شماره 16
آبان ماه 1392

شمارگان چاپی 5000
شمارگان الکترونیکی 70,000

عبور از توسعه ()3

دکتر صادق واعظزاده

به دو نکته اش�اره شد :یکی تفاوت
زیاد در ویژگیهای اساسی بسیاری
از جوامعی که در عامترین تعریف،
نوعی از تحول و توسعه را پشتسر
گذاش�تهاند مثل تاریخ تمدن ،مبانی
فکری ،فرهنگ ،روحیات مشترک
مل�ی ،موقعیت جغرافیایی ،ش�رایط
اقلیم�ی و منابع طبیعی و نکته دیگر
تأثی�ر ای�ن ویژگیه�ا بر مس�یر و
مقصد تحول و توس�عه جوامع .نکته
اول ،بازگویی واقعیتی مسلم و غیره
قابل تردید است .اما نکته دوم قابل
مناقش�ه است .اگر چه تأثیر شماری
از ویژگیه�ای فرهنگی و طبیعی و
روانشناسی اجتماعی برخی ملتها
ب�ر جهتگی�ری و رون�د توس�عه
آنها مش�هود اس�ت ام�ا تبیین این
تأثی�ر در قال�ب یک گ�زاره عام و
ب�ه عنوان ش�اهدی بر بوم�ی بودن
الگ�وی پیش�رفت کش�ورها ،خالی
از تردی�د نیس�ت .چ�ه ،ب�ه وضوح
مش�اهده میش�ود که کش�ورهایی
با تف�اوت فاح�ش در ویژگیهای
یادش�ده ،نمودهای تمدنی یکس�انی
را ب�ه نمایش میگذارند و روندهای
مش�ابهی را در بازتولید این نمودها
تعقی�ب میکنن�د .بخش�ی از ای�ن
نمودها بازتاب توسعه علم و فناوری
است که کمیا بیش ماهیتی جهانی
به خود گرفته اس�ت .اما بخش�ی از
آن ،هنجاره�ا و رویههای فرهنگی
و اخالق�ی و ارزش�ی اس�ت ک�ه
بهص�ورت تقریب ًا یکس�ان بهظهور
ً
مثلا پیش�رفت عل�م و
میرس�د.
فناوری ،اس�تفاده از هواپیما را برای
مسافرتهای راه دور عق ً
ال ضروری
س�اخته اس�ت و س�وال از چرای�ی
کاربرد همگانی آن روا نیس�ت .اما
مالحظه میش�ود که ش�رکتهای
هواپیمای�ی در ش�رق و غرب عالم
برطب�ق رویههای تقریب ًا یکس�انی
عم�ل میکنن�د .ب�ه همی�ن ترتیب
عموم موسس�ات مال�ی و صنعتی و
اجتماعی بهعنوان نمودهای توس�عه
در کش�ورهای مختلف ،س�اختارها
و فرآیندهای تقریب ًا یکس�انی دارد
و از قواع�د واحدی پیروی میکند
و با ش�اخصهای مشترکی سنجیده
میش�ود .لذا این سوال مطرح است
ک�ه ویژگیهای اساس�ی بومی چه
تأثیری بر الگوی توس�عه کش�ورها
دارد .ب�ه عب�ارت دیگر آیا توس�عه
فرآین�دی ع�ام و جه�ان ش�مول
اس�ت ک�ه ملته�ا به یکس�ان آن
را میپذیرن�د؟ آیا توس�عه منحصرا ً
تابع�ی از عل�م و فن�اوری به مفهوم
خ�اص آن اس�ت؟ به این س�والها
باید پاسخ داده شود.

اخبارمرکز

رهبر فرزانه انقالب اسالمی:

سياست پيشرفت علمى با شتاب باال
يك سياست بنيادى براى نظام است

اش�اره :حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم
انقالب اسالمي ،در ديدار شركتكنندگان در
هفتمین همایش ملی نخبگان جوان ،در صبح
روز چهارش�نبه  1392/07/17در بخش�ي از
بيانات خود كه درباره پيشرفت جامعه اسالمي
ايران بود ،نخبگان را مهندسان پيشرفت آينده
كش�ور دانس�تند .ايشان ،سياس�ت "پيشرفت
علمي با ش�تاب باال" را سياس�تي بنيادى براى
نظ�ام قلم�داد كردن�د و پيش�رفت اصي�ل را
پيش�رفتي خواندند كه "درونزا" باشد .بيانات
معظم له در اين ديدار درباره پيشرفت به شرح
زی�ر ب�ه خوانندگان خبرنامه الگوی اسلامی
ایرانی پیشرفت تقديم میشود:
«شماها نخبگان عزيز ،چه شما كه اينجا حضور
داريد ،چه نخبگان بىش�مارى كه بحمداهلل در
سرتاس�ر كشور هستند و به هر دليلى حاال در
اين جلس�ه حضور ندارند ،در هر رش�تهاى كه
تحصي�ل ميكني�د و تحقيق ميكني�د و كار
ميكنيد  -چه علوم انسانى ،چه علوم ف ّنى ،چه
علوم پايه ،چه علوم پزشكى و علوم مربوط به
سلامت ،و هر بخش ديگرى كه مشغول كار
هس�تيد  -همهتان در واقع مهندسان پيشرفت
آيندهى كشوريد؛ شما هستيد كه داريد آيندهى
طراحى
كش�ورتان و آيندهى ايران عزي�ز را ّ
ميكنيد و انش�اءاهلل اگر با عزمِ جزم و ه ّمت
واال و عم ِل پيگير اين را دنبال بكنيد ،به نتيجه
خواهيد رساند و ايرا ِن آينده را شماها خواهيد
ساخت .نكتهاى كه من ميتوانم به شما عرض
بكنم اين اس�ت كه بدانيد :سياست "پيشرفت
علمى با شتاب باال" يك سياست بنيادى براى

نظ�ام اس�ت؛ مجموعهى مغز ّ
متفكر دس�تگاه
كش�ور به اين نتيجه رس�يده است كه گذر از
دشوارىها ،عبور از خطرگاهها و لغزشگاهها در
ايران اسالمى ،اگر به دو سه ركن و مقدّمه نياز
داشته باش�د ،يكى ،پيشرفت علمى است؛ اين
يك سياست بنيادى است ،از حدود ده دوازده
س�ال پيش اين سياس�ت دارد دنبال مي شود؛
دولتهاى مختلف ،مسئوالن گوناگون ،عناصر
ذىربط ،خود جوانها و نخبهها ،در اين زمينهها
كار كردن�د ،تالش كردن�د و بحمداهلل امروز
محصول كار را كه انسان نگاه ميكند ،اميدوار
ميش�ود .من بارها اين را به جوانها گفتهام ،به
مس�ئولين هم گفتهام ،به ش�ما هم حاال عرض
ميكنم :قطع ًا نيروى جوان كش�ور ما ،نيروى
انس�انى كشور ما ،نخبگان كش�ور ما ،قادرند
به قلّههاى پيش�رفت همهجانبه ،كشورش�ان و
ملّتشان را برسانند؛ اين توانايى در شما هست.
اين را ما قب ً
ال  -از ديگران و براساس تجربههاى
ديگ�ران  -ميگفتيم ،ب�ه تدريج براى خود ما
هم تجربه شد .من بارها گفتهام :امروز هر كار
علمى و ف ّناورى در كش�ور كه زيرساخت آن
ِ
دس�ت كنندهى ايرانى،
وجود داش�ته باشد ،از
ج�وان ايرانى ،و نخبهى ايرانى بر مىآيد؛ هيچ
چي�زى وج�ود ن�دارد كه ما بگوييم اس�تعداد
ايرانى و نخبهى ايرانى قادر به ايجاد آن ،توليد
آن ،س�اخت آن نباشد؛ مگر اينكه زيرساخت
آن در كش�ور وجود نداش�ته باشد كه بايد آن
زيرساخت را ايجاد كرد .وضع و سطح استعداد
كشور ما يك چنين سطحى است.
ادامه در صفحه3

