالت
علمي – پژوهش�ي معتبر مورد تاكيد قرار
گرف�ت و مقرر ش�د اقدام�ات الزم در اين
خصوص به عمل آيد.
در دومي�ن جلس�ه ، ،اعض�اء كميته علمي
اس�امي صاحبنظ�ران مرتبط ب�ا مباحث
مربوط ب�ه موضوعات كنفرانس را جهت
افزايش مش�اركت نخبگان و صاحبنظران
در برگ�زاري كنفران�س مط�رح و تاكيد
نمودن�د دبيرخان�ه كميته علم�ي از آنان
جهت نگارش مقاله و مشاركت علمي در
برگ�زاري كنفرانس دعوت بهعمل آورد.
در اين جلسه پيشنهادات مربوط به تكميل
ش�يوه نامة تدوين مق�االت مطرح و مورد
بررس�ي قرار گرف�ت و مقرر ش�د موارد
تكميل�ي مصوب در وبگاه كنفرانس درج
ش�ود .همچنين در م�ورد راهكارهاي اخذ
درجه علمي-پژوهش�ي براي مقاالت برتر
كنفرانس تبادل نظر شد.

جايگاه عدالت در گفتمان
انقالب اسالمي و الگوي پيشرفت
اسالمي ايراني3/
روش حكمي – اجتهادي ابزاريكارآمد
براي تغيير پيشرفت ايراني – غربي
به ايراني – اسالمي3/
افتتاح پژوهشکده الگوی اسالمی
ايرانی پيشرفت3/
برگزاری هفته پژوهش
و تقدیر از پژوهشگران و فناوران
برگزیده کشور3/
بايسته هاي نظام مالي اسالمي
در الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت4/
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مصاحبه كوتاه
با مشارکت متخصصان و اندیشمندان عرصه فرهنگ؛

ماتريس مسائل فرهنگي کشور تهیه می شود
دبیر اندیشکده فرهنگ اعالم کرد پانزدهمين
جلس�ه انديش�كده فرهنگ در روز دوش�نبه
 92/9/25برگ�زار ش�د .مهمتري�ن بحث اين
جلسه ،چگونگي تدوين نظام مسائل فرهنگي
ب�ود پ�س از بح�ث و تب�ادل نظ�ر اعضا ،در
نهايت ،مقرر شد ماتريس مسائل فرهنگي كه
از تقاطع محورهايي چون باورها و اعتقادات،
ارزشه�ا ،هنجاره�ا و  ...ب�ا مقوالت�ي چون
قانون ،سياس�ت ،ورزش و  ...شكل ميگيرد،
ب�ا توجه ب�ه وضعيت فرهنگي و نيز مس�ائل
روز كش�ور و در عي�ن ح�ال ب�ا بهرهگيري

از كارهاي پيش�ين انجام ش�ده در اين زمينه،
بررس�ي و تصوي�ب گ�ردد .در اين جلس�ه،
همچني�ن درب�اره نحوه تدوين نظ�ام واژگان
انديش�كده ب�ر مبناي مباني غن�ی بومي و نيز
موقعيت و وظيفه انديش�كده در مركز تبادل
نظر صورت گرفت.
از س�اير اقدام�ات انديش�كده فرهن�گ در
آذرماه ميتوان به بررسي تشكيل حلقه تفكر
ب�ا موض�وع تغيي�رات فرهنگي در دانش�گاه
ته�ران و نيز مذاك�ره با اعضاي پيش�نهادي
كارگروه فرهنگ عمومي اشاره كرد.

با حضور يكهزارتن از دانشجويان و جوانان از سراسر كشور؛

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت
برگزار شد
چهارمی�ن کنگ�ره پیش�گامان پیش�رفت
ب�ا حض�ور ح�دود ه�زار نف�ر از جوانان و
دانش�جویان عالقهمند و صاحب�ان اهل قلم
و بی�ان و داراي دیدگاهه�ای راهب�ردی و
ایدهه�ای ن�و و در قالب انجمنهای علمی،
کانونه�ای فرهنگ�ی ،هن�ری و ادب�ی،
تشکلهای دانشجویان و طالب ،کانونهای
صنفی دانش�جویی ،نش�ریات دانشجویی و
حوزوی و دفاتر استانی بنياد ملي نخبگان در
تاريخ پنج ش�نبه و جمعه  14و  15آذر ماه
در شهر شیراز برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره پیشگامان
پیشرفت که در تاالر حافظیه شیراز برگزار
شد ،عالوه بر دکتر واعظ زاده رئيس شوراي
عالي و رئيس مركز الگوي اسلامي ايراني
پيش�رفت ،س�ه ت�ن از دانش�جویان مقاطع
تحصيل�ي از دانش�گاههاي ته�ران ،تربيت
مدرس و شيراز در جمع شرکت کنندگان
در کنگره پیرامون ضرورت حضور جوانان
در برنام�ه ری�زی برای پیش�رفت کش�ور
س�خنرانی کردند و بعد از اتمام مراس�م نيز
نشس�تهاي تخصصي كنگ�ره به صورت
موازي و در چهار سالن مجزا آغاز شد.
در مراسم اختتامیه این کنگره كه با حضور
برخی اس�اتید و چهرههای ماندگار اس�تان
ف�ارس برگ�زار ش�د ،هر ي�ك از اس�اتيد
برگزيده با ايراد س�خناني به طرح ديدگاهها
و خالص�هاي از تج�ارب و نظ�رات خ�ود
پرداختن�د و توصیههایی را به دانش�جویان
طالب پیش�رفت ارائه دادند .در پايان مراسم
اختتاميه نيز از برگزيدگان كنگره با اهداي
لوح و تنديس تقدير به عمل آمد.
يادآور مي شود كه مراسم افتتاحيه و اختتاميه
و همچنين نشست «هویت و سبک زندگی
اسلامی ایرانی جوانان» در س�الن اصلي به
صورت وبيناري ب�راي اولينبار به صورت
زنده قابل دريافت و مشاهده بود.
با پایان نشس�تهای تخصص�ی کنگره در
روز پنجش�نبه ،دانش�جویان در برنامهه�ا و

