
 

104  

 

Analysis of S&T Section of the  Bill 
of "Islamic-Iranian Model of 

Progress" on the Basis of Islamic 
Requirements of Progress  

Alireza Radmanesh1* , Mostafa Taghavi2 

1- PhD student, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, Iran 

2- Assistant Professor, Sharif University of 
Technology, Tehran, Iran 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the bill 
of Islamic-Iranian model of progress on the 
basis of Islamic requirements of progress in 
science and technology. For this purpose, the 
bill analyzed, in both theoretical and practical 
(executive) aspects, with the method of 
content analysis. The data collection method 
is based on the Literature and questionnaire 
survey and its validity has been calculated 
(determined) by Cronbach's alpha coefficient 
which was 92%. The target population was 
professors and experts in the fields of 
philosophy of science and technology, policy 
of science and technology, Islamic 
philosophy and religious studies and 30 of 
them were selected as sample. 
Toanalyzethedata, descriptive statistics 
andqualitativeanalyzeswere used. The result 
showed that, in theoretical aspect, the bill 
covered 85% of the Islamic requirements of 
progress in science and technology which is 
considered as basics of Islamic insight and 
values in science and technology. But in most 
cases, the categories are expressed in brief 
and abstract titles. But in the operational 
aspects, unfortunately, 81.5% of requirements  
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aren’t cover. Finally the researcher came to 
the conclusion that although most of the 
basics are inserted in the bill, it has not a 
correct understanding about the destination, 
which is implementation of science and 
technology system based on these basics. 
That is because of a lack of precisetheoretical 
model beyond the bill. 
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progress, Islamic requirements of progress, 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 پائیز، 3سال هفتم، شماره 

 

  

 ایرانی پیشرفت-الیحه الگوي اسالمیبخش علم و فناوري تحلیل 

 اقتضائات اسالمی با توجه به  

  2مصطفی تقوي، *1سیدعلیرضا رادمنش

  دانشجوي دکتري دانشگاه عالمه طباطبائی -1
  نعتی شریفاستادیار دانشگاه ص -2

  

  دهیچک
ترین اقتضائات اسالمی پیشرفت در حوزه علم  ایرانی پیشرفت با توجه به برخی از مهم-الیحه الگوي اسالمیبخش علم و فناوري هدف پژوهش حاضر تحلیل 

آوري اطالعات به  روش جمع. گرفت مورد بررسی قرار) اجرایی(به این منظور الیحه مذکور با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظري و عملی . و فناوري است
نتایج . هاي کیفی استفاده شده است هاي پژوهش نیز از آمار توصیفی و تحلیل بوده و براي تجزیه و تحلیل داده) پرسشنامه(اي و نظرخواهی  صورت کتابخانه

پیشرفت که در این پژوهش به عنوان مبانی بینشی و ارزشی ترین اقتضائات اسالمی  از مهم% 85بدست آمده حاکی از آن بوده که الیحه مذکور در بعد نظري 
در . اند وار و صرفاً انتزاعی عنوان شده ها به صورت جمالتی تیتر اسالمی در حوزه علم و فناوري در نظر گرفته شده را لحاظ نموده که البته در اغلب موارد، مقوله

در کل باید گفت که بخش علم و فناوري . در نظر گرفته شده، مبناي تدوین این بخش الیحه نبوده استهاي  از مقوله% 5/81بعد اجرایی و عملیاتی اما متأسفانه 
علم و الیحه، عمده مبانی بینشی و ارزشی اسالمی در عرصه علم و فناوري را درون خود جاي داده لیکن در آن درك صحیحی از مقصد یعنی تحقق نظام 

ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر الیحه در این -اهبردهاي حرکت به سمت الگوي اسالمیفناوري بر اساس این مبانی و همچنین ر
هاي عملی  اند ولی در عمل و از جنبه اجرائی، شیوه بینی اسالمی تطابق داشته بخش بیشتر به آرزوها پرداخته آرزوهایی که گرچه با مبانی بینشی و ارزشی جهان

رسد این امر به دلیل فقدان حاکمیت یک الگوي نظري دقیق و مشخص  به نظر می. زوها آن گونه که مورد نیاز بوده را مورد توجه قرار نداده استتحقق این آر
  .در فراسوي الیحه بروز کرده است

  ایرانی پیشرفت-اقتضائات اسالمی پیشرفت، علم و فناوري، علم دینی، الیحه الگوي اسالمی :ها کلیدواژه

  

  ⊕1مقدمه -1
اساس مبانی بینشی  طراحی و تدوین الگویی براي پیشرفت بر

و لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور با  اسالمی و ارزشی
چند سالی است که به پیشرفت،  ایرانی-عنوان الگوي اسالمی

. شده است تبدیلهاي اصلی دلسوزان نظام  یکی از دغدغه
از طریق مبانی به جلو،  واژه پیشرفت به معناي حرکت رو

مبناهایی که از نگاه به خدا،  .شود بینشی و ارزشی راهبري می

                                                 
  a.radmanesh93@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

1بینی اسالمی یا به عبارتی مبانی جهان جامعه و طبیعتانسان، 
2 

داراي ابعاد متعددي است و الگوي مذکور . گیرد سرچشمه می
متأثر از آن علم و فناوري نیز به عنوان یکی از ابعاد اصلی 

ها و اهداف  ارزشاصل،  .استشی و ارزشی همین مبانی بین
جهان امروز ر دپیشرفت است و پیشرفت علم و فناوري 

                                                 
ی توجه به احکام و دستورات صریح این توضیح الزم است که توجه به مبانی، ناف -12

و جزئی نیست و دستورات در پی مبانی صادر شده و مبانی هم ناظر بر احکام و 
شده،  با توجه به چارچوب مفهومی و عملیاتی و روشی ارائه. باشند دستورات می

 .رسالت این مقاله تحلیل الیحه با توجه به مبانی ذکرشده خواهد بود
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از آنجا که  .]1[ شود ابزاري براي تحقق این اهداف تلقی می
مبانی بینشی و ارزشی حاکم بر علم و فناوري در جهان امروز 