چارچوب حيطه كار انديشكدههای مرکز تعیین و تصویب شد

چارچوب حيطه كار انديشكدههای مرکز در
كارگروه تخصصي شوراي تلفيق و هماهنگي
مرکز تعیین و تصویب شد .در پي مذاكرات
اعضاي ش�وراي تلفيق و هماهنگي در جلسه
س�وم اين ش�ورا در تاري�خ  1392/07/06و
ب�روز برخي س�ؤاالت و ابهام�ات در حيطه
كار انديش�كدهها و نيز حوزههاي مش�ترك
بينانديش�كدهاي ،مقرر گردید كارگروهي
تش�كيل ش�ود تا چارچوبي را براي تعريف
حيط�ه كار انديش�كدهها فراه�م آورد .اين
كارگ�روه در تاريخ  1392/06/13در محل
مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت برگزار
شد و درباره چارچوب فوقالذكر به بحث و
تبادل نظ�ر پرداخت .حاضران پس از بحث

و تب�ادل نظ�ر ،چارچوب�ي را ب�راي تعريف
حيطه كار انديشكدهها تصويب كردند .اين
چارچوب به مثابه شناس�نامه انديش�كدهها و
مش�تمل ب�ر تعريفي ع�ام ،از حيطه كار هر
انديشكده است .شناخت متقابل انديشكدهها
از يكديگر و مديريت مباحث ميانرش�تهاي
از ديگر كاركردهاي اين چارچوب اس�ت.
در نهاي�ت اين چارچوب ب�ا بندهاي زير به
تصويب رسيد:
 -1تعريف اجمالي عنوان انديشكده
 -2بيان قلمروي محتوايي -موضوعي انديشكده
 -3گستره صاحبنظران و نهادهاي مربوط
 -4ارتب�اط موضوع�ي انديش�كده ب�ا ديگ�ر
انديشكدهها

دكت�ر ش�هریار ني�ازي ،عضو
هي�أت علم�ي دانش�گاه تهران
و هم�کار علمی مرک�ز الگوی
اسلامی ایران�ی پیش�رفت اعلام کرد در
دهمین جلسه شورای دبیران اندیشکدههای
مرکز مقرر شد بحثهای علمی مطرح شده
در اندیش�کدههای مرک�ز پ�س از تنظیم و
تنقی�ح مناس�ب ،درقالب آث�ار علمی فاخر
تدوین و منتش�ر ش�وند .وی افزود در این
جلس�ه نمودار «گردش كار انديش�كدهها»

بط�ور تفصیل�ی ارائه و بحث ش�د و در نظر
اس�ت درصورتیک�ه اندیش�کدهها نظ�رات
تکمیل�ی دارن�د ،ارائ�ه دهن�د .وی گف�ت
مق�رر ش�د انديش�كدهها از ه�م اكنون به
اي�ن س�مت حركت كنن�د كه بر اس�اس
نمودار يادش�ده ،جلس�ات انديشكدهها را به
نشس�ت تبديل كنند .در این جلسه همچنین
«آييننامه و اصول راهنماي نگارش اس�ناد
و گزارشهاي مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت» بحث و بررسی شد.

تدوین اسناد علمی اندیشکدههای مرکز
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تقویم نشست های
اندیشه ورزی اعالم شد

دکتر هادی اکبر زاده ،معاون علمی و تقسیم کار
ملی ضمن تاکید بر نتایج ارزشمند نشستهای
اندیشهورزی در ارائه دیدگاههای صاحبنظران
و اندیشمندان و دستیابی به تضارب آرای عالمانه
و اجماع نخبگانی در خالل این نشستها ،برنامه
و تقویم برگزاری نشس�تهای اندیش�هورزی
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نیمه
دوم سال  1392را اعالم کرد.
وی گفت يكي از رسالت هاي مركز الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت ،فراهم نمودن بستري مناسب براي
انديش�هورزان ،صاحب نظ�ران و متفكران عرصه
پيش�رفت با رويكرده�ا و ديدگاه هاي مختلف و
ب�ا هدف ايجاد محيط�ي اخالقي ،منطقي ،صريح و
محترمانه براي بيان آزادانة انديشه هاي مرتبط با الگو
و نقد و پااليش عالمانة آنها؛ تبيين تدريجي نظرات
برت�ر مرتبط با الگ�و در فرآيند بحث و تبادل نظر
و تضارب آراء و مش�اركت دادن نظرات صاحب
نظران در تدوين الگو و اقناع افكار عمومي نخبگان
مرتبط مي باشد .در اين نشست ها ،صاحب نظران
حوزوي و دانشگاهي در جمعي محدود از صاحب
نظران و به دور از تشريفات و الزامات همايش هاي
متعارف ،آزادانه ،نظام مند ،مؤدبانه ،صريح ،عقالني و
منطقيدرباب موضوعات مرتبطباالگوبهاظهارنظر
و تبادل آراء و گفتگو همراه با استدالل مي پردازند.
براي تحقق اين هدف ،سلسله نشست هاي انديشه
ورزي در زمينههاي مرتبط با الگوي اسالمي ايراني
پيش�رفت در چارچ�وب آئين نامهه�اي مصوب،
برگزار خواهد شد.
هر دوره نشست براي يك نيمسال برنامه ريزي
و تنظيم گرديده و جلسات آن به صورت ماهانه
برگزار مي شود .موضوعات نشست ها و انتخاب
سخنرانان مدعو بر اساس پيشنهاد انديشكده ها
و مش�ورت با صاحب نظ�ران تعيين ميگردد.
مش�روح مطالب مطروحه در هر جلس�ه پس از
بازبين�ي س�خنران و ويرايش نهاي�ي ،در وبگاه
مرك�ز الگو ()www.olgou.irمنتش�ر و در
تيراژ مناسب به چاپ خواهد رسيد.
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط
معاونت علمي و تقسيم كار مركز الگوي اسالمي
ايراني پيشرفت ،اين سلسله نشستها نيز در نيمه
دوم س�ال  1392ادام�ه خواهد ياف�ت كه برنامه
زمانبندي اين نشستها در جدول ذيل آمده است.
ادامه در صفحه 2