بازدیدهای فرهنگی شامل زیارت حضرت
احمد بن موس�ی(ع) (ش�اهچراغ) ،مدرسه
خ�ان ،دروازه ق�رآن و مقب�ره خواج�وی
کرمانی ،نماز جمعه ،باغ ارم و باغ دلگش�ا،
مجموع�ه س�عیدیه ،بازار و حمام و مس�جد
وکی�ل و ارگ کریمخان و مجموعه تخت
جمشید شرکت كردند.
در مجموع از  1040اثر رس�يده به دبيرخانه
كنگ�ره ،تع�داد  920اثر ش�امل مقاالت و
دیدگاهها 80 ،اثر ش�امل آثار تصویری اعم
از عکس ،فيلم كوتاه و پويانمايي ،نرمافزار
و چندرس�انهاي و  40اث�ر ش�امل وب�گاه و
ش�بکههای اجتماعی بود .از اين تعداد آثار
رس�يده 362 ،اثر به عنوان آثار برگزيده و
چاپي كنگ�ره در مجموعه چكيده مقاالت
چهارمي�ن كنگ�ره پيش�گامان پيش�رفت
و در قال�ب لوحفش�رده تهي�ه و در زم�ان
برگ�زاري كنگره توزيع گرديد .همچنين
از اي�ن تع�داد  64مقاله برای ارائه ش�فاهی
انتخ�اب و در چه�ار نشس�ت موازي تحت
عناوين« :هویت و س�بک زندگی اسالمی
ایرانی جوانان»« ،پایگاه اجتماعی و منزلت
جوانان»« ،جوانان ،فضای مجازی و ش�بکه
های اجتماعی» و «پیش�رفت علم ،فناوری،
ن�وآوری و کارافرین�ی جوان�ان» توس�ط
دانشجویان در حضور اساتید ارائه شد.
الزم ب�ه ذكر اس�ت ك�ه دبيرخانه كنگره
پيش�گامان پيش�رفت جهت اطالع رس�اني
و آش�نايي دانش�جويان با اف�كار و نظرات
يكديگ�ر ني�ز اق�دام به انتش�ار دو ش�ماره
ویژهنامه پیشگامان پیشرفت نموده است كه
شماره پنجم ويژه نامه پيشگامان به شمارگان
 3000نس�خه در تاري�خ مهرم�اه به تمامی
انجمنهای علمی ،تش�کلهای دانشجویی،
کانونه�ای فرهنگی و تش�کلهای صنفی
دانشجویی ارسال شد و ششمين شماره ويژه
نامه پيش�گامان نيز در تاريخ آذر ماه 1392
به ش�مارگان  1000نس�خه چاپ و در بين
حاضرين در كنگره چهارم توزيع گرديد.

دكترشمسيپور:

تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
به تشتت آرا در كشور پايان ميدهد

اس�تاد ممت�از دانش�گاه رازي
كرمانشاه معتقد است :با توجه به
تشتت آراي موجود در مديريت
و اداره كشور ،تدوين الگوي اسالمي ايراني
پيشرفتميتواندبهانسجامتصميماتمنسجم
در کشور كمك فراواني كند.
دكتر شمسيپور ،محقق و دانشمند برجسته
ايراني در گفتوگو با پايگاه اطالع رس�اني
مرك�ز الگ�وي اسلامي ايراني پيش�رفت،
در م�ورد ضرورت تدوين الگوي اسلامي
ايراني پيشرفت ،با اشاره به نظر رهبر معظم
انقالب اسالمی در مورد تدوين الگو گفت:
تشخيص ايش�ان باالترين ضرورت تدوين
است و بايد در كنار موضوعي چون انسجام
در تصميمگي�ري ها به آن توجه كرد و مد
نظر قرار داد.
وي ادامه داد :هماكنون كشور با تشتت آرا
در حوزهه�ای مختلف و ب�ه ويژه مديريت
كش�ور ،مواجه است و از اين نظر ضرورت
تدوين الگو براي مديريت و راهبري مسائل
چکیده مقاله