در این حوزه است  متفاوت از مبانی بینشی و ارزشی اسالمی
الگویی اسالمی براي پیشرفت در حوزه علم و فناوري  طراحی

ی جدي ضرورت ،شرایط زمانی و مکانی ایرانمنطبق بر و 
ط تحقق کامل الگوي وشریکی از بیان شد  چنان کههم. است

مبنا قرار گرفتن اقتضائات اسالمی ، ایرانی پیشرفت-اسالمی
 استآن  ي نظري و عملیتدوین الگوتهیه و پیشرفت در 

. باشد 1ائاتی که برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی اسالمیاقتض
پیشرفت،  ایرانی-از زمان مطرح شدن موضوع الگوي اسالمی

نظران حوزوي و دانشگاهی و  هایی از سوي صاحب تالش
همچنین مسئولین نظام در جهت تدوین این الگو صورت 

 یکی از جدیدترین اقدامات در این خصوص،که  گرفته 
ت أپیشرفت توسط هی ایرانی- یحه الگوي اسالمیتدوین ال

ریزي و نظارت  پیشنهاد معاونت برنامها به وزیران و بن
بوده تا در مرحله بعد جهت جمهوري  راهبردي ریاست

نهایی پس از و  تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارسال شود
دیگر برنامه ششم توسعه و شدن به عنوان مبناي تنظیم 

  . مدنظر قرار گیردر هاي آتی کشو برنامه
هدف این پژوهش در واقع پاسخ دادن به این سؤال است که 

ایرانی - آیا در بخش علم و فناوري الیحه الگوي اسالمی
ترین اقتضائات اسالمی پیشرفت در حوزه علم  پیشرفت به مهم

و فناوري توجه کافی مبذول گردیده است؟ در این پژوهش، 
ایرانی -الگوي اسالمیپژوهشگر با تحلیل محتواي الیحه 

پیشرفت به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو و با توجه به 
اقتضائات اسالمی پیشرفت در حوزه علم و فناوري، به دنبال 

شناسی بخش علم و فناوري الیحه مذکور از جنبه توجه  آسیب
در حوزه علم ترین اقتضائات اسالمی پیشرفت  به برخی از مهم

                                                 
ته توجه نمود که مبانی بینشی و ارزشی اسالمی که در ادامه بایست به این نک می -1

معرفی خواهد شد همانطور که در عنوان مقاله نیز مشخص است از نظر نویسنده 
ترین اقتضائات نظري پیشرفت در حوزه علم و فناوري معرفی  به عنوان مهم

نین همچ. نظران هم واقع شده است از صاحب یاند و البته مورد توافق جمع شده
ایرانی پیشرفت هم -همانگونه که در ادامه خواهد آمد در الیحه الگوي اسالمی

تر بتوان مبانی  بخش عمده این مبانی ذکر شده ولی ممکن است با مطالعاتی عمیق
تر، تنقیح و  دیگري را هم به این موارد اضافه نمود یا این مبانی را به صورتی عمیق

صرفاً به دانستن مبانی  وجه شود که تحقق الگودر هر حال الزم است ت. ارائه نمود
کردن این مبانی  نبوده و بخش دشوار کار در چگونگی حرکت به سمت انضمامی

 .هاي مختلف نهفته است در بخش

دستیابی و ارائه راهبردهاي مناسب با  و فناوري و همچنین
هدف کاستن از نواقص موجود در این الیحه از لوایح و 

  .هاي آتی است برنامه
  
  مرور پیشینه و مبانی نظري پژوهش -2
 مفاهیم و اصطالحات 1- 2

تصور این است . باشد میعمل  در معناي راهنماي: الگو) الف
در صورت عمل که ما دهد  تجویزهایی ارائه میکه یک الگو 

. خواهیم رسیدبه آنها به هدفی که در آن الگو نهفته است 
براي . توان از الگوي تدریس موفق سخن گفت براي مثال می

آمیز تحقق یابد الگویی مورد  این که هدف تدریس موفقیت
نیاز است که بر پایه شناخت عوامل مؤثر در این موفقیت 

نگامی که این عوامل با این مقدمه، تا ه. تنظیم و تبیین شود
 ]. 1[یابد  شناسایی نشوند الگویی هم سامان نمی

در تعریف وجه اسالمیت : اسالمی و ایرانی بودن الگو) ب
ترین آنها موارد زیر  الگو نیز نظرات مختلفی ارائه شده که مهم

لگو ناظر به مبانی اندیشه ابودن  اسالمی :باشند می
ي آن ها ها و روش ارزشاهداف میانی و نهایی،  ،)بینی جهان(
که خاستگاه و مبدأ ؛ الگویی ]2[ گیرد از اسالم مایه میو ست ا

از آن و مبانی بوده هاي اسالم ناب محمدي  ارزش آن،فکري 
فرآیند اجتهادي و در یک منابع دینی یعنی عقل و نقل و 

ها و  شاخصهگردد تا بتواند  میاستنباط و استخراج  ،مند روش
هاي مختلف تبیین  وح و الیهطرا در س ي پیشرفت ها مؤلفه

مراحل تحلیل  ههاي راهنما و راهگشا را در هم داللتنموده و 
و پژوهش، طراحی و معماري، اجرا و تحقق و همچنین 

متصف به صفت  یی استالگو ارزیابی و داوري ارائه دهد
است که باید در  بودن ناظر به این قید ایرانی .]3[ اسالمیت

شرایط زمان و مکان را نیز در نظر گرفت به پیشرفت،  هزمین
این الگو  که اسالم خود کامل است ولی از آنجا دیگر، زبانی
شود  اجرا میطراحی و در آن برهه معینی زمانی مقطع براي 

هاي زمانی و مکانی و ظرف تحقق آن به  ویژگی الزم است تا
 ].4[لحاظ شود مورد توجه قرار گرفته و دقت 

نماید  را تأمین می بودن جامعیت الگو اسالمیاین اگر  بنابر
با توجه به ]. 5[کند  تضمین میواقعیت آن را  ایرانی بودن
ایرانی را الگویی -توان الگوي اسالمی میشده،  مطالب ارائه