ارتباطات توسعه در جهان سوم4/

آغاز ثبت نام و دریافت آثار چهارمین

کنگره پیشگامان پیشرفت3/
تجارب توسعه در كشور مالزي بررسي شد 3/
بهره گيري از آثار تمدن اسالمي
در طراحي و تدوين الگوي اسالمي
ايراني فرهنگ اقتصادي2/

آغاز فعالیت حلقه فكري «نوآوري،
كارآفريني و اشتغال فارغ
التحصيالن دانشگاهی» 4/
انتشار ویژه نامه خبری سومین
کنفرانس الگو 4/
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دیـــــدگــــــــــاه

پارادایمهای مفروض الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ پارادایم
متعادلسنّتی-تج ّددگرا
چهارمين جلسه نشست انديشهورزي،
ش�نبه  27مهرم�اه در مرکز الگوی
اسلامی ایرانی با سخنرانی حجت االسالم دکتر
س�يد س�عيد رضا عامل�ی و بحث و تب�ادل نظر
حاضران برگزار شد .آنچه در ادامه میآید چکیده
دیدگاه ایشان است:
اولین س�ئوالی که در خصوص الگوی اسلامی
ایرانی پیشرفت مطرح میشود مربوط به چیستی
ماهیتی و هویتی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اس�ت .آیا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت صرف ًا
یک برنامه اجرائی مبتنی بر ظرفیتهای اسلام
و ایران برای پیش�رفت است؟ یا الگوی اسالمی
ایرانی پیش�رفت ناظر بر ی�ک تغییر بزرگ در
ح�وزهي معرفتی ،زیرس�اختها و ظرفیتهای
پیش�رفت و در عینحال ی�ک برنامهي اجرائی
متاث�ر از بنیانه�ای معرفتی و نهادی اس�ت؟ به
عبارت دیگر ،آیا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
از یک تغییر پاردایمی در پیشرفت سخن میگوید
که منجر به تغییر در "زبان پیشرفت" و تغییر در
"نظام پیش�رفت" میش�ود و یا این تغییر مربوط
به س�طح نازلتری اس�ت؟ اگر منظور از الگوی
اسلامی ایرانی پیش�رفت یک تغییر ساختارمن ِد
مبتنی بر تغییر پارادایمی است ،چه نوع پارادایمی
ناظر بر این الگو است؟
در پاس�خ به چیس�تی پارادایم پیشرفت ،حداقل از
س�ه بزرگ پارادایم  )1سنتیگرا )2 ،تجددگرا و
 )3سنتی – تجددگرا ،که هر کدام در درون خود
مدلهای متفاوتی را معرفی میکنند ،میتوان سخن
گفت .در این سخنرانی که محصول یک پژوهش
اخبارمرتبط

حجت االسالم دکتر سيد سعيد رضا عاملی
استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريکای دانشگاه تهران

در حوزهي مدلهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
است ،بر پارادایم متعادل سنتی – تجددگرا تاکید
میش�ود و منظور از آن ،یک تغییر بنیادین است
که منجر به بازخوانی جایگاه جهانبینی اسلامی
در نظام ارزشهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ميش�ود .همچنی�ن جایگاه این نظ�ام معرفتی در
نهادس�ازیها و ظرفیتسازیهای پیشرفت مورد
بحث قرار میگیرد.
با نگاه کوهنی ( )1387آنچه علم را در دورههای
تاریخ�ی مختلف از هم متمای�ز میکند ،چیزی
است که آن را "روشهای قیاسناپذیر" می نامد
و تاکید او بر دو عنصر دین و نحوه بکار بستن
علم در جهان اس�ت .از ای�ن نظر الگوی متعادل
سنتی – تجدد گرا نیز یک زبان مشترک جریان
پیشرفت توسعه است که با ریشه در مبانی اسالمی
و ظرفیتهای ایرانی و الهام گرفتن از تجربیات
مثبت جهان جدید که در تعارض با مبانی ارزشی
اسلامی نباشند ،فرض می ش�ود .چنین الگویی
در مصادیق متنوع پیش�رفت بعن�وان یک زبان
مشترک یا بعنوان یک پارادایم تلقی می شود.
در این گفتار ،بر گفتمان متعادل سنتی -تجددگرا
بعنوان الگوی برتر پيشرفت اسالمی ایرانی تمرکز
شد و به گفتمانهای سنتگرایی و تجددگرایی
و همچنین تجددگرای سنتی و سنتگرای متجدد
هم اش�اره گرديد و در نهایت تالش شد ،الگوی
ترجیحیافته را تحلیل دقیق علمی و شناختی نمايد.
تع�ادل مورد نظر در ای�ن پارادایم به باز تعریف
جایگاه سنت و تجدد در مسیر پیشرفت و توسعه
باز میگردد.

برگزاری جشنواره بینالمللی فارابی

هفتمي�ن جش�نواره بینالمللی
فارابي با مش�ارکت سازمانها
و موسس�ات علم�ی داخل�ی
و بینالملل�ی هفت�ه نخس�ت
آبان ماه س�ال جاری برگزار
میشود.
دبير شوراي علمي هفتمين جشنواره بينالمللي
فارابي؛ ويژه تحقيقات علوم انساني و اسالمي
از ارس�ال دو ه�زار و  ۳۴۸اثر به بخش هاي
رقابت�ي اي�ن جش�نواره خب�ر داد و جزييات
آم�اري بخشهاي دوازدهگانه اين همايش را
تشريح كرد.
وی تصریح کرد در اين دوره از جشنواره نيز
برگزيدگان در سه بخش آثار ،شخصيتها و
نهاد و س�ازمانها معرفي خواهند ش�د و آثار
ارس�الي در دو بخش بزرگسال و جوان مورد
داوري قرار گرفته است.

وي از درياف�ت دو ه�زار و
 ۳۴۸اث�ر توس�ط دبيرخان�ه
هفت�م فاراب�ي خب�ر داد و
گف�ت :ه�زار و  ۳۵۵اثر در
بخش بزرگس�ال و  ۹۹۳اثر
در بخش جوان توليد و ارائه

شده است.
دبير شوراي علمي هفتمين جشنواره بينالمللي
فارابي در ادامه گفت در این جش�نواره آثار
پژوهشی که به کاربردی ساختن علوم انسانی
و حل مس�ایل بومی توجه کردهاند ،برگزیده
و تقدی�ر میش�وند .همچنین آثار پژوهش�ی
هفتمی�ن جش�نواره بینالملل�ی فارابی در دو
بخش داخلی و خارجی پذیرفته شده که بخش
خارجی مخصوص پژوهشگران غیر ایرانی و
آثار مربوط به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی
و اسالمی است.