مختلف كشور بر كسي پوشيده نيست.
اين دانش�مند برجسته در ادامه با بيان اينكه
بايد در برخي حوزههاي تدوين الگو سرعت
بيشتري به خرج داد ،تصريح كرد :مي توان
مسائل را دسته بندي كرد و برخي از مسائل
را سريع تر و برخي را با تامل بيشتري مورد
بحث قرار داد و تصويب كرد.
دكتر شمسي پور در همين زمينه لزوم دقت
و كار تدريجي در اكثر حوزههاي مربوط به
الگ�و را مورد تاكيد ق�رار داد و گفت :اين
مقوله بايد تداوم داشته باشد و همواره از طريق
پايش مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وي که در شش�مين نشس�ت انديشهورزي
مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت شرکت
کرده بود ،در پايان با اشاره به حضور اساتید
بنام در مرکز  ،خواستار حضور فعال اساتيد
و عالقهمندان از دانش�گاهها و مراكز متعدد
علمي و تحقيقاتي براي كمك رساني و ارائه
نظرات در مورد تدوين الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت شد.

بیت الحکمه بغداد
(بخش دوم)

دکتر سید احمد رضا خضری
دانشیار دانشگاه تهران

در شماره قبل چیستی و چگونگی تاسیس دارالحکمه بغداد که از نخستین مؤسسههای
تمدن اسالمی است و در عصر اول عباسی در بغداد بنیاد نهاده شد،
علمی و پژوهشی در ّ
ارائه گردید .در این شماره ادامه مطلب به اطالع خوانندگان محترم می رسد:

ب) رویکرد و عملکرد :
رویک�رد و عملکرد بیتالحکم�ه از دیر باز
تا کنون محل بحث و گفتگو بوده اس�ت و
متأسفانه یافتن اطالعی دقیق از این موضوع در
میان انبوه گزارشهای اغراق آمیز و نامطمئن
دش�وار مینماید .ب�ا این همه از مطالعة منابع
که�ن و پژوهشها و مطالعات جدید چنین
بر میآید که بیتالحکمه افزون بر کارکرد
تشریفاتی و تزیینی خود ،دارای فعالیتهای
متنوع و گستردهای بود که اهم آنها را میتوان
این گونه بیان کرد:
 ترجم�ه آثار علمی از زبانهای گوناگونبه زبان عربی
 انجام پروژههای پژوهشی و تحقیقات علمیدر حوزههای مختلف بهویژه فلس�فه ،نجوم،
طب ،ریاضیات و طبیعیات
 انج�ام خدمات کتابخانهای و اطالعرس�انیعلمی
 برگزاری نشستهای علمی و نظریهپردازیو برپائی جلس�ات مباحثه و مناظره با حضور
خلفاء
 انجام خدمات نشر و استنساخ کتاب انج�ام فعالیتهای رصدخان�های و تدوینزیجنامههای جدید

 تألی�ف و نگارش کت�اب در حوزههایمختلف علمی
ج) ساختار و اجراء :
بیتالحکم�ه س�اختاری س�اده ا ّم�ا چابک و
کارآم�د داش�ت .در رأس آن ش�خصیتی
برجسته با عنوان « صاحب بیتالحکمه » قرار
داش�ت .این فرد که مس�تقیم ًا از سوی خلیفه
بدان مقام دس�ت مییافت ،خود از دانشمندان
و مترجمان برجس�ته بود .برخ�ی از این افراد
عبارتند از :س�هلبن هارون ،سعید بن هارون،
سلم و فضلبن نوبخت که بیشتر آنها از میان
ایرانیان برخاس�ته بودند .پس از وی مترجمان
قرار داش�تند که بر اساس زباندانی و مهارت
در ترجمه به خدمت گرفته میشدند  .شماری
از برجستهترین مترجمان بیتالحکمه عبارتند
از :عبداهللبن مقفع ،یحییبن بطریق ،یوحنابن
ماس�ویه ،حجاجبن مط�ر ،حنینبن اس�حاق،
اسحاقبن حنینُ ،حبیشبن حسن ،ثابتبن ُقره
و  . ...پس از اینها شماری از افراد برای پشتیبانی
و تأمین تدارکات وجود داش�تند که با عنوان
صحاف به تکمیل
کاتب ،نسخه بردار ،و ّراق و ّ
چرخة تولید در بیتالحکمه یاری می رساندند.
ادامه مطلب شامل پيامدها و امكان الگو سازى
در شماره آينده درج خواهد شد.
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اخبارمرکز
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اخبارمرکز
ت انديشهورزي برگزار شد
هفتمين نشس 

