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شمارگان چاپی 6000
شمارگان الکترونیکی 70,000

ما و میراث توسعه ()2

دکتر صادق واعظزاده

اما بعد از حدود دو یا سه سده از عصر دکارت
و بیکن ک��ه انقالب صنعتی اتف��اق میافتد و
دس��تاوردهای ای��ن تحول ب��زرگ در جامعه
اروپایی مش��اهده میش��ود ،متفک��ران غربی
رویکرد دوگانهای اتخاذ میکنند .از یک جهت
به اطراف خود ،به امر واقع که توس��عه صنعت
و ملزوم��ات آن و تحول اجتماعی اس��ت نگاه
میکنند و مثل ی��ک تصویرگر تحت عالیق و
پیش فرضها و زیبایی شناس��ی خاص خود و
از ی��ک نقطه نظر معین که مربوط به هر کدام
از آنها اس��ت و در یک زمان خاص یک تصویر
کم و بیش واقع نمایی از این امر واقع ترس��یم
میکنن��د .یعنی در نظریه پردازی نگاهش��ان
به جامعه صنعتی اس��ت .ولی ناظر این تصویر
را صریحاً ی��ا تلویحاً جامعه غی��ر اروپایی می
دانن��د .مث�ل ً
ا وقتی که اگوس��ت کنت مراحل
س��ه گانه تفکر را بیان میکند؛ معتقد اس��ت
که این مراح��ل در اروپا اتقاق افتاده و جامعه
اروپایی ک��م یا زیاد در آس��تانه اتخاذ رویکرد
اثباتگرایی علمی اس��ت ،اما جوامع آسیایی و
آفریقایی را هن��وز در این مرحله نمیداند ،در
مرحله خرافه میداند که متاسفانه دین را هم
از س��نخ خرافه ذکر میکن��د .او توصیهاش به
آنها عب��ور از مرحله تفکر خرافی و فلس��فی
و ورود ب��ه تفکر اثباتگرایی علمی اس��ت .به
همین ترتیب دورکیم که تقسیم کار اجتماعی
را بی��ان میکند ،در واق��ع تصویری از جامعه
صنعتی بهدس��ت میدهد و ای��ن را به عنوان
یک عامل توس��عه ذکر میکند و بطور ناگفته
فحوای کالمش این اس��ت که اگر کشورهای
توس��عه نیافته بخواهند به رمز و راز توس��عه
دست یابند این تقسیم کار اجتماعی باید در
آنج��ا هم صورت بگیرد .وقتی که ماکس وبر
عقالنیت ،بورکراس��ی و حس��ابگری و در یک
تحلیل دیگر اخالق کالوینیس��تی پروتستانی
مبن��یبر تولید حداکث��ر و مصرف حداقل را
بعن��وان ی��ک ارزش دین��ی ،عام��ل پیدایش
ب��ورژوازی و س��رمایهداری و توس��عه معرفی
میکن��د ،نگاه او به جامعه اروپایی اس��ت اما
مخاطب او در ارائه این تحلیل جوامعی است
که به این مرحله نرس��یدهاند .او صرحتاً ذکر
میکن��د که در اروپا یک چنین تفکر مذهبی
عامل توس��عه دنیوی ش��د اما در آسیا ،بطور
خاص هن��د را مث��ال میزن��د ،مهارجهها از
طریق تجارت و س��ایر طرق س��رمایه فراوانی
انباش��تند اما آن را صرف تولید نکردند بلکه
صرف خریدن باغها و س��اختن کاخها کردند
و زندگی اش��رافی تش��کیل دادند و بنابراین
پیش��رفتی نکردن��د .یعن��ی در واق��ع نظریه
پردازان توس��عه ،داستان توسعه غرب را برای
مخاطب غیر غربی بیان میکنند،
ادامه در صفحه 8
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ایران را باید با اتکای به هوش و استعداد جوانان و نخبگان اداره کرد
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در دی��دار صدها ت��ن از «نخبگان
جوان دانش��گاهها و برگزیدگان المپیادها و
جشنوارههای جهانی و داخلی» ،با تأکید بر
ضرورت ایجاد یک زنجیرهی کامل و شبکهی
عظیم تولید علم در دانشگاهها و مراکز علمی
تحقیقاتی افزودن��د :ایران را باید با اتکای به
مناب��ع روی زمین یعنی هوش و اس��تعداد
جوانان و نخبگان کشور اداره کرد نه با تکیه
بر درآمد پرنوسان منابع زیرزمینی و نفتی.
ایشان دیدار با «جوانان نخبه و نویددهندگان
آیندهی روش��ن کش��ور» را بس��یار شیرین
خواندند و به هم��هی جوانان توصیه کردند
خانهی پرافتخار میهن را با نیروی فکر و عزم
و اراده ،به گونهای بسازید که شایستهی این
ملت و این تاریخ پرافتخار باشد.
رهبر انقالب با دعوت از همهی نخبگان برای
تفکر و تعمق درباره «اصل نخبگی و مفهوم

حقیق��ی آن» افزودن��د :نخبگی مجموعهای
ِ
«همت
از س��ه ویژگی «هوش و اس��تعداد»،
برجس��ته ب��رای مطالع��ه و کار و تالش» و
«حوصلهی تحس��ینبرانگیز برای پیگیری و
مداومت» اس��ت و ن��گاه عالمانه و حکیمانه
به این ویژگیها ،روش��ن میکند که همهی
آنها نعمت و رزق الهی است.
ایش��ان با استناد به آیات قرآن شریف مبنی
بر انفاق رزق الهی تأکید کردند :رزق دانش و
نخبگی را باید در راه خدا و برای خیر بندگان
خ��دا ،انفاق ک��رد و آن را در خدمت حال و
آینده «جامعه ،ملت و کشور» قرار داد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای به نخبگان جوان
خاطرنش��ان کردند اگر نعمت الهی نخبگی
را انف��اق کنید ،هدایت پروردگار نیز ش��امل
حالتان میشود یعنی هم ویژگیهای نخبگی
در شما بیشتر خواهد شد و هم خداوند شما
را به عرصههایی هدایت میکند که به علم و

با تصويب شوراي تلفيق و هماهنگي مرکز؛

كارگروه پژوهشي تدوين مباني الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت ،تشكيل ميشود
با تصويب ش��وراي تلفيق و هماهنگي ،كارگروه
پژوهش��ي تدوين مباني الگوي اس�لامي ايراني
پيشرفت ،تشكيل ميشود.
ش��وراي تلفيق و هماهنگي مركز الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت ،معاونت هماهنگ��ي و نظارت
فرايندي را موظف به تشكيل كارگروه پژوهشي
تدوين مباني الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كرد.
به گزارش واحد ارتباطات مركز الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت ،در جلس��ه ش��وراي تلفيق و
هماهنگي مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
ك��ه ب��ا دو دس��تور كار بررس��ی تهی��ه مبانی
اختصاصی الگو و ارزیابی پیشرفت کشور برگزار
ش��د ،دكتر واع��ظزاده رئيس ش��وراي عالي و
رئيس مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،به
بيان پيشينه تدوين مباني پرداخت و از رؤساي
انديشكدهها خواست ضمن سرعت بخشیدن به

تدوی��ن مبانی حوزه خویش ،ب��ر تدوين مباني
نظارت كنند.
بر اساس اين مقرر شد معاونت هماهنگي و نظارت
فرايندي مركز با هدف هماهنگی در تدوین مبانی
الگو ،نسبت به تشكيل كارگروه پژوهشي با حضور
اعضای اندیشکدهها اقدام نمايد.
همچنين در اين نشس��ت ،دكت��ر واعظزاده،
ارزيابي پيش��رفت و گذشته تحوالت كشور را
از گامهاي نقش��ه راه دانست و از انديشكدهها
خواس��ت پيشنويس اوليه را در تاريخ مقرر،
تحويل و پس از آن ،براي ارزيابي پيشنويس
در انديشكدهها ،برنامهريزي نمایند.
در اين نشست هر یک از رؤساي انديشكدهها
و دیگر اعضای ش��ورای تلفیق و هماهنگی به
بي��ان ديدگاهها و نظرات خود درباره دس��تور
جلسه پرداختند.

وبگاه چهارمین كنفرانس آماده ثبت نام و
دريافت مقاالت است

وبگــ��اه چهــارمین کنفران��س الـــگوی
اس�لامی ایران��ی پیش��رفت ب��ا عن��وان "
پیشرفت ایران؛ گذشته ،حال ،آینـده"
با هدف تس��ريع آگاهىبخشى در خصوص
عملك��رد كنفران��س ،گس��ترش خدم��ات
رس��انى به پژوهشگران رشتههاى مرتبط و
ايجاد امكان برقرارى ارتباط بين محققان و
دبيرخانه راهاندازى شد و فرآيند ثبت نام و

دانش شما نیاز حقیقی وجود دارد.
رهبر انقالب ،حضور تأثیرگذار شهید چمران
در دفاع مقدس و فعالیت ش��هید شهریاری
در عرصهی هس��تهای را دو مصداق از انفاق
نخبگی برای جامعه و کشور و «دو نمونه بارز
هدایت الهی نخبگان» خواندند.
ایشان با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور
در یک دههی اخیر ،بار دیگر استمرار حرکت
علمی پرش��تاب را نیازی واقعی برشمردند و
افزودند :همانگونه که در حکم اخیر شورای
عالی انق�لاب فرهنگی تأکید ش��د ،حرکت
علمی نباید به هیچ دلیلی دچار وقفه ش��ود
چون هر وقفهای ،عقبگرد به همراه میآورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،مسابقهی جهانی و
پرس��رعت ملتها و کشورها در عرصهی علم
و دان��ش را یادآور ش��دند و افزودند :با وجود
شتاب پیش��رفتهای علمی ،عقبماندگیها
به قدری زیاد است که ایران ادامه در صفحه 3
با مشارکت متفکران و محققان و با
برنامهریزی جامع؛

کنفرانس چهارم الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
گستردهتر و ارتقا
یافتهتر برگزار خواهد شد

ب��ه گ��زارش خبرنام��ه مرکز ،در نظر اس��ت
چهارمین الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با
برنامه ریزی جامع به نحو ارتقا یافتهتر نسبت
ب��ه کنفرانسهای قبلی الگو برگزار ش��ود .در
یکصد و پانزدهمین جلسه ش��ورای معاونان
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،معاون
علمی و تقس��یم کار مل��ی مرکز در خصوص
برنامهها و پیش��نهادهای ارائهشده در جهت
ارتق��ای جای��گاه کنفران��س چه��ارم الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
ادامه در صفحه 4

انتصابات جدید در مرکز2/و4
گزارش ارزيابي پيشرفت كشور

بررسي شد3/

تقدير از رسالهها و پاياننامههاي

برتر دانشجويي 4/

مشکالت اساسی کشور در حوزه
درياف��ت و داورى مق��االت ب��ه ص��ورت
الكترونيك��ى ،از طريق همی��ن وبگاه انجام
خواهد شد .آدرس http://4c.olgou.ir :

آمایش بررسی شد6/

تبيين معنويت در آثار كهن

و ادب فارسي8/
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اخبارمرکز

رهبر انقالب در حکم دور ه جدید شورای عالی انقالب فرهنگی:

شتاب رشد علمی نبایدکاهش یابد

حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در آستانهی
آغاز دوره جدید شورای عالی انقالب فرهنگی ،با صدور حکمی بر
مدیریت راهبردی چالشهای حوزهی فرهنگ با «استفاده کامل و
کارآمد و همافزا از همهی فرصتها و ظرفیتها»« ،مهار تهدیدها
و آس��یبها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجههی هوشمندانه
با معارضههای مهاجمان و س��تیزهگران» بهعنوان تکالیف اصلی
شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کردند.
ایشان همچنین  ۷اولویت کاری شورای عالی انقالب فرهنگی از
جمله پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آنها،
مواجه ه فعال و مبتکرانه با جبههبندی هواداران فرهنگ انقالبی
و اسالمی و معارضان عنود آن ،پیگیری جدی پیشرفت و شتاب
حرکت علمی و فناوری و تحول و نوس��ازی در نظام آموزش��ی و
علمی کش��ور بهویژه تحول در علوم انسانی را مشخص کردند و
 ۳عضو حقوقی جدید را به مجموعه اعضای شورای عالی انقالب
فرهنگی افزودند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فلس��ف ه وجودی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،فهم و تبیین و
تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقالب اس�لامی و بازآرایی مداوم
جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی و پایش پیشرفتهای فرهنگی
کشور متناسب با ظرفیتها و شایستگیهای عظیم ایران اسالمی
و انقالبی است.
مدیریت راهبردی چالشهای این حوزه با «استفاده کامل و کارآمد
و همافزا از هم��ه فرصتها و ظرفیتها» و نیز «مهار تهدیدها و
آس��یبها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجه ه هوش��مندانه با
معارضات مهاجمان و س��تیزهگران» از جمله تکالیف اصلی این
شورا است .عرصههای کلیدی و اساسی همچون تولید علم ،سبک
زندگی ،آموزش و پژوهش ،فرهنگ عمومی ،مهندسی فرهنگی،
حوزههای مهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسالمی
به شورای عالی انقالب فرهنگی سپرده شده است.
التزام ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به نام و عنوان خود ،ش��رط