تا  شده بنا دانست که بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسالمی
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به ن آدر ظرف مکانی ایران و با توجه به شرایط زمانی فعلی 
  .اجرا درآید

کالسیک معادل واژه پیشرفت در ادبیات علمی: 1پیشرفت) ج
غرب به  از ادبیات علمیتوسعه واژه . است 2واژه توسعه
افتگی و ی هتوسع ،این ادبیاتدر . است شده فته رعاریت گ
هاي آن مبتنی بر شکاکیت و انکار خداوند، اصالت فرد،  راهبرد

خاص از سعادت  يتفسیره و بود اصالت تجربه و اصالت ماده
علت انتخاب واژه پیشرفت . نماید را ارائه می انسان و جامعه

به جاي توسعه، احتراز از بار بینشی و ارزشی همراه واژه 
ها و  بینشه اساس هم در تعریفی عام که بر .توسعه است

حرکت از به معناي پیشرفت  رسد صحیح به نظر می ها منش
بر این اساس . است لوبوضع موجود به سمت وضع مط

تحلیل  :بایست مشتمل بر سه امر باشد الگوي پیشرفت می
راهبرد حرکت از و  تبیین وضعیت مطلوب، وضعیت موجود

الگوهاي همه  .وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب
با یکدیگر اختالف اخیر سه امر از پیشرفت دست کم در یکی 

نی بینشی و مباتفاوت  هماصلی اختالف  دلیل]. 6[ دارند
نیز درجه و میزان پیشرفت را . ارزشی حاکم بر این الگوهاست

در  این مبانی بینشی و ارزشیمیزان عینیت یافتن از توان  می
 ].7[ آن ارزیابی نمودعملی -قالب نظام نظري

مبانی : 3مبانی بینشی و ارزشی در حوزه علم و فناوري) د
اي  مجموعهبینشی و ارزشی در حوزه علم و فناوري 

 "بدي /خوبی "و  "نیستی / هستی"هاي کلی حاکی از  آموزه
 هپردازي و همچنین شیو ند مبنایی براي نظریهاتو است که می

این . ]7[ گیردعملی قرار -عمل یا به عبارتی ایجاد نظام نظري
با تحقق . بینی خاص باشد تواند بخشی از یک جهان مبانی می
مبانی بینشی و شدن میماضیا به عبارتی انو یافتن  و عینیت

-شاهد ایجاد نظام نظري ،ارزشی در حوزه علم و فناوري
خالف باید توجه داشت که بر . خواهیم بود مبانیعملی آن 

گرایان مبنی بر آفاقی و عینی بودن علم جدید،  تصور تجربه
یا به عبارتی تفاوت ] 8[بینی  تفاوت در نوع شناخت و جهان

هشگران مختلف، سبب ایجاد پژو مبانی بینشی و ارزشیدر 
در تمام علوم دو . ي مختلف در علوم خواهد شدها نظریه

یک جنبه، متشکل از واقعیات طبیعت یا حقایق  :جنبه داریم

                                                 
1- Progress 
2- Development 
3- Cognitive and Normative Framework 

که این حقایق را  اي جنبه دیگر، دیدگاه انسانی و است
و بعضی توجیه نموده ها  و آنها را در قالب نظریه بندي طبقه

تمیز یکدیگر این دو جنبه را باید از  .کند مفاهیم را تدوین می
را بر طبق دیدگاه مارکس  حقایقذهنیت مارکسیستی . داد

بر مبناي را حقایق کند و ذهن توحیدي آن  می توجیه
روسی یا فلسفه   شما عباراتی نظیر علم. بینی توحیدي جهان

 چرا که واضح استهم بسیار البته شنوید و  کمونیستی را می
انسان موحد  و شتهه خاصی درباره جهان داکمونیسم، دیدگا
هر طفلی در طبیعی است که پس در برابر آن، دیدگاه دیگري 

ایدئولوژي که در انطباق با به نحوي  را علمجوامع کمونیستی، 
آموزد و شبیه این وضعیت در  مارکسیستی شکل گرفته می

در نظام عملی نیز به ]. 9[ صادق استنیز  جدید مومورد عل
هاي مختلف متأثر از مبانی بینشی و  شابه، فناوريطور م

دادن به   ها در شکل انسان. باشند ارزشی گوناگون می
ی داراي توان علّ نوع امرِ نوع عامل یا دو ود، دوخهاي  فناوري

در . و عامل اجتماعی) مادي(عامل فیزیکی : گیرند را بکار می
ان گفت تو می، به سختی فناوري مورد عامل فیزیکی یا همان

ی مواد و همچنین چگونگی که انسان در شناخت توان علّ
خاص خود  مبانی بینشی و ارزشیطراحی آنها، متأثر از 

این تأثیر  ،ي نرمها خصوص فناوريمقابل و در در . باشد می
انکی به عنوان یک ب نظامیک به عنوان مثال،  .تر است واضح

هاي  سانروابط بین انو همچنین  افزار اجتماعی یا نرم
، شده هاي ابالغ محتواي دستورالعمل یاآفرین در آن  نقش
مسأله در خصوص این نظام  گیري متولیان موضعدر  همگی
از آنجا که فناوري چه . دنتأثیر مستقیم و واضحی دار ربا

سخت باشد و چه نرم، امري رها از ارزش نیست اساساً 
د دارد که این امکان وجو. باشد ، امري ممکن میفناوري دینی

دین نه تنها در تعیین هدف براي فناوري که اساساً در 
گیري در ساختن یا  گیري هستی فناوري و تصمیم شکل

  .]7[ تأثیر داشته باشدهم نساختن فناوري معین 
ایرانی -الگوي اسالمی: ایرانی پیشرفت-الگوي اسالمی) ه

با انضمامی شدن آن،  الگویی دانست کهتوان  میپیشرفت را 
عملی مبتنی بر مبانی بینشی و ارزشی -تحقق نظام نظري هدشا

اي از تجویزها است این الگو مجموعه. خواهیم بود اسالمی
ها و که هدف از آنها تحقق تمدنی است مبتنی بر ارزش