جايگاه عدالت در گفتمان انقالب اسالمي
و الگوي پيشرفت اسالمي ايراني

هفتمي�ن جلس�ه از سلس�له
نشس�تهای انديش�هورزي ب�ا
س�خنراني حج�ت االسلام و
المسلمیناحمدواعظي،عضوشورايعاليمركز
ب�ا عنوان «جاي�گاه عدالت در گفتمان انقالب
اسلامي و الگوي پيشرفت اسالمي ايراني» در
روز شنبه 30آذرماه  1392از ساعت  15:30الي
 17:30در مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
برگزار شد .چكيده سخنان ایشان در ادامه میآید:
ب�ه اقتض�ای تعالیم اسلامی هرگون�ه الگوی
پیشنهادی پیشرفت ،لزوم ًا بایستی عدالتمحور
باشد همچنان که بایستی معنویتگرا نیز باشد.
به منظور پرهیز از ش�عارزدگی و سادهانگاری
در م�ورد ایفای نقشه�ای احتمالی عدالت در
پیریزی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الزم
اس�ت تصویری روش�ن از مباحث گسترده و
جدّی عدالت در اختیار باشد .در میان مباحث
نظری مربوط به عدالت دو محور خاص  :الف)
تنقیح مفهومی عدالت و اقسام آن و ب) مباحث
مربوط ب�ه جانبهنج�اری ()Normative

عدالت از اهمیت خاص برخوردار است.
در تنقی�ح تلقی اسلامی از عدالت ،عدم خلط
عدال�ت صوری و قالب�ی با عدالت محتوایی و
جوهری از یک سو و عدم فروکاستن عدالت
به مفاهیم و فضایل همبستهای نظیر مساوات و
برابری ،حق ،درستی اخالقی ازنکات راهگشای
محور ا ّول است .همچنان که تفکیک «عدالت»
از «عدالت توزیعی» و «عدالت اجتماعی» نیز
مهم و اساس�ی اس�ت .جانبهنج�اری عدالت
معطوف به بحث در اصول و معیارها و ضوابط
عدال�ت اس�ت ک�ه عدالت در هر س�احتی از
س�احتهای حی�ات اجتماع�ی ب�ه تحقق آن
معیارها و اصول حاصل میشود .در این محور
مهم ،نخس�ت باید مشخص کرد که عرصهها
و س�احتها و زمینههای�ی که عدالت به مثابه
یک فضیلت و ارزش اجتماعی ،مجال حضور و
ظهور دارد کدام است و ثانی ًا الزم است معیارها
و اصول�ی که عدالت را در آن عرصه و حوزه
معین گردد.
محقق میسازد مشخص و ّ
ادامه در صفحه4

اخبارمرتبط

افتتاح پژوهشکده الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت
پژوهشکده الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت
در دانشگاه علم و صنعت ايران افتتاح شد.
دکت�ر منتظ�ری در آيي�ن گش�ايش
پژوهشکده الگوی اسالمی -ايرانی پيشرفت
که در محل اين پژوهش�کده برگزار ش�د،
از افتتاح اين پژوهش�کده ب�ه عنوان يکی
از نق�اط عط�ف در برنامه های پژوهش و
فناوری دانشگاه نام برد .همچنين دكترجبل
عامل�ي ،سرپرس�ت پژوهش�کده الگ�وی
اسلامی -ايرانی پيشرفت از پيش بينی سه
گ�روه اوليه کاری «گفتمان پيش�رفت»؛
«مديريت و رهبری تحول» و «مدلس�ازی
و ش�بيه س�ازي» در اين پژوهش�کده خبر
داد .گفتن�ی اس�ت پژوهش�کده الگ�وی
اسلامی – ايران�ی پيش�رفت ب�ا اهداف:

 -1ايج�اد و مديري�ت فض�ای گفتمان�ی
پيرامون الگوی اسلامی -ايرانی پيشرفت
مبتنی بر الگويی جامع ،نظام مند و منسجم
برای گفتمان س�ازي؛  -2شناسايی ،تربيت
و س�اماندهی نيروه�ای خلاق ،متعه�د و
توانمن�د پيرامون الگوی اسلامی -ايرانی
پيش�رفت و تس�هيل نقش آفرينی آنها در
اين عرصه؛  -3همکاری با مراکز علمی و
تحقيقاتی پيرامون طراحی و تدوين الگوی
اسلامی -ايرانی پيشرفت؛  -4طراحی ساز
و کاره�ای انگيزش�ی نوآوران�ه با هدف
تبدي�ل موض�وع «الگوی اسلامی ايرانی
پيش�رفت» به مطالبه عمومی و چش�مانداز
مشترک جامعه نخبگانی جوان ،راه اندازی
و تاسيس شده است.