موفقیتش در مأموریتهای خطیری است که بر عهده آن گذاشته
شده است.
با توجه به پایان یافتن دورهای دیگر از مس��ئولیت شورای عالی
انقالب فرهنگی و در آس��تانه آغاز دورهای جدید اعضاء حقوقی و
حقیقی این ش��ورا همچون دورهی گذشته با اضافه شدن معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور
در امور زنان و خانواده و رئیس دفتر تبلیغات اس�لامی به اعضای
حقوقی برای یک دوره  ۳ساله دیگر منصوب میگردند.
الزم میدان��م از زحمات و تالش��های بیوقفه و مثمرثمر رئیس
و اعضاء محترم ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی و دبیر محترم و
دبیرخانه شورا طی این دوره قدردانی و تشکر و نکات و موارد ذیل
را به عنوان اولویتهای کاری شورا در دوره جدید اعالم نمایم:
 - ۱با وجود تالشهای خوب شورا در پیگیری اولویتهای ابالغی
در س��الهای گذشته ،امروز اولویت اصلی ش��ورا ،تحقق و اجرای
س��ریع و کامل تصمیمات و مصوبات و پیگی��ری آنها تا حصول
نتیجه کامل میباشد.
 - ۲با توجه به جبههبندی جدی میان هواداران فرهنگ انقالبی
و اس�لامی و معارضان عنود با انگیزهی آن ،شورای عالی انقالب
فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبههبندی آشکار
فرهنگی ،دلبستگان فرهنگ دینی و انقالبی را در داخل و خارج
کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند.
 - ۳ب��ا توج��ه ب��ه رویشهای معتناب��ه و جوش��شهای فراوان
فعالیتهای فرهنگی در س��طوح مردمی ،خصوصاً جوانان مؤمن
و انقالبی ،دستگاههای فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی
انقالب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل و تسهیلگر و الهامبخش
را در فعالیته��ای خودجوش و فراگیر مردمی عرصهی فرهنگ
برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند.
 - ۴ارتق��اء کمی و کیفی مص��رف و تولید محصوالت و کاالهای
فرهنگی جز با سیاستگذاریهای درست و اقدام پیگیر و مستمر
و به صحنه آوردن هم��هی ظرفیتهای ملی این عرصه ،ممکن
نخواهد ش��د .بازمهندس��ی س��اختار فعالیتها و مدیریتهای

برگزاري اولين كنگره ملي روان شناسي خانواده با هدف ارائة الگوي مطلوب
با اس��تعانت از درگاه خالق مهربان؛ اولين كنگره ملي روان
شناس��ي خانوده با هدف بررس��ي فرصت ه��ا و تهديدها و
ارائ��ة الگ��وي خانوادة مطل��وب با حضور صاح��ب نظران و
مس��ؤلين مرتبط با حوزة خطير خان��واده در  29و 30آبان
ماه در دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز برگزار ميگردد .آقاي
دكتر خجس��ته مهر ،عضو انديشكدة خانواده و دبير اجرائي
كنگره؛ در بيس��ت و چهارمين نشست تخصصي انديشكدة
خانواده اظهار داش��ت :تا كنون بالغ بر  650مقاله از طريق
سامانة الكترونيكي دريافت و مورد ارزيابي قرار گرفته و قرار
اس��ت تدابير الزم براي درج مقاالت برتر در مجالت علمي
پژوهش��ي انجام و جوايزي نيز به صاحب��ان اثر اعطا گردد.
ايش��ان در ادامة گزارش خود به ش��يوه هاي ارتقاي سطح
كنگره اش��اره كرد و گفت :تالش مجموعة دستاندركاران،
ارتقاي كيفيت كنگره ميباش��د و براي تحقق اين مهم؛ به
ش��يوههاي مرسوم بسنده نشده اس��ت؛ بلكه از چهرههاي
شاخص و پيشكسوت نيز براي ارائة سخنراني و سفارش مقاله
دعوت بعمل آمده اس��ت .آقاي دكتر خجسته مهر با تقدير
از حمايت هاي مادي و معنوي مركز الگوي اس�لاميايراني
پيشرفت گفت :در اين كنگره پنل هاي مختلف تخصصي و
ميزگردهائي براي تبيين و تش��ريح وضعيت نظام خانواده و

پدي��دة طالق با حضور جمع��ي از صاحب نظران و متوليان
سامان دهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پيش بيني
گرديده اس��ت .آقاي دكتر افروز رئيس انديشكدة خانواده و
دبير علمي كنگره؛ با تش��كر از زحمات دس��ت اندركاران به
ويژه آقاي دكتر خجسته مهر اظهار داشت :بهترين سرمايه
گ��ذاري و باقيات الصالحات؛ پرداخت��ن به امورات خانواده و
زدودن آث��ار منفي و تهديد كننده از چهرة تنها نهاد فطري
و بي بديل نظام خلقت اس��ت .خانواده واحد بنيادين جامعه
و كانون اصلي رش��د و تعالي انسان است .بر همين اساس؛
اصل دهم قانون اساسي مقرر داشته همة قوانين و مقررات و
برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده؛
پاس��داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پاية
حقوق و اخالق اسالميباش��د .خداوند را ش��اكر باشيم كه
توفيقمان بخشيده تا در اين عرصة پر بركت گام برداريم .بر
همين اساس شايسته و بايسته است كه در فرصت باقيمانده
تالش مضاعفي براي برگزاري هرچه با شكوهتر اين كنگرة
ارزش��مند؛ انجام پذيرد .آقاي دكتر اف��روز در بخش پاياني
جلسه بر تقويت؛ انسجام و فعال شدن كارگروه هاي مصوب
انديشكده تأكيد و همكاران را به مشاركت و جهاد علمي در
اين عرصة ماندگار و خطير فراخواندند.

فرهنگی با چنی��ن رویکردی الزمهی موفقی��ت در این آوردگاه
تاریخی فرهنگی است .شورای عالی باید بتواند همه ظرفیتهای
نرمافزاری و سختافزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ را متناسب
با شرایط پیش گفته ،بازآرایی و همافزا کند.
 - ۵پیگیری جدی پیش��رفت و ش��تاب حرکت علمی و فناوری
کش��ور یکی از اساس��یترین اولویتهای کشور است که شورای
عالی انقالب فرهنگی در آن نقش جدی دارد .بحمداهلل با تصویب
و ابالغ نقشه جامع علمی کش��ور ،حوزه علم و فناوری نقشه راه
خود را یافته ،س��تاد راهبری نقشه جامع علمی تشکیل شده؛ و
حرکت در آن مس��یر آغاز گردید و تاکنون آثار و دس��تاوردهای
خوبی هم در پی داش��ته است ،الزم اس��ت این مسیر با جدیت
و اهتمام بیش��تری بویژه از سوی مس��ئوالن در قوای سهگانه و
خصوصاً دولت محترم دنبال شود .شتاب رشد علمی کشور نباید
ب��ه هیچ بهانهای حتی اندکی کاهش یاب��د ،بلکه باید روز به روز
بر آن افزوده ش��ود و ش��ورا نیز نقش خود را در نظارت و پایش و
راهبری آن بطور جدی و فعال ایفا نماید.
 - ۶مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی
و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول
در علوم انسانی که در دورههای گذشته نیز مورد تأکید بوده است،
هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است ،به تعویق افتادن این امور
خس��ارت بزرگی متوجه انقالب اسالمی خواهد کرد ،لذا باید این
امور جدیتر گرفته ش��ده و با یک بازنگری و برنامهریزی جدید
طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.
 - ۷تشکیل منظم و به موقع جلسات شورای عالی و حضور فعال
و با مطالعه و سازنده اعضاء بویژه رؤسای محترم قوا در جلسات و
مباحث شورا و صرف وقت و همت کافی توسط همه اعضاء بویژه
اعضاء حقیقی مورد تأکید میباشد.
توفیقات همهی حضرات را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سید علی خامنهای
ّ
۱۳۹۳/۷/۲۶

رئیس اندیشکده « آب ،محیط
زیست ،امنیت غذائی و منابع
طبیعی» منصوب شد

طی حکمی از س��وی دکتر ص��ادق واعظزاده،
رئی��س ش��ورایعالی و رئی��س مرک��ز ،رئیس
اندیشکده « آب ،محیط زیست ،امنیت غذائی و
منابع طبیعی» منصوب شد .در این حکم چنین آمده است:
جناب آقای دکتر عباسعلی زالی
با سالم و احترام؛
نظ��ر به مراتب علمی و تعهد و تدبی��ری که بحمداهلل از آن
برخوردارید ،به سمت رئیس اندیشکده « آب ،محیط زیست،
امنیت غذائی و منابع طبیعی» منصوب میش��وید .شایسته
اس��ت با اتخاذ تدابیر الزم برای تکمیل س��اختار و تشکیل
جلسات و انجام وظایف اندیشکده مطابق نظامنامه مربوط و
در همکاری ب��ا معاونتهای مرکز اقدام فرمائید .توفیق کامل
جنابعالی را در ایفای شایسته این مسئولیت خطیر از خداوند
متعال مسئلت دارد.
گفتنی اس��ت دکتر عباسعلی زالی ،استاد تمام دانشگاه تهران،
سابقه ریاس��ت دانشکده کش��اورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،پنج سال تصدی وزارت کشاورزی ،پنج سال قائم مقامی
وزیر کش��اورزی ،هشت سال ریاست مرکز آمار ایران و دو دوره
نمایندگی در مجلس شورای اسالمی را در کارنامه خود دارد.

شماره  26آبان ماه 1393
اخبارمرکز

دیدار اعضای شورای حوزوی مرکز با مدیر حوزههای علمیه کشور
اعضای شورای حوزوی مرکز الگو با آیت اهلل حسینی بوشهری،
مدیر حوزههای علمیه کش��ور دیدار کردند .در این دیدار مفاد
همکاریهای مش��ترک مرکز الگو و مرکز مدیریت حوزههای
علمیه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه ،حجتاالسالم والمسلمین رجایی ،دبیر شورای
حوزوی و رئیس دبیرخانه حوزوی مرکز ،به سابقه تأسیس مرکز
الگو در س��ال  1390و حکم انتصاب شورای عالی مرکز توسط
مقام معظم رهبری و اینکه سه نفر از اعضای شورای عالی مرکز
از فضالی حوزه میباشند اشاره نمود و وظایف مرکز را بر اساس
این حکم ،فراهمس��ازی مقدمات تدوین الگو ،توسعه گفتمانی
و تولید علم عنوان کردند .ایش��ان به سابقه تأسیس دبیرخانه
حوزوی در سال  1392به منظور ساماندهی و هماهنگی انجام
وظایف مرکز الگو در حوزههای علمیه اشاره نموده و به معرفی
اعضای شورای حوزوی مرکز پرداخت.
در ادامه ،آقای دکتر اکبرزاده معاون علمي مركز با اشاره به علل
تشکیل مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم
رهبری اظهار داش��ت :اینکه برای الگو مرکزی زیرنظر معظمله
تأسیس شده است ،نشان از اهمیت ویژه این مرکز و بلندمدت
بودن کار الگو دارد .ایشان از مشکالت اسناد فعلی کشور ،به کار
نگرفتن ظرفیت نخبگانی به جهت دلبستگی برای تحقق این
اسناد و عدم تدوین اسناد بر مبنای نظریههای اسالمی عنوان
کردند و کار جاری مرکز را تدوین سند الگوی پایه اعالم نمود.
در ادامه ،حجتاالس�لام والمس��لمین میرمعزی ،عضو شورای
عالی مرکز و رئيس انديش��كده عدالت ،مفهوم پیش��رفت را در
ی��ک دیدگاه کلی از نگاه مقام معظم رهبری ،به عنوان حرکت
از وضعیت موجود به س��مت وضعیت مطلوب دانست و اینکه
اسالمیت این حرکت به این معناست که باید مبتنی بر آرمانها
و ارزشهای اس�لامی باشد و ایرانیت الگو نیز به این معناست
که بایستی منطبق با شرایط اقلیمی ،فرهنگی و تاریخی ایران
باشد و الگو را از دیدگاه مقام معظم رهبری ،در حقیقت نقشه
راه ساخت تمدن اسالمی نامید.