بررسی نقشه راه پیشنهادی اندیشکده اقتصاد

آبان ماه 1392

بهره گيري از آثار تمدن اسالمي در طراحي و تدوين الگوي اسالمي
ايراني فرهنگ اقتصادي
دکتر محمدهادي زاهدي وفا
ض�رورت بهره گیری از آثار تمدن
اسلامي در طراحي و تدوين الگوي
اسلامي ايران�ي فرهن�گ اقتص�ادي دیدگاهی
اس�ت که آقایان دکت�ر محمدهادي زاهدي وفا،
عضو ش�ورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت و مهدي طغياني ،در دو فصلنامه معرفت
اقتصاد اسالمي ،ش�ماره  ،6بهار و تابستان 1391
مطرح کردهاند .از نظر ایش�ان توجه به وضعيت
فرهنگ اقتصادي و ارائه الگو براي ارتقاي آن بر
اساس مباني اسالمي نقشي بي بديل در پيشرفت
ايران اسلامي دارد .ایش�ان به منظور تبیین این

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دی�دگاه در تحقيقی به بررس�ي چگونگي ارتقاء
فرهنگ اقتص�ادي جامعه در راس�تاي وضعيت
مطل�وب پرداختهان�د و اي�ن فرضي�ه را مط�رح
کردهان�د ك�ه تام�ل در آموزه هاي اسلامي و
همچنين ميراث تمدني ايران اسالمي مي تواند ما
را در شكل دهي به الگوي مطلوب فرهنگ سازي
و تربيت اقتصادي امروز جامعه ياري دهد .يافته
هاي پژوهش ایشان نشان مي دهد كه آثار تمدني
در سه حوزه اصلي آثار حكما ،متون اندرزنامه اي
و ش�ريعت نامه ها ،مي توانند راهگش�اي تدوين
الگوي اسالمي ايراني فرهنگ اقتصادي باشند.

مباني پيشرفت در حوزه اجتماع

مبحث توس�عه بعد از جنگ جهانی
دوم رش�د و گسترش پیدا کرد .در
ایران در سال  1325یک کمیته پنج نفره شامل
سه نفر آمریکایی و دو نفر ایرانی تحصیل کرده
آمریکا ش�كل گرفت که روی این مفهوم کار
می کردند .کارهای توسعه ای در راستای منافع
کش�ورهای غربی بود که باید جریان پیشرفت
آنه�ا را تکمی�ل می کرد .ط�ی برنامه های قبل
انقالب ،برنامه نویسان کسانی بودند که با مفهوم
توسعه غربی آشنا بودند ،با اين همه ،چند درصد
آن برنامه ها اجرا شد؟ به نظرم تعارض فرهنگی
از موان�ع اصلی پیش�رفت در ای�ن نوع برنامه ها
ب�وده که ب�ه صورت خوبی هم تهی�ه و تدوین
شده بودند.
همکاری و تعاون افراد در مبانی تئوریک و دینی

دکتر مهدی طالب
استاد دانشگاه تهران و ريیس انجمن انسانشناسی ایران

ما هم س�فارش شده است .جوامع مدرن امروزی
مثل ژاپن با توجه به سنت خودشان وارد مدرنیته
شدند ،در کشورهای چین و هندوستان هم همین
طور بوده است ،برای مثال در روابط بین کارگر
و کارفرما در کشورهایي مثل ژاپن تعصبي پشت
آن است که باعث رشد کار می شود که ریشه
در سنت های آن کشور دارد .از جمله مسائلی که
در زمینه الگوسازی وجود دارد ،یکپارچه دیدن
جامعه اس�ت .ورود پدیده ه�ای خارجی جز از
طریق پیوند با ریش�ه های بومی امکان موفقیت
ندارد .اگر پیوندها وصل شوند ،محصولي مطلوب
را خواهیم داش�ت كه بدین منظور بايد ش�رایط
بوم�ی م�داری را حف�ظ كرد .پیون�د طرحهای
توسعهاي با ریشههای اجتماعی و فرهنگی شرط
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است

اخبارمرکز

دهمين جلسه انديشكده علم برگزار شد

دهمين جلس�ه انديش�كده علم با حضور اعضاي
انديش�كده و جمعي از صاحبنظ�ران مدعو در
تاري�خ  92/7/6در مح�ل مركز الگوي اسلامي
ايراني پيش�رفت تش�كيل گرديد .در اين جلسه
تقس�یم حوزه فعاليتهاي انديش�كده علم به دو
بخش كلي «چيس�تي علم» و «علم و پيشرفت»
بحث ش�د .بر اس�اس اين ،مباحث نظري مربوط
ب�ه عل�م و پارادايمهاي مربوط ب�ه آن در بخش
«چيس�تي علم» مطرح ميش�وند .بخش «علم و
پيشرفت» نيز به دو زيربخش «پيشرفت علم» و
«پيشرفت علمي» تقسيم ميگردد كه هر كدام،
داراي موضوعات و نظام سؤاالت مخصوص خود
خواهند بود؛ موضوعاتي مانند آموزش و پژوهش
كه جزو موضوعات اساس�ي اي�ن دو زيربخش
اس�ت در ه�ر ك�دام ،ماهيت ،هدفگ�ذاري ،و
كاركردهاي متناسب با آن را خواهند داشت.
در ادامه جلسه ،اعضا به بيان تعريف خويش در
باب «چيس�تي علم» پرداختند و قرار ش�د بحث

جلس�ات بعد ،بيش�تر دراينباره باشد .همچنين
تصويب ش�د براي دس�تيابي به تعريف جامع و
مش�تركي در باب چيستي علم از طريق مكاتبه
با تعدادي از دانش�مندان و فرهيختگان حوزه و
دانش�گاه درخواست ش�ود تعريف خود در باب
چيس�تي عل�م را ارائه نماين�د .تكميل و اصالح
تعري�ف مبنا بر اس�اس نظرهاي ايش�ان ،امكان
دستيابي به تعريفي مورد توافق و جامع را فراهم
خواهد ساخت كه ميتواند از آن پس در ادبيات
مركز و برنامهها مطرح شود.
در ادامه جلس�ه ،فهرست تعدادي از موضوعات
حوزه «پيشرفت علم» مطرح و تصحيح و تكميل
ش�د .قرار ش�د جهت انسجام بيش�تر مفهومي و
موضوع�ي ،اين موضوع�ات در ذيل محورهايي
كلي مانند سياستگذاري و مديريت ،مرز دانش،
آموزش ،پژوهش ،اطالعات و ارتباطات ،پايش
علمي و آيندهپژوهي ،دستهبندي و تكميل شود و
در جلسه آينده مورد بررسي قرار گيرند.