در ششمين نشست انديشهورزي مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مطرح شد:

روش حكمي – اجتهادي ابزاري كارآمد
براي تغيير پيشرفت ايراني – غربي به ايراني – اسالمي
شش�مين نشس�ت از سلس�ه
نشستهاي انديشهورزي مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با
س�خنراني رئيس موسسه پژوهشي حكمت و
فلس�فه ايران ،پيرام�ون نقش روش حكمي-
اجتهادي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
برگزار شد.
دكتر خس�روپناه در اين نشست ديدگاههاي
خ�ود را مطرح ك�رد و پس از آن حاضران
به طرح س�واالت و ديدگاهاي خود در مورد
اين روش پرداختند .رئيس موسسه پژوهشي
حكمت و فلس�فه ايران در سخنراني خود ،با
اشاره به فرايند تمدن سازي اسالمي ،آغاز آن
را بيداري اسلامي و همراه شدن با عقالنيت
و جريان عقالنيت اسلامي برشمرد و با بيان
اينكه پس از اين ش�رايط اس�ت كه مي توان
وارد بحث حكومت اسلامي شد ،خاطرنشان
كرد :تا زماني كه حكومت اسلامي نباش�د،
جامعه اسلامي ش�كل نميگي�رد .در همين
زمينه براي نيل به پيش�رفت اسالمي نيز بايد
در حوزه نرمافزاري و سخت افزاري اين امر

را محقق كرد .وي ادامه داد :پيشرفت اسالمي
عب�ارت اس�ت از تغيير تدريج�ي ،تكاملي،
كوث�ري و جام�ع نگ�ر مبتني ب�ر حكومت
اسلامي .از س�وي ديگر اين پيشرفت مبتني
بر عقالنيت اسلامي ،انسان ،هستي ،معرفت،
ارزش و دينشناس�ي اسلامي و اركان
حكومت اسالمي است.
دکتر خس�روپناه در ادامه با اش�اره به اينكه
اجته�اد در توصي�ف انس�ان مطلوب بس�يار
كارآم�د اس�ت ،در م�ورد روش حكمي –
اجته�ادي اظهار داش�ت :اين روش عالوه بر
توصيف پيشرفت تحقق يافته ايراني – غربي
ت�وان توصيف پيش�رفت مطل�وب ايراني –
اسالمي و چگونگي تغيير از پيشرفت ايراني
– غربي به پيشرفت مطلوب ايراني – اسالمي
را مورد بررسي قرار داد.
وي تصري�ح ك�رد :اين روش م�ي تواند در
توصيف پيش�رفت حكيمانه و تغيير توس�عه
م�درن به اي�ن نوع از پيش�رفت ايفاي نقش
كند .در اين زمينه بايد بر مولفههاي پيشرفت
متمركز شد و از آن بهره گرفت.

اخبارمرتبط

برگزاری هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران
و فناوران برگزیده کشور
هفت�ه پژوه�ش و فناوری امس�ال با ش�عار
«پژوهش و فناوری ،کلید توس�عه پایدار»
از 23آذر ماه آغازشد.
همچنی�ن طی مراس�می ب�ا حضور حجت
االسلام و المس�لمين دکتر حسن روحانی،
رییسجمه�ور در س�الن اجلاس س�ران،
پژوهش�گران و فناوران برگزیده کش�ور،
پژوهش�گران و مدیران پژوهشی برگزیده
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و مدیران
پژوهش�ی دانشگاهها و موسسات پژوهشی،
موسس�ات پژوهش�ی و پارکه�ای علم و
فناوری برتر ،فناوران و مدیران فناور برتر،

نشریات برتر و قطب ها و انجمن های برتر
تجلیل شدند.
هفته پژوهش و فناوری با برپایی مراس�م
مختلف در دانش�گاهها و مراکز پژوهش�ی
سراس�ر کش�ور و معرف�ی پژوهش�گران
برگزی�ده و برپای�ی نمایش�گاههایی از
دستاوردهای پژوهش�ی و فناوری محققان
گرامی داش�ته ش�ده اس�ت .علاوه براین
چهاردهمی�ن نمایش�گاه دس�تاوردهای
تحقیقاتی و فناوری محققان کش�ور نیز در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
پذیرای عموم بازدیدکنندگان بود.

چکیده مقاله

الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت بر اساس مباني نظري «پيشرفت» در قرآن كريم
و روايات بر محور تكامل عقل جمعي
این مقاله توسط آقای دکتر عباس مصاليي پور،
دانش�يار دانش�گاه امام صادق (ع) و حسين اميني
نگاش�ته ش�ده و در ش�ماره  22فصلنامه رهیافت
انقالب اسلامی ،بهار  1392منتش�ر ش�ده اس�ت .نگارندگان
معتقدند واژه پيشرفت متناظر با دو واژه ( Progressترقي)
و ( Developmentتوس�عه) در فرهنگ غربي است كه به
ترتيب پيشرفت ضروري تاريخي و پيشرفت ارادي اجتماعي
را افاده مي كنند .در بحث الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت اين

مقاله با اس�تفاده از آيات و روايات در پي پاس�خ به اين سوال
اس�ت كه پيش�رفت اسالمي در معاني متناظر با دو مفهوم فوق
چيست و چه امري در آن اصالت داشته و نتيجت ًا به چه آثاري
منتهي مي شود .بر همين اساس اصالت را با تكامل عقل دانسته
و با شناسايي عقل جمعي عالوه بر فردي در روايات به تحليل
تكامل ضروري عقل جمعي بالقوه پرداخته است(ترقي) .پس
از آن ب�ه رغ�م ضروري بودن اي�ن تكامل با تفكيك عقل به
فطري و اكتس�ابي(ذاتي و بالقوه) ،نقش جامعه اسلامي را در