در ادامه ،حجتاالس�لام والمس��لمین عماد ،مع��اون پژوهش
حوزههای علمیه اظهار داش��ت :مرکز الگو ،ب��رای تدوین الگو
نیازمند به حوزههای علمیه اس��ت .ایشان در ادامه افزود :خود
حوزههای علمیه هم ،نیازمند الگو هستند ،چون زمینهساز نظام
گ��ردش کار و تحوالت اجتماعی در ایران آینده میباش��د و از
نهادینه شدن رویهها و اسنادی که زمینه کار را بر حوزه خواهد
بس��ت ممانعت به عمل خواهد آورد .عضو ش��ورای دبیرخانه
ح��وزوی مرک��ز در ادامه گفت :برای همکاری مش��ترک ،باید
تدابیر و سیاس��تهای کالن مرکز مدیریت حوزههای علمیه و
فرصتهای��ی که برای این تعامل و هم��کاری وجود دارد مورد
بررسی قرار گیرد.
در ادام��ه اين دی��دار ،آقای متقی��ان مدیر دفت��ر ارتباطات و
گفتمانسازی مرکز ،یکی از اهداف مهم مرکز که به تأیید مقام
معظم رهبری رس��یده اس��ت را ایجاد و حفظ فضای گفتمانی
اصی��ل در حوزه و دانش��گاه عنوان نموده و اظهار داش��ت :ما
نیازمند حضور حوزهها در تهیه الگو بوده و خواسته ما این است
که الگو به عقیده بزرگان حوزه تبدیل شود .مدیر گفتمانسازی
مرکز در ادام��ه گفت :یکی از جوامع هدف ما در حوزه ،طالب
حوزوی س��طح  2و  3میباشند که در آینده به عنوان مدیران
کشور ،وعاظ و مبلغین و اساتید حوزه ،ظهور خواهند کرد و باید
با الگو آشنا باشند.
در پایان جلس��ه آیتاهلل حسینی بوشهری به نگاه ،فکر بلند و
اندیشه بنیادین مقام معظم رهبری اشاره و الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت را کاری بسیار مهم و حس��اس عنوان نمود و اینکه
مرک��زی تحت نظر مقام معظم رهبری برای این کار تأس��یس
ش��ده است و چهرههای شاخص حوزوی و دانشگاهی و جامعه
نخبگانی کش��ور را در اختیار دارد ،نشان از اهمیت و حساسیت
ای��ن کار بیان نموده و گفت :آنچه ک��ه در توان مرکز مدیریت
حوزهه��ای علمیه اس��ت را در بکارگیری ظرفی��ت حوزههای
علمیه کش��ور برای تدوین الگو به کار خواهند بست تا اهداف و
آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی تحقق پیدا کند.

ادامه از صفحه 1

ایران را باید با اتکای به هوش و استعداد جوانان و نخبگان اداره کرد
هنوز نتوانسته به جایگاه شایستهاش دست یابد .بنابراین الزم
است حرکت علمی با همه لوازم و ضرورتها از جمله تقویت
شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دانشبنیان ،ادامه یابد.
ایشان نجات کشور و آیندهی روشن ملت را در گرو تقویت
بنیهی علمی دانس��تند و خاطرنشان کردند :همانگونه که
رئیس بنیاد نخبگان به درس��تی گفت در اقتصاد متکی بر
منابع زیرزمینی ،هیچ نیازی به شناس��ایی ،جذب و فعالیت
نخبگان احساس نخواهد ش��د و کشور هم ،عم ً
ال پیشرفت
حقیقی نخواهد داشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر
زیرزمینی را به «بچهپولداری ملی» تشبیه کردند و افزودند:
بچهپولدارها ،قدر پول خود را نمیدانند و آن را بیهوده خرج
میکنند که ادارهی کش��ور برمبنای ف��روش نفت خام نیز
شبیه همین ماجراست.
رهب��ر انق�لاب ،ات��کای برنامهری��زی اقتصادی کش��ور به
درآمدهای نفتی را سپردن اقتصاد ایران به سیاستگذاران
کالن جهانی خواندند و با اش��اره به نوس��انات شدید قیمت
بینالمللی نفت افزودند :کشوری که اقتصاد خود را اینگونه
برنامهریزی کند ،آینده اش معلوم است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اس��تناد به واقعیات یاد ش��ده
تأکید کردند :ایران بج��ای تکیه بر درآمدهای نفتی باید با

اتکای به نیروهای درونی و ذخائر روی زمین یعنی هوش و
اس��تعداد جوانان و تولید علم و دانش اداره شود که در این
صورت هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود اقتصاد کش��ور
را به بازی بگیرد.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک تولید علم
ب��ا تولید مقاله افزودند :البته تولید مقاالت مرجع و با ارزش
علمی با ارزش است اما این همهی قضیه نیست.
ایشان توصیه کردند :مقاالت علمی تولید شده به ثبت ابداع
بیانجامد و ناظر به نیازهای درونی کش��ور باش��د .حضرت
آیتاهلل خامنهای تالش برای پیش��رفت علمی را مسئولیت
همه دس��تگاهها و وزارتخانهها خواندند و افزودند :نقش��هی
جامع علمی کشور میتواند وظایف همه بخشها را در این
روند مشخص کند.
رهبر انقالب در جمعبندی این بخش از سخنانشان افزودند:
بای��د با ت�لاش برنامهریزیش��ده همهی دس��تگاهها ،یک
زنجیرهی کامل و یک شبکهی عظیم تولید علم ایجاد شود
که هم��هی بخشها و اجزای آن مکمل یکدیگر باش��ند و
همافزایی کنند.
ایش��ان ب��ا توصیه به نخبگان ج��وان برای تقوی��ت ارتباط با
پروردگار کریم افزودند :دلهای پاک و نورانی ش��ما جوانان،
عامل ارزشمندی در جلب رضایت و افزایش نعمات الهی است.
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گزارش ارزيابي پيشرفت كشور
بررسي شد

گ��زارش ارزياب��ي پيش��رفت كش��ور در ش��وراي تلفيق و
هماهنگي مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت با حضور
اعضای ش��ورای مذکور و صاحبنظران بررسي شد .شوراي
تلفيق و هماهنگي مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به
رياس��ت دكتر واعظ زاده ،رئيس مركز و با حضور معاونين
مرک��ز ،روس��ا و دبيران انديش��كده ه��ا و با ه��دف ايجاد
هماهنگي بين انديش��كدههاي مركز در راس��تاي دستيابي
به الگو و به صورت ماهانه برگزار مي ش��ود .در سيزدهمين
جلسه اين ش��ورا كه در تاريخ  93/7/5برگزار شد ،بررسي
گ��زارش «ارزياب��ي پيش��رفت كش��ور» و «واكاوي ميراث
توسعه» در دستور كار جلسه قرار گرفت .در ابتداي جلسه
دكت��ر واع��ظزاده توضيحاتي را درب��اره فعاليت هاي اخير
مركز ش��امل :تأس��يس انديش��كدههاي جديد ،تداوم تهيه
الگ��وي پايه ،امور چهارمين كنفران��س الگو و  ...ارائه داد و
در ادامه افزود :ارزيابي پيش��رفت كشور دستور جاري مركز
است .ايشان اظهار كرد پس از طراحي شاخصهاي ارزيابي
به كمك انديش��كدهها ،اين شاخصها براي بحث و بررسي
به انديش��كدهها و س��پس به ش��وراي تلفيق و هماهنگي
ارجاع ميشود .در ادامه جلسه دكتر افشارنيا دبير «شوراي
راهبردي ارزيابي پيش��رفت كش��ور» به معرفي اين شورا و
حوزه فعاليته��اي آن و ايجاد كارگروهه��اي ارزيابي ذيل
انديش��كدهها پرداخت و موضوع فوق را شامل دو بخش-1:
فراز و فرود تحوالت ايران كه مش��تمل اس��ت بر حوزههاي
فك��ر؛ علم؛ فناوري؛ اقتصاد؛ حكومت و سياس��ت؛ فرهنگ؛
سياس��ت خارجي و روابط بينالملل؛ نظام قضايي؛ امنيت و
دفاع ملي و امور اجتماعي و  -2ارزيابي سرمايههاي ماندگار
ملي كه مش��تمل است بر س��رمايههاي ديني؛ سرمايههاي
فكري؛ سرمايههاي اجتماعي؛ سرمايههاي فرهنگي؛ نيروي
انس��اني؛ موقعيت راهبردي س��رزميني؛ س��رمايه طبيعي
و ذخاي��ر راهب��ردي؛ س��رمايههاي برس��اخته و موقعي��ت
جغرافيايي و تنوع اقليمي (آمايش��ي) معرفي كرد .در ادامه
اين جلسه رؤس��اي انديشكدهها ،پیشنهادها و نظرات خود
را در اين باره ارائه دادند كه اهم آنها عبارتند از -1 :تعريف
سرمايههاي ماندگار ملي  -2تعيين نظام يا نظامها (شامل
نظامهاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،و امنيتي)
و تعيي��ن نظام غالب براي فعاليت چراكه تمدن آينده بايد
بر اس��اس نظام يا نظامها ايجاد ش��ود  -3تعيين روش كار
 -4افزودن عناويني همچون :تنوع قوميتي؛ نظام مرجعيت
و رهب��ري ديني؛ اثر تح��والت منطق��هاي و بينالمللي بر
تح��والت اي��ران؛ قدرته��اي منطق��هاي و فرامنطقهاي؛
حكمراني و نحوه آن؛ موقعي��ت ژئوپولتيك؛ انرژي (نفت و
گاز)؛ موقعيت راهبردي ايران (شامل :خليج فارس و درياي
خزر)؛ تمدنسازي ايران در دورههاي گذشته و آينده؛ تنوع
اقليمي ،زيستي و كشاورزي؛ تنوع فرهنگي؛ عمق راهبردي
(شامل :زبان فارسي ،فرهنگ ايراني و مذهب تشيع)؛ نقش
قان��ون؛ نقش م��ردم؛ نقش زنان؛ س��رمايه امني��ت و نظام
سياس��ي واليت فقيه ،به فقرات ارزيابي پيش��رفت كش��ور
 -5ملموستر و محس��وستر ش��دن ش��اخصهاي ارزيابي
 -6تربيت ني��رو و متعاقباً تربيت متخص��ص براي ارزيابي
پيشرفت كشور  -7طراحي شاخصهايي براي ارزيابيهاي
آينده  -8مش��خص ش��دن مبناي طبقهبندي در دو حوزه
فوق  -8بررس��ي س��ابقه چهار عرصه علم ،فكر ،معنويت و
زندگ��ي در تمدنه��ا  -9نوع نگاه ما به ارزيابي پيش��رفت
كشور بايد جهاني باشد.

