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شمارگان چاپی 6000
شمارگان الکترونیکی 70,000

فرايند تهيه الگوي پايه و تقسيم كار مربوط در
کارگروه تلفیق و تدوین مركز بررسی شد

دومین جلس��ه کارگروه تلفیق و تدوین
مركز الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت با
حضور مدی��ران ،كارشناس��ان و دبيران
مركز براي بررس��ي فراين��د تهيه الگوي
پايه و تقسيم كار مربوط برگزار شد.
ب��ه گزارش واحد ارتباط��ات مركز الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت در اين جلسه كه
به رياس��ت دکتر صادق واعظزاده ،رئيس
مرك��ز برگزار ش��د ،وی در خصوص ابعاد
مختلف الگوي پاي��ه توضيحاتي ارائه داد
و پس از اظهار نظر اعضاي جلس��ه ،ابعاد
الگوي پايه در چهار س��طح به چيس��تي،
ويژگيها ،ساختار و فرايندها تقسیم شد.
ب��ر اي��ن اس��اس ،در بخش چيس��تي،
تعاري��ف متع��ددي از الگوي پاي��ه ارائه
شد .اين تعاريف عبارت بودند از :الگوي
مفهوم��ي اجمال��ي اي كه تهي��ه الگوي

تفصيلي را هدايت مي كند؛ نسخه پويا و
انعطاف پذير قانون اساسي در فرآيندي
سيس��تمي و نقش��ه راه س��اختن تمدن
اس�لامي .در جلس��ه مذكور اين تعاريف
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مواردي كه در بخ��ش ويژگيهاي الگو
م��ورد بحث و تبادل نظ��ر قرار گرفت به
شرح زير مي باشد:
الگو مي بايس��ت در س��طح ف��وق عالي
و بركن��ار از جزئيات و اجرائيات باش��د،
جنسي متفاوت از اسناد برنامه اي كشور
داشته و نه تنها دستگاههاي رسمي بلكه
كل جامع��ه ايران را به عن��وان مخاطب
در نظر بگيرد.در ادامه جلس��ه ،س��اختار،
فراينده��ا ،مفاهي��م اصل��ي و مباني الگو
ش��امل آرمانهاي الگو م��ورد بحث قرار
گرفت.

طرح نظریه پیشرفت اسالم در دهمين نشست
انديشهورزي مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

دهمي��ن نشس��ت انديش��هورزي مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با حضور
و س��خنراني حجتاالسالموالمس��لمين
رش��اد ب��ا موض��وع نظري��ه پيش��رفت
اس�لامي برگزار ميش��ود .ب��ه گزارش
واح��د ارتباطات مركز الگوي اس�لامي
ايران��ي پيش��رفت ،دهمين نشس��ت از
سلس��له نشس��تهای انديش��هورزي

مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت،
 18مردادم��اه از س��اعت  16الی  18با
س��خنراني حجتاالس�لام والمسلمين
علياكبر رشاد ،عضو شوراي عالي مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و رئيس
پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسالمي با
موضوع «نظريه پيشرفت اسالمي»برگزار
ميشود.

در قالب همکاریهای مشترک میان مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و
انجمنهای علمی صورت گرفت؛

برگزاري نشستهای انديشهورزي الگوی پیشرفت
با همکاری انجمن علوم سياسي ايران

انجمن علوم سياسي ايران با کمک مركز
الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت ،شش
نشس��ت انديش��هورزي در ح��وزه الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت برگزار كرد.
به گ��زارش واحد ارتباطات مركز الگوي
اسالمي ايراني پيش��رفت ،انجمن علوم
سياس��ي ايران با همكاري مركز الگوي
اسالمي ايراني پيش��رفت ،نشستهاي
انديش��هورزي اخالق سياسي در الگوي
اس�لامي ايراني پيش��رفت ،با سخنراني
دكت��ر احد فرام��رز قراملكي ،نشس��ت
اقتصاد سياسي و امكان ارائه الگوي بومي
پيش��رفت با س��خنراني دكتر ابوالفضل
پاس��بان ،نشس��ت سياس��ت ،فرهنگ
كار جمعي و الگوي پيش��رفت اسالمي
ايراني با سخنراني دكتر فيروز رازنهان و
نشست آسيبشناسي الگوهاي پيشرفت

و توس��عه در ايران ب��ا رويكرد مطالعات
سياس��ي با س��خنراني دكتر حبيباهلل
فاضلي را برگزار كرده است.
همچنين برگزاري نشستهاي زيستمان
سياس��ي و امكان شكوفندگي انساني از
طريق الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت
با س��خنراني دكتر حس��ن س��يفزاده
و نشس��ت فرصته��ا و موان��ع فرهنگ
سياس��ي ب��راي الگوي اس�لامي ايراني
پيشرفت با سخنراني دكتر امير دبيري
مهر از ديگر نشس��تهاي انديشهورزي
برگزارش��ده با همكاري مركز و انجمن
علمي علوم سياسي بوده است.
بر اس��اس اين گزارش قرار است ظرف
يك ماه آينده ني��ز ميزگرد جمعبندي
مباحث با حضور دانشمندان و متفكران
برگزار شود.
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محورهای جدید برای نگارش تکنگاشتهای مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت تعیین شد
به گ��زارش واحد ارتباط��ات مركز الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت ،در جلسه مشترك
شوراي انتشارات و كميته تكنگاشتهاي
مركز كه موضوع تعيين محورهاي مرحله
دوم تكنگاش��تها را در دس��تور كار
داشت ،اس��تخراج تكنگاش��ت از مقاالت
برتر ارائهش��ده به سومين كنفرانس الگوي
اس�لامي ايراني پيش��رفت كه ب��ا موضوع
«واكاوي مفاهيم و نظريههاي رايج توسعه؛
تج��ارب اي��ران و جهان» در به��ار 1393
برگزار شد ،مورد بررسي قرار گرفت.
اعضاي جلسه ،برخي مقاالت ارائهشده در
س��ومين كنفرانس الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت را كه از ويژگ��ي متمايزي در
مقایسه با س��اير مقاالت برخوردار بودند،

انتخاب و مقرر کردند پس از بررسي اوليه،
با نويس��نده يا نويس��ندگان براي تبديل
مقاله به تکنگاشت مكاتبه شود.
بر اساس مصوبه ديگر اين جلسه ،محورهاي
تكنگاشتها با بهرهگيري از زمینه فعاليت
انديشكدهها تهيه شد.
گفتني اس��ت مركز الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت در نظر دارد از ميان مقاالت و
آثار رسيده به مركز از طريق كنفرانسها،
كنگ��رهها ،نشس��تهاي انديش��هورزي
و مباحث مطرح ش��ده در انديش��كدهها
تكنگاش��تهايي تهيه و منتش��ر نمايد.
در مراسم افتتاحيه سومين كنگره الگوي
اسالمي ايراني پيش��رفت از سي نمونه از
اين تکنگاشتها رونمايي شد.

نقش آزمايشگاههاي ملي در پيشرفت كشوربررسی شد
چهاردهمي��ن جلس��ه انديش��كده عل��م
ب��ا حضور اعض��اي انديش��كده در تاريخ
 1393/4/7در محل مركز الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت و با سخنراني دكتر جواد
صالحي با عنوان «نقش آزمايش��گاههاي
ملي در پيشرفت كشور» تشكيل شد.
آقاي دكتر صالحي در اين سخنراني ابتدا
به يك تعريف ساده از آزمايشگا ه ملي اشاره
كردند و آزمایشگاههای پژوهشی ملی یک
کش��ور را منابع ملی برای ابداع و نوآوری
و رش��د اقتصادی آن کشور تعريف كردند.
درادامه چگونگي پيدايش آزمايشگاههاي
پژوهش��ي ملي در ديگر كش��ورها را مورد
بحث قرار دادند و در اين رابطه به معرفي
چندين آزمايشگاه پژوهشي ملي در آمريكا
و فرانسه و چين پرداختند.
پس از ارائه نظريات و آراء توسط اعضاي
جلس��ه ،موارد ذیل به عنوان جمع بندی
مطرح شد.
آزمايشگاههاي ملي ،ماموريت محور هستند
و ب��راي پژوهشهاي بزرگ و پرهزينه كه
دانشگاهها توان انجام آنها را ندارند ،تشكيل
ميش��وند .اعتبارات آزمايش��گاههاي ملي
از بودج��ه دولت مركزي تامين ميش��ود.
اعتبارات تخصيصي به اين آزمايش��گاهها
بسيار باالس��ت .با توجه به اينكه ظرفيت
دانش��گاهها براي اش��تغال پژوهشگران و
فارغالتحصيالن با مدرك دكتري محدود
است ،اين آزمايشگاهها موجب اشتغال اين
قشر ميشوند.
هر يك از اين آزمايش��گاهها تحت نظارت
يك دانش��گاه بزرگ فعاليت ميكند؛ لذا

دانشگاهها نيز در سياستگذاريها و نحوه
فعاليت اين آزمايشگاهها دخالت دارند.
اي��ن آزمايش��گاهها دفات��ر و مراكزي در
دانشگاهها دارند و به اين ترتيب به ارتقاي
پژوه��ش دانش��گاهها كم��ك ميكنند.
باتوجه به اينك��ه مديريت علمي يكي از
معضالت كشور ماست ،لذا نحوه مديريت
اينگونه آزمايش��گاههاي بزرگ از اهميت
ويژهاي برخوردار است .اين آزمايشگاهها
در جذب پژوهش��گران ممتاز بین المللی
به کشور میزبان بسيار موثر بودهاند.
در پايان جلس��ه مقرر ش��د جناب آقاي
دكتر صالحي اين س��خنراني را به شكل
نوش��تاري و به عنوان يك سند كه قابل
ارائه به مس��ئولين بلندپايه كش��ور باشد
تدوين كنند.