ادامه از صفحه 1
تقویم نشست های اندیشه ورزی اعالم شد
برنامة سلسله نشستهای اندیشه ورزی مرکز -نیمة پایانی سال 1392

نقشه راه پیشنهادی اندیشکده اقتصاد در چهارمین جلسه هیات رئیسه اندیشکده مزبور به ریاست
آقای دکتر داودی مطرح و بررسی شد .در این جلسه نقشه راه اندیشکده اقتصاد که توسط آقای
دکتر زاهدی وفا عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو شورای عالی مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت تهیه شده بود ،ارائه شد.
آذرماه
3
			
نقش�ه راه اندیش�کده اقتصاد چگونگی فعالیت در طی یک دوره زمانی مش�خص و طی مس�یر
دي ماه
4
اندیشکده مذکور در چهارچوب نقشه راه کلی مرکز و حیطههای تخصصی اندیشکده ،با استفاده
بهمن ماه
5
از ظرفیت علمی و روابط ساختاری را تعیین مینماید.
رديف

زمان

6

اسفند ماه

1
2

مهر ماه
آبان ماه

سخنرانان

حجت االسالم دکتر سعیدرضا عاملی ،استاد جامعهشناسي دانشگاه تهران
دکتر محمود متوسلی ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران
حجت االسالم دکتر احمد واعظی ،دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)
حجتاالسالمدكترعبدالحسينخسروپناه،دانشیارورئیسپژوهشگاهحکمتوفلسفهاسالمی
دکتر علی نقی مشایخی ،استاد مديريت دانشگاه صنعتي شريف
دکتر علی رضاییان ،استاد مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر سیدمحمد علی توکل کوثری ،استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران

شماره 16

جوانان و الگو
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بياناترهبرمعظمانقالب

آغاز ثبت نام و دریافت آثار
چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

دکت�ر س�يدمهدی فخرايی ،دبير
چهارمي�ن کنگ�ره پيش�گامان
پيشرفت در حاش�يه جلسه ستاد
برگ�زاری کنگ�ره اعلام کرد
مهل�ت ثبت ن�ام و ارس�ال آثار
برای چهارمين کنگره پيشگامان
پيش�رفت تا  25آب�ان ماه 1392
م�ی باش�د .وی اضافه ک�رد :در
اي�ن کنگره ک�ه در تاريخ  14و
 15آذرماه  1392در ش�هر علم و ادب ،ش�يراز
برگزار خواهد ش�د .س�تاد برگزاری کنگره،
پذي�رای بي�ش از  1000نفر از دانش�جويان و
جوانان فرهيخته کشور خواهد بود.
وی گفت :س�تاد برگزاري كنگره پيشگامان
پيش�رفت با مش�اركت و همكاري مس�تقيم
جوانان و دانش�جویان و با هدف ارتقای سطح
مشارکت آنها در فرآيند و فعاليتهاي منجر
به تدوين الگوي اسلامي ايراني پيش�رفت و
ترويج ضرورت و نياز به تدوين الگو از طريق
برگ�زاري حلقهه�ای فکری ،جلس�ات بحث
و گفتگ�و و ايج�اد محافل گفتمان اينترنتي و

برگزاري كنگرههاي همانديشي،
تش�كيل شده است تا بتواند سهم
و مش�اركت جوانان در تحوالت
اجتماع�ی ،اقتص�ادي ،سياس�ي،
فرهنگ�ي و  ...كش�ور را هر چه
بيش�تر رونق بخش�د ،زمینههاي
ب�روز خالقیته�ا و ابت�کارات
جوان�ان فرهیخت�ه کش�ور را
فراه�م نموده و محیط گفتما ن و
تبادلنظر را در بین آنان ايجاد نمايد.
دبي�ر چهارمين کنگره پيش�گامان پيش�رفت
اف�زود :طب�ق هماهنگ�ی و برنامهریزی انجام
ش�ده ،دو پیشنشس�ت علمی با ه�دف آماده
سازی جوانان و دانشجویان برای مباحث علمی
کنگره و بستر سازی ایفای نقش و مشارکت
موثر دانشجویان در کنگره در شهرهای تهران
و شیراز در نیمه اول آبان ماه برگزار خواهدشد.
عالقهمندان جهت دریافت اطالعات بیشتر در
زمین�ه محورهای کنگ�ره ،نحوه تنظیم آثار و
جوایز مختلف کنگره به وبگاه کنگره مراجعه
نمایندwww.Kpip.ir .

اولی�ن حلقه اندیش�هورزی دانش�جویی الگوی
اسلامی ایران�ی پیش�رفت در ح�وزه آمایش
بنیادی�ن ،اعلام موجودی�ت کرد .ای�ن حلقه
دانش�جویی که به همت جمعی از دانش�جویان
مقطع کارشناسیارشد معارف اسالمی و اقتصاد
دانش�گاه امام صادق -علیه السلام -با گرايش
اقتصاد شهری و منطقهای تشکیل شده است در
پیگیری مأموریتهای علمی و اجرایی اندیشکده
آمایش بنیادین ،مشارکت خواهد نمود.
در اولین جلسه این حلقه ،اعضاي هیئترئیسه
به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقاي قاسم رستمپور (رئیس)

آقاي محمدرضا انیسی آرانی (دبیر)
آقاي امین حصاری (معاون اجرایی)
گفتني است که تشکیل حلقههای اندیشهورزی
دانش�جویی از ابتکارات مرکز الگوی اسالمی
ایران�ی پیش�رفت به منظ�ور بهرهب�رداری از
اندیش�ههای خالق و ن�وآور جوانان ،نخبگان
و دانش�جویان کش�ور در مس�یر طراح�ی و
گفتمانسازی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
اس�ت .این حلقهه�ا میتوانند ب�ا موضوعاتی
تخصصی  -متناسب با اندیشکدههای تخصصی
مرکز -تش�کیل شوند و فعالیت خود را آغاز
نمایند.

آغاز به کار اولین حلقه اندیشهورزی دانشجویی
آمایش بنیادین

چکیدهمقاله

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت منطقهاي

(مقدمه اي بر مفهوم ،فرآيند و چارچوب برنامه ريزي)
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت منطقه اي (مقدمه نتايج حاصل شده است كه :الف) الگوي اسالمي
اي بر مفهوم ،فرآيند و چارچوب برنامه ريزي) ايراني پيش�رفت منطقهاي ،چارچوبي براي تعيين
عنوان مقالهای است که در دو فصلنامه مطالعات مس�ير حركت اقتصاد مناطق كشور ،هم راستا با
اقتصاد اسالمي ،شماره تابستان  1391توسط آقای جهت گيري اسلامي ملي پيش�رفت و مبناي آن
نظري�ه عدالت اقتص�ادي منطق�هاي و معيارهاي
دکتر حجت اله عبدالملكي منتشر شده است.
از نظر نویسنده تحقق اهداف پيشرفت و عدالت ،كل�ي آن ،تحقق عدالت توزيعي و تخصيصي در
مس�تلزم توج�ه به جزئيات و اقتضائ�ات زماني و سطوح منطقهاي و بين منطقهاي است .ب) اهداف
مكاني اين مفاهيم اس�ت؛ ضرورتي كه باعث شد الگوي اسالمي ايراني پيشرفت منطقهاي (در ابعاد
تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در دستور اقتصادي) را ميتوان در چهار عنصر افزايش توليد،
كار مديريت ارش�د نظام قرار گيرد .بي ش�ك از ارتقاء بهره وري ،ارتقاء دانش و فنآوري و ارتقاء
محوره�اي مه�م اين الگو ،توجه ب�ه ابعاد فضايي رفاه عمومي خالصه نمود .ج) به منظور كاربردي
پيش�رفت و عدال�ت و مقتضي�ات و ويژگيهاي س�ازي بيش�تر ،اهداف عدالت اقتصادي منطقهاي
مكان�ي پارهه�ا و افرازه�اي جغرافيايي كش�ور و ي�ا هم�ان ابعاد پيش�رفت منطق�هاي در الگوي
اس�ت .در ای�ن مقاله مقدمهاي ب�ر مفهوم ،فرآيند اسلامي ايراني را ميت�وان در قالب بيان جديدي
و چارچ�وب برنامهري�زي در الگ�وي اسلامي از مفهوم رفاه منطقهاي باز توضيح نمود .د) اجزاي
ايران�ي پيش�رفت منطقهاي ارائه ش�ده اس�ت .در عملكردي الگوي منطقهاي پيشرفت اسالمي ايراني
تالش براي پاس�خگويي به دو س�وال مطرح شده بر اس�اس مطالع�ات مربوط ب�ه وضعيت موجود
در حوزهه�اي نظري و كاربردي در تش�ريح او ًال منطقه در خصوص معيارها و سطوح رفاهي فوق،
جايگاه مفهوم پيشرفت منطقهاي در مباني پيشرفت تحليلهاي آسيب شناختي در دو حوزه آسيبهاي
اسالمي ايراني و ثاني ًا اصول و فرآيند برنامهريزي منعبث از كمبود امكانات و آسيبهاي منبعث از
در الگوي منطقهاي پيش�رفت اسلامي ايراني اين ناكارآمدي فرآيندها صورت ميگيرد.