4

شماره  26آبان ماه 1393

جوانان و الگو

تقدير از رسالهها و پاياننامههاي برتر دانشجويي
با موضوع الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

دبير ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت با اشاره به برگزاري
شش��مين كنگره درتاریخ س��يزدهم آذرماه س��ال جاري در
دانشگاه شهيد بهشتي گفت :بخشي از كنگره به پاياننامههاي
دانش��جويي در مقاطع كارشناسي ارشد و رسالههاي دكتري
اختص��اص يافت��ه و ضمن تقدي��ر از بهتري��ن پاياننامههای
كارشناسي ارشد و رسالههاي دكتري در مراسم پاياني كنگره،
تسهيالتي براي پديدآورندگان آن در نظر گرفته خواهد شد.
علي متقيان با اش��اره به اينكه موضوع پيش��رفت مورد عالقه
جوانان اس��ت ادامه داد :جوانان دانشجو بيش از ديگران براي
آينده تحصيل ،زندگي و جامعه خود ميانديش��ند و در فضاي
آينده فكر ميكنند .بر اساس اين ،ذهن آنان در جهت تدوين
برنامههاي آينده فعالتر اس��ت .از اين رو ،كنگره تصميم دارد
به جهت استفاده بيشتر از تالش علمي و افكار آينده پژوهشي
جوانان از محتواي پاياننامههاي دانشجويي آنان بهرهمند شود.
دبير ششمين كنگره پيشگامان پيش��رفت ادامه داد :بخشي
از فض��اي پاياننامهها را اختصاص خواهيم داد به رس��الهها و
پاياننامههاي ناتمام كه هم اكنون در دست پژوهش و تدوين
است .اين قبيل دانشجويان نيز ميتوانند با ذكر خالصهاي از
پاياننامه ،مشخصات پاياننامه از قبيل عنوان ،رشته تحصيلي،
دانشگاه ،مقطع تحصيلي و استادان مشاور و راهنما را در فرم
ثبتنام��ي كه در وبگاه وجود دارد ذكر كنند و در اين حركت
علمي ،شركت نمايند.
وي در ادام��ه اظه��ار كرد :خوش��بختانه كنگره پيش��گامان

پيشرفت با استقبال جوانان دانشجو مواجه شده و دانشجويان
عضو انجمنهاي علمي و نش��ريات دانش��جويي و كانونهاي
فرهنگ��ي و تش��كلهاي مختل��ف و نخبگان تحت پوش��ش
بنياد ملي نخبگان و دانش��جويان تحصيالت تكميلي ،عناصر
و مخاطب��ان اصلي اين كنگره به ش��مار ميروند و با ارس��ال
مقاالت و نوش��تههاي خود در مباحث تدوين الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت شركت مينمايند.
مسئول ارتباطات و گفتمانسازي مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت با اشاره به استفاده انديشكدهها از مقاالت و نظرهاي
دانش��جوياني كه در كنگرههاي قبل به دبيرخانه ارسال شده
بود ،گفت :خوشبختانه مركز تعداد قابل توجهي از دانشجويان
شركتكننده در كنگرههاي قبل را شناسايي و براي همكاري
با مركز معرف��ي نموده و به همكاري دعوت ش��دهاند .با اين
حضور ،عم ً
ال دانش��جويان عضو كنگره در كنار اساتيد بزرگوار
همكار مركز به تهيه محتواي مباحث مربوط به الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت پرداخته و با عالقهمن��دي نقش خود را ايفا
ميكنند.
دبير ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت در انتها از دانشجويان
و فارغالتحصيالني كه از س��ال  1390رساله خود را در زمينه
الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت دفاع كرده و دانشجوياني که
پيرامون اين موضوع در حال تدوين پایاننامه هستند ،دعوت
كرد از طريق وبگاه ثبتنام  www.kpip.irآمادگي خويش
را جهت حضور در كنگره اعالم نمايند.

طرح حلقه تحول فرهنگي در دانشگاهها با محوريت استادان در جلسه
انديشكده فرهنگ ارائه شد

ب��ه گ��زارش واح��د ارتباطات مرك��ز الگوي اس�لامي ايراني
پيشرفت ،در بیستوهشتمین جلسه انديشكده فرهنگ مركز
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،دكتر رسول عباسي ،طرحی را
در زمینه ایجاد حلقه تحول فرهنگي در دانشگاهها با محوريت
اعضای هیئت علمی هر دانشگاه ،مطرح و اعضاي انديشكده،
نظرهاي خود را درباره اين طرح ،ابراز كردند.
ایشان در سخنان خود ،این طرح را یکی از الزامات ساختاری
الگوی رهبری تحول در مقیاس دانشگاهها دانست.
دکتر عباسی در بخش��ی از سخنان خود با اشاره به فرمایش
مقام معظم رهبری که فرهنگ مانند هوایی اس��ت که در آن
تنفس میکنیم اظهار كرد این حلقه میتواند موضوع فرهنگ
را در تمامی بخشهای دانشگاه بررسی كند.

وی ادامه داد دانش��گاهها ،کمتر ب��ه اصالح محتوای فرهنگ
میپردازند و توجه به اوقات فراغت دانشجویان ،پررنگتر است.
لیکن این حلقه به دنبال آن اس��ت که فرهنگ دانشگاهی در
س��ه الیه بینشها ،ارزشها و کنشها را با استفاده از ظرفیت
استادان اعتال دهد.
همچنين در اين جلسه پيشنهاد دانشگاه هنر اسالمي تبريز
درباره همكاري اندیشكده در برگزاري كنگره ملي هنر و الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت مطرح شد كه مورد استقبال اعضای
اندیش��کده قرار گرفت و بر همکاری و كمك به تهیه محتوا و
مشاوره اندیشکده با برگزارکنندگان تأکید شد.
همچنین اعضاي انديش��كده درباره عن��وان و محورهاي اين
كنگره پيشنهادهایی داد.

کنفرانس چهارم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گستردهتر و ارتقا یافتهتر برگزار خواهد شد
ادامه از صفحه 1

که در روزهای  30و  31اردیبهشت ماه سال  1394با موضوع
«پیش��رفت ایران؛ گذش��ته ،حال ،آینده» برگزار خواهد ش��د،
توضیحاتی ارائه داد .در این جلسه با عنایت به اهمیت موضوع
کنفران��س و بین رش��تهای ب��ودن آن و نیاز الگ��و به محتوای
کنفرانس ،پیگیری برنامههای ذیل در دستور کار ستاد برگزاری
کنفرانس قرار گرفت:
 پیگی��ری دیدار ش��ركتكنندگان کنفرانس با مقام معظمرهبری
 ارائه آثار تولیدی سه سال گذشته الگو در سالن کنفرانس هماهنگ��ی با مدیران صدا و س��یما برای اس��تفاده از اینظرفیت ملی برای گسترش گفتمان پیشرفت و طرح موضوع
الگو در برنامههای مختلف

 همکاری با خبرگزاریها و اطالعرسانی مشترک از طریقشبکههای علمی رسانههای مکتوب و دیجیتال
 دع��وت از مؤلفان مقاالت برتر کنفرانس های گذش��ته وکنگرههای پیشگامان پیشرفت
 برنامهریزی برای رونمایی از سند الگوی پایه برگزاری پیشنشس��تهای مرتبط با موضوعات کنفرانسدر دانشگاهها و حوزههای علمیه
 برنامهریزی برای برگزاری کنفرانس در سالن اجالس سران برگزاری نمایش��گاه پایاننامههای کارشناس��ی ارش��د ورسالههای دکتری که با موضوع الگوی اسالمی ایرانی تدوین
شده و یا در حال تدوین است با حضور دانشجویان و اساتید
راهنمای ذیربط

نقش انقالب اسالمی و الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت در ایجاد
تمدن اسالمی ایرانی
رس��ول نوروزی فیروزی دانشجوی دکتری روابط بینالملل
دانشگاه عالمه طباطبایی در مقالهای با عنوان " نقش انقالب
اس�لامی و الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در ایجاد تمدن
اس�لامی ایرانی" از منظر تمدنی به الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت پرداخته است .در این نوش��تار آمده که با مطرح
شدن الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم
رهبری ،مباحث مختلفی پیرامون تمدن اسالمی در فضای
علمی کشور به وجود آمد .از جمله این مباحث مطالعه انقالب
اس�لامی با رویکرد تمدنی است .بدین ترتیب ،در این مقاله
با اس��تفاده از س��طح تحلیل تمدن به نقش انقالب اسالمی
و همچنین الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت در تمدنسازی
در گس��تره تمدنی ایران اسالمی پرداخته می شود .سپس
نویس��نده برای اثبات این امر ،به تبیین ظرفیتهای انقالب
اس�لامی برای تمدنسازی و سازهمند ش��دن آن با الگوی
اسالمی ایرانی پیش��رفت پرداخته است .نتایج این پژوهش
حاکی از آن اس��ت که دستیابی به تمدن نیازمند مقدمات
فراوانی است و نقطه کانونی ساخت آن ،شکلگیری هویت
تمدنی اس��ت که ثمره آن ایجاد همبس��تگی است .این امر
موجب می شود که همه گروهها و نهادهای موجود در جهت
خیر عام��ه و مصلحت همگانی گام بردارند و اقدامی خالف
آن مرتکب نش��وند .از اینرو ،چ��ون در ایران معاصر (پیش
از انقالب اسالمی) هیچگاه شکلگیری همبستگی و تالش
برای خیر عامه به س��امان نش��د ،و به همین خاطر جریان
تمدنس��ازی مشاهده نمیش��ود .در نتیجه ،با وقوع انقالب
اس�لامی فرایند تمدنسازی آغاز ش��ده و توانسته ظرفیتی
درخور توجه برای ایجاد یک تمدن نوین اسالمی دست یابد.
همچنین در ادامه به الگو های موجود در کشور های ترکیه
و مالزی ،الگوهای توس��عه اسالمی ،اشارهای اجمالی داشته
تا نش��ان داده شود که تالش برای دستیابی به الگوی بومی
محدود به ایران نیست.

رئیس اندیشکده « سیاست»
منصوب شد
طی حکمی از س��وی دکتر صادق واعظزاده،
رئی��س ش��ورایعالی و رئی��س مرک��ز ،رئیس
اندیش��کده «سیاست» منصوب ش��د .در این
حکم چنین آمده است:
جناب آقای دکتر علیرضا صدرا
با سالم و احترام؛
نظ��ر به مراتب علمی و تعه��د و تدبیری که بحمداهلل از آن
برخوردارید ،به سمت رئیس اندیشکده « سیاست» منصوب
میشوید .شایسته اس��ت با اتخاذ تدابیر الزم برای تکمیل
ساختار و تشکیل جلسات و انجام وظایف اندیشکده مطابق
نظامنامه مرب��وط و در همکاری با معاونته��ای مرکز اقدام
فرمائید .توفی��ق کامل جنابعالی را در ایفای شایس��ته این
مسئولیت خطیر از خداوند متعال مسئلت دارد.
گفتنی اس��ت دکتر علیرضا صدرا اس��تاد دانشگاه تهران و
دارای آثار و مقاالت علمی متعدد اس��ت .نمايندگي مجلس
شوراي اس�لامي در دوره چهارم و عضویت در هیات امنای
دانشگاه باقرالعلوم (ع) از دیگر سوابق وی است.
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اخبارمرکز

آب ،محیطزیست و منابع طبیعی سنگ زیربنای پیشرفت پایدار به شمار میآیند

هفدهمين نشست اندیشکده آب ،محیط زیست ،امنیت غذایی
و منابع طبیعی در تاريخ  16مهر ماه  1393و با هدف «آشنایی
اعضاء با اهداف و رسالت های مرکز» و «بحث و بررسی پیرامون
برنامه های آینده اندیش��کده» در مركز برگزار ش��د .در ابتداي
اين جلسه دکتر زالی معاون هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز
و رئیس اندیش��کده آب ،محیط زیس��ت ،امنیت غذایی و منابع
طبیعی گفت :مسئله محیطزیست ،آب ،کشاورزی ،امنیت غذایی
و منابع طبیعی مس��ائل خاصی در مجموعه مسایل کشور و به
عنوان ارکان اصلی پیش��رفت مطرح اند .پیشرفت پایدار سنگ
زیربنایی دارد که آب و محیطزیست و منابع طبیعی از جمله آنها
هستند .بعد از هوا ،محیط زیست مهمترین نیاز ما است و مسأله
آب هم که سرمنشأ حیات است و الزاماً باید مورد توجه مسئولین
کش��ور قرار گیرد .همچنین مس��أله غذا که همواره مورد تأکید
مقام معظم رهبری بوده است و امنیت غذایی که در کنار منابع
طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است نیز از جمله مسایل مهم
کشور است .این مسایل باید از جامعیت کاملی برخوردار باشد و
در این اندیشکده باید از تمام توان خود بهره بگیریم.
در ادامه اين جلس��ه دکتر واعظ زاده ،رئيس مركز س��خناني را
ايراد نمود و یکی از تفاوت های کار در اندیش��کدهها با کارهای
آکادمیک را ایجاد فضایی چند رش��ته ای دانست و افزود :الزمه
انجام کار نيازمند دیدی راهبردی همراه با دید تخصصی است.
وي در تعريف پيش��رفت گفت :تعاریف متعددی نس��بت به اصل
پیش��رفت در طی این سه سال ش��نیدهایم .بعضی تعاریف خاص
اس��ت ولی در تعریف عمومی ،پیش��رفت ،تحول اجتماعی سریع
و مدبرانه اس��ت .حرکت عادی را نمی توان پیش��رفت تلقی کرد.
این حرکت اجتماعی بایس��تی از یک نوع سرعت برخوردار باشد