انتصابات جدید در مرکز2/و3
بررسی مفاد تفاهمنامه مشترک

دبیرخانه حوزوی با دانشگاه قم3/
موضوعات مطالعاتي انديشكده

امور اجتماعی تصویب شد 4/
آسيبشناسي

برنامههاي توسعه در ايران5/
گزارش جلسات

انديشكده فرهنگ در سال جاري7/
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اخبارمرکز

مدير كل نظارت و ارزيابي مرکز
منصوب شد
به گ��زارش واحد ارتباط��ات مركز الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت ،دکتر زالی معاون
هماهنگي و نظ��ارت فرآيندي مرکز طی
حکمی دكتر محمدعلي مرادي را به س��مت مدير كل
نظارت و ارزيابي مرکز منص��وب نمودند .در متن این
حکم آمده است:
نظر به مراتب ،تعهد ،تخصص ،شايستگي و تجارب
ارزنده ،جنابعالي به س��مت «مدي��ر كل نظارت و
ارزياب��ي» در ح��وزه معاونت هماهنگ��ي و نظارت
فرآيندي مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت
منصوب ميگرديد.
با توجه به جايگاه فراستادي و وظايف خطير مركز،
اهتم��ام و موفقيت كامل ش��ما را در انجام وظايف
محوله از خداوند متعال خواهانم.

مدیرکل امور اندیشکدههای مرکز
منصوب شد
به گزارش واحد ارتباطات مركز الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت ،دکتر زالی مع��اون هماهنگ��ي و نظارت
فرآيندي مرکز طی حکمی مهندس حس��ن ایالنلو را
به س��مت مدیرکل امور اندیشکدههای مرکز منصوب
نمودند .در متن این حکم آمده است:

نظر ب��ه مراتب تعهد ،تجارب ارزنده ،شايس��تگي
و تخص��ص ،جنابعالي به س��مت «مديركل امور
انديش��كدهها» در ح��وزه معاون��ت هماهنگ��ي و
نظ��ارت فرآيندي مرك��ز الگوي اس�لامي ايراني
پيشرفت منصوب ميگرديد.
با توجه به جايگاه و اهميت فراس��تادي و وظايف
خطير مركز و نيز نقش مهم انديشكدهها به عنوان
كانونهاي تفك��ر و نظريهپردازي ،موفقيت كامل
شما در پيشبرد هماهنگ و به موقع برنامهها را از
خداوند متعال خواهانم.
گفتني اس��ت مهندس ايالنلو ،پيش از اين در سمت
مديركل برنامهريزي دفتر كشاورزي و منابع طبيعي
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي ،مش��اور امور توليد
س��ازمان مديري��ت و برنامهريزي و رئيس س��ازمان
برنامه و بودجه اس��تان مرك��زي ،ايفاي وظيفه كرده
است.

سومين پيشنشست چهارمين كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت برگزار شد

س��ومين پيشنشس��ت تدوين محورهاي چهارمين
كنفرانس الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت با حضور
اس��اتيد و صاحبنظران حوزه آيندهپژوهي در مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،برگزار شد.
ب��ه گ��زارش واحد ارتباط��ات مركز الگوي اس�لامي
ايراني پيش��رفت ،س��ومین پيش نشس��ت از سلسله
پیش نشستهای چهارمین كنفرانس الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت با هدف بحث و تبادل نظر در مورد
محوره��اي كنفرانس با حضور اس��اتيد آينده پژوهي
برگزار و محورهاي پيش��نهادي جهت ارائه به كميته
علمي كنفرانس تدوين شد.
پيش از اين نيز دو نشس��ت با حضور اس��اتيد تاريخ
ایران و اس�لام ب��راي تدوين محورهاي پيش��نهادي

كنفرانس برگزار شده بود.
در اين جلس��ه که با حضور ش��خصيتهاي علمي و
صاحبنظران ذیربط برگزار شده بود ،اعضای حاضر،
تعدادی از اندیش��مندان و اساتید حوزه و دانشگاه را
جهت عضويت در كميت��ه علمي كنفرانس معرفي و
پيشنهاد نمودند.
همچنی��ن در این جلس��ه در خصوص نح��وه برپايي
پيشنشس��تهاي كنفرانس به ايراد نظرات پرداخته
شد.
چهارمين كنفرانس الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت،
با عنوان پيش��رفت ايران؛ گذش��ته ،حال و آينده در
ارديبهشت ماه سال  1394برگزار خواهد شد.

محورهاي اصلي فعاليتهاي انجام شدة
انديشكده امنيت و دفاع در سه ماهه اول سال 1393
محورهاي اصلي فعاليتهاي انجام ش��دة انديش��كدة
امنيت و دفاع در س��ه ماهه اول س��ال  1393به شرح
ذيل اعالم ميگردد:
1)1برگزاري پنج جلس ه اعضاي هسته اصلي انديشكده
و طرح مباحث زير در اين نشستها:
ارائه تصوير آينده
 آيا نظريه امنيت اسالمي ايراني ممكن است؟
دين و نظريههاي امنيت ملي
امنيت اقتصادي در پرتو مردمشناسي اقتصادي
مفهوم الگو
آيندهشناس��ي انقالب اس�لامي با تاكيد بر الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت
بررس��ي و تنظيم برنامه پيش��نهادي سال 1393
انديشكده
بررسي نقشة راه انديشكده
2)2تصوي��ب ط��رح «نظري��ه امني��ت اس�لامي» در
اخبارمرتبط

انديش��كده و اجراي آن توس��ط جناب آقاي دكتر
اصغر افتخاري
3)3اتمام پروژة «آيندهپژوهي از نظر اس�لامي» ؛ اين
پروژه در راستاي اهداف مركز الگوي اسالمي ايراني
پيش��رفت سفارش داده شده بود و خوشبختانه در
موعد مقرر به اتمام رسيد.
4)4اتمام ترجمه كتاب «پرس��ش از آينده» و انتش��ار آن:
اي��ن كتاب نيز در راس��تاي غنا بخش��يدن به ادبيات
آيندهپژوهي پيشرفت اسالمي ايراني ترجمه شده است.
5)5برگزاري دو نشست علمي در مركز الگو با سخنراني
آقايان:
•دكت��ر احمد طباطبائي يزدي «عن�وان  :الگوي
امنيت از ديدگاه اسالم»
•حجه االس�لام و المس��لمين دكتر نجف لكزايي
«عنوان  :فلسفه امنيت از ديدگاه اسالم»

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي برگزار ميكند:

همايش علمي اقتصاد مقاومتي؛ مباني ،الزامات و الگوهاي عملي

هماي��ش «اقتص��اد مقاومت��ي؛ مباني،
الزام��ات و الگوهاي عمل��ي» به همت
پژوهش��گاه فرهنگ و معارف اس�لامي
برگزار ميشود.
به گزارش دریافتی از دبیرخانه همایش،
هماي��ش «اقتص��اد مقاومت��ي؛ مباني،
الزامات و الگوه��اي عملي» در دي ماه
سال جاري ،به همت پژوهشگاه فرهنگ
و معارف اسالمي و با همكاري دفتر نهاد
دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده اقتصاد
دانشگاه شهيد بهشتي و مركز پژوهشي
علوم انساني صدرا و با ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار ميشود.
تبیین مبانی علمی اقتصاد مقاومتی و ش��اخصههای
آن ،معرفی شاخصهای اندازهگیری مقاومت اقتصادی

در ح��وزه های خرد و کالن ،مؤلفههای
اقتصاد دانش بنی��ان و عملیاتی کردن
آن در راستای اقتصاد مقاومتی ،تجزیه
و تحلی��ل تجربیات داخل��ی و خارجی
در مقاوم س��ازی اقتصاد ،شناس��ایی و
س��نجش مخاطرات داخل��ی و خارجی
اقتصاد ای��ران و شناس��ایی بخشهای
آسیبپذیر و اولویتبندی آنها از جمله
محوره��اي اي��ن همايش عنوان ش��ده
است.
عالقهمندان براي ارسال اصل مقاالت تا
اول آبان ماه  93فرصت دارند.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،دبيرخانه اي��ن همايش در
دانشگاه شهيد بهشتي قرار دارد.
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دبیر شورای راهبری ارزیابی پیشرفت منصوب شد
طي حكمي از س��وي آق��اي دكتر واعظ
زاده ،رئيس شوراي عالي و رئيس مركز
الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت ،دبیر
ش��ورای راهبری ارزیابی پیشرفت منصوب شد .در
اين حكم چنين آمده است:

جناب آقای دکتر افشارنیا
با س�لام و احت��رام؛ نظر به اهمی��ت انجام ارزیابی
پیشرفت کش��ور ،به سمت دبیر ش��ورای راهبری
ارزیابی پیشرفت منصوب میشوید .عناوین مراحل
ارزیابی به پیوست ابالغ میشود .موفقیت جنابعالی
را از خداوند متعال خواستار است.