هاي بالقوه و بالفعل بینی اسالمی، البته متناسب با تواناییجهان
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اسالمی با توجه تمدن  ءکه هدف آن احیاالگویی . این سرزمین
با عینیت یافتن یا به . باشد به شرایط زمانی و مکانی ایران می

نظر یا  هدین در عرص بینشی و ارزشیشدن  عبارتی انضمامی
 .آید پدید می "علم دینی"به عبارتی علم، نظام نظري یا همان 

عمل یا به عبارتی  ههمین تحقق و عینیت یافتن در حوز
را ایجاد  "دینی فناوري"ی یا همان فناوري و ابزار، نظام عمل

  .]1[ کند می
این : اقتضائات اسالمی پیشرفت در حوزه علم و فناوري) و

پژوهش، اقتضائات اسالمی پیشرفت را در عرصه علم و 
سطح اول که : داند فناوري در دو سطح قابل بررسی می

در این اقتضائات نظري براي تحقق این پیشرفت است 
در عرصه  نی بینشی و ارزشی اسالمیمبا پژوهش به عنوان

براي رسیدن به  يا هر برنامه علم و فناوري فرض شده و
، در عرصه علم و فناوري رانی پیشرفتای-الگوي اسالمی

-اسالمی  باشد و الیحه الگوي بایست از آن منبعث شده می
از این  ي مذکورایرانی پیشرفت نیز به عنوان سندي براي الگو

توجه به این نکته ضروري است که . 1اصل مستثنی نیست
افزون بر شناخت گیري و توسعه دانش و فناوري،  براي شکل

مبانی بینشی و وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، 
هاي فکري دارند نیز نقش مهمی  اي که ریشه در مکتب ارزشی

در طراحی نظام علم و فناوري هر کشور، . کنند را ایفاء می
هاي فکري را در آن کشور نادیده  ساختتوان مبانی و زیر نمی

در منظور از اقتضائات اسالمی پیشرفت  ،در این بعد. گرفت
همان مبانی بینشی و ارزشی اسالمی حوزه علم و فناوري، 

. بایست ناظر بر ساختار نظام علم و فناوري باشد است که می
شناسانه هستند که به صور  مبانی بینشی، ناظر به امور هستی

                                                 
مقدمه، : ستبخش اصلی ا 6ایرانی پیشرفت داراي -الیحه الگوي اسالمی -1

شناسی الگو، الزامات  شناسی الگو، روش شناسی الگو، معرفت شناسی و انسان هستی
الگو و بندهاي الگو که یکی از این بندها، به صورت تخصصی به علم و فناوري و 

این بدان معنا نیست که بندهاي دیگر همگی . هاي آن پرداخته است گیري جهت
ا که به عنوان مثال در بند مربوط به اقتصاد، غیرمرتبط با علم و فناوري بوده چر

بنیان و اقتصاد مقاومتی نشان از ارتباط این بخش با علم و  توجه به اقتصاد دانش
بایست بر اساس پنج بخش اصلی ابتدایی  همچنین بندهاي الیحه می. فناوري است

الزم به . اند تدوین شده باشند که عمده مبانی بینشی و ارزشی را در خود جاي داده
توجه است که مبانی ذکرشده، انحصاراً مبانی علم و فناوري نبوده و برخی از آنها 

هاي دیگر زندگی همچون نظام اجتماعی، اخالقی، حقوقی، سیاسی  توانند نظام می
را هم تحت تأثیر قرار دهند ولی پژوهش جاري این مبانی را در حوزه علم و ... و 

 .پردازد ه و در این چارچوب به تحلیل الیحه الگو میفناوري مورد ارزیابی قرار داد

نظام علم و فناوري را تحت تأثیر قرار داده و مبانی ف مختل
اي هستند که به  ارزشی، بایدها و نبایدهاي حقوقی و اخالقی

. دهند رفتارها در مسیر دستیابی به اهداف غایی سامان می
متکفّل بیان مبانی ارزشی، مکاتب اخالقی هستند که در آنها 

تلقی شده و  تمامی آنچه به سود و کمال انسان است باارزش
هر چه مانع رسیدن انسان به کمال مطلوب یا سعادت باشد 

آنچه در این پژوهش به عنوان . آید ضدارزش به شمار می
ها   مجموعه بینششود  مبانی بینشی و ارزشی اسالمی آورده می

هایی است که ریشه در اسالم داشته و پیامبر اکرم  و ارزش
اند و بر این  و تفسیر کرده و امامان معصوم، آنها را تبیین) ص(

]. 10[بایست ناظر بر نظام علم و فناوري قرار گیرد  اساس می
افزون بر شناسایی مبانی بینشی و ارزشی اسالمی که 

- بایست ناظر بر نظام علم و فناوري در الگوي اسالمی می
راهبردهاي حرکت به سمت تولید علم و ایرانی پیشرفت باشد 
به عبارت دیگر، . نی هم ضروري استفناوري با لحاظ آن مبا

بدون تالش در جهت حرکت به یافتن آن مبانی و ارائه آنها 
 نافرجامکاري سمت تولید علم و فناوري بر اساس آن مبانی، 

ترین اقتضائات اسالمی پیشرفت  منظور از مهم. ثمر است و بی
همان راهبردهاي حرکت به سمت تحقق در بعد عملی، 
ا همان نظام علم و فناوري برگرفته از مبانی اهداف الگو ی
این راهبردها با الهام از نظرات نخبگان در . باشد یادشده می

هاي مرتبط بدست آمده که اعتبارسنجی آنها در این  حوزه
پذیرد و در نهایت، الیحه  تحقیق از طریق پرسشنامه  انجام می

مذکور از جهت توجه به این راهبردها مورد سنجش قرار 
  .خواهد گرفت

 شده مروري بر تحقیقات انجام 2- 2

شدن  ایرانی پیشرفت از زمان مطرح-رابطه با الگوي اسالمی  در
با . هاي فراوانی صورت گرفته است آن تاکنون، پژوهش
توان به این نتیجه رسید که اغلب  مطالعه این منابع می

پژوهشگران در این حوزه در پی یافتن مفهوم پیشرفت بر 
هاي آن و همچنین  بینی اسالمی و شناسایی مؤلفه اناساس جه