و تغییرات س��رعت و ش��تاب آن هم اهمی��ت دارد .در عین حال
م��ی دانیم همه تحوالت اجتماعی را نمی توان مدیریت کرد ولی
حداقل بخش��ی از این تحوالت را می ت��وان مدیریت کرد و روی
بقیه بخش ها تأثیر گذاش��ت .تدبیر جزء مفهوم پیش��رفت است.
در جامعه ما این پیش��رفت باید محس��وس تر باشد .در صد ساله
قبلی چند حرکت انجام ش��د ولی باز ب��ه خواب عمیق فرو رفت.
در انقالب اس�لامی توانستیم که با ضربه مناس��بی بیدار شویم.
حرکت مردم ضربه ای بود که وارد شد و ما وارد یک نوع خودیابی
ش��دیم .در بین ملت های دارای س��ابقه و سرمایه معنوی عظیم،
این شناخت را باید خودیابی تلقی کرد که ما هم هنوز در همین
مرحله هستيم .ملتی با قابلیت های معنوی ،فرهنگی ،طبیعی کم
نظیر و در موقعیت راهب��ردی جغرافیایی در نقطه خاصی از کره
زمي��ن و مرتبط با آبراههای متعدد .ش��ناخت این قابلیت ها جزء
همان خودیابی محسوب می شود که بر آن اساس اتفاق عجیبی
می تواند در جامعه بوجود آید .این هم فرصت است و هم رسالت.
ب��ا این خودیابی به صورت مطل��وب ،تأثیر آن را در رفتار و کنش
خود باید ببینیم و تحول اجتماعی همین است که برخود بیافزائیم.
وي ادام��ه داد :خودزای��ی و خودآفرینی نیز دنباله این خودیابی
اس��ت .خود آفرینی هم بایستی مدبرانه باشد .آینده مطلوب هم
جزء خود ما اس��ت ،تصویری است که از آینده می سازیم یعنی
خودیابی فقط بازگشت به خویش گذشته نیست؛ بلکه آینده هم
جزء آن است .آن قابلیت های عظیم که بسیاری از آن هم بالفعل
است با این تدبیر قابل هم افزایی و شکوفایی است و بدنبال آن
انگیزش و کنش و فعالیت فراهم خواهد شد.
دكتر واعظ زاده در خصوص طراحي الگو افزود :کار طراحی الگو
کار دشواری است چون بی سابقه است .در هیچ کشوری با این
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عمق و گستردگی انجام نشده است .همه ابعاد فکری ،معنوی،
فلسفی و تعیین آرمانهای بسیار بلند و انتزاعی تا شاخص های
کمی و کالن باید بازشناس��ی و تدوین ش��ود که در کشوری با
این عظمت ،تجربه مش��ابهی در دنیا ندارد .ما در اين راه بايد از
مورخان برجس��ته تا طبیعت شناسان و فالسفه و علمای دین و
مهندس��ان و ریاضیدانان و فیزیکدانان کمک بگیریم .حتی اگر
افرادی معدود و عالمه در اختیار داشتیم باز احتیاج داشتیم که
کار بصورت جمعی انجام شود و در ذهن و قلب نخبگان ما جای
بگیرد .بنابراین هم به لحاظ تخصصی هم به لحاظ گفتمانی نیاز
به کار جمعی و گسترده داریم .در باالترین سطح نظام و مقبولیت
مردمی .برای این همفکری گسترده از قدم اول باید راه را بصورت
جمع��ی جلو برویم و نقش��ه راه هم با هم��کاری جمعی صورت
پذیرفت همراه با مش��ارکت گس��ترده و کنفرانس های وسیع و
نظرخواهی گس��ترده علمی .این نقشه راه نش��ان می دهد چه
کارهایی در ارتباط با یکدیگر باید انجام شود و در سطح جامعه
هم به گفتمانی عمومی تبدیل شود.
ساختار اندیشکدهها با تقس��یم بندی در عرصه های فکر ،علم،
معنویت و به خصوص زندگی ،بر اساس منطقی (منطق تأسیس
اندیش��کدهها) شکل گرفت .با این منطق سعی کردیم مشارکت
نخبگانی را گسترش دهیم که این هم کار آسانی نیست چون با
غنی شدن محتواها ،هم افزا کردن آنها هم کار دشواری است .زیرا
استداللهای نخبگانی همواره تا پایان باقی می ماند اما باالخره
باید به یک خروجی برسیم که کشور بر اساس آن حرکت کند.
لذا هر چند در بحبوحه دش��واری های مدیریت فکر قرار داریم،
ولی امیدواریم با آن خودیابی که در نخبگان ما فراهم شده است
این مشکالت رفع شوند.

مصاحبه کوتاه

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و مباحث پیرامون آن

قسمت سوم

نوش�تار حاضر بخش س�وم 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.

به نظ�ر حضرتعالی نقاط اش�تراک مبان�ی عمومی و
مبانی اختصاصی هر اندیشکده چه میباشد؟
پر واضح و روش��ن اس��ت که تدوین چنین الگویی در این حد
وس��یع ،نیازمند به تولید علم و نهضت ن��رم افزاری ،آن هم از
سوی نخبگان جامعه در زمینه ها و ساحت های مختلف علمی
و سپس تبیین و گسترش و به تعبیری فرهنگ سازی آن در
جامعه و در نهایت لباس قانونی و نهادی و تشکیالتی کردن بر
قد و قامت آن می باش��د .این سه مؤلفه مهم و اساسی در این
راستا می باشد و از آن جا که این الگو در حوزه های متعدد از
جمله فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،اجتماع ،خانواده و ...میباشد،
طبعاً اصح��اب نظر در هر زمینه بار این مس��ئولیت خطیر را
ب��ر دوش دارن��د و از آن جا که تدوین الگو بس��ان یک مرکب
و منظومه می باش��د که از اجزاء مختلف تش��کیل شده است
ک��ه این اجزاء در عین آنکه یک مختص��ات مربوط به خود را
دارا می باش��ند ،در یک حقیقت مشترک میباشند ،به لحاظ
مشترکات و در نظر داشتن آن ها در مقام تولید و تدوین الگو
از یک س��و و بیان و تدوین اختصاصات هر گرایش و رشته از
س��وی دیگر می توانیم به یک الگوی جام��ع و واحد البته در
ساحت ها و عرصه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی دست یابیم .جهت و قدر مشترک بین اندیشکده ها
عبارت است از اصول کلی و حاکم که در سنت اسالمی -ایرانی
وجود دارد ،باید در مقام تولید علم تدوین الگو لحاظ ش��ود و
این حاصل نمیش��ود مگر با برگزاری جلس��ات مشترک بین
اندیش��کده ها به همراه مشارکت مستقیم نخبگان هر علم در
مقام تدوین الگوی اسالمی ایرانی .البته در بخش مختصات و
مبانی ویژه هر اندیشکده هم الزم است از یک عقل جمعی كه
حاص��ل آراء و نظرات نخبگان ،اصحاب و اهل نظر در خصوص

آن حوزه می باش��د ،بهره کافی و الزم را برد .اما آنچه که می
توان به طور خالصه متذکر ش��د و الزم است مورد توجه همه
اندیشکدهها در باب الگوی پیشرفت قرار گیرد عبارت است از:
 به��ره من��دی از جهان بینی اس�لامی و اندیش��ه و تمدن وفرهنگ ایرانی.
 دارای نظام و سیستم مشخص که حاوی این سه عنصر باشد: )1برخورداری از چارچوب.
 )2متک��ی بر عل��م و دان��ش و دارای نظری��ه و جهت گیری
مشخص.
 )3بهره گیری از روش و ابزار.
البت��ه ویژگی هایی نظی��ر جامعیت ،کامل بودن ،ش��فافیت،
متق��ن بودن ،تحق��ق پذیری ،واقع بینان��ه ،منطبق بر حقایق
و واقعی��ت های درون��ی و بیرونی ،عملیاتی و پای��دار بودن از
دیگر خصوصیات الگوی پیش��رفت می باشد که این امر بزرگ
حاصل نمیش��ود مگر با همکاری و تعامل تمامی اندیشکدهها
و بهره مندی از توانمندی های علمی دانش��مندان و نخبگان
دانشگاهی و حوزوی.
به نظر جنابعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه
نقاط متمایز و برجس�ته ای نس�بت به الگوهای توسعه
غربی دارد؟
از آنجا که مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب
تأثیر دارد لذا هر جامع��ه و هر ملتی مبانی معرفتی -اخالقی
خ��اص خودش را دارد که این مبانی تعیین کننده نوع و مدل
الگو میباش��د و از آنجا که جامع��ه و الگوی ما باید مبتنی بر
فرهنگ اس�لامی و ایرانی طراحی و تدوین ش��ود ،قهرا ً نوع و
مدل این الگو با الگوهای دیگر که از آن به نام توسعه غربی یاد
می شود تفاوت خواهد داشت ،مث ً
ال در بعد اسالمی نکته مهم

و حائز اهمیت این اس��ت که اسالم ،انسان را دو ساحتی و دو
وجهی میداند و دارای دنیا و آخرت .لذا این رکن رکینی است
که در باب الگوی پیشرفت باید در نظر گرفته شود و این یک
ش��اخص عمده و فارق هم هست و از بعد ایرانی بودن الگو به
اقتضای شرایط فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی ،مواریث
و ...این الگو باید یک مدل بومی و مختص جامعه و ملت ایران
باشد .به بیانی ديگر ،الگوی پیشرفت ظرفی است که مظروف
آن اسالمی و ایرانی بودن آن است و این دو از هم جدا نیست.
بطور کلی این الگو باید در ناحیه مبانی ،اهداف ،غایات ،ارزشها
و ش��یوه و روش مایه گرفته از اس�لام باش��د ،یعنی متکی بر
مفاهیم و معارف و تعالیم اسالمی و اجرا و تطبیق آن متناسب
با شرایط فرهنگی ،اقلیمی ،تاریخی و ...جامعه خودمان .البته
با در نظر گرفتن ویژگیهای زمانی ،مکانی و ظرف تحقق آن.
ل��ذا کپی ب��رداری محض از دیگران بدون توجه به ش��رایط و
مقتضیات فرهنگی خود ممکن است در عمل نتیجه معکوس
بدهد .چرا که توس��عه غربی ماهیتی س��کوالر دارد .گروه ها و
س��ازمانها در رابطه های میان نهادی نیز سکوالر هستند ،به
عب��ارت دیگر نه دین به عنوان یکی از اطراف دیده می ش��ود
و نه س��ایر نهادها ،دین را در برنامه های خود به عنوان عنصر
تأثیرگذار مورد توجه قرار می دهند .البته بنده منکر این معنا
نیس��تم که ما می توانی��م در پاره ای از روش ها و ش��یوه ها
و حت��ی در بعد علمی از دس��تاوردها ،تجارب و اندوخته های
علمی و فنی دیگران با توجه و عنایت به همسویی و هماهنگی
آنها با ش��رایط و مقتضیات جامعه خود اس��تفاده و بهره مند
شویم .اساساً برای تحصیل علم هیچ محدودیتی قائل نیستم،
همچن��ان که در متون دینی ما ب��ر این مطلب تصریح و بدان
ادامه دارد.
اشاره شده است.
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اخبارمرکز