بررسی مفاد تفاهمنامه مشترک دبیرخانه حوزوی با دانشگاه قم
جلس��ه امضای تفاهمنام��ه همکاریهای مش��ترک
علمی ،میان دبیرخانه حوزوی و دانشگاه قم با حضور
حجتاالسالموالمس��لمین رجایی -رئیس دبیرخانه
حوزوی و دبیر ش��ورای حوزوی مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت -و حجتاالسالموالمسلمین دیرباز
رئیس دانش��گاه ق��م -و برخی معاونان و رؤس��ایدانشکدههای این دانشگاه برگزار شد.
در ابت��دای جلس��ه ،پس از تالوت آیات��ی از کالماهلل
مجید ،حجتاالسالموالمسلمین رجایی ضمن قرائت
حکم تأسیس مرکز الگو از سوی مقام معظم رهبری،
توضیحات��ی را درب��اره مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت و تأس��یس دبیرخانه حوزوی ارائه نمودند.
س��پس ضمن ارائه مباحثی در خص��وص تفاهمنامه
همکاریهای علمی مشترک میان دبیرخانه حوزوی
و دانش��گاه قم ،به بی��ان محورهای ای��ن تفاهمنامه
پرداختند .ایش��ان در ادامه ب��ه بیان موضوع همایش
پیش��رفت از منظر قرآن و حدی��ث و محورهای این
همایش که قرار اس��ت در بهمن ماه س��ال جاری در

ق��م برگزار ش��ود پرداختند و از دانش��گاه قم دعوت
به همکاری و ش��رکت در همایش ف��وق نمودند .در
ادامه جلسه ،حجتاالسالموالمسلمین دیرباز ،ضمن
معرفی شرکتکنندگان در جلسه ،به معرفی دانشگاه
قم پرداختند و عنوان کردند :دانشگاه قم دارای شش
دانش��کده ش��امل مدیریت و اقتصاد ،حقوق ،ادبیات،
الهی��ات ،علوم پای��ه و فنی مهندس��ی و دارای 250
عضو هیئت علمی و بالغ بر  10000دانش��جو اس��ت
ک��ه در علوم مختلف ،مش��غول به تحصیل هس��تند.
سپس ضمن بیان اهمیت وجود چنین مرکزی جهت
هماهنگ��ی مراکز مختلف و تش��ویق نهادهای علمی
و پژوهش��ی در جهتدهی به مباحث الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت ،به ارائه م��واردی چند در خصوص
مف��اد تفاهمنام��ه و همکاریهای مش��ترک بین دو
مجموع��ه پرداختن��د .در پای��ان ،ش��رکتکنندگان
در جلس��ه ب��ه بی��ان دیدگاههای خ��ود در خصوص
محورهای هم��کاری دو مجموعه پرداخت��ه و ادامه
مباحث ،به جلسه بعدی موکول گردید.

دیـــــدگــــــــــاه

انسجام اجتماعي؛ منشا توسعه اقتصادي
اهميت نهادها در نيل به توس��عه پايدار
مورد تصديق روزافزون اقتصاددانان قرار
گرفته است به گونه اي كه امروزه ديگر
براي سياس��ت گذاران اين سوال مطرح نيست كه
آي��ا نهادها اهمي��ت دارند يا نه .اكنون اين س��وال
حائز اهميت اس��ت كه كدام نهادها مهم هس��تند،
و چگون��ه ميتوان آنها را ايجاد ،تغيير ،تقويت و يا
تعديل كرد .از اين رو ،هدف از اين نوش��تار بررسي
زيرساختها و ترتيبات اجتماعي الزم جهت تحول
و اصالحات نهادي اس��ت و در اين راس��تا انسجام
اجتماعي به عنوان ش��رط الزم براي دست يابي به
توسعه اقتصادي مطرح مي شود .انسجام اجتماعي
ب��ه وضعيتي اطالق مي ش��ود ك��ه در آن ،اجزاي
تش��كيل دهن��ده جامعه ،به گون��ه اي به يك ديگر
وصل ميشوند كه يك كل معنادار و موثر را بوجود
ميآورند .به عبارت ديگر ،انسجام اجتماعي نوعي از
ترتيبات اجتماعي اس��ت كه تضمين ميكند افراد،
گ��روه ها و طبقات مختلف اجتماعي  ،به اش��تراك

ذهني (مدل ذهني مش��ترك) برسند ،به قوانين و
قواعد آن تن دهند ،از امكانات آن اس��تفاده كنند و
در مقابل تواناييهاي خويش را بر اساس هوشها و
توانمنديهاي چندگانه بازشناسي و پرورش داده و
در جامعه مشاركت فراگير و موثر داشته باشند ،كه
به نوبه خود توسعه ظرفيتها و تواناييهاي جامعه
را ب��ه بار م��يآورد .در چنين فضاي��ي زمينه هاي
مس��اعد براي پذيرش انديش��ه هاي نو و بكارگيري
و آزم��ون آنها ،پذيرش تفكر علمي ،توجه بيش��تر
به برنامه ريزي و سياس��ت گذاري حول محور بهره
وري و كاراي��ي فراهم مي ش��ود .تم��ام معيارهاي
مذكور همراهي مثبت با رش��د و توس��عه اقتصادي
دارند.
عالقه مندان جهت مطالعه بیشتر به مقاله کامل آقای
دکتر محمود متوسلي ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران و
خانم هدي زبيري منتشر شده در دو فصلنامه توسعه
روستايي ،شماره  ،9پاييز و زمستان  1392مراجعه
نمایند.
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خانواده؛ مطلو بترين سرچشمه
تأمين نيازها ،سالمت عاطفي،
معنوي و اجتماعي است
دكتر غالمعلی افروز
رئيس انديشكده خانواده مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

رئي��س انديش��كده خانواده مرك��ز الگوي
اس�لامي ايران��ي پيش��رفت ،تصريح كرد:
خان��واده ،برتري��ن بن��اي خلقت اس��ت و
پرثوابترين واس��طهگري در گس��تره حيات ،واس��طه
ش��دن براي نزديكي دله��ا و پيون��د ازدواج پايدار بر
اساس معيارهاي اس�لامي و ارزشهاي بنيادي بر فراز
عصرها و نسلها است.
دكت��ر افروز -رئيس انديش��كده خان��واده مركز الگوي
اس�لامي ايراني پيشرفت -در جلس��ه اين انديشكده با
موضوع نقد و بررس��ي مباني عرصهاي خانواده با تأكيد
بر جهانشمول بودن مباني عرصهاي اظهار كرد :تدوين
مباني عرصهاي ،فوقالعاده مهم و بااهميت اس��ت و به
نوعي ،زيربناي فعاليتهاي بعدي انديشكده محسوب
ميشود و بايد قابل اثبات و دفاع علمي باشد.
وي ادامه داد :از اين منظر الزم است استادان محترم در
نقد و بررسي پيشنويس مباني ،اهتمام الزم را مبذول
دارن��د تا به حول و قوه الهي ،آنچ��ه مورد تأييد نهايي
اعضاي محترم انديش��كده قرار ميگيرد از جامعيت و
پختگي الزم برخوردار باشد و مورد تأييد شوراي عالي
مركز نيز قرار گيرد.
اف��روز با بيان اينك��ه جاودانگي و جهانش��مول بودن
انديشه اس�لامي ،آموزههاي قرآني ،حاللها و حرامها
و بايده��ا و نبايدهاي ديني به دليل اس��توار بودن آن
بر فطرت ،منطق ،عقالنيت و معنويت اس��ت ،به بيان و
توصيف مباني تهيهشده پرداخت.
وي همچنين از زوجيت به عن��وان پديدهاي فراگير و
فصل مش��ترك همه مخلوقات هس��تي ،اعم از جماد،
نبات ،حيوان و انسان ياد كرد و گفت :زوجيت ،منحصرا ً
در انس��ان مبتني بر انديش��ه و آگاهي است و در ساير
موجودات ،امري غريزي و قهري است.
رئيس انديش��كده خان��واده مركز ،مصوني��ت رواني و
نفس��اني زن و مرد و قرار گرفتن در مسير كمال و نيل
ب��ه آرامش ماندگار و تقويت مودت و رحمت را از ديگر
مباني عرصهاي خانواده ذكر كرد و اظهار كرد :رابطه زن
و شوهر ،جلوهاي از زيباترين ،پرجاذبهترين و كاملترين
رابطه انس��اني در گستره هستي است .خانواده ،برترين
بناي خلقت است و پرثوابترين واسطهگري در گستره
حيات ،واس��طه ش��دن براي نزديكي دل ه��ا و پيوند
ازدواج پايدار بر اساس معيارهاي اسالمي و ارزشهاي
بنيادي بر فراز عصرها و نسلها است.
بر اس��اس اين گزارش ،در اين جلسه ،ضرورت ازدواج زن
طيب��ه با مرد طيب و فرزندآوري به منظور بقاي نس��ل و
ادامه حيات در گستره هستي با توجه به جايگاه انسان در
نظام آفرينش ،و خانواده به عنوان مطلوبترين سرچشمه
تأمين نيازها و سالمت عاطفي ،رواني ،اخالقي ،معنوي و
اجتماعي ،ظرفيت و قابليت الزم را براي تربيت انسان تراز
مكتب اسالم ،مورد بررسي اعضاي انديشكده قرار گرفت.
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گزارشکوتاه