سياست پيشرفت علمى
با شتاب باال يك سياست بنيادى
براى نظام است

حاال نيروگاه بوش�هر را ك�ه ما با اين همه
ادامه از صفحه اول
پيش�رفت واقعى كشور هم جز با پيشرفت زحمت بعد از س�الها به دس�ت آورديم ،بنا
عل�م امكانپذير نيس�ت؛ علّ ِ
ت اينكه گفتيم ب�ود آلمانها بس�ازند [ -ك�ه] پولش را هم
گفتمان اصلى و سياس�ت اصلى اين اس�ت ،گرفتند ،باال هم كش�يدند ،جوابى هم ندادند
اين اس�ت .پيش�رفت واقعى جز با پيشرفت بع�د از انقلاب  -خب ،ف�رض كنيد يك
ني�روگاه هس�تهاى هم فالن كش�ور غربى
علم فراهم نخواهد شد.
بعض�ى از كش�ورها ممكن اس�ت توليدات بياي�د اينجا ،خودش بس�ازد ،خودش اداره
زيرزمينىِ خودش�ان را ،نفت خودش�ان را ،كن�د ،از برقش ما اس�تفاده كنيم .اين هيچ
بش�كههاى نفت را ،منتقل كنند به صاحبان وزانتى براى يك ملّت محس�وب نميشود؛
ث�روت و علم در دنيا ،محص�والت آنها را هيچ ارزش�ى به حس�اب نمىآيد .آن وقتى
بخرن�د ،ي�ك ظاه ِر پيش�رفتى ه�م ممكن اعتبار و وزانت براى يك كش�ور بهوجود
است بهوجود بيايد ا ّما اين پيشرفت نيست؛ مىآي�د ك�ه خودش تواناي�ى از خود بُروز
بده�د .اي�ن تواناي�ى وقت�ى
پيش�رفت آنوقتى است كه
در ش�ما پي�دا ش�د ،آنوقت
"درونزا" باش�د ،آنوقت�ى
پيشرفت واقعى
ميتواني�د در ش�رايط براب�ر،
اس�ت كه م ّتكى به اس�تعداد
جز با پيشرفت علم از توانايىه�اى ديگ�ران هم
درونى يك ملّت باش�د .وزن
اس�تفاده كني�د ،همچنانكه
و اعتبار كشورها و دولتها و
آنه�ا از توانايىه�اى ش�ما
ملّتها هم وابس�تهى به همين فراهم نخواهد شد
استفاده خواهند كرد .درست
درونزايى است .اگر چنانچه
گفتند يكى از دوس�تان)۳(،
از درون ،ي�ك حركت�ى،
جهش�ى ،رش�دى بهوج�ود آم�د ،ب�ه يك بديهى است كه يك كشور همهى فصول و
كش�ور ،به يك ملّ�ت ،وزن ميدهد ،اعتبار سطوح مورد نيازِ در مسائل علمى و ف ّناورى
تهيه كند ،بايد از ديگران
ميده�د ،ارزش ميده�د ،ابّهت ميده�د؛ ا ّما را نميتواند خودش ّ
اگ�ر چنانچه از درون نبود ،ديگران آمدند ،ه�م بگيرد؛ ا ّم�ا اين گرفت�ن از ديگران به
[اعتبار به دس�ت نمىآي�د] .خب ،در زمان صورت دست دراز كردن به سوى ديگران
رژي�م طاغوت خ�ودِ فرنگىه�ا و غربىها نيس�ت؛ به صورت معاملهى برابر و پاياپاى
آم�اده بودند كه برخ�ى از كارهاى مربوط [است]؛ علم ميدهيد ،علم ميگيريد؛ ف ّناورى
ب�ه ف ّن�اورى هس�تهاى را در كش�ور انجام ميدهيد ،ف ّن�اورى ميگيريد؛ احترامتان هم
بدهند؛ قرارداد مىبس�تند .ف�رض بفرماييد در دنيا محفوظ است .اين الزم است».
اخبارمرکز

تجارب توسعه در كشور مالزي بررسي شد

تجارب توس�عه در كش�ور مالزي در یک
نشس�ت هماندیش�ی با حضور مس�ئوالن و
کارشناس�ان مرکز الگوی اسلامی ایرانی
پیشرفت بررسي شد .آقاي دكتر بروجردي
با بيان مشابهتهاي موجود بين كشورهاي
اندون�زي ،مالزي و ايران ،انتخاب تجربيات
كش�ور مالزي را به منظ�ور تدوين الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت ،انتخابي هوشمندانه
و س�ودمند برش�مردند .وی با بر ش�مردن
اقدامات�ي ك�ه در نيمقرن اخير در كش�ور
مال�زي درب�اره توس�عه اقتص�ادي صورت
گرفت�ه اس�ت ب�ه ش�رح ن�گاه واقعبینان�ه
حكوم�ت مال�زي ب�ه بحث مردمس�االري
پرداخ�ت و از ثب�ات سياس�ي و اجتماعي
و توافق نخبگان در تعيين مس�ير توس�عه به
عنوان يكي از ويژگيهاي مطلوب مديريت
پيش�رفت در اين كشور نام برد .وی افزود
ه�ر چن�د هن�وز نميت�وان كش�ور مالزي
را ب�ه مفهوم كامل ،كش�وري توس�عهيافته
قلم�داد كرد؛ ام�ا ميتوان به عنوان يكي از
نمونههاي موفق كش�ورهاي در حال توسعه
كه گامهای بلندي را در اين زمينه برداشته
اس�ت از تجربيات اين كشور به شرح ذيل
استفاده نمود:
 -1بدون وجود ضريب مناسبي از بردباري