توافق برای همکاری مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و رادیو معارف
جلس��ه همکاریهای مش��ترک میان مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت و رادی��و معارف با حضور حجتاالس�لام
والمس��لمین رجای��ی رئی��س دبیرخان��ه ح��وزوی و دبیر
ش��ورای حوزوی مرکز ،آقای متقیان مدیر دفتر ارتباطات و
گفتمانسازی مرکز الگو و حجتاالسالم و المسلمین لطفی
نیاس��ر رئیس رادیو معارف و برخی از مس��ئولین دو مرکز
برگزار شد.
در ابت��دای جلس��ه ،پ��س از تالوتی چند از آی��ات کالماهلل
مجید ،حجتاالس�لام والمس��لمین رجای��ی ،ضمن قرائت
حک��م تأس��یس مرکز الگو از س��وی مقام معظ��م رهبری،
توضیحات��ی را در خص��وص مرکز الگوی اس�لامی ایرانی
پیش��رفت و تأس��یس دبیرخانه حوزوی ارائه نمود .در ادامه
به طرح موضوع همایش پیشرفت از منظر قرآن و حدیث و
محورهای این همایش که قرار اس��ت در بهمن سال جاری
در قم برگزار گردد پرداخت.
در ادامه جلس��ه ،حجتاالس�لام والمسلمین لطفی نیاسر،
ضمن خوش آمدگویی و معرفی شرکتکنندگان در جلسه،
به معرفی رادیو معارف پرداخته و گفت :در بهمن ماه س��ال
 ،1377یكی از بهترین دس��تاوردهای رس��انهای انقالب در
ش��هر مقدس قم به بار نشس��ت و اولین رس��انه معارفی با
 8س��اعت پخ��ش برنامه به جمع متكثر و متنوع رس��انهها
پیوس��ت .در سال  1378س��اعت پخش آن به  14ساعت و
سپس به  21ساعت افزایش یافت.
در كن��ار این افزای��ش كمی ،دقت در محت��وا ،بازنگری در
ح��وزه مخاطبان و گس��ترش برنامهها متناس��ب با جوانان
و زنان ،تنوع بخش��یدن به موضوع��ات ،تغییر در قالبهای
برنامهس��ازی ،افزایش برنامههای زنده متناسب با شرایط و
امكانات از برجس��تهترین اقداماتی اس��ت كه از سال  81به
بعد در رادیو اتفاق افتاده است .در سال  1382رادیو معارف
با بهرهمندی از نیروهای جوان كه دارای تحصیالت حوزوی
و دانشگاهی در س��طوح عالی هستند 24 ،ساعته شد و در
س��ال  1392بع��د از بازبینی در مأموریت و س��اختار رادیو
معارف ،عناوین گروههای برنامهس��از این رادیو به این شرح
تغییر یافت:
 -1گروه معارف و علوم وحیانی
 -2گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السالم
 -3گروه معارف و اندیشه
 -4گروه معارف و جامعه
 -5گروه اخبار معارفی و برنامه های سیاسی
ایش��ان ضمن بی��ان اهمیت وج��ود چنی��ن مرکزی جهت
هماهنگی مراکز مختلف و تشویق نهادهای علمی و پژوهشی
در جهتدهی به مباحث الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت ،از
آمادگی کادر فنی و اجرایی رادیو معارف در جهت پوش��ش
سراسری و دائمی مباحث الگو خبر داده و گفت :این ظرفیت
در رادی��و مع��ارف وج��ود دارد تا با طرح مباح��ث عملی و
پژوهشی و پوشش اخبار مرکز الگو ،مخاطبین را در سراسر
کش��ور با مباحث الگو آش��نا نموده و بر اساس فرموده مقام
معظم رهبری در جهت گفتمانسازی الگوی اسالمی ایرانی
پیش��رفت تمام تالش خود را به کار بندد .ایشان در ادامه به
ارائه مواردی چند در خصوص مفاد تفاهمنامه و همکاریهای
مشترک بین دو مرکز پرداخت و امضاء تفاهمنامه فی مابین
به برگزاری جلسه بعدی موکول شد.

با حضور اعضاء و صاحبنظران در اندیشکده آمایش بنیادین؛

مشکالت اساسی کشور در حوزه آمایش بررسی شد
در جلس��ه هفدهم اندیش��کده آمای��ش بنیادین ،پیش��نهادیه
پروژههای تهیه ش��ده برای برونس��پاری مورد بحث قرار گرفت
و اعضای اندیش��کده نظرات خود را در خصوص نحوه انجام این
پروژهها بیان کردند و همچنین برخی اعضاء نسبت به انجام برخی
از پروژهها در مجموعههای خود اعالم آمادگی نمودند .در ادامه،
آقای دکتر جبلعاملی رئیس اندیشکده در خصوص لزوم تدوین
مبانی تخصصی آمایش بنیادین صحبت ک��رده و افزود که یک
کارگروه تخصصی در دو ماه گذش��ته در این زمینه ایجاد شده و
شرح خدماتی شامل :مراحل تدوین مبانی تخصصیدر کارگروه
مزبور تهیه گردیده است .این شرح خدمات در جلسه مورد بحث
قرار گرفته و اعضاء نظرات اصالحی خود را بیان نمودند .در انتها
نیز اعضای اندیشکده نظرات خود درباره مشکالت اساسی کشور
در حوزه آمایش را در قالب پرسشنامه دلفی بیان نمودند.
همچنین در جلسه دوم اندیشکده آمایش بنیادین در سال جاری،
آقای دکت��ر جبل عاملی ،دالیل تدوین مبانی اختصاصی قبل از
مبانی عمومی را عنوان کرد و ورودیهای الزم برای تدوین مبانی
اختصاصی آمایش بنیادین را چنین برشمرد :مبانی عمومی الگو،
مفهوم آمایش بنیادین ،مبانی عرصهای در سایر عرصهها ،مفهوم
پیشرفت و خروجی پروژههای چهارگانه برونسپاری شده .در این

جلس��ه ،تعاریف مختلفی که اعضاء از آمایش بنیادین داش��تند،
توسط دبیر اندیشکده مرور گردید و نیز مقرر شد تا دو کارگروه
تخصصی در اندیشکده تشکیل گردد شامل :کارگروه مبانی نظری،
معرفتشناسی و روششناسی آمایش بنیادین با مسئولیت دکتر
فرجزاده و کارگروه تحلیل و آسیبشناسی تجربیات ایران و جهان
در زمینه آمایش بنیادین با مسئولیت مهندس آرامی.
خروجی کارگروه تخصصی تدوین مبانی اختصاصی که ش��امل:
پیشنویس مبانی اختصاصی آمایش بنیادین بود ،مطلبی است
که در جلسه سوم اندیشکده آمایش بنیادین در سال جاری مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در این زمینه ،ابتدا دکتر عبدالملکی
دبیر اندیش��کده ،سیری از مس��یر تدوین مبانی آمایش بنیادین
بیان نمود و در ادامه ،پیشنویس تهیه ش��ده را در قالب ارائهای
توضیح نمود .همچنین آق��ای دکتر جبل عاملی نیز توضیحات
تکمیل��ی را در این رابطه و نیز پیشنیازهای الزم جهت تکمیل
این پیشنویس را بیان کرد .ایشان تعریف جدیدی را نیز از الگوی
اس�لامی ایرانی پیشرفت ارائه نمود .پس از بیان نظرات اعضاء در
رابطه با مطالب تهیه شده ،رئیس اندیشکده از اعضاء درخواست
نمود تا پیش��نهادات خود را در راستای اصالح پیشنویس مبانی
اختصاصی آمایش بنیادین ،ارائه نمایند.

فنآوريهاي نوين ارتباطي و سبك زندگي اسالمي ـ ايراني
فرهن��گ مفهومي پيچيده ،چندبعدي و گس��ترده اس��ت كه بر
تمامی ابعاد زندگی آدمی سایه انداخته و آن را از هر حیث متاثر
میسازد .اگرچه صاحبنظران مختلف بسته به رويكرد نظري خود،
ويژگيهاي متفاوتي براي فرهنگ برشمردهاند ،در اكثر تعاريفي
كه از فرهنگ ارائه ش��ده ،به گونهاي بر الگوهای فكري و رفتاری
ریشهدار و تثبيت شده يك ملت كه ادراکات و رفتار يك جامعه
را ش��کل داده و هویت آن را میسازد ،تاكيد شده است .به ديگر
س��خن سبك و ش��یوه زندگی مادی و معنوی یک ملت ،عنصر
تعيين كننده و بخش جداييناپذير فرهنگ اس��ت .شوراي عالي
انقالب فرهنگي ،س��بك زندگي را «ش��يوهها و الگوهاي زندگي
روزمره  ...و تمام عادات و روشهايي كه فرد يا اعضاي يك گروه
به آنها خو كرده يا عم ً
ال با آنها سرو كار دارند مانند الگوهاي روابط
اجتماعي ،س��رگرمي ،مصرف و لباس و »...ميداند كه منعكس
كننده نگرشها ،ارزش ها و جهانبيني فرد و يا گروه است.
س��بك زندگي ايرانيان در دوره پيشامدرن ،عموماً برخاسته از
آداب و س��نن ملي ،عقايد و مناسك ديني و ارزشها و ساليق
قومي ب��ود .همزمان با آغاز مدرنيزاس��يون و س��رازير ش��دن
تكنولوژيه��اي جديد به مرزهاي كش��ور ،ايرانيان -كه بخش
مهمي از آنان بر مبناي نظريه راجرز جزو دوستداران نوآوري و
تجربه فناوريهاي نوين قابل طبقهبندي هستند -با اخذ برخي از
عناصر و ارزشهاي دنياي مدرن و تلفيق آنها با مولفههاي سنتي
زندگي ،س��بك زندگي نويني براي خود آفريدند .اين فرايند اما
چندان بدون مسئله نبوده و مقاومتهايي را عليالخصوص در
حوزههاي مربوط به جوانان در پي داشته است .انقالب ارتباطات
ارتباطي
و ش��كلگيري جامعه ش��بكهاي ،موجد نوعي شكاف
ِ
نس��بي و در عين حال فزاينده ما بين نس��ل جوان و نسلهاي
پيشين در بهرهگيري از رس��انهها و وسايل نوين ارتباطي بوده
اس��ت؛ رسانههايي كه منبع مسلط فرهنگي در دنياي مدرن به
ش��مار ميآيند .اين مسئله به نگراني از فاصلهگرفتن روزافزون
نس��ل جوان از ارزشهاي سنتي دامن زده و در برخي حوزهها
نوعي تفاوت و اختالف مياننسلي را به دنبال داشته است.
چگونگي مواجهه با اين مسئله و اتخاذ يك سياست اثربخش در

برخورد با آن ،موضوع چالشبرانگيزي است كه بحثهاي فراوان
ميطلبد ،اما آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه اوالً هر
فنآوري نويني ،بمانند تمامي دستاوردهاي تمدني بشر ،بسته
به نوع استفاده از آن داراي يكسري وجوه مثبت و در عين حال
جنبههاي منفي است .ثانياً رويكرد سلبي صرف و برخوردهاي
قهرآميز جهت جلوگيري از ورود و گسترش فنآوريهاي نوين،
در درازمدت ناممكن است و پديدههاي مدرن به نحوي راه خود
را به زندگي افراد باز ميكنند .تكنولوژيهاي وب و ش��بكههاي
اجتماع��ي نظير فيسبوك و كيفيت برخورد با آنها نمونههاي
ملموس و روشن در اين زمينه اند كه در سالهاي اخير عليرغم
محدوديتهاي رسمي و غيررسمي و نيز موضعگيريهاي برخي
از جريانهاي سنتيتر جامعه ،روزبهروز بر محبوبيت و نفوذ آنها
بهخصوص در ميان جوانان افزوده شده است.
در اين ميان ش��ايد راه حل اين مسئله نه در برخوردهاي قهري
و آمرانه ،بلكه در ارتقاي دانش عمومي و س��واد رسانهاي جوانان
است .اگر دانش و فهم جوانان به رسميت شناخته شده و بهگونهاي
برخورد شود تا از خالل گفتوگوهاي منطقي و روابط افقي ،برابر
و دوس��تانه ،قدرت تشخيص آنان ارتقا يافته و نگاه عميقتري به
مزايا و معايب فنآوري هاي نوين پيدا كنند ،آثار و تبعات منفي
اين فنآوريها به حداقل خواهد رس��يد .در اين شرايط ميتوان
اميدوار بود كه خود مصرفكنندگان به درجهاي از آگاهي برسند
كه در عين احترام به ارزشها و آداب سنتي ،از مواهب و امكانات
مثبت اين رس��انهها و فنآوريه��اي نوين بهره ببرند و با تلفيق
ظرفيتهاي سازنده حيات س��نتي و مدرن ،به الگويي از سبك
زندگي اسالمي-ايراني دست پيدا كنند كه پيشرفت فردي و در
نگاهي كالنتر پيشرفت جامعه را به دنبال داشته باشد .در غير
اينصورت به دليل ذات جستجوگر و غير منفعل نسل جوان ،تداوم
الگوهاي دستوري و از باال به پايين ممكن است مقاومت جوانان را
برانگيخته و اتفاقاً موجب پذيرش و درونيكردن جنبههاي منفي
و معايب اين فنآوريها از سوي جوانان و فاصله گرفتن روزافزون
آنها از هويت ناب اسالمي ايرانيشان شود.
تهیه و تنظیم :دبيرخانه انديشكده فرهنگ

شماره  26آبان ماه 1393

مصاحبه با صاحبنظران

تهيه نظریه پیشرفت مستلزم بهره گرفتن از عقل و نقل در کنار يكديگر است
اشاره :بخش اول مصاحبه با حجتاالسالم والمسلمین دكتر
سیدحسین میرمعزی ،عضو شورای عالی مرکز الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت در شماره قبل به اطالع خوانندگان محترم
رسید .اینک ادامه مصاحبه از نظرتان میگذرد.
*اگر صالح می دانید به بحث سابقه متدولوژی نظریه
پردازی ی�ا روش نظریه پردازی در مورد پیش�رفت یا
روش رسیدن به پیشرفت بپردازیم؟