فلسفه علمی امنيت در اسالم
سخنران  :دكتر نجف لكزايي

دكتر نجف لكزايي در سخنرانی تخصصی
با عنوان «فلسفه امنيت از ديدگاه اسالم»
دیدگاههای خود را تشریح کرد.
وی بر این نظر اس��ت ك��ه هنگامی که از فلس��فههاي
امني��ت صحبت میكنيم،باي��د تعيين كنيم كه امنيت
پديدهاي «عيني» اس��ت يا «ذهن��ي» .اگر در خصوص
امنيت به مثابه پديدهاي عيني س��ر و كار داشته باشيم
بايد از فلس��فه پديده امنيت س��خن بگوييم .اگر امنيت
را به مثابه پديدهاي ذهني در نظر آوريم ميبايس��ت از
فلس��فه علم امنيت صحبت كنيم .در اين س��خنراني ما
ميخواهيم از فلسفه علم امنيت سخن به ميان آوريم و
فلسفه علم امنيت را مورد بررسي قرار دهيم .نكتهاي در
اين مبحث وجود دارد و آن اين است در اينجا «علم» را
به چه معنا به كار ميبريم؟ علم به معناي توصيفي است
ي��ا تجويزي؟ و منظور م��ا از علم ،علم به معناي تجربي
نيست يعني « »Scienceنيست بلكه «دانش» است.
امنيت امري گرانبار از ارزشها است و در همه جوامع
ما نميتوانيم از يك عل��م امنيت به طور عام صحبت
كنيم .ممكن اس��ت امري و موضوعي براي جامعهاي
مثبت باش��د و براي جامعه ديگر موجب ناامني گردد،
مثال حجاب براي ما شاخص امنيت محسوب ميگردد
و براي جوامع ديگر موضوعي امنيتي نيست.
بنابراي��ن ،ما باي��د از علمهاي امني��ت صحبت كنيم.
همچنين ما مخالف تجربه نيس��تيم اما ميگوييم كه
رهيافت تجربي كافي نيست .با توجه به مقدمات ارائه
شده  ،بحث ما در خصوص فلسفه علم امنيت است كه
دانشي درجه دو محسوب ميگردد.
آيا ما ميتوانيم از امنيت اس�لامي س��خن بگوييم؟ ما
ميتواني��م از دانش اس�لامي امني��ت صحبت كنيم؟
اساس��ا تفاوتي رويكردي بين دانش��مندان مسلمان و
شيوههاي امروزي علم وجود دارد .عالمان مسلمان به
اين مش��كلي كه امروزه همه چي��ز را تجزيه ميكنند
نبودند .آنها در صدد پاس��خگويي به نيازهاي انس��انها
بودن��د و اين نيازها را با توج��ه به “اليههاي وجودي”
انسان پاسخ ميدادند .انس��ان عقلي دارد و نفسي .در
قرآن به عقل ،روح نيز گفته ش��ده است و نفس نيز به
صورت «تقوي» و «جور» معرفي ميگردد .اليه س��وم
نيز خود مادي جسم ماست.
همچنين دانشمندان مسلمان معتقدند كه اسالم سه
بخش دارد:
1)1اصول دين (اعتقادات) يا جهانبيني كه ميبايست
توسط عقل مورد ارزيابي قرار گيرد؛
2)2مباحث حوزة اخالق (نظام رذايل و فضايل) ؛
3)3فقه (مربوط به حوزه رفتار و ظواهر)
در فلسفه علم امنيت از ديدگاه اسالم ،امنيت به بقاي
دنيوي و بقاي اخروي گره خورده است.
اما در نظام دانشگاهي به اليههاي وجودي آدمي توجه
نميشود و صرفا به بعد جسمي و دنيوي انسان تاكيد
گذارده ميش��ود .اما نظريه امنيت اس�لامي در صدد
پاسخگويي به هر سه الية وجودي انسان است.

موضوعات مطالعاتي انديشكده امور اجتماعی تصویب شد
انديشكده امور اجتماعي ،جمعيت و نيروي انساني در
سه ماهه اول س��ال جاري 5 ،جلسه علمي را برگزار
نموده كه مهمترين اقدامات انجام ش��ده بدين ش��رح
است:
نخست ،تدوين برنامه انديش��كده و نيز فعاليتهاي
مربوط��ه بدان در س��ال ج��اري :اين برنام��ه در پنج
محور كلي شامل :مباني الگو ،تعريف و شاخصهاي
پيش��رفت ،تدوين وضعيت مطلوب ،فراتحليل وضع
موج��ود ،بررس��ي و نقد تجربيات توس��عه و تحليل
مسائل پيشرفت ايران تدوين و مورد تصويب اعضاي
انديشكده قرار گرفت.
دوم ،تدوي��ن پي��ش نوي��ش مباني انديش��كده و نيز
برگزاري جلس��ه نقد و بررس��ي آن :مباني انديشكده
امور اجتماعي ،جمعيت و نيروي انساني توسط دكتر
غالمرضا غفاري استاد رش��ته جامعهشناسي دانشگاه
ته��ران در حال تدوين اس��ت .پيش نوي��س اول اين
گ��زارش در جلس��ه  93/3/21ارائه گردي��د و مورد
نقد و بررس��ي اعضاء قرار گرفت .ايشان در گزارش
خود پيرامون مباني توس��عه اجتماعي ،آن را در قالب
دو جنبه نظري و سياس��تي مورد بحث قرار دادند :از
حيث نظري توجه به توس��عه اجتماعي نيازمند تأمل
به اين سازه در ساحتهاي چهارگانه هستي شناسي،
معرفتشناس��ي ،ارزششناسي و روششناسي است.
بعد سياستي يا عملي ،شامل مواردي از قبيل الزامها و
پيششرطها ،رسالت و مطلوبهاي توسعه اجتماعي
است .در مجموع با انجام مطالعه الزم و مستند كردن
چني��ن مباحثي ،مباني پيش��رفت در انديش��كده امور
اجتماعي ،جمعيت و نيروي انساني تا ماه آينده تدوين
خواهد شد.
س��وم ،تصويب موضوع��ات مطالعاتي در راس��تاي

برنامهه��اي انديش��كده :با توجه به تهيه كارنوش��ت
نخس��ت انديش��كده و نيز روشن ش��دن محورها و
موضوعات آن و نيز در راس��تاي اهداف و برنامههاي
مركز در سال جاري ،موضوعات مطالعاتي انديشكده
مورد بررسي مجدد قرار گرفتند و  8موضوع به عنوان
ابعاد مختلف پيش��رفت اجتماعي براي مطالعه توسط
اعضاي انديش��كده انتخ��اب و م��ورد تصويب قرار
گرفتند.
چهارم ،تهي��ه و تصويب راهنماي تكنگاش��تهاي
مطالعاتي پيرامون ابعاد پيش��رفت اجتماعي :با عنايت
به وجود س�لايق و تنوع رويكرده��ا در پرداختن به
روشها و بس��ط موضوعات و محورهاي پيش��رفت
و ني��ز در جهت مستندس��ازي گزارش��ات در آينده،
ضرورت تنظيم راهنماي دس��تورالعمل گزارش هاي
مطالعاتي توس��ط اعضاي انديش��كده پيرامون ابعاد و
مؤلفههاي مختلف پيشرفت اجتماعي احساس گرديد
تا ضمن اس��تفاده از قواعد و س��اختاربندي يكسان،
افراد نيز در س��ازمانبندي مطالعات علمي خود از آن
به��ره مند گردند .و ني��ز زمينه بهرهبرداري مقتضي و
علم��ي را براي مركز و ديگر محققان فراهم آورد .در
مجموع تدوين نهايي گزارشهاي مطالعاتي پيش سند
پيش��رفت اجتماعي در قالب تك نگاشتهاي علمي
پس از نقد و بررسي فراوان در قالب پنچ فصل شامل؛
فصل اول :كليات موضوع؛ فصل دوم :ادبيات و مباني
نظري ،فصل س��وم :روششناس��ي موض��وع؛ فصل
چه��ارم :توصيف و تحليل وض��ع موجود و مطلوب
ابعاد پيش��رفت؛ فصل پنجم :آسيبشناس��ي تحليل
وضع موجود و مطلوب ابعاد پيشرفت؛ و فصل ششم:
تحليل وضعيت و تبيين اهداف ،راهبردها و اقدامات
اساسي ،مورد تصويب قرار گرفت.

فضایمجازی

شورای تخصصی حوزوی به تدوین الگوی پایه پرداخت
نهمین جلس��ه شورای تخصصی حوزوی مرکز الگوی
اس�لامی ایران��ی پیش��رفت ،با حضور حجج اس�لام
والمس��لمین و آقای��ان رش��اد ،رجایی ،علیدوس��ت،
میرمعزی ،حسینی ،پناهی ،ثابت ،یوسفزاده و آقای
متقیان به صورت ویدئوکنفرانس بین مراکز تهران و
قم برگزار ش��د .در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی
چند از قرآن کریم ،حجتاالسالموالمس��لمین رشاد،
رئیس ش��ورای ح��وزوی ،طرح موضوع ق��دمنهادن
در گام چهاردهم نقش��ه راه طراحی الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت ،با موضوع «طراح��ی الگوی پایه»
و وظیفه مهم و نقش برجس��ته ش��ورای حوزوی در
این خصوص را مطرح نموده و فرمودند :طراحی یک
مدل پایه و اجمالی از الگوی پیشرفت ،یکی از عوامل
تعیینکنن��ده در طراحی الگو ب��وده و این مدل پایه،
باید بر اس��اس یک مدل تجربی تهیه و تدوین گردد.
طراحی الگو ،یک مس��ئله مقطعی نبوده و موضوعی
مهم و سرنوشتس��از اس��ت .این کار ،یک مأموریت