ها با آنچه پیشرفت از نگاه تمدنی غرب  مقایسه این مؤلفه
گویا درك تفاوت مبانی  ،در مجموع. اند شود بوده نامیده می

بینشی و ارزشی حاکم بر پیشرفت در جهان حاضر با مبانی 
ن فرض قرار گرفت هاي آن، با پیش اسالمی و همچنین کاستی

ها را  دین توانایی رفع کاستی"این اصل توسط پژوهشگران که 
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داشته و پیشرفتی که از مبانی دینی حاصل شود پیشرفتی 
به عنوان پیشرانی براي این گونه  "حقیقی خواهد بود

تذکر این نکته ضروري است که . ها بوده است پژوهش
شده قبلی نشان داد که در میان  جستجو در کارهاي انجام

هی از مقاالت مرتبط با الگو، تنها تعداد محدودي به انبو
صورت متمرکز و با رویکردي دینی به حوزه علم و فناوري 

اند و ارتباط این رویکرد را با الگوي پیشرفت مورد  پرداخته
ها  در ادامه به تعدادي از این پژوهش. اند بررسی قرار داده

  :شود اشاره می
ین مفهوم پیشرفت در تبی«نوروزي در پژوهشی با عنوان 

به دنبال یافتن پاسخ به این  »ایرانی پیشرفت-الگوي اسالمی
بینی اسالمی، تفاوت تعالی  پرسش بوده است که در جهان

مورد نظر اسالم با توسعه مطرح در فرهنگ غربی چیست و 
این دو چه ارتباطی با هم دارند؟ همچنین این دو مفهوم در 

در برابر یکدیگر بایستی بینی اسالمی چه جایگاهی  جهان
وي ضمن . ها را تأمین کنند داشته باشند تا دنیا و آخرت انسان

هاي نظام غرب در خصوص توسعه، مفهوم  کردن کاستی عنوان
را از دیدگاه قرآن مورد اشاره قرار داده و با محور قرار  »رشد«

در  »پیشرفت«دادن آن، به دنبال ارائه تعریف صحیحی از 
اسفندیار در ]. 11[ایرانی پیشرفت بوده است - الگوي اسالمی

سازي  هاي اصلی تمدن مؤلفه«پژوهش دیگري تحت عنوان 
سازي  هاي اصلی تمدن ررسی شاخصهبه ب »ایرانی-اسالمی
رهبري نهاد ایرانی با تکیه بر نظام اندیشگی -اسالمی

و مقام بنیانگذار انقالب اسالمی (جمهوري اسالمی ایران 
امام خمینی  دارد که بیان می وي .ته استپرداخ) معظم رهبري

ام سیاسی جدید در ایران و نیز ظبه عنوان بنیانگذار یک ن) ره(
 شتهیک فقیه برجسته شیعی، نگاه جدیدي به فرهنگ غرب دا

اسالمی و جلوگیري از  هو بر لزوم حفظ استقالل هویت جامع
کید فراوان أباختگی در قبال فرهنگ تهاجمی غرب ت خود
کید دارند که تمدن أهمچنین مقام معظم رهبري ت. ندا نموده

هاي  و در روشه پیشرفت کرد فناوريعلم و  مادي غرب در
اما در کفه  هتوفیقات بزرگی بدست آورد هم پیچیده مادي
نتیجه این شد که . دیده استروز بیشتر خسارت  معنوي روزبه

. علم و پیشرفت تمدن مادي غرب به ضرر بشریت تمام شد
هاي  با گسترش شاخصو هاي ایشان  اندیشهمبناي  وي بر
سازي  گرایی در سطح جامعه به الگو معنویت و علم، عقالنیت

مؤمن در پژوهش ]. 12[ته است الملل پرداخ جامعه بینبراي 
هاي سیاستگذاري علم و فناوري از  ویژگی«خود با عنوان 

در  ایشانبه بررسی بیانات  »دیدگاه مقام معظم رهبري
دارد  و بیان میسیاستگذاري علم و فناوري پرداخته خصوص 

ایرانی پیشرفت، -بیانات ایشان در مورد الگوي اسالمی که
را به  هاي الگو روش و لزوم اسالمی بودن مبانی، اهداف

یکی  و برشمردن علم و فناوري به عنوانروشنی نمایان کرده 
لم ع، حاکی از نقش ویژه از ارکان اصلی الگو از جانب ایشان
محقق با تکیه بر سخنان . و فناوري در تدوین این الگوست

رهبري به تدوین الگوي سیاستگذاري علم و فناوري بر اساس 
ایرانی پیشرفت پرداخته و -نقشه راه تمدنی الگوي اسالمی

هاي نظام اسالمی  این الگو نقشه حرکت از ارزشادعا نموده 
مدنظر   هبرديهاي را و سیاستنموده ه ئبه سمت اهداف را ارا

در چارچوب مقام معظم رهبري در مورد علم و فناوري را 
مؤمن همچنین در ] . 13[ دهد راه تمدنی نشان می نقشه

سیاستگذاري علم و فناوري در «پژوهش دیگري با عنوان 
، به نقش سیاستگذاري علم و  »ایرانی پیشرفت-الگوي اسالمی

با استخراج  فناوري در الگوي پیشرفت پرداخته و در ادامه
هاي سیاستگذاري علم و فناوري از دیدگاه رهبري  مؤلفه

کند که الگوي سیاستگذاري علم و  گیري می انقالب، نتیجه
بایست بر اساس مکتب فلسفی اسالم و فرهنگ  فناوري می

شده بوده و روش اجرا و نتایج آن نیز در  اسالمی تدوین
  ].14[راستاي توحید و گسترش معنویت باشد 

چیستی الگوي «در پژوهشی تحت عنوان  ]15[یريالو
هاي علمیه در تدوین  ایرانی پیشرفت و نقش حوزه-اسالمی

با بیان اینکه به جهت تحقق اصل اسالمیت الگو، » آن
هاي مختلف الگو بر اساس مبانی  ها و الیه بایست بخش می