سياسي و اجتماعي ،دستيابي به ثبات سياسي
و اجتماعي مش�كل است و بدون اين ثبات
هم ،برنامهريزي توسعه ممكن نيست.
 -2از سياس�تهاي خارج�ي توس�عهنگر
مسالمتجو بايستي استفاده نمود.
 -3در بحث توس�عه ،وج�ود فصلالخطاب
ضروري است.
 -4توسعه سياسي و اقتصادي ،مستلزم محيط
آرام ،انس�جام ،تكثرگرايي و تالش جمعي
است.
 -5توسعه به مفهوم پشت پا زدن به سنتها
و ارزشها نيست.
 -6انتخ�اب راهكاره�ا بر اس�اس مس�ائل
واقع�ي داخلي و نه با تبعيت كوركورانه از
نسخههاي خارجي بايد انجام شود.
 -7ب�ا اس�تفاده از ت�وان ائتلاف ب�ه جاي
تشديد بحران ،بايستي با بحرانها به صورت
هوشمندانه مقابله نمود.
 -8هم�راه نم�ودن ارزشه�اي دين�ي و
س�نتهاي اجتماعي با مس�ير توسعه ،نتايج
پايدارتري را حاصل ميكند.
 -9س�رمايهگذاري ب�ه موق�ع در صنعت و
الگوبرداري واقعبینانه از س�اير كشورهايي
ك�ه داراي تجرب�ه در اي�ن زمينه هس�تند،
ضروري است.

شماره 16

معرفی پایاننامه و رساله

ابعاد سياسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با تاکيد بر
انديشه رهبر معظم انقالب

این پایاننامه در مقطع کارشناس�ی ارش�د در
دانشگاه امام صادق(ع) توسط آقای سید مجتبی
هاشمی به راهنمایی آقای دکتر حسن مجیدی
در  204صفحه نگاش�ته ش�ده و در سال 1391
منتشر شده است.
نگارنده معتقد اس�ت س�الهاي پ�س از انقالب
اسالمي مشحون از آزمون و خطاها در کاربست
تئوريه�ا و نظري�ات متع�دد غي�ر بوم�ي در
عرصهه�اي اقتصادي و فرهنگي بوده اس�ت و
از سويي ديگر افراط و تفريطهاي بيشماري در
اثر تلقي اش�تباه و يا ناقص از زندگي اجتماعي
به س�بک ديني اتفاق افتاده اس�ت که ناش�ي از
فقدان چارچوبهاي نظري و تئوريک در حوزه
زندگي اجتماعي و سياسي به سبک ديني است
و به عبارتي عدم دسترسي به الگوي جامع و مانع
از زندگي فردي و اجتماعي به سبک اسالمي و
در چارچوب اسالم سياسي ،باعث بروز مشکالت
عديدهاي گرديده است که امروز جامعه ديني ما با
آنها روبرو گرديده است .از سوي ديگر ،تمرکز
دولتهاي پس از جنگ تحميلي بر ابعاد خاصي
معرفیکتاب

از توس�عه و غفلت از ابعادي ديگر در کنار کم
توجهي به اقتضائات خاص جامعه اسلامي ايران
موجب بروز مشکالت اقتصادي و معيشتي متعدد
و همچنين تحقق بس�ياري معضالت فرهنگي و
اجتماعي در اين س�الها شده است که در وراي
آن فقدان الگوي جامع و مانع از پيشرفت اسالمي
و ايراني مشهود است .با اين حال الزم است در
روند طراحي الگوي اسلامي ايراني پيش�رفت
علاوه بر موضوع�ات و مقوالتي که به حوزه
اقتص�اد و معيش�ت عموم�ي مرتبط هس�تند و
همچنين مباحث فرهنگي و اجتماعي ،از حوزه
سیاس�ی غفلت نشود .در اين پايان نامه تمرکز
اصلي بر مقوله پيش�رفت سياسي در چارچوب
گفتماني مردمس�االري ديني بوده است و سعي
شده است با بهرهگيري از روش تحليل گفتمان
الکال و موفه به بررس�ي ابعاد سياس�ي الگوي
اسلامي ايراني پيشرفت از منظر رهبر انقالب
پرداخته و شاخصه هاي اين گفتمان را در سه
ساحت مباني ،نظام سازي و رفتار سياسي مورد
کنکاش قرار دهد.

ارتباطات توسعه در جهان سوم

کتاب ارتباطات توسعه در جهان
س�وم ،توس�ط آق�ای دکتر علی
اکبر فرهنگی ،استاد دانشگاه تهران و آقای
ابوالفضل دانایی و خانم رقیه جامع نگاش�ته
ش�ده و در س�ال  1390توسط انتشارات رسا
منتشر شده است.
از دی�دگاه نویس�ندگان مفه�وم توس�عه از
زمانهاي بس�يار دور م�ورد توجه صاحبان
انديش�ه بوده اس�ت و ميت�وان رد پاي اين
تفكر را در آثار نويس�ندگان يونان باس�تان
و روم و فالس�فه مس�لمان و فالس�فه عصر
روش�نگري يافت .اما مفهوم توسعه به شكل
ام�روزي آن پس از جن�گ جهاني دوم ،با
شكلگيري سازمان ملل متحد و سازمانهاي
تابعه آن ،به عنوان چالش بزرگي پيش روي
متفكران دلس�وخته بشريت قرار گرفت .از
يكس�و آن�ان با مردمي روب�هرو بودند كه
از تامي�ن ضروريتري�ن نيازهاي خود مثل
خ�وراك و پوش�اك و س�رپناه مح�روم

دکتر علی اکبر فرهنگی ،استاد دانشگاه تهران

بودند و از س�وي ديگر ب�ا مردمي در اروپا
و آمريكاي ش�مالي س�روكار داشتند كه از
فرط دارايي نميدانستد كه با ثروت سرشار
خود چه كنند و به سراشيب انحطاط كشيده
ميش�دند .در چني�ن حال و هواي�ي مفهوم
توس�عه ب�ه اش�كال مختلف در نوش�تهها و
آثار نظريهپردازان علوم اجتماعي ،سياس�ي
و اقتصادي و غيره پديد آمد و مورد استقبال
عمومي به ويژه رهبران و متفكران کشورها
قرارگرفت.
ای�ن كتاب ب�ه مراحل ش�كلگيري مفهوم
توس�عه در دوران مختل�ف بهكارگي�ري
آن پرداخته اس�ت ،گس�ترهاي كه از صرف ًا
غربي ش�دن ،به جنبههايي از فرهنگ شرقي
تعميم يافت�ه و زمينههايي همچون اخالق و
معنويت و مذهب را نيز در بر گرفته است،
به گونهاي كه ميتوان گفت مفهوم توس�عه
كنون�ي ،جنبهه�اي مختلف زندگي انس�ان
امروز را مورد توجه قرار داده است.

انتشار ویژه نامه خبری سومین کنفرانس الگو
ویژهنامه خبری س�ومین کنفرانس الگوی
اسلامی ایرانی پیشرفت که در نظر است
با عن�وان «واکاوی مفاهي�م و نظريههای
رايج توس�عه و تجارب اي�ران و جهان؛ به
س�وی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت»در
 31اردیبهش�ت و  1خ�رداد م�اه  1393در
تهران برگزار شود ،به منظور اطالع رسانی
به استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی
منتشر شد .عالقه مندان جهت مشاهده این
ویژه نامه خبری به وبگاه کنفرانس مراجعه
نمایندtc.olgou.ir .