عظیم تاریخی است که بر عهده ما قرار گرفته است و
ما باید بدانیم که داریم تاریخسازی میکنیم و مسأله
فقط نوشتن یک سند متعارف نیست .همان طور که
رهبر معظم انقالب فرمودهاند :این سند فراتر از همه
اسناد باالدستی است و اگر ما نتوانیم الگوی پیشرفت
را طراحی و به اج��را بگذاریم ،گویی انقالب تا کنون
کاری نکرده است .دستور بعدي جلسه ،ارائه گزارش
علمي و اجرايي «همايش پيش��رفت از منظر قرآن و
حديث» بود كه توس��ط حجت االسالم و المسلمين
رجاي��ي ،دبير ش��وراي حوزوي و دبي��ر اين همايش
قرائت ش��د .گفتني اس��ت همايش مذكور قرار است
در بهمن ماه س��ال  93در ش��هر مق��دس قم برگزار
گردد .آخرین دستور جلسه ،بررسی طرح پیشنهادی
مصاحب��ه با علم��ا ،اعاظم ،نخب��گان و صاحبنظران
حوزوی و انتش��ار مصاحبهها ب��ود که پس از بحث و
بررسی و تبادل نظر میان شرکتکنندگان در جلسه،
با انجام اصالحاتی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
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آسيبشناسي برنامههاي توسعه در ايران
اشاره :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در
سال  1388پژوهشی درباره آسيبشناسي برنامههاي
توسعه در کشور انجام داد و نتایج آن را منتشر نمود.
آنچه در ادامه می خوانید گزارش کوتاهی از مفاد و
نتایج این آسیب شناسی است:
علي رغم اين كه برنامه ريزيهاي توسعه در كشور ما
سابقهاي نسبتا طوالني داشته و از جمله پيشگامان
تدوين برنامه هاي توسعه بوده است ،متأسفانه
شاهد كم تحركي و رشد اقتصادي اندك در كشور
بودهايم .در عين حال كشورهايي نيز وجود دارند كه
با سابقه برنامهريزي حتي كمتر از دو دهه ،اكنون از
لحاظ معيارهاي رشد و توسعه يافتگي چندين دهه
از ما جلوتر افتادهاند .همه اين اتفاقات در حالي رخ
داده است كه كشور ما از لحاظ منابع غني ،موقعيت
جغرافيايي و الزامات رشد و توسعه اقتصادي همواره
جايگاه مناسبي در ميان كشورها داشته است .حال
اين سؤال پيش مي آيد كه چرا با فراهم بودن شرايط
رشد و توسعه و با وجود سابقه طوالني در امر برنامه
ريزي و صرف منابع ملي در تدوين برنامه هاي توسعه،
همواره با معضل اجرا نشدن برنامه ها و اثربخش نبودن
آنها مواجه بوده ايم؟ .در اين گزارش سعي شده است
با گردآوري نظرات نخبگان و کارشناسان توسعه
و همچنين مجريان امر تدوين و اجراي برنامه هاي
توسعه قبلي ،از طريق مطالعات كتابخانه اي و مصاحبه
هاي حضوري ،آسيبهاي اساسي برنامه هاي توسعه
استخراج شود.
 .۱مدل آسيب شناسي برنامه هاي توسعه
علي رغم ضرورتي كه در نظم دهي به ابعاد مختلف
آسيب هاي برنامه هاي توسعه و بررسي آنها
درقالب يك مدل جامع وجود داشته است ،بررسي
پارادايمهاي حاكم ،اغلب به طور پراكنده و محدود به
يك يا چند بعد خاص بوده است .يكي از مشكالتي
كه برنامه هاي توسعه كشور همواره با آن مواجه
بوده اند ،عدم توجه كافي به شرايط حاكم بر محيط
برنامهريزي در مراحل تدوين و اجراي آنها بوده است.
فرايند برنامه ريزي ،اجرا و نظارت بر برنامهها همواره
در دل محيطي شكل ميگيرند كه در اين گزارش
از آن به عنوان«شرايط محيطي حاكم بر برنامههاي
توسعه در كشور» ياد شده است .اين شرايط كه بعضا
تحت عناويني چون «شروط صفر برنامه» يا «پيش
نيازهاي برنامهريزي» ياد شده است ،شامل مواردي
چون فقدان فهم مشترك در سطح مفاهيم توسعه،
فقدان نظام آماري قابل اطمينان و اثربخش ،فقدان
ساختار سياسي و اجتماعي اصالح شده حاكم بر
برنامهها و عدم هماهنگيهاي قانوني الزم مابين آنها
مي باشد.
دسته دوم آسيب ها معطوف به مشكالت و نواقص فرايند
برنامه ريزي ميباشد .هر برنامهاي با توجه به اهداف
از پيش تعيين شده خود ،فرايند به خصوصي را براي
تدوين و تكميل طي ميكند .دركشور ما سياستهاي

كلي برنامههاي توسعه از سوي مقام معظم رهبري پس
از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به
دولت به عنوان مجري برنامههاي توسعه ابالغ ميشود .از
سوي ديگر وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي نيز نيازها ،
برنامهها و پيشنهادهاي خود را براي يك دوره پنج ساله
تدوين كرده و به منظور تلفيق به معاونت برنامه ريزي
و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و
برنامه ريزي سابق ) ارسال ميكنند .اين نهاد نيز پس از
تلفيق ،آن را براي تصويب نهايي در اختيار مجلس شوراي
اسالمي قرار مي دهد .البته در مجلس شوراي اسالمي
نيز بخشهاي مختلف برنامه ابتدا در كميسيونهاي
تخصصي و سپس در كميسيون تلفيق مورد بررسي
و بازبيني قرار ميگيرد .اين فرايند كه توسط چرخه
عظيمي شامل رهبري ،مجمع تشخيص مصلحت ،دولت
و مجلس طي مي شود ،داراي ضرورياتي مي باشد كه
عدم رعايت آنها سبب بروز برخي از مشكالت خواهد شد.
دسته سوم آسيبها ،بعد از فرايند تدوين و در محتواي
برنامه قابل بررسي هستند .در اين بخش ،محتواي
برنامه مورد بررسي و مميزي قرار گرفته و برنامههاي
تدوين شده از حيث محتوي و همخواني با اولويتهاي
كشور ،ميزان عملياتي بودن و مواردي از اين قبيل
مورد بررسي قرار مي گيرند.
دسته چهارم آسيب ها ،معطوف به حوزه اجرا مي باشد؛
آسيب هايي كه درواقع نشئت گرفته از مراحل قبل
ميباشد اما خود را در مرحله اجرا به نمايش مي گذارند.
در ادامه چهار آسيب ياد شده به تفكيك طرح و
بررسي ميشوند.
 .۲ايرادات مربوط به شروط صفر يا پيش نيازهاي
برنامه ريزي
به آن دسته از ايراداتي اشاره دارد كه به مرحله ماقبل
برنامه ريزي برميگردد .بنا بر اعتقاد كارشناسان
توسعه ،پيش از شروع به تدوين برنامه توسعه ،الزم
است به ضرورت مهيا شدن بسترهاي برنامه ريزي
متناسب با شرايط كشور توجه شود .برخي از اين
آسيب ها به شرح ذيل مي باشند:
•فقدان فهم مشترك در سطح مفاهيم توسعه
•عدم وجود اطالعات و آمارهاي جامع ،به هنگام و
در دسترس
•ساختار سياسي اجتماعي كشور
•كاستي ها و ناهماهنگي هاي قانوني درخصوص
برنامه ريزي
 .۳ايرادات مربوط به فرايند برنامه ريزي
•به مشاركت نگرفتن ذينفعان و عدم حصول اجماع و
توافق در برنامه هاي توسعه
•مداخله قانوني ديدگاه هاي غيركارشناسي در برنامه
هاي توسعه
•مالحظات مرتبط با زمانبندي فرايند برنامه ريزي
•آسيبهاي ناشي از تقدمات و تأخرات زماني
غيرمنطقي در فرايند تدوين برنامه
•نگاه بودجه اي به برنامه در دستگاه ها و بخشها

•نگاه فصلي و عدم استمرار برنامه ريزي
•تركيب كارشناسي برنامه ريزان
•تمركزگرايي در برنامه ريزي
 .۴ايرادات مربوط به محتواي برنامه
•ابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستي و برنامه هاي
ميان مدت
•عدم اجماع بر مكاتب و پارادايم هاي اقتصادي برنامه
ها
•جامعيت برنامه ها و عدم اولويت گذاري صحيح در
اهداف برنامه
•كلي و تفسيربردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن
افراطي برخي ديگر
•عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي
صحيح ميان اجزاي برنامه
•باثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به
سناريوهاي احتمالي در آينده
•عدم وجود برنامه هاي اجرايي و عملياتي
•عدم توازن بين هزينه و مطلوبيت هاي نيل به هدف
•عدم همخواني با برنامه هاي توسعه قبلي
•بلندپروازانه بودن اهداف برنامه
•فقدان پيوند بين بودجه ساليانه با برنامه هاي مصوب
•دولتي زدگي در برنامه
•عدم توجه به برنامه ريزي فضايي و منطقه اي
•تداخل مفاد برنامههاي توسعه با شرح وظايف
دستگاهها
•عدم همسويي و يكپارچگي برنامه هاي بخشها ،در
مسير نيل به اهداف ملي
•غلبه رويكردهاي كمي و تكنيك هاي اقتصادسنجي
بر تحليل هاي سياستي
•عدم وجود تعاريف دقيق و مشخصاز اصطالحات
برنامهاي
 .۵ايرادات مربوط به اجراي برنامه
•سرعت و گستردگي تحوالت سياسي -اقتصادي در كشور
•وجود برنامه هاي ديگر با اولويت باالتر
•قابليتهاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامه
هاي گسترده
•ضعف سازوكارهاي نظارتي
•بي تأثير بودن گزارش عملكردها بر روندهاي اجرايي
•عدم درك صحيح مجريان از مفاد قانون
•انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون
•تداخل تقويم زماني برنامه ها با تقويم سياسي كشور
•عدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم براي اجراي
قوانين
•عدم انتخاب صحيح مجري
•فقدان معيارهاي مشخص براي انتخاب موضوعات
سياستي
•فقدان ارتباط منطقي بين جداول كمي و محتواي
برنامه ها
•فقدان ابزارهاي سياستي متناسب با هدف
•پديده جلوتر بودن از برنامه
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چکیدهمقاله

طراحي و ارائه مدل سنجش توسعه
فرهنگي شهري بر اساس رويكردهاي
تفكر هوشمند و ظرفيت سازي فرهنگي
اين مقاله توس��ط آقايان دكتر علي عطافر و س��عيد
آقاسي نگاشته ش��ده و در فصلنامه مطالعات جامعه
شناختي شهري ،شماره  ،4پاييز  1391منتشر شده
اس��ت .نگارن��دگان معتقدند توس��عه فرهنگي يكي
از ابعاد اصلي فرايند توس��عه محس��وب مي ش��ود به
گونهاي كه زمينه و بس��تر مناس��ب را براي توس��عه
فراهم ميس��ازد .توس��عه فرهنگي هم علت توسعه و
هم معلول آن بوده و محوري ترين هدف در توس��عه
فرهنگي ،كمال انسانيت است.
امروزه يكي از بحث انگيزترين مباحث بويژه در جوامع
در حال توسعه ،موضوع فرهنگ و توسعه شهري بوده و
در چنين فضايي ،توسعه به عنوان فرايندي چند بعدي،
تالش براي بهبود زندگي مادي و معنوي انساني تلقي
شده و فرهنگ به منزله بنيان زندگي فكري و معرفتي
جامعه محسوب مي شود .ارتباط متقابل اين دو ،امكان
رش��د توانايي هاي انس��ان را فراهم مي آورد .در اين
مقال��ه ضمن تبيين نظريه ه��ا و رويكردهاي مختلف
توس��عه فرهنگي ،توس��عه فرهنگي شهري به تفصيل
بررس��ي شده و نهايتاً مدل بومي بر اساس آميخته دو
رويكرد تفكر هوشمند و ظرفيت سازي فرهنگي براي
توسعه فرهنگي شهري ارائه ميگردد.