شناختی،  شناختی، انسان شناختی، معرفت هستی[معرفتی دین 
شکل بگیرد یا به ] شناختی ی، پیشرفت و تمدنشناخت جامعه

مبانی . بایست ناظر بر آن الگو باشند عبارتی این مبانی می
معرفتی مورد اشاره، هر یک انبوهی از زیرمحورها را هم در 

دهند و بنابراین پیشنهاد محقق این بوده که  خود جاي می
 اي جهت تدوین این مبانی و اشراف بر اجراي آنها، دبیرخانه

. ایرانی پیشرفت تأسیس گردد- حوزوي براي الگوي اسالمی
الزمه پیشرفت را مبنا قراردادن مبانی دینی در همه  وي
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هاي الگو عنوان نموده که از این جهت بیشترین ارتباط را  الیه
  .با موضوع این پژوهش داشته است

حاضر با الهام از تحقیقات پیشین سعی نموده که به  مقاله
ر و متمرکزتر حوزه علم و فناوري را با لحاظ ت صورتی منسجم

اقتضائات اسالمی آن مدنظر داشته باشد و بدین منظور به 
بررسی و تحلیل بخش مربوط به علم و فناوري الیحه الگوي 

ایرانی پیشرفت به عنوان یکی از جدیدترین اسناد -اسالمی
رو با عنوان نمودن تعریفی خاص،  از این. پردازد الگو می
ئات اسالمی پیشرفت در حوزه علم و فناوري را در دو اقتضا

سطح مبانی و راهبردها قابل بررسی دانسته و با مرتبط ساختن 
ایرانی پیشرفت، این -این اقتضائات با الگوي اسالمی

- اقتضائات را چارچوبی براي بررسی الیحه الگوي اسالمی
ایرانی پیشرفت تلقی نموده و آن را از جهت توجه به این 

  .نماید تضائات تحلیل میاق
 شناسی پژوهش روش 3- 2

به عقیده . است 1محتوا روش اصلی این پژوهش تحلیل 
روشی براي توصیف عینی، منظم و تا  برلسون تحلیل محتوا

ی از محتواي ارتباطات بوده که هدف نهایی آن  حد ممکن کم
در تحلیل محتوا  مولفانرویکرد ]. 16[ها است  هم تفسیر داده

اي و اسنادي  ن صورت بوده که در ابتدا با مطالعه کتابخانهبه ای
در جهت تدوین مبانی نظري پژوهش و نیز پیشینه تحقیق، 

. دشآوري  اطالعات مورد نیاز در رابطه با موضوع مقاله جمع
در مرحله بعد، محقق به ساخت ابزار پژوهش یعنی 

هاي تحلیل محتوا در دو بخش اصلی  لیستی از مقوله چک
نی و راهبردها پرداخت که از طریق این ابزار مبادرت به مبا

ها در الیحه الگو گردید  بررسی وجود یا عدم وجود مقوله
بدین شکل که در صورت وجود آن مقوله در الیحه، به آن 
مقوله امتیاز یک و در صورت عدم وجود آن در الیحه، براي 

به در حقیقت از مضمون . آن امتیاز صفر در نظر گرفته شد
ثبت استفاده و به بررسی وجود یا عدم وجود   عنوان واحد

ها در سند مورد تحلیل یعنی الیحه الگو  مضمون مقوله
با پایان یافتن این مرحله و براي تأمین . پرداخته شده است

لیست تحلیل محتوا  رعایت اصل عینیت در این پژوهش، چک
تا براي بررسی به شخص دیگري داده و از وي خواسته شد 

لیست را تکمیل نموده و وجود یا عدم وجود  بار دیگر چک

                                                 
1- Content Analysis 

در نهایت با استفاده از . ها را براي بار دوم بررسی نماید مقوله
فرمولی که ویلیام اسکات ارائه داده ضریب قابلیت اطمینان 
محاسبه گردید و رعایت عینیت در این پژوهش مورد اطمینان 

و ) ها تعداد یک(ها  لهبا شمارش فراوانی وجود مقو. واقع شد
، نتایج بر مبناي آمار توصیفی و )صفرها(نیز عدم وجود آنها 

  . جداول فراوانی محاسبه و ارائه گردید
هاي تحلیل محتوا در این مقاله  همانگونه که عنوان شد مقوله

بخش اول که در این : اند از دو بخش اصلی تشکیل شده
ر حوزه علم و پژوهش با عنوان اقتضائات نظري پیشرفت د

اند همان مبانی بینشی و  فناوري از دیدگاه اسالم معرفی شده
ارزشی علم و فناوري ایران از کتاب مجموعه مطالعات 

 2]10[پشتیبان سند تحول راهبردي علم و فناوري کشور 
شده در چهار گروه  مبانی بینشی و ارزشی عنوان. باشد می

ینشی، مبانی ارزشی بندي گردیده که شامل مبانی ب اصلی تقسیم
عمومی، مبانی ارزشی اختصاصی علم و فناوري و نیز مبانی 
بینشی و ارزشی به صورت جامع بوده و در اینجا تنها سه 

بخش دوم که . ها مطرح خواهد شد مورد نخست در ارزیابی
بینی  اقتضائات عملی پیشرفت در حوزه علم و فناوري با جهان

ترین راهبردهاي عملیاتی  ماسالمی یا به عبارتی برخی از مه
ایرانی پیشرفت در -حرکت به سوي تحقق الگوي اسالمی

باشد از طریق پرسشنامه و دیدگاه  حوزه علم و فناوري می
در پرسشنامه از . هاي مرتبط، اعتبارسنجی گردید نخبگان حوزه

شان را در رابطه با انتخاب  خبرگان خواسته شد تا نظرات
                                                 

مبانی بینشی و ارزشی ذکرشده در مقاله، مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوري  -2
در ایران بوده که به عنوان مجموعه مطالعات پشتیبان سند تحول راهبردي علم و 

این طرح و تدوین سند تحول  فرآیند اجراي. فناوري کشور منتشر گردیده است
نظران، مبانی  علم و فناوري کشور به این صورت بوده که در ابتدا مجموعه صاحب