آبان ماه 1392

اخبارمرکز

آغاز فعالیت حلقه فكري «نوآوري ،كارآفريني و اشتغال فارغ
التحصيالندانشگاهی»

نخس�تین نشس�ت حلق�ه فك�ري جوان�ان با
موض�وع «ن�وآوري ،كارآفرين�ي و اش�تغال
فارغ التحصيالن دانشگاهی» در تاريخ س هشنبه
 92/07/09و ب�ا سرپرس�تی دکت�ر حس�ین
ساالرآملی ،دانشیار سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران و جمعي از اعضاي اين حلقه
فك�ري در مح�ل س�الن همايشه�اي مركز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برگزار گرديد.
اين سلس�له نشستها قرار است با هدف ارائه
دس�تاوردهای علمی نو در موضوعات مربوط
به پیشرفت و توسعه در ابعاد گوناگون آن و
نیز استفاده از ظرفيتهاي فكري و مشاورهاي
دانشجويان ممتاز و عالقهمند در حوزه مباحث
پيشرفت و ايجاد محيط انديشهورزي و دريافت
نظ�رات و ايدهه�اي تازه از جوانان و در قالب
حلقههاي فكري جوانان به طور مداوم و منظم
برگزار گردد.
در ابت�دا ،آقای دکتر س�االرآملی توضیحات
مبس�وطی در خص�وص اهمی�ت ن�وآوري،
كارآفرين�ي و اش�تغال ف�ارغ التحصيلان
دانش�گاهی و جای�گاه آن در پیش�رفت همه
جانبه کشور ارائه نمود .وی همچنین به رابطه
نوآوری و اش�تغال و شرکتهای دانشبنیان،
لزوم تبیین مدل و سیستم و جایگاه جوانان در
آنها و  ...اشاره کرد.
در ادام�ه ،آق�ای دکتر طیب�ی ،رئیس جهاد
دانش�گاهی ،مش�کالت موج�ود در راه
ِ
س�ازی نظریات ،نوآورهایها و علم
تجاری
تولید ش�ده را تبیین نمود .وی ش�یرینترین

بخ�ش را مرحل�هی اول :یعن�ی تولید علم و
فن دانس�ت و افزود :دش�واری اعظم این راه
از تجاریس�ازی یعنی بکارگیری علم و فن
شروع میشود.
وی عل�ت اصلی این معض�ل را نبود اراده و
برنامه در کش�ور دانس�ت و گفت :تا حوزه
سیاس�تگذاری در کش�ور اصالح نشود این
مشکل مرتفع نخواهد شد.
در ادام�ه ه�ر ي�ك از حاضري�ن ب�ه بيان
دي�دگاه ها ،نظ�رات و دغدغههاي خود در
موضوعات مرتبط با ن�وآوري ،كارآفريني
و اش�تغال ف�ارغ التحصيلان دانش�گاهی از
جمل�ه؛ تجربیات کارآفرینی و مش�کالت و
دغدغههای موجود در این عرصه ،عدم ثبات
سیاس�تگذاری ب�ه علت تغیی�رات مدیریتی
سیاس�ی وس�یع و س�ریع ،تعری�ف نیازها و
تبیین حرکت علمی کش�ور بر اس�اس آن،
ع�دم توجه ب�ه رون�د صحیح تولی�د علم و
ل�زوم جهتدهی به آن ،رابطهی پیش�رفت
و ف�نآوری ،ش�کاف بی�ن عل�م و صنعت،
فرهن�گ قانونپذی�ری و حق�وق مالکی�ت
فکری ،عدم همبستگی و ارتباط مناسب بین
علوم ،لزوم اعتماد به جوانان و فراهم آوردن
فرصت نقشآفرینی آنان ،اهمیت انجام کار
تیمی ،مدیریت دانش ،جذب سرمایهگذاران
داخل�ی و خارج�ی جه�ت تبدی�ل عل�م به
تکنولوژی ،مش�کالت بوروکراسی ،تاسیس
بانک جوانان با محوریت اش�تغالزایی برای
جوانان و  ...پرداختند.

دیـــــدگــــــــــاه

تسهيل گري اسالم در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان؛
نگرشي جديد به بستر نهادي الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت

آقایان دکتر امیر علی سیف الدین و اميرحسين نهادهاي غير رس�مي و فرهنگي) پرداختهاند.
رهبر در مقالهای با عنوان تسهيل گري اسالم ب�ه اعتقاد آنها اقتصاد اسلامي يك اقتصاد
در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان؛ نگرش�ي دوس�تدارِ دانش اس�ت و در اين راستا تشويق
جديد به بس�تر نهادي الگوي اسلامي ايراني ه�ا و تجويزه�اي فراواني دارد و به خصوص
ِ
تنگناهاي فرهنگي كه
پيش�رفت ک�ه در فصلنام�ه سياس�ت علم و دريچه هاي گريزي از
فناوري ،شماره  ،20تابستان  1392منتشر شده مديري�ت دان�ش و اقتصاد دان�ش بنيان با آن
است قائل به هماهنگی میان اسالم و پیشرفت روبه روست ارائه مي دهد .خوشبختانه با اتكا
به ظرفيتهاي اسلام ،مي توان
مبتنی ب�ر دانشاند و معتقدند
ي�ك گام به پيش برداش�ت
اسلام توجه وی�ژهای به این
اقتصاد اسالمي
و ادع�ا كرد كه بس�ط روحيه
موض�وع دارد .از نظر ایش�ان
پرسش�گري ،تفك�ر و نقادي
برس�اخته اي ب�ه ن�ام اقتصاد
يك اقتصاد
توس�ط اسلام مي توان�د در
دانش بنيان در دهه هاي اخير
در بين دولتمردان ،كنشگران دوستدا ِر دانش است حركت از جامعه ي اطالعات
بنياد به جامعه دانش بنياد (در
اقتصادي و دانشگاهيا ِن عالقه
معن�اي دقيقِ كلم�ه) كه مي
مند ب�ه مباحث توس�عه اقبال
فروان�ي را ب�ه خ�ود معطوف كرده اس�ت و توان آن را حكمت بنيان نيز ناميد مفيد است.
صرف نظر از برخي چالش هاي نظري ،ريشه ل�ذا همانقدر كه پرداخت�ن به بانكداري بدون
در درك�ي عمي�ق از اهميت دان�ش در خلق ربا و امثال ذلك در نيل به اقتصاد اسالمي (به
ارزش اقتص�ادي دارد .نویس�ندگان با نگاهي عنوان يك فناوري نرم) مهم اس�ت ،به همان
نهادگرايانه به اقتصاد ،به كندوكاو ظرفيت هاي اندازه نيز استفاده از ظرفيتهاي نهادي اسالم در
دين مبين اسالم در جهت كاركردهاي اساسيِ دانش پايگي اقتصاد اهميت دارد و ميتواند در
اقتص�اد دانش بنيان (به خص�وص در عرصه دنياي واقعي ارزش آفرين باشد.
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