نقش نفت در
توسعه اقتصادي ايران
اي��ن مقاله توس��ط آقاي��ان دكتر علي عب��اس مصلي
نژاد ،دانش��یار دانش��گاه امام صادق (ع) و حسين شيخ
زاده نگاشته شده و در فصلنامه سياست ،شماره ،28
زمستان  1392منتشر شده است .نگارندگان معتقدند
نف��ت و س��اختار اقتص��ادي ناش��ي از آن در تحوالت
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ايران نقش مهمي دارد.
اقتص��اد ايران ت��ا حد زيادي به صادرات نفت وابس��ته
است .تقريباً  50درصد از درآمدهاي ملي بودجه و 80
درصد از صادرات كش��ور از منابع نفتي تامين ميشود.
در دههه��اي مختلف روند افزايش قيمت و درآمدزايي
نفت متف��اوت بوده و در دهه  80و فواصل س��الهاي
( 85-89برنامه چهارم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي) به اوج خود رسيده است.
اگرچه افزايش قيمت نفت به صورت مقطعي در بهبود
وضعيت برخي از شاخصهاي اقتصادي در كشور موثر
بوده ،اما به طور كلي نفت نتوانسته است شاخصهاي
كيفي توس��عه اقتصادي از قبيل رفع فق��ر ،بيكاري و
نابرابري را بهبود بخشد.
براس��اس نتاي��ج پژوه��ش ،درآمد نف��ت در دهه هاي
گوناگون باوجود جهت گيري برنامهها به سوي اشتغال
زاي��ي و فقر زدايي ،ب��ه رفع فقر  ،بي��كاري و نابرابري
نينجامي��ده و حتي به تش��ديد وخامت ش��اخصهاي
نابرابري در كشور منجر شده است.

مصاحبه کوتاه

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و مباحث پیرامون آن
دفتر حوزوي مركز طي مصاحبهاي با حجتاالسالم
والمسلمین مهدی نیازی شاهرودی ،عضو انديشكده
فقه و حقوق اسالمي مركز ،سئواالتي را در خصوص
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت و مباحث پیرامون
آن طرح نموده كه در ادامه آمده است.
•لطف� ًا پیش�رفت را از دی�دگاه خ�ود تعریف
نمایید؟
پیش��رفت عبارت اس��ت از حرکت به جلو ،به سمت
مطلوب و گام به گام به سوی هدف و ایده آل ،یعنی
حرکتی فعال و پویا ،لذا در این تعریف ،تعبیر حرکت
در برابر س��کون قرار دارد ک��ه در متن آن تغییر از
وضعیت موجود هم نهفته است .می توان دو تعریف
ارزش��ی و توصیفی از پیش��رفت بیان ک��رد .تعریف
ارزش��ی پیش��رفت اش��اره دارد به این که پیشرفت
هنگام��ی به وقوع می پیوندد ک��ه تغییرات هرچند
مثبت در راس��تای اهداف وخواسته های مورد نظر
باشد ،در این تعبیر نگاه ارزشی می تواند گونه ای از
تغییرات را که در یک جامعه مثبت قلمداد ش��ده و
پیش��رفت خوانده میشود ،در جامعهای دیگر منفی
انگارده و پس��رفت خطاب کند ،لذا چنین برداشتی
تأکید بر این امر است که پیشرفت در بستر فرهنگ
رخ می دهد ،بدان وابس��ته است و بلکه رکن رکین
آن میباش��د و از این رو مفهومی هنجاری ـ ارزشی
محس��وب میش��ود .اما تعریف توصیفی پیش��رفت
ب��ر جهت داری و س��اماندهی پیش��رفت تکیه دارد
و ای��ن که پیش��رفت هرگونه تغییری نیس��ت .بلکه
مجموع��های از تغییرات جهتدار و س��امانیافته به
حساب میآید.
•به عنوان یک کارش�ناس اسالمی ،چگونگی
ن�گاه اسلام ب�ه مقوله پیش�رفت م�ادی و
تکنولوژیک را توصیف می فرمایید؟
بط��ور کلی ادی��ان الهی عموماً و دین مبین اس�لام
خصوصاً نه تنها بر پیشرفت مادی و اقتصادی تأکید
داشتهاند ،بلکه چه بسا َمشرعه و سرچشمه پیشرفت
و توس��عه بودهاند و این سخن صرف یک ادعا نیست
بلکه ای��ن معنا در متون دینی و کلمات و س��خنان
رس��والن الهی و اصح��اب صادق آنان آمده اس��ت.
آموزههای متعالی و مفاهیم غنی دینی چه در عرصه
احکام و چه در عرصه تعالیم (بنابر یک تعریف احکام
مربوط میش��ود به آموزههای دینی در مقام عمل و
تعالیم مربوط می ش��ود به آموزههای دینی در مقام
نظر ).نگاه خ��اص و ویژه به این مقوله داش��تهاند و
در آنها مفاهیمی از قبیل :رونق اقتصادی ،شکوفایی
اقتصادی ،خوداتکای��ی اقتصادی ،عدالت اقتصادی و
معنویت اقتصادی نهفته اس��ت و اساساً القاء این نوع
تفکر ک��ه ادیان الهی با مقوله پیش��رفت بیگانه و یا
تعبیر به عدم همخوانی تعالیم وحیانی با پیشرفت و
یا احیاناً ضد آن قلمداد کردن ،از جمله القائاتی است
که از س��وی افرادی که یا با معارف ادیان آش��نایی
ندارن��د و ی��ا از روی خطا ب��ه افراد جامع��ه منتقل
میگردد و لذا پیش��رفت حت��ی از نوع مادی نه تنها
ج��دای از دین تلقی نمیگردد ،بلکه در متون دینی

و تعالیم وحیانی بدان تصریح ش��ده اس��ت .آنچه كه
قابل ذكر است اين است كه تمدن اسالمی ،پیشرفت
مادی را می خواهد اما برای امنیت ،آس��ایش و رفاه
مردم و همزیس��تی مهربانانه انس��انها با یکدیگر در
چارچوب نظام حقوقی اخالقی ،اس�لام البته مبتنی
بر فه��م و درک صحیح و روشمند از متون و منابع
دین��ی به دور از هر گونه خراف��ه ،تعصب و پیرایه با
در نظر گرفتن تمامی جوانب و عرصه ها متناسب با
ش��رایط و مقتضیات زمان و مکان .اما مسیحیت در
طی هزار س��ال نتوانست تحول عمده ای در اروپا به
وج��ود آورد و آن را به عصر تاریکی کش��اند و علم و
دی��ن را به صف بندی در مقابل یکدیگر وادار نمود و
فجایع اواخر قرون وسطی و تفتیش عقاید و شکنجه
و کش��تار دانشمندان و متفکران آن دیار را به دنبال
خود آورد.
•جنابعالی روش شناسی و روش مناسب برای
طراحی الگو را چه می دانید؟
روش عبارت است از مجموعه فعالیتهای هماهنگ
و متناظر که برای رسیدن به هدفی صورت میگیرد.
بر این اساس استخراج الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و ترسیم وضع مطلوب (تهیه و تدوین جامعیت الگو)
میبایس��ت مبتنی بر روششناسی متناسب با خود
باشد .در خصوص مدل روششناسی الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت با عنایت به متص��ل بودن معارف
اسالمی به منبع سرشار و غنی وحی (قرآن و سنت)
و همچنین منابع علمی ما در ساحتها و زمینههای
مختلف عل��وم دینی ،در طول این ه��زار و چندین
س��ال که حاصل تالش و کوشش عالمانه و مجدانه
بزرگان و دانشمندان اسالمی علیالخصوص عالمان
شیعی میباشد ،این حوزه از ظرفیتهایی برخوردار
اس��ت که مکاتب دیگر فاقد آن میباش��ند ،بنابراین
مدل برنامهریزی و از جمله
طراحی
بهترین ش��یوه
ِ
ِ
مدلهای پیشرفت در نظام جمهوری اسالمی ایران
بازگشت به همین گنجینههای ارزشمند و گرانقدر
است و همانطور که بیان شد پیشرفت در همه ارکان
و بخشهای کش��ور و جامعه مستلزم ایجاد تغییر و
حرکت میباشد و حرکت همواره از مبدئی آغاز و به
قصد رسیدن به مقصدی ادامه مییابد .بطور خالصه
این س��یر عبارتند از )1 :شناخت وضعیت موجود از
طریق تحلیل و بررس��ی دقیق  )2تبیین و ترس��یم
وضعیت مطلوب و ایده آل از طریق منابع یاد ش��ده
در ش��ئون و عرصههای مختل��ف (فرهنگ ،اقتصاد،
اجتماع ،سیاس��ت ،امنی��ت و رف��اه و )3 )...تحلیل
فاصل��ه وضع موجود با وضع مطلوب و تعیین برنامه
برای این مرحله ،چرا که تا رس��یدن به یک مدل و
طرح الگوی پیش��رفت طبعاً گذشت زمان و مقطعی
الزم است و برای رسیدن و تحقق الگو ،باید وضعیت
قبل از آن زمان هم مش��خص گ��ردد و  )4تعیین و
تدوین راهبردها ،اهداف و برنامههای عملیاتی برای
کاهش این مدت و فاصل��ه و همچنین تحقق طرح
الگوی پیشرفت.
ادامه دارد...
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گزارش جلسات انديشكده فرهنگ در سال جاري
از ابتداي سال جاري تاكنون اندیشکده فرهنگ 13
جلس��ه برگزار کرده كه از اين تعداد هشت جلسه
مربوط به خود انديش��كده و پنج جلسه نيز مربوط
به كارگروه هنر (وابسته به انديشكده فرهنگ) بوده
اس��ت .از جمله مهمترين آنها ميتوان به جلسات
مشترك با نمايندگان ساير انديشكدهها در راستاي
بررس��ي چگونگي تعامل منس��جم و س��ودمند با
آنان بر مبناي متوني كه پيش��تر از س��وي اعضاي
انديشكده فرهنگ ارائه شده بود اشاره كرد.
در اين راس��تا بيس��تويكمين جلس��ه انديشكده
فرهنگ به كيفيت تعامل انديشكدههاي فرهنگ و
اقتصاد اختصاص داشت كه موضوعاتي چون رابطه
نظ��ام فرهنگي با نظام اقتص��ادي و اولويتگذاري
ميان آن دو ،جايگاه مس��ائلي نظير وقف در اقتصاد
جامعه ،نق��ش فرهنگ در تقوي��ت اقتصاد بومي و
توليد ملي ،آثار تبليغات تجاري فزاينده رس��انهها
بر فرهنگ ،پيوس��تگي فرهنگ و اقتصاد در سنت
اس�لامي ،تفاوتهاي فرهنگي نظ��ام اقتصادي ايران
و غ��رب و رويك��رد تمدني مرحوم دكتر حس��ين
عظيمي ب��ه توس��عه و جايگاه فرهنگ ب��ه عنوان
ش��اكله جامعه در توس��عه از نگاه اي��ن اقتصاددان
بزرگ ،مهمترين محورهاي اين جلس��ه را تشكيل
ميداد .در اين جلس��ه همچنين حوزههاي زير به
عنوان س��احتهاي اصلي تعامل فرهنگ و اقتصاد
مطرح شد:
 )1فرهنگ اقتصادي ش��امل فرهنگ توليد ،توزيع،
مص��رف و فرهنگ كار ،انفاق ،وق��ف و صدقات كه
عمدتا ميبايست توسط انديشكده فرهنگ تعريف
شود.
 )2اقتص��اد فرهن��گ؛ كه ناظر ب��ر صنعت فرهنگ
بوده و در حال حاضر در كشور ما ضعيف است .در
مجموع حمايت الزم از اين صنعت به عمل نميآيد
و در نظام بانكداري ما نيز تعريف نشده است .
در پاي��ان اي��ن جلس��ه ك��ه آقاي موح��دي دبير
انديش��كده اقتصاد هم در آن حضور داش��ت مقرر
شد انديشكده اقتصاد نيز ضمن بررسي ديدگاههاي
مطرحش��ده ،متقاب�لا ديدگاههاي خ��ود را درباره