شناختی  بینشی و ارزشی سند تحول راهبردي علم و فناوري کشور، الزامات جامعه
هاي کلیدي آموزش، پژوهش و فناوري را با تکیه بر  هاي حوزه و همچنین چالش

ها و  هر یک از کارگروه. ی مورد ارزیابی و مداقه قرار دادندهاي معتبر علم شاخص
هاي علمی متعدد نظیر  هاي تخصصی طرح به فراخور موضوع، از روش پانل

هاي  ها، گروه مطالعات اسنادي، فراتحلیل کیفی مطالعات پیشین، تحلیل ثانویه داده
نگاري و  آیندهکاوي، اجماع کارشناسان،  ، ذهن)طوفان فکري(انگیزي  متمرکز، ذهن

. اند ها و راهکارها بهره جسته پیمایش براي تکمیل مطالعات و ارائه بهترین توصیه
ها و دستاوردهاي تحقیق توسط کمیته تلفیقی طرح تالقی  سپس مجموعه دیدگاه

بندي یکپارچه شده  که پس از تأیید در کمیته راهبري و شوراي  داده و جمع
الزم . ]10[فناوري کشور ارائه گردیده است  راهبردي طرح تحول راهبردي علم و

به ذکر است که این مبانی همراه با مستندات قرآنی و روایی آنها در کتاب مذکور 
مفصالً مورد اشاره قرار گرفته و بنابراین جهت رعایت اختصار از آوردن آنها در 

 .این مقاله خودداري شده است
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نوان اهم راهبردهاي حرکت به شده به ع راهبردهاي ارائه
ایرانی پیشرفت در حوزه علم و -سمت تحقق الگوي اسالمی

نظران  جامعه آماري این پژوهش، صاحب. فناوري بیان نمایند
هاي مرتبط با فلسفه علم و فناوري، سیاستگذاري علم و  رشته

اند که معیار  پژوهی بوده فناوري، فلسفه اسالمی و دین
. ایرانی بوده است-با الگوي اسالمی ورودشان آشنایی کافی

نفر از جامعه  30نمونه انتخابی براي این پژوهش هم 
الذکر بوده که منظور از متخصص در این قسمت،  فوق

. دارندگان مدرك دکتري یا دانشجویان دکتري است
گیري هدفمند و در دسترس  گیري بر مبناي شیوه نمونه نمونه

هاي تحلیل  سنجی مقولهبه منظور اعتبار. انجام شده است
عنوان اصلی  4ساخته مشتمل بر  اي محقق محتوا، از پرسشنامه

سؤال داراي پاسخ بسته استفاده  27عنوان فرعی شامل  23و 
اي لیکرت  گزینه 5ها از طیف  گذاري پاسخ شد و در ارزش

براي ارزیابی روایی پرسشنامه، مقوالت یا به . استفاده شد
در اختیار اساتید متخصص قرار  عبارتی سؤاالت پرسشنامه

پایایی . گرفت که روایی پرسشنامه مورد تأیید واقع شد
ضریب پایایی آلفاي % 92پرسشنامه نیز به استناد مقدار 
  .کرونباخ مورد قبول قرار گرفت

  
 در بعد نظريتحلیل الیحه  -3

مبانی بینشی و ارزشی اسالمی در حوزه علم و  1- 3
  فناوري

ی بینشی و ارزشی اسالمی در حوزه علم و در این بخش، مبان
مبانی بینشی و ارزشی علم و "کتاب  برگرفته از فناوري

از مجموعه مطالعات پشتیبان سند تحول  "فناوري در ایران
هاي  به عنوان مقوله] 10[راهبردي علم و فناوري کشور 

ها  با استفاده از این مقولهدر ادامه ذکر شده که  تحلیل محتوا
محتواي الیحه از جهت وجود یا عدم وجود آنها در  به تحلیل

 . آن پرداخته شده است

  مبانی بینشی )الف
 مبناي مبدأشناختی) 1-الف

  :آن عبارتند از 1مصادیقبرخی 

                                                 
 الیحه متن در خاص مبناي آن مصادیق پژوهش، این در مصادیق از منظور -1

 توان می داشته باشد وجود الیحه در اگر که است مبنا آن از مصادیقی بلکه نیست

او اصل تمام . منشأ جهان هستی خداوند یکتاست •
  .موجودات و مقوم آنهاست

او کمال محض و . خداوند خیر بنیادین هستی است •
  .و کمال استمنبع هر خیر 

خداوند غنی بالذات است و فرامین او به مصلحت  •
  .بندگان است

• ر جهان هستی استخداوند مدب.  
خداوند شارع و ، بینی اسالمی اساس جهان بر •

  .است) اعم از فردي و اجتماعی(قانونگذار قواعد زندگی 
 شناسی مبناي جهان) 2-الف

  :آن عبارتند از مصادیقبرخی 
آن  اءمنش وریده نشده جهان هستی تصادفی آف •

  .خداوند است
غایت آن  وجهان هستی بیهوده آفریده نشده  •

  .خداوند است
قوام  وجهان هستی پس از آفرینش مستقل نگشته  •

 .آن به خداوند است

 اي نظم حکیمانه نبوده وپراکنده ء جهان هستی اجزا •
  .کندبر آن حکومت می

 .عنصر اساسی نظم، اصل علیت است •

و  نبودهدر جهان محسوس  جهان هستی منحصر •
 .شودغیب را هم شامل می

بر اساس حکمت اسالمی، ضروري است که  حتوضیذکر این 
و در است ترین عالم وجود  که جهان ماده نازل اثبات شده

د  وراي آن عوالم مختلفی از جمله عالم مثال و عالم تجرّ
در . استطولی  اي که رابطه آنها با عالم ماده، رابطه ردوجود دا

وراي همه عوالم، اسماء و صفات خداوند قرار دارد به 
م و موجودات آن تجلّی گونه  اسماء و صفات حق اي که عالَ
  .ندهست

 شناسی مبناي فرجام) 3-الف

  :آن عبارتند از مصادیقبرخی 
غایت آن  وجهان هستی بیهوده آفریده نشده  •

  .خداوند است

                                                                            
 آورده مصداق بدون که اي مبانی. است نموده توجه مبنا آن به الیحه که گفت
 .اند نداشته مصادیق آوردن به نیازي و بوده شفاف عنوان داراي اند شده
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رت بلکه جهان آخ نبودهها این دنیا  فرجام انسان •
  .است