اين پيش�رفت تبيين كرده اس�ت .بر همين اساس دو وظيفه را
بر دوش آنان دانسته است :توجه و اطاعت از اوامر اولياي الهي
و عم�ل گراي�ي عاقالن�ه .در نهايت براي فهم دقي�ق تر ابعاد
مختلف اين پيشرفت به آثار عقالنيت اسالمي بر اساس آيات
و روايات پرداخته است كه عبارتند از :مخاطب دستورات الهي
ب�ودن و فه�م و اطاعت پذيري از آنه�ا ،وجه جامع بودن آن،
مالزم�ت با نظام ارزش�ي و هنجاري خ�اص ،ترادف معنايي با
واژه حيات و تاثير غير مستقيم در عالم تكوين.
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معرفیکتاب

چکیده مقاله

بايسته هاي نظام مالي اسالمي
در الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت

احیای تمدن ایرانی اسالمی

اين كتاب توسط آقاي دكتر مهدی
سنایی،دانشيارعلومسياسيدانشگاه
تهران با همكاي آقاي شعيب بهمن
نگاش�ته شده و در س�ال  1389از سوی معاونت
پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي و بوسیله انتشارات
كميل منتش�ر شده اس�ت .فصل نخست کتاب
حاض�ر به طرح دیدگاهها و نظریههای مرتبط با
فرهنگ و تمدن اختصاص دارد و مولفين در آن
آراء و عقاید اندیشمندانی نظیر ابنخلدون ،اسوالد
اش�پنگر ،ویک�و ،ه�ردر ،ه�گل ،توی�ن بی و
هانتینگتون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
در فص�ل دوم ب�ه تم�دن ایران�ی اسلامی و
مظاه�ر علمی ،فرهنگی ،هن�ری و  ...آن که در
اندیش�مندان و متفکران بزرگی نظیر فردوسی،
فارابی ،ابن سینا ،ابوریحان بیرونی ،غزالی خواجه

نظ�ام الملک ،خواجه نصیر الدین طوس�ی و ...
متجلی گش�ته ،اشاره ش�ده و در فصل سوم علل
افول تمدن ایرانی اسلامی از س�ه منظر ذهنی ـ
فرهنگی ،اقتصادی و مداخله خارجی بررسی شده
است .در فصل چهارم مولفان به مرور ایدهها و
طرحهای تمدنسازانهای پرداختهاند که از سوی
متفکران ،اندیشمندان و حکمرانان ایرانی در دو
وجه مذهبی و غیر مذهبی ارائه ش�ده اس�ت .در
نهایت در فصل آخر بررسی راهکارهای داخلی
و خارجی احیای تمدن ایرانی ـ اسلامی مورد
توجه قرار گرفته است .مولفان معتقدند در این
کتاب طرح مشخصی برای احیای تمدن ایرانی-
اسلامی عرضه کرده و زوایای مختلف آن در
ابعاد سیاست داخلی و خارجی را به بحث گذاشته
شده است.

جايگاه عدالت در گفتمان انقالب اسالمي و الگوي پيشرفت اسالمي ايراني
ادامه از صفحه3
از مباحث بس�یار مهم این محور تعیین نسبت
عدال�ت ب�ا دیگر فضای�ل اجتماعی اس�ت و
اینکه در ظرف تزاحم میان الزامات برخاس�تة
از عدالت با دیگر الزامات برخاس�ته از س�ایر
امنیت ،آزادی  ،رفاه و
فضای�ل اجتماعی نظیر ّ
مانن�د آن چه باید ک�رد؟ آیا عدالت در رأس
فضای�ل اجتماع�ی اس�ت یا در عرض س�ایر
فضایل اس�ت؟ ف�ارغ از بح�ث در محورهای
اساس�ی مرب�وط به عدالت ،س�طح انتظار خود
از الگوی اسلامی ایرانی پیش�رفت را نیز باید

مش�خص کنیم .در تفسیر مو ّس�ع از آن ،الگو
ش�امل س�طوح و الیههای متعددی نظیر مبانی
ـ اهداف ـ سیاستها و راهبردها ـ شاخصها
و س�نجهها ـ مدلس�ازی و ارائ�ه برنامهه�ا و
بستههای إقدامی و عملیاتی میشود.
از این رو در هر الیه باید به اقتضائات عدالت
توج�ه داش�ت ،همچنان ک�ه در الگوی جامع
بایس�تی می�ان عرصههای گوناگ�ون الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت تفکیک قائل شویم و
نح�وة حض�ور عدالت و اص�ول آن را در آن
عرصه واکاوی نماییم.