من بیش��تر در م��ورد روش نظریه پردازی پیش��رفت صحبت
می کنم .م��ا در روش تفاوت کالنی با غربیها داریم و آن هم
به برخی ریش��ه های علم دینی و یا علم اس�لامی برمیگردد.
چ��ون به هر حال وقتی که می خواهیم نظریه پردازی کنیم و
روش نظریه پردازی داریم در حقیقت در چارچوب یک کنش
صحبت می کنیم .در یک جلس��ه ای راجع به این موضوع که
خدمت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رسیدیم مقاله من
این بود که بحث الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و بحث اسالمی
سازی علوم انسانی دو روی یک سکه و دو بخش بسیار مرتبط
با هم هس��تند .به هر حال فرق ما با کسانی که درباره توسعه
غربی نظریه پردازی می کنند این است که ما یک بخشی از این
مطالب را از نقل می گیریم و تنها بحث عقل و تجربه نیست و
بسیاری از مباحث را باید با عقل و نقل پیش ببریم.
در بحث جایگاه عقل و نقل ما تجربه را هم عقل تجربی می
دانی��م و در کنار عقل نمی بینیم .برخی مثل اس��تاد جوادی
آملی حتی عق��ل و نقل را جدا از هم نمی بیند و می گویند
عقل درون دایره هندسه معرفت دینی است .در اینجا ما با این
بحث کاری نداریم و می خواهیم از روش علوم انسانی و روش
نظری��ه پردازی صحبت کنیم .اکنون می خواهیم در رابطه با
پیشرفت ،نظریه پردازی کنیم و ببینیم عقل و نقل هر یک چه
سهمی دارند؟ اینکه آیا عقل داخل دایره معرفت دینی هست
از جهت علم فلسفه یا کالم دینی مهم است .آنجا شبههای
ب��ه وجود آمده که باید به آن جواب داده ش��ود ،اما از جهت
نگرش نظریه پردازی در الگوی اسالمی علمی پیشرفت ،سؤال
این اس��ت ،حال که می خواهم درباره الگوی پیشرفت نظریه
پردازی کنم ،س��هم عقل و نقل در این نظریه چقدر است؟ و
چه مقدار برهان و اس��تدالل بیارم؟ از برهان عقلی یا از عقل
تجربی چقدر اس��تمداد بگیرم؟ چه مقداری از نقل به روش
اجتهاد استمداد بطلبیم؟ این بحث ،بحث بسیار مهمی است.
به هرحال این جهت ،در نظریه پردازی توس��عه غربی نیس��ت.
نقل چگونه وارد جریان می ش��ود ،یعنی جایگاه نقل در نظریه
پردازی چیست؟ من یک استنباطی دارم .اگر معتقد شدیم که
انسان ،جهان و جامعه دارای دو بعدی مجرد و مادی هستند که
براس��اس جهان بینی اسالمی درست هم است ،در این صورت
این س��ؤال پیش می آید که آیا عوامل مجرد پدیده های مادی
و انس��انی با عقل قابل دریافت هس��تند؟ و یا با عقل به آن می
توان رسید؟ بنابراین ما می توانیم با استدالل خیلی کوتاه یک
جایگاه برای نقل در نظر بگیریم که جایگاه اول آن نیز هس��ت،
یعنی وقتی سراغ نقل می رویم که می خواهیم بدانیم خارج از
فضای مادی چه خبر است؟ علل ،عوامل ،تأثیر و تأثراتی که در
رابطه با مقوله پیشرفت در آنجا وجود دارد چیست؟ البته نقل
در رابطه با مباحث عقلی هم مؤثر اس��ت آنجایی که اگر انسان
میخواست با عقل خودش به آن برسد باید هزینه هایی را تاریخ
بشریت متقبل و متحمل می شد تا به حقیقتی دست یابد .آنجا
هم از باب لطف خداوند متعال ،انبیاء ،پیامبران و ائمه اطهار(ع)
را مؤظف نمودند تا این قسمت را هم به اطالع بشر برسانند.
ما می توانیم بگوئیم جایگاه نقل روش��ن و مش��خص است.

جایگاه نقل ،عوامل و ابعاد مجرد مقوله پیشرفت است ،یعنی
ابعادی را که عقل به س��ختی و در زمان طویلی به آن دست
پی��دا می کند .اینجا جایگاه نقل اس��ت و البته قس��مت اول
مربوط به عالم مجرد و عقل را هم در آنجا راهی نیس��ت که
اص�ل ً
ا بحث تعارض بین عقل و نقل ه��م پیش نمی آید .در
جایگاه غیر از این جایگاه ممکن است نقل نه به صورت یک
وظیفه بلکه به صورت یک ارش��اد از طرف ائمه اطهار(ع) در
مس��ائل مادی وارد شده باشد که سبب تعارضی بین عقل و
نقل ش��ود که باید اینها را برطرف کرد .اما اصل بحث را هم
حضرت آیت ا ...جوادی آملی در بحث تعارص عقل و نقل در
کتاب معرفت دینی خود بحث کردند.
ام��ا من از این بحث این نتیج��ه را می گیرم که روش نظریه
پردازی در الگوی پیش��رفت این اس��ت که بای��د ابتدا تمام
احادی��ث و آیات نازل به مقول��ه ای که می خواهیم راجع به
آن نظریه پردازی کنیم را مورد کنکاش و مطالعه قرار دهیم
و آن را بفهمی��م و بع��د در چارچوب ای��ن نقل وارد بحثهای
عقلی شویم .در رشته اقتصاد ،کال ً نقل از طریق سنتهای الهی
وارد شده است؛ یعنی اگر خواستیم وضعیت مطلوب را ترسیم
و کلیه ش��اخصهای اصل��ی آن را در ابعاد م��ادی و معنوی
بشناسیم نمی توانیم با عقل همه ابعاد آن را به دست بیاوریم
و حتماً باید به نقل مراجعه نمائیم .آس��یب شناسی وضعیت
موج��ود با توجه به وضعیت مطلوب یک بحث عقلی اس��ت،
ممکن اس��ت که در اصول روشی آسیب شناسی ،چیزهایی
در نقل داش��ته باشیم ولی اصل و اساسش عقلی است .وقتی
که می خواهند به آسیب شناسی وضعیت موجود و فاصله آن
با وضعیت مطلوب بپردازند متدولوژی روش��نی وجود دارد و
آن هم ش��اخص سازی و برآورد شاخصها در جامعه موجود و
مطلوب و تشخیص تفاوتهای آنها با یکدیگر می باشد.
البته ممکن است بگوئیم که معنویت را به عنوان یکی از ویژگیها
چگونه شاخص سازی کنیم ،این هم مشکلی ندارد برای شاخص
س��اختن به اصطالح مفاهیم ارزش��ی و معنوی غیرمادی یک
متدولوژی روش��نی وجود دارد .به این ص��ورت که جلوه های
کمی آن را ش��اخص س��ازی و برآورد می کنند .بحث
مادی و ّ
بسیار مهم دیگر ،بحث راهبردهاست ،یعنی حرکت از وضعیت
موجود به س��مت وضعیت مطلوب در قالب سنتهای الهی .در
مباحث اقتصادی و ً
کال مباحث پیشرفت و همه سنتهای کلی
أن أهل القری
و کالن ای��ن آیه وجود دارد که می فرماید« :ولو ّ
آمنوا و اتقوالفتحنا علیهم برکات من الس��ماء» در حقیقت این
سنت ،سنت عام الهی است؛ «ایمان و تقوا» .حال ظل این سنت
ایمان و تقوی است که برکات الهی نازل می شود.
این برکات مادی و معنوی که مفسرین گفته اند درحقیقت مایه
پیشرفت حقیقی است و ما به آن اعتقاد داریم .مث ً
ال در روایات
ما گفته شده اس��ت که دروغ گفتن چه تأثیری در دنیای آدم
(پیشرفت دنیای آدم) دارد ،حتی پیشرفت مادی جلو پیشرفت
آدم و یا رزق را از آدم می گیرد یا فرض کنید توس��ل یا توکل
یا حتی زیارت عاشورا چه تأتیری در پیشرفت دارد ،البته کار و
تالش تدبیر هم جای خودش را دارد ،یعنی همه اینها به صورت
س��نتهای الهی وجود دارند .بنابراین اگر بخواهم در یک جمله
روش نظری��ه پردازی را بیان کنم ،باید بگویم نظریه پردازی در
چارچوب سنتهای الهی می باشد یعنی ما باید در بحث نظریه
پیشرفت در چارچوب س��نتهای الهی نظریه پردازی کنیم .در
حالی که در توسعه غربی به این مسئله هیچ توجهی نشده است.
*بحث آخر این اس�ت که چ�ه گام هایی برای نظریه
پردازی با همان معنایی که فرمودید برداشته شده و چه
گام هایی را باید برداریم؟
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ابتدا باید بدانیم وضعیت مطلوب ما در صحنه دانش
نظریه پردازی در باب پیشرفت چیست و وضعیت
موجود چگونه اس��ت و چه گامهایی باید برداریم تا
به آن حالت مطلوب برس��یم؟ وضعیت مطلوب ما این اس��ت که
از طریق اس��تخراج تمام مباحث و مبانی و ارزش��ها به محصول
آن یعنی روش نظریه پردازی در ترسیم جامعه مطلوب و آسیب
شناس��ی وضعیت موجود و راهبردها دس��ت پیدا کنیم .وضعیت
مطلوب این اس��ت که بر اس��اس روش مبانی هستی شناسی و
معرفت شناس��ی اسالمی استخراج و انس��انها و دانشمندانی که
مسلط به مبانی اسالمی و فضای دانش روز هستند با استفاده از
این روش دس��ت به نظریه پردازی و تولید فکر بزنند تا جایی که
اینها متراکم شود و به یک وفاق در میان دانشمندان درباره الگوی
پیشرفت اسالمی برسیم .این وضعیت مطلوب است.
آنچه از نظر دانش پیش��رفت در وضعیت موجود داریم مبانی
اس��ت .ما مبانی انس�ان شناس�انه ،هس�تی شناسانه و
معرفت شناسانه اسالم را داریم و کاری را که باید انجام
دهیم تولید روش قابل دفاع در نظریه پردازی در رابطه
با نظریه پیش�رفت اس�ت .در مورد روش یک بحثی وجود
دارد که گفته می شود که اگر بخواهید براساس مبانی در یک
جامعه مشکلی را حل کنید حرکتی از آسمان به زمین است،
یعنی اگر بخواهید از آسمان حرکت و مشکلی از زندگی بشر را
حل کنید که بینید پیشرفت به چه صورت است فایده ندارد.
این فاصله یک فاصله نظری اس��ت یعن��ی ما باید راه حرکت
به سمت حل مس��ائل را پیدا کنیم که در این بحث ایدهها و
حرفهایی بیان ش��ده اس��ت ،ولی اینکه این موضوع تبدیل به
یک دانش روشمند مورد وفاق علمی شده باشد چنین نیست.
وضعیت مطلوب انسان و جامعه اسالمی را تا حدی که روایات
ما بیان کرده اند و مبتنی بر استفاده از عقل در کنار روایات به
نحو خوب انجام داده ایم .مشکل ما در نظریه در پیدا کردن،
مس��تدل و منقح نمودن یک روشی اس��ت که مبتنی بر آن
بتوانی��م از این مبانی حرکت کنیم و راه های تغییر جامعه را
از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب پیدا کنیم .این نظریه
پردازی از جهت دانشی کم صورت گرفته است.
حال ،دانشمندان ما اکنون در چه وضعیتی هستند؟ خیل عظیم
دانش��مندان ما در دانش��گاهها آن دانشی که به دست آوردند و
تدریس کردند و به مقام دانش��یاری و اس��تادی در این زمینه
رسیدند همان دانش غربی است .نمی گوییم این بی فایده است،
منتهی باید به این دانش تس��لط بر مبانی و ارزشهای اسالمی
و آموزه ها ،اخالق و حقوق اسالمی ضمیمه شود .بنابراین یک
طرف دانشگاههایی هستند که دانش غرب را خوب فرا گرفتند
ولی از دانش اس�لامی بهره ای ندارند یا کم بهره اند .به ایمان
آنه��ا کاری نداریم از قضا آدمهای مؤم��ن ،از فرزندان انقالب و
مربوط به دوره معاصر ما هستند .ما بحث دانشی می کنیم و با
شخصیت افراد کاری نداریم .بحث میزان دانش آنها برای توان
نظریه پردازی است .این یک طرف قضیه است اما از این طرف
هم روحانیونی داریم که مس��لط بر مباحث دینی هستند ولی
آش��نائی کافی با مباحث روز و راهبردی ندارند ،البته این وسط
ما یک تعداد روحانیونی را داریم که اینها دو رش��ته ای هستند
هم در حوزه و هم در دانشگاه بوده اند و اینها یک تسلط نسبی
بر مسئله دارند .لشکر ما بالفعل برای نظریه پردازیها در زمینه
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت ،فع ً
ال لشکر کوچک و ناتوانی
است .آن وقت آن استراتژی که باید قاعدتاً به کار ببندیم در این
فضا این است که همه این توانها البته هر کدام در جای خود را
به خدمت بگیریم و اگر قاطی کنیم به نتیجه نمی رسیم و این
همان چیزی هست که مقام معظم رهبری تأکید دارند.
ادامه دارد.
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از فرهنگ تا توسعه :توسعه
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي

اين كتاب توس��ط آقاي دكتر
ناصر فكوهي ،دانشیار دانشگاه
تهران در  704صفحه نگاشته
شده و ویرایش دوم آن در سال
 1392توس��ط نشر فردوس به
چاپ رسيده اس��ت .مولف در
اين كتاب طي مباحثي از خالل
واقعيتهاي زندگي روزمره به
بررسي و تحليل مفاهيم توسعه
اهتمام ورزيده است .وي براي اين منظور ،پس از برشمردن
پارهاي از مش��كالت فرهنگي و موانع توس��عه در كشورهاي
در حال رش��د ،رهنمودهايي براي ح��ل معضالت فرهنگي
فراهم آورده است .برخي مباحث كتاب عبارتاند از" :توسعه
سياس��ي به مثابه يك ضرورت تكنولوژيك"" ،بازبيني نقش
دولت در فرآيند توسعه فرهنگي"" ،رسانهها ،كشورهاي در
حال توسعه و انقالب اطالعاتي"" ،جهاني شدن ارتباطات و
موانع رشد آن در كش��ورهاي در حال توسعه"" ،ريشههاي
اجتماع��ي اقتصاد زيرزميني" و "نق��د و نقدپذيري در روند
تحوالت اجتماعي".
بینالمللی

موسسهبانکتوسعهآسیا

The Asian Development Bank
)Institute (ADBI
موسس��ه بانک توس��عه آس��یا در س��ال  1997میالدی در
توکیوي ژاپن تاس��یس ش��د تا به ظرفیت س��ازي ،ارتقای
مه��ارت ها و دانش مربوط ب��ه کاهش فقر و به دیگر زمينه
هايي که از رشد بلند مدت حمایت مي كنند ،ياري رسانده
و به اقتصادهای در حال توس��عه در منطقه آسیا و اقیانوس
آرام جهت رقابت کمك نمايد .اين موسسه فعالیتهای خود
را از طری��ق پژوهشهاي كاربردي ،همايشهاي سياس��ي،
گفتمان س��ازي و طرح های آموزش��ی به انجام میرساند.
با نگاهی به آینده ،تبدیل ش��دن به یک مرکز پیش��رو برای
ایجاد و اشاعه اطالعات و دانش جهت توسعه منطقه آسیا و
اقیانوس آرام یک هدف کلیدی برای  ADBIاست.
موسس��ه  ADBIانديش��كده بانک توس��عه آسیا ()ADB
اس��ت .این موسس��ه راهبردهاي موثر توس��عه را شناسایی
نموده و در پي بهبود مدیریت توس��عه در کش��ورهای عضو
 ADBاس��ت .موسسه  ADBIبه س��رعت در حال تبدیل
ش��دن به مرکزي پیش��رو برای ایجاد و انتش��ار اطالعات و
دانش جهت توس��عه در منطقه آس��یا و اقیان��وس آرام مي
باشد .اين موسسه پرورش شبکه گستردهای از کارشناسان،
محققان ،انديشكده ها ،س��ازمانهای دولتی و سازمانهای
بخش خصوصی و س��ازمانهای دو جانبه و چند جانبه در
منطقه آس��یا و اقیانوس آرام و فراتر از آن را بر عهده دارد.
بر اساس هدف  ADBدر کاهش فقر ،در موسسه ADBI
سه موضوع داراي اولویت راهبردي می باشند:
رش��د فراگیر و پایدار ،همکاری های منطقه ای و یکپارچه
سازی ،نظارت و راهبری بر سیاست ها و نهادها.

الگوی زن مسلمان ایرانی
این پایاننامه در مقطع کارشناس��ی ارشد توسط خانم مریم
شاه چراغیان به راهنمایی آقای دکتر عماد افروغ و مشاورت
خانم دکتر عزت السادات میرخانی در دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس در س��ال  1391نگاشته شده است.
ایش��ان برای��ن باورند که مس��أله زن ،یکی از اساس��یترین
مس��ائل هر تمدن و جامعهای اس��ت .مس��أله زن و خانواده
با هم��ه کارهایی که ش��ده ،همچنان مه��م و قابل بحث و
قابل توس��عه در اندیش��هورزی است .ش��رایط کنونی دنیا و
جهان اس�لام نیازمند آن است که الگویی جامع و مطابق با
مقتضیات زمانی و مکانی ارایه گردد تا پاس��خگوی التهابات
و نیازهای کنونی باش��د .در این پژوهش با روش اس��نادی

و تحلیل محتوای کیفی و بهرهگیری از اس��تنباطات عقلی
به این نتیجه رس��یدیم که سیمای زن مس��لمان ایرانی در
ابعاد فردی ،خانوادگی و اجتماعی قابل ترسیم است .در بُعد
ف��ردی ،ده مورد از مهمترین مختصات فردی زن مس��لمان
عبارتن��د از :توحی��د و خداباوری ،تعقّل و تف ّک��ر ،مطالعه و
تجسم قرآن در زندگی ،رعایت پوشش
آگاهی و کسب علمّ ،
و حف��ظ حریمها ،عفاف در ن��گاه ،عفاف در گفتار ،عفاف در
تشبه به مردان.
رفتار ،دوری از ّ
تبرج ،پرهیز از ّ
تجملگرایی و ّ
در سطح خانوادگی زن مسلمان ایرانی میتواند در نقشهای
دختری ،همس��ری و مادری ایفای نق��ش کند که هر کدام
مختصات و ویژگیهای خود را دارد.

گزارشی کوتاه از اندیشکده معنویت:

تبيين معنويت در آثار كهن ادب فارسي

متون كهن ادب فارس��ي سرشار از اشارات آشكار و پنهان از
واژگان معنويت و معنوي اس��ت كه به صور مختلف در قالب
نظم و نثر تجلي پيدا كرده اس��ت .معنويت به معني بيرون
رفت��ن از ظاهر به باطن و از ح��س به فراحس و به تعبيري
ف��راروي از ظاه��ر به باط��ن در متون كهن فارس��ي داراي
س��ابقة فراواني اس��ت .آگاهي از پيش��ينة واژگان "معنوي"
و "معنويت" و مترادفها؛ همنش��ينها؛ جانش��ينها و فراز
و ف��رود آن در ط��ول تاريخ به فهم بهت��ر اين مفهوم كمك
ميكن��د .به همين منظ��ور ضرورت پرداخت��ن به تبيين و
تشريح معنويت در فرهنگ و ادب كهن فارسي در انديشكدة
معنويت مطرح و مورد بحث قرار گرفت .آقاي شاكر نژاد عضو
هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي در يازدهمين
جلس��ة انديشكدة معنويت با تبيين و تشريح موضوع و ارائة
مصاديق متعدد اظهار داشت :كلمة معنوي سابقه اي طوالني
در متون كهن فارسي دارد و در حوزه هاي ادبي و عرفاني به
صورت اصطالح كار برد فراواني داشته است .در ادامه جلسه
نقد و پيشنهاد اساتيد مطرح و مورد توجه قرار گرفت .آقاي
دكتر شهرستاني عضو انديشكده معنويت با بيان حكاياتي از
ادامه از صفحه 1

ما و میراث توسعه ()2

بنابرای��ن در ذات نظریه پردازیها این جهتگیری از غرب
به ش��رق ،از جوامع اروپایی به جامع��ه غیر اروپایی وجود
دارد .این رویکرد دوگانه در ذات نظریههای توسعه هست.
همی��ن رویک��رد حت��ی در نظریاتی که متفک��ران معاصر
بعنوان نظریات ضد توسعه مطرح کردند هم تا حد زیادی
دیده میش��ود .به عنوان مثال در نظریهه��ای برگرفته از
مارکسیس��م هم این دی��دگاه دوگانه دیده میش��ود .زیرا
مارکسیس��م هم در روایت اولیه خود معتقد است که اروپا
و به ویژه انگلستان در سیر جبری تحول اجتماعی از بقیه
نقاط دنیا جلوتر است .البته نظریاتی هم هست که رویکرد
دیگ��ری دارد ،متفکرانی از آمری��کای جنوبی و یا برخی از
روش��نفکران جهان س��وم که در اروپا بودند یا برخی دیگر
نظریات��ی را مطرح کردند که رویک��ردی متفاوت دارد اما
غلبه این رویکرد دوگانه بر نظریات توسعه کام ً
ال محسوس
اس��ت .پس ما عموماً با نظریاتی مواجه هس��تیم که اصوالً
تصویر یک نوع توس��عه ،توسعه اروپایی را ،برای جامعهای
که مراحل آن توس��عه را از س��ر نگذارنده ،جامعه شرقی،
توصیه میکنند .مث ً
ال آقای روس��تو که توسعه را مرحلهای

صاحب امتیاز:مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،

عرفاي نامدار نظير ابوس��عيد ابي الخير كه دستور داد بر سر
در خانقايش بنويس��ند :هركه در اين سرا آيد؛ نانش دهيد و
از ايمانش نپرسيد؛ چه آن كس كه در درگاه خداوند به جان
ارزد؛ بر خوان ابوالحس��ن به نان ارزد و گفتة ش��يخ محمود
شبس��تري با عنوان " معاني هرگز اندر حرف نيايد  /كه بحر
بيك��ران در ظ��رف نيايد و توصيف مول��وي در بارة عقل كه
گفت :عق��ل جزوي عقل را بد نام ك��رد؛ كام دنيا مرد را بد
نام كرد؛ اش��ارات مهمي به رفتارهاي معنوي در متون كهن
داشتند .حجت االسالم آقاي دكتر احمدي رئيس انديشكده
نيز با ذكر مصاديقي از ش��اهنامة فردوس��ي؛ مثنوي معنوي
و بوس��تان س��عدي و ديگر متون كهن؛ مفهوم معنويت در
گذش��ته را مورد كند وكاو عالمانه قرار داد و افزود :پرداختن
به لفظ چيزي را حل نميكند .آنچه مهم است ،درك درست
حقايق فراحس��ي و پي بردن به اصل و روح دين و شناخت
رفتار ائمة معصومين (ع) و بزرگان است .درپايان جلسه مقرر
شد ضمن اعمال نقدهاي ارائه شده و ذكر مصاديق بيشتر از
متون مورد نظر؛ شبكة هندسي مفهوم معنويت نيز به منظور
فهم بهتر و آسان تر آن تنظيم و ضميمة مقاله شود.

میداند و این مراحل را مطرح میکند ،همه مراحلی است
که تقریباً جامعه صنعتی از س��ر گذارنده است اما مخاطب
او جامعههای غیر صنعتی اس��ت و به آنها توصیه میکند.
آقای ش��ومپیتر نوآوری و کارآفرین��ی را مطرح میکند و
توس��عه غرب را به ش��کل دیگری تئوریزه و ارائه میکند.
مخاطب او جوامع غیر کارآفرین غیر غربی اس��ت .پس ما
ذات��ا با یک چنین رویکرد دوگان��های مواجهایم ،البته این
ک��ه این رویکرد مطلوب اس��ت یا نه ،بحث دیگری اس��ت
ام��ا در هر حال دالیل اتخاذ این رویکرد قابل فهم اس��ت،
چون از دیدگاه نظریهپردازنی که بخصوص به اثباتگرایی
معتقدند نظریه باید از متن واقعیت اس��تخراج ش��ود و در
واقعی��ت دنیای خارج حداقل ب��ه زعم آنها جزء یک نمونه
جامعه توسعه یافته که همان جامعه اروپایی و غربی باشد،
وج��ود ندارد .بنابرای��ن با وقوف بر ای��ن مبنای نظری که
آنها داش��تهاند ما میتوانیم تا حدی آنها را معاف بداریم
از اص��ل تمایل آنها به رویکرد دوگانهای که اتخاذ کردند.
اما نمیتوانیم انتقادات جدی بر این رویکرد وارد نکنیم.
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