تعامل دو انديشكده به صورت مكتوب به انديشكده
فرهنگ ارائه نمايد.
نح��وه تعامل انديش��كده فرهنگ و عل��م موضوع
بيس��تودومين جلسه انديش��كده فرهنگ بود .در
ابتداي اين جلس��ه گزارشي از روند مباحث مطرح
ش��ده در اندیش��کدهی علم در مورد ماهیت علم،
ش��ناخت ماموریت مرکز و وظايف اندیش��کده علم
ب��ر مبنای آن از س��وي دكت��ر حميدرضا فرهمند
به عنوان نماينده اين انديش��كده ارائه ش��د .بر اين
اس��اس براي مرتبط كردن پيشرفت و علم ،مدلي
مفهومی متشكل از سامانه علم و سامانهی صنعت
در انديشكده علم طراحي شده كه یکی از مباحث
مه��م در ه��ر دو س��امانه حوزهی فرهنگ اس��ت؛
چه فرهن��گ حوزهی علم (فرهن��گ علمی) و چه
فرهنگي كه به منظور توسعه باید حاکم باشد.
بر مبناي مباحث فوق ،مسائل ديگري هم از سوي
اعض��ا در مورد چگونگ��ي زمينهس��ازي علم براي
پيش��رفت فرهنگ ،مهندسی علم از منظر اسالمی
و تح��ول در علوم انس��انی مورد بح��ث قرار گرفت
و اين انديشه مطرح ش��د كه اندیشکدهی فرهنگ
باي��د با توجه به نگرش و فرهن��گ دینی ما درباره
فرهنگ پیشرفت علم کار کند .به منظور هماهنگي
بيش��تر صورت مذاكرات فوق پس از آماده سازي و
ويرايش در اختیار اندیش��کده علم و نيز مركز الگو
قرار گرفت.
در بيستوس��ومين و بيس��توچهارمين جلس��ات
انديش��كده فرهنگ نيز كيفيت تعامل انديش��كده
فرهن��گ با انديش��كدههاي معنوي��ت و خانواده با
حضور آقای س��اجدينيا دبير انديشكدههاي مزبور
مورد بحث قرار گرفت.
در جلس��هاي ك��ه ب��ه منظ��ور بررس��ي تعام��ل
انديش��كدههاي فرهنگ و معنويت برقرار شد ،پس
از ارائه گزارش��ي از روند انجام كار در انديش��كده
معنوي��ت از س��وي دبير اين انديش��كده ،اين نكته
كلي��دي تقريبا م��ورد اجماع همه ق��رار گرفت كه
فرهنگ و معنويت حوزههاي��ي درهم تنيده و غير
قابل تفكيكاند و چگونگي بسط و تعميق معنويت
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از طري��ق نظ��ام سياس��ي ،اقتص��ادي ،فرهنگي و
اجتماعي (توجه انديش��كده معنوي��ت به ظرفيت
و مس��ئوليت س��اير انديش��كدهها) نيز مورد بحث
قرار گرفت .همچنين اين بحث مطرح ش��د كه در
علوم انس��اني براي تبیین يك حوزه علمي نياز به
 -1نظري��ات در آن حوزه  -2متدولوژي و روش و
 -3مجموعهاي از واژگان و اصطالحات علمي داريم
كه در مورد فرهنگ هر س��ه اينها موجود است ،اما
در مورد معنويت خود اين انديش��كده بايد در اين
س��ه زمينه فعاليت كند .در غ��رب نظريهپردازي و
دس��تگاههاي فكري در اين زمين��ه وجود دارد اما
بايد بين معنويت ما و آنها تفكيك قائل شويم.
مس��ائلي چون چگونگي شناس��ايي و اصالح بخش
ناكارآمد نظام تحصیالت کشور ،نظام اشتغال ،نظام
معماری و شهرس��ازی ،نظام سیاسی و سایر نظام
ها از طريق نظام فرهنگی كش��ور با عنايت به نقش
کلیدی خانواده در ش��کل گیری تحوالت فرهنگی
جامعه ،س��ازوكار شناس��ايي و اصالح تعامل ميان
نظام خان��واده و نظام فرهنگی کش��ور و چگونگي
تعامل اندیشکدههاي فرهنگ و خانواده در راستاي
تبديل نقش رس��انههاي مدرن در مورد خانواده و
کارکرد فرهنگی آن به نقش��ي سازنده در راستاي
پيشرفت كش��ور نيز محورهاي مهم بحث پيرامون
تعامل انديش��كده فرهنگ و انديش��كده خانواده را
تشكيل ميداد.
به موازات اين جلسات ،كارگروه هنر نيز طبق روال
قبلي خ��ود ادامه يافت كه موضوع��ات كلي زير و
زيرمجموعهه��اي آنه��ا مورد بح��ث و واكاوي قرار
گرفت و در مواردي نيز به تصويب نهايي رسيد:
1.1عناوينی که در اولويت انديشهورزي هستند
2.2آيين نامه اجرايي كارگروه هنر
3.3رصد مبنا پردازانه هنر
4.4رصد نظام پردازانه هنر
5.5رصد راهبردي بازخوردها
6.6رص��د گذار ب��ه الگوي پيشرفتش��ناخت هنر و
هنرشناخت پيشرفت

چکیدهمقاله

دانشگاه تمدنساز؛ الگوي توسعه بومي و تعميق همبستگي ملي
اين مقاله توس��ط آقايان دکتر عل��ي آدمي ،صادق
آبس��االن و مه��دي خضري��ان انجام ش��ده كه در
فصلنامه مطالعات ملي در س��ال  1390منتشر شد.
در اين مقاله آمده اس��ت كه :دانشگاه داراي رسالت
هاي مختل��ف و متنوعي اس��ت ک��ه نخبهپروري،
کارآفريني ،پژوهشمحور بودن ،تمدنساز بودن و
 ...از نمونههاي آن است .آنچه در اين پژوهش مورد

مداقه قرار گرفته ،ويژگيها و شاخصهاي دانشگاه
تمدنس��از است .دانش��گاه تمدنس��از ،دانشگاهي
گفتمانساز در پاس��خ به ابهامات هويتي ،فرهنگي
و تمدني نض��ج گرفته از اوضاع متغي��ر بينالمللي
و ش��رايط داخلي در عصر جهانيش��دن است .اين
دانش��گاه با تکيه بر ايده و الگوي توس��عه اسالمي
ايراني با مدلي مش��روح ،زمينههاي تقويت گفتمان

همبس��تگي مل��ي را از نظ��ر يک نظام سياس��ي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي باثبات فراهم آورده
و ش��کلگيري انس��جام اجتماعي و وحدت ملي و
همچنی��ن زمينه را براي توس��عه مت��وازن در تمام
ابعاد مختلف آن فراهم ميکند؛ توس��عهاي که همه
جانب��ه ،مت��وازن ،پايدار ،دانشبني��ان و دينمحور
ميباشد.
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معرفی پایاننامه و رساله