موسساتبینالمللی

مركز توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري آذربايجان

Center for Economic and Social Development (CESD) of Azerbaijan
موسسه  CESDدر سال  2012میالدی به عنوان درآمد نفتي است.
 CESDهمچنین در حال تالش برای ارتقای
چهل و چهارمين انديشكده برتر توسعه در دنيا
انتخاب ش�ده اس�ت .مركز توس�عه اقتصادي و حاکمی�ت مطل�وب در آذربایجان مي باش�د.
اجتماعي()CESDاتاقفكربرتردرآذربايجان ،حکوم�تداری مطلوب بس�تگی به ش�فافیت،
جه�ت ارتق�ا پژوه�ش و تحليل ه�ا در زمينه مسئولیت پذیری داشته و تابع  8ویژگی اصلي
اقتصاد داخلي و خارجي تاس�يس ش�ده اس�ت اس�ت .این ويژگي ها مش�ارکتی ،اجماعگرا،
تا بر فرآيند تصميمس�ازيهاي سياس�ي جامعه پاس�خگو ،ش�فاف ،مس�ئول ،مؤثر و کارآمد،
تاثيرگذاري مثبت داش�ته باشد .اين مركز اتاق عادالن�ه و فراگیر بودن و تبعیت از حاکمیت
فكر آذربايجاني دارای تخصص در زمينه سياست قانون است .اين ويژگي ها پاسخگوي نیازهای
اجتماعي و اقتصادي اس�ت كه پل ارتباطي بين حال و آینده جامعه است .اين مركز این اصول
دولت و نمايندگان جامعه است .موسسه  CESDو اولویته�ای کلی�دی را در پژوه�ش ه�ا،
ي�ك انديش�كدهای در زمين�ه اصلاح اقتصاد سیاس�ت ها و حمایت هاي اصالحات نهادی،
عمومي به حس�اب ميآيد .سياست و مديريت س�اختاری و مقرراتی و ظرفیت سازی مد نظر
اقتصاد عمومي يكي از زمينه هاي اصلي كاري قرار مي دهد.
 CESDميباشد .چهار توصيه ارائه شده توسط موسسه  CESDمشغول به کار در زمينه افزایش
اي�ن موسس�ه در زمين�ه سياس�ت و مديري�ت مش�ارکت زنان در فرایند تصمیم گیری بوده و
اقتصاد در سال  2011میالدی مورد تاييد دولت مطالعات مختلفي بر روی مسائل جنسیتی انجام
آذربايجان قرار گرفت .مديريت اقتصاد عمومي داده و ابع�اد جنس�یتی در ديگر تحقیقات را در
جزء فعاليتهاي محوري CESDبوده و فرصت كانون توجه خود قرار داده اس�ت .این مرکز از
بزرگي جهت بهسازي اموري مانند شفافسازي نزدیک با کارآفرینان در بهبود فضای کس�ب
و كارآمدنمودن برنامهريزيهاي سرمايه گذاري و کار داخل�ی و ب�ه ویژه در تج�ارت خارجی،
و تعيي�ن بودج�ه ،كنترل هزينهه�ا و مديريت واردکنندگان و صادرکنندگان كار ميكند.
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این مقاله توسط آقایان دکتر مهدي
صادقي ش�اهداني ،دانشيار و رئيس
دانش�گاه علوم اقتصادي و حس�ين
محس�ني تهی�ه و در دو فصلنامه مطالعات اقتصاد
اسلامي ،شماره  ،10بهار و تابستان  1392منتشر
ش�ده اس�ت .نگارندگان معتقدند تبيين و تدوين
جاي�گاه نظ�ام مال�ي اسلامي از منظ�ر مباني و
فرآينده�اي عملياتي در الگوي اسلامي -ايراني
پيشرفت به منزله يك گام جهشي و روبه جلو در
مسير تعالي كشور به شمار مي رود.
علم مالي اسلامي را مي توان به عنوان مدل هاي
اجرايي اقتصاد اسلامي در س�ه حوزه كاركردي
ابزارها ،بازارها و نهادهاي مالي اسلامي تعريف
ك�رد .پي�اده س�ازي صحي�ح و دقيق نظ�ام مالي
اسلامي در كش�ور ،متضمن بررس�ي محورهاي
بنيادي�ن اقتصادي و مالي اس�ت كه هدف نهايي
پيشرفت پايدار در نظام اقتصادي است .بنا به قول

شهيد محمد باقر صدر(ره) ،مدل هاي اقتصادي و
مالي اسلامي در مرحله تكوي�ن قراردارند و اين
درحالي است كه مباني و چارچوب تدوين يافته
مكتب (زيربنا) و اين مدل ها (روبنا) نظام اقتصاد
اسالمي هستند .با عنايت به ماهيت اكتشافي ابعاد
مالي اسلامي در وهله اول بايد جايگاه نظام مالي
اسالمي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در ابعاد
اكتشافي طراحي و تدوين شود.
اين مقاله فراهم كننده تاملي در چيس�تي جايگاه
نظ�ام مال�ي اسلامي در الگوي اسلامي -ايراني
پيشرفت است تا يك نقشه مبتني بر انديشه هاي
اسلامي و الگوه�اي بومي ارائه ده�د .لذا در اين
مقال�ه ،لزوم عط�ف توجه به نقش و جايگاه نظام
مالي اسالمي در الگوي پيشرفت جمهوري اسالمي
ايران از مس�ير تبيين اص�ول ،هنجارها ،اهداف و
مش�خصه هاي كارك�ردي حاكم بر نظ�ام مالي
اسالمي تبيين مي شود.

معرفی پایاننامه و رساله

چالشهاي نظري عدالت در جمهوري اسالمي ايران

این رس�اله توس�ط آقای غالمرضا ضاب�ط پور در
مقطع دكت�راي تخصصي به راهنمایی آقای دکتر
غالمرض�ا بهروزی لک و مش�اورت آقایان دکتر
داود فیرح�ی و دکت�ر احم�د واعظی در دانش�گاه
باقرالعلوم علیهالسالم در سال  1390انجام شده است.
نگارنده معتقد است اگرچه تحقق عدالت اجتماعي،
از دغدغهه�اي دولتهاي پس از انقالب اسلامي
ب�وده ،ولي معالوصف در طول س�ه دهه جمهوري
اسالمي با چالشهاي نظري و عملي فراواني روبهرو
بوده است .از اين رو پرسش اساسي رساله اين است
که مه�م ترين چالشهاي نظري عدالت اجتماعي
در گفتمانه�اي حاکم بر دول�ت هاي جمهوري
اسلامي ايران چيس�ت؟ فرضيه پيش�نهادي مورد
آزمون و بررسي آن بوده است که :نگرش سطحي
و ت�ک بع�دي و ي�ا به عبارت ديگ�ر عدم تعميق
مفهوم عدالت اجتماعي و عدم طرح مفهوم عدالت
اجتماع�ي به صورت سيس�تمي ،عدم اجماع نظري
در باره مفهوم عدالت اجتماعي بين نخبگان ،دولت
مردان و مردم ،و بيقراري ،گسس�ت و عدم تداوم
عدالت اجتماعي در گفتمانهاي جمهوري اسالمي
از مهمترين چالشهاي نظري عدالت اجتماعي در
جمهوري اسلامي اس�ت .این رساله با استفاده از
روش تحليلي – نظري ،خطوط فکري مفصل بندي
ش�ده گفتمانهاي حاکم بر دولت هاي جمهوري
اسلامي ايران را توصيف کرده ،سپس با ارزيابي

انتقادي به وس�يله ابزارهاي�ي چون ميزان عمق و
پيچيدگ�ي ،ميزان اجماع نخب�گان و ميزان تداوم
ب�ه واکاوي ضعفهاي نظري گفتمانهاي مزبور
پرداخته است که مهم ترين چالش هاي به دست
آمده عبارتند از:
ال�ف) فقدان نظريه اي جام�ع ،قابل قبول و مورد
اجماع در باره عدالت اجتماعي بين نخبگان ،دولت
مردان و مردم که مبتني بر اصول و مباني اسالمي
باشد.
ب) نگاه س�طحي و تک س�ويه توام با افراط و
تفري�ط که مفهوم وس�يع و هم�ه جانبه را به ابعاد
کم اهميت فرو کاسته است.
ج) عدم انطباق گفتمان هاي دولت ها با گفتمان
فراگي�ر حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبري.
از آنجا که مقام معظم رهبري دهه چهارم انقالب
اسلامي را دهه «عدالت و پيش�رفت» نامگذاري
کرده اس�ت ،جهت رفع چالشهاي نظري ،پرهيز
گفتمانها از نگرش تک س�ويه ،جزئي ،جناحي،
بان�دي ،غيرملي ،غيراسلامي و ب�ه عبارت ديگر
داش�تن نگ�رش همهجانب�ه و فراگير ب�ه عدالت
اجتماعي در چارچوب چشم انداز  20ساله کشور
در اف�ق  1404ک�ه به مثابه دکترين ملي کش�ور،
ه�دف و مقص�د جامعه را مش�خص ک�رده و نيز
گفتم�ان فراگير حضرت ام�ام(ره) و مقام معظم
رهبري پيشنهاد مي گردد.

عبور از توسعه ()5

ادامه از صفحه اول
هر کشوری باید بر قایق خود سوار شود و خود را به شاهراه توسعه و تمدن برساند تا آنجا بر کشت 
ی
توسعه سوار شود و در مسیر شاهراه به پیش رود .در این صورت جزء کشورهای در حال توسعه محسوب
میشود .این کشورها شرایط و احکامی دارند که از سوی بانک جهانی تعیین شده است .شاخص توسعه
انسانی ،تعریف توسعه پایدار و هدفهای هزاره که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده
این شرایط را بسط داده و تعدیل کرده اما دگرگونی اساسی در پارادایم توسعه ایجاد نکرده است.
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