مفهوم سازی منابع ملی در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

این پایان نامه توس��ط آقای رسول نیکنام در مقطع
کارشناسی ارش��د دانش��کده حقوق و علوم سیاسی
دانش��گاه عالمه طباطبایی با راهنمایی دکتر حشمت
اهلل فالحت پیش��ه و مشاورت دکتر ابراهیم برزگر در
سال  1392نگاشته شده است .در چکیده این پایان
نامه آمده اس��ت :در این تحقیق ما به دنبال جانمایی
مناب��ع ملی در نظریه و چارچوب کالن توس��عه ملی
که همان الگوی اس�لامی -ایرانی پیش��رفت اس��ت
میباش��یم .همچنین میخواهیم به فهمی دقیقتر از
مفهوم منابع و ش��یوههای تأثیر گذاری آن بر فرآیند
پیش��رفت بپردازیم .به این منظور نخست به توضیح
مفه��وم منابع ملی و ذکر انواع آن اقدام میکنیم .در
ادامه به منظور نش��ان دادن اینکه پیشرفت ماهیتی
هنجاری دارد نخست به تاریخچه مختصری از تمدن
و اندیش��ه غ��رب از دوران نوزایی به این س��و و روند
ش��کل گیری نگرش و اندیشه سرمایه داری و انسان
محوری اش��اره میکنیم و س��پس با کمک گرفتن از
نظری��ات انتقادی و دیدگاه آنه��ا در خصوص نظام
س��رمایه داری و اث��رات این دیدگاه ب��ر مقوله منابع
به نقد تجویز فرهنگ فراگیر و بالتبع الگوی توس��عه
فراگی��ر میپردازیم و تأکید ک��رده که در هر مکان و
زمان باید نظریه و یا الگوی توسعه بومی که به لحاظ
فرهنگی و اعتق��ادی ،اقتضائات زمانی و مکانی را در

نظر گرفته باشد ،مورد استفاده قرار گیرد و نقشه راه
پیشرفت ،مبتنی برآن باشد .برای تکمیل این دیدگاه
در ادام��ه ،در خصوص رابطه دین با فرهنگ صحبت
ک��رده و به مطلوبی��ت آفرین بودن دی��ن -همچون
فرهنگ -اش��اره میکنیم .و به این نتیجه میرس��یم
که اگر در پی دست یابی به الگوی پیشرفت اسالمی
ایرانی هس��تیم باید موت��ور محرکه مطلوبیت س��از
الگویمان همین فرهنگ متش��کل از زیرساختهای
دینی و ایرانی باش��د .در پایان ب��ا کمک مفاهیم به
دس��ت آمده و دس��تگاه تحلیلی ایجاد شده به نقد و
بررس��ی برخی مواد و بنده��ای برنامههای چهارم و
پنجم توس��عه با نگاه منبع محور ،میپردازیم .نتیجه
نهای��ی که از ای��ن پژوهش میگیریم این اس��ت که
مکت��ب چقدر در تأمین س��عادت بش��ری مثمر ثمر
میباش��د .زیرا با توجه به اهداف��ی که در هر مکتب
در نظر گرفته میشود ،ابزارهای خاصی برای رسیدن
به آن پیش��نهاد و به کار بسته شده و فرهنگ سازی
صورت میپذیرد .و نتیجه قطعی این اس��ت که مدل
زندگی بس��ته به نوع جهان بینی متفاوت میش��ود.
ن��گاه ب��ه منابع در دس��ترس و نحوه به��ره جویی از
آنه��ا هم در گ��رو همین نگرش و مکتب اس��ت .و
ما هم به عنوان انس��انی که نگ��رش الهی را پذیرفته
و از زاویه مکتب اس�لام که در گ��ذر زمان ،فرهنگ

بینالمللی

موسسه مطالعات راهبردي و توسعه فيليپين
)Institute for Strategic and Development Studies (ISDS

موسس��ه مطالعات راهبردي و توس��عه فيليپين توسط
گروهی از دانش��گاهیان در دانشگاه ديالمان فیلیپین در
ماه آوریل س��ال  1991میالدی به عنوان يك موسس��ه
مس��تقل آموزش��ی و به منظور حمايت از پژوهش هاي
سیاسي تاسیس شد .این موسسه جهت ارزیابی و تفسیر
مداوم تغیی��رات در امور ملی و جهان��ی برای مخاطبان
بی��ن الملل��ی ،منطق��ه ای و ملی ،غنی س��ازی آموزش
ب��ه دانش��گاهیان و تهيه اطالعات اوليه جهت سياس��ت
گذاريها تاسیس شده است .این موسسه شبکه ارتباطي
بين منطقهای براي اعضاي موس��س آن بويژه موسسات
مطالعات بين المللي و راهبردي  ASEANميباشد.
هدف موسس��ه مطالعات راهبردي و توسعه (،)ISDS
کم��ک به صلح و همکاری بی��ن المللی ،منطقه ای و
رفاه انساني از طریق تحقیق ،بحث و گفتگو ،انتشارات
و فعالیت های آموزش��ی اس��ت .رویکرد اين موسسه
شناس��ایی و بس��یج متخصصان در زمینه روابط بین
الملل ،مطالعات سیاسي و توسعه روستايي خواهد بود
تا طیف وسیعی از گزینهها را در تدوین سیاست های
محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی توليد نمايند .اين

موسسه مطالعات سیاس��ي خود را بر روي موضوعات
امنیت و توس��عه در سطوح مختلف حکومتي متمركز
كرده است .
موسسه  ISDSدارای چهار برنامه كليدي است:
برنامه مطالعات استراتژیک و امنیت
برنامه مطالعات بین المللی
توسعه ملی و برنامه حاکمیت محلی
حقوق بشر و برنامه های امنیتی بشر
خروج��ی های تحقیقاتی موسس��ه  ISDSبه صورت
منظم و مناس��بتي از طریق انواع فعالیتهای محلی،
منطق��های و بین المللی و نش��ریات از جمله میزگرد،
تك نگاش��ت و کتاب منتشر شده است .میزگردها به
عنوان ابزاری مهم جهت تولید اطالعات و بینشهای
مستند و انتشار فوری و وسیعتر نتایج تلقي ميگردند.
از دیگر خروجیهاي موسس��ه انتش��ار گاهنامههايي
جهت ارائه پژوهشهاي فردی و جمعی ميباشد .این
خروجیها به س��ازمانهای ذيربط دولتي در داخل و
خارج از کشور فليپين نیز ارسال میشود.

صاحب امتیاز:مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،

ایرانی هم بر آن نقش بس��ته میخواهیم پیش��رفت
نمایی��م .اقتصاد م��ا قطعاً بطور تم��ام و کمال ،عین
الگوهای توسعه تجویزی از سوی نظام سرمایه داری
نخواهد بود و از طری��ق تجربه و آزمون فرضیهها در
یک جامعه اسالمی میتوان انتظار داشت که اقتصاد
بومی پدیدآید .یعنی برای دستیابی به الگوی بومی
اسالمی ایرانی پیش��رفت باید بر فرهنگ خود متکی
باشیم ،فرهنگی مبتنی بر آموزههای اسالمی و وجوه
فرهنگی و اخالقی ایرانی.
چکیدهمقاله

هويت مطلوب
در بستر الگوي بومي پيشرفت
( با رويكردي بر قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران)
اين مقاله توس��ط آقايان دکتر ميثم بلباسي و شهرام
اس��فنديار و در فصلنامه مطالعات ملي در زمس��تان
 1392ب��ه چ��اپ رس��يد .در اي��ن مقاله ب��ه ابعاد و
ش��اخصهاي الگوي هويتي متناسب با الگوي بومي
پيشرفت در قانون اساسي ج.ا.ايران پرداخته و در اين
باره آمده اس��ت كه :در باب الگوهاي بديل پيشرفت
کنکاشهاي علمي بس��ياري صورت گرفته است ،اما
يکي از حوزهه��اي مغفول ،حوزه ارتباط وثيق هويت
با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ميباشد .از اين رو،
بيان الگويي از هويت متناس��ب با روح جامعه ايراني
که زمينه ساز شکل گيري هويتي واحد ،انسجام ملي
و نهايتاً پيش��رفت ميش��ود ،امري ضروري اس��ت .با
اين تفاس��ير ،س��وال اصلي مقاله اين است که الگوي
هويتي متناس��ب با الگوي بومي پيش��رفت در قانون
اساس��ي ج.ا.اي��ران داراي چه ابعاد و ش��اخصهايي
است؟ دس��تاوردهاي تحقيق نش��ان از اين دارد که
الگوي هويتي مطلوب در قانون اساس��ي ،ترکيبي از
س��ه بعد هويت اس�لامي (با مولفههايي چون ضوابط
و اص��ول اس�لامي يعني قرآن و س��نت ،توس��عه و
تحکيم برادري اس�لامي و تع��اون عمومي بين مردم
توس��ط دولت ،دين اس�لام و مذهب شيعه ،توجه به
امت اس�لامي و اعتقاد به واليت فقيه) هويت ايراني
(ب��ا مولفههايي چون آميختگي اس�لام و ايران ،زبان
مشترک ،خط مشترک ،پذيرش فرهنگهاي محلي،
پرچم کش��ور ،معتبر شناختن تاريخ هجري شمسي،
توجه به ميراث فرهنگي و نفايس ملي ايران به عنوان
داراييهاي معنوي ملت و سرزمين مشترک) و هويت
م��درن (با مولفههايي چون اس��تفاده از علوم و فنون
و تجارب پيش��رفته بش��ري ،تربيت افراد ماهر براي
رس��يدن به توسعه و پيش��رفت ،تقويت روح بررسي،
تتبع و ابتکار) ميباش��د که ميتواند مسير پيشرفت
و تعال��ي مطلوب را در بس��تر الگوي اس�لامي ايراني
پيشرفت سرعت بخشد .براي پاسخ به سوال مقاله از
روش تحليل محتوا بهره گرفته شد.
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