ها که در دنیا شکل گرفته در جهان  واقعیت انسان •
  .شودآخرت نمایان می

ها در جهان آخرت پاسخگوي اعمال خود در  انسان •
  .شوندپاداش داده میشده یا دنیا بوده و مجازات 

 شناسی مبناي معرفت) 4-الف

  :آن عبارتند از مصادیقبرخی 
، حس و تجربه، عقلشامل هاي معرفتی دین  ابزار •

  .است الهام، وحی، شهود و مکاشفه
وسیله حس و ه مطالعه طبیعت و نمودهاي آن ب •

توان  میشناخت مجهوالت بوده و زمانی  درتجربه، اولین گام 
به شناخت کامل و حقیقی طبیعت رسید که با نگاه آیت و 

  .هاي درونی، از این ابزار استفاده کرد نشانه بودن نسبت به الیه
] فاعلی-صوري، غائی-مادي[ تنها با یافتن علل •
توان به یک قانون کلی و شناخت حقیقی درباره طبیعت  می

و نشانه بودن طبیعت مقدور   رسید و این امر جز با نگاه آیت
  .نیست

علوم مختلف از یکدیگر گسسته نیستند و وحدتی  •
   .ارگانیک بر آنها حاکم است

 شناختی  مبناي انسان) 5-الف

  چیستی انسان )1-5-الف
مرکب از جسم و روح، هدفمند، است نسان موجودي ا

غایت انسان قرب الهی . جو، داراي کرامت و فطرت پاك کمال
بر اساس ایمان و عمل صالح و است که به صورت اختیاري 

  .گردد میحاصل 
  انسان با خدا رابطه )2-5-الف

این  .هی انسان استلالخلیفه انسان با خدا نظریه گر رابطه تبیین
رگرفته از آیاتی است که حکایت از مقام انسان در دنیا نظریه ب
که گردد  چنین مستفاد میاز مجموع این مطالب . کندمی

این . جایگاه انسان در نظام خلقت، خلیفه بودن انسان است
. کشدانسان با خدا را به تصویر می عنوان به خوبی رابطه

 زیدهتواند نسبت به آنکه او را برگخلیفه کسی است که نمی
را اجرا  بایست تمامی دستورات او باشد و می ءاعتنا است بی
مصداق واقعی . عنوان خلیفه بر او صدق کندهمچنان نماید تا 

و ) ص(اهللا است که رسول» نفس انسان کامل«خلیفه خداوند 

هر اندازه انسان مطیع آنها باشد به . معصومین هستندسایر 
خلیفه  اش که همانبه سوي مقام اصلی خویهم همان اندازه 

  .نماید میخدا بودن است صعود 
  انسان با خود رابطه )3-5-الف

در . استوي انسان مالک خویشتن نیست بلکه خدا مالک 
نتیجه حوزه تصرفات او در وجود خویش محدود به اموري 

انسان در برابر خدا . داده استآن را است که خداوند اجازه 
 .خود نیز مسئولیت داردمسئول شمرده شده و حتی در برابر 

 بوده وبنابراین وي مجاز به هر گونه تصرف در جان خود ن
در این . کندحدود تصرفات وي را شارع حکیم تعیین می

تشریعی  اراده ،روابط اجتماعی رویکرد نه تنها در حوزه
شود بلکه با توجه به ماهیت انسان و ارتباط نفی نمی وندخدا

قواعد حاکم بر روابط  ،با خالق و هماهنگ با هدفوي 
تشریعی خداوند دانسته  ها متأثر و مبتنی بر اراده انسان
  .شود می

  انسان با طبیعت رابطه )4-5-الف
هدف این . خداوند طبیعت را براي انسان مسخر کرده است

با تصرف در آنها بر اساس بتواند تسخیر این است که انسان 
ها و  خواهی بر اساس زیادهخواست و اراده خداوند و نه 

، هم خود به سمت کمال و رشد حقیقی خود هواهاي نفسانی
مربی، طبیعت را  یک حرکت کند و هم با این تصرف مانند

  .دهد سوقبه سمت کمال و رشد حقیقی  هم
  مسلمانان با جامعه کفار رابطه نظام علمی )5-5-الف

  :شود این مقوله به چند مصداق اصلی تقسیم می
 حبت داشتن نسبت به آنهامنع م •

 وجوب مرزبندي سیاسی با آنها •

 تالش در جهت خودکفایی و عدم نیاز به آنها •

امکان اخذ علم یا فناوري از آنها ولی هوشمندانه و  •
 بااحتیاط

  عمومی مبانی ارزشی )ب
 اصل آزادي) 1-ب

اصل (انسانی بر انسان دیگر  ناصل سلطنت نکرد) 2-ب
 )استقالل

 تقابل و مسئولیتاصل والیت م) 3-ب

 اصل عدالت و شایستگی) 4-ب
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هاي  عقالنیتی که همسو با آموزه(اصل عقالنیت ) 5-ب
 )قطعی اسالمی باشد

  مبانی ارزشی اختصاصی علم و فناوري )ج
 توحیدمحوري علم و فناوري) 1-ج

  نفی عبودیت غیرخدا )1- 1-ج
  نظریه فلسفی و روش زندگی انسان )2- 1-ج
  1ماهنگیعنصر ارتباط و ه )3- 1-ج
  کشور اداره مبناي حکومت و )4- 1-ج
شکنی  ها و مبناي صف دهنده به دانش جهت )5- 1-ج

  در علم
یانه علم و گرا علم هدایتگر و هدفمندي آخرت) 2-ج

  فناوري
هاي برابر و پرورش  عدالت محوري، فرصت) 3-ج

  ساالري دینی استعدادها متناسب با الگوي مردم
 حوزه چهارتوجه به نقش دولت در  )1- 3-ج

  حمایت و نظارت، قانونگذاري، سیاستگذاري
  ي عمومیها حمایت )2- 3-ج

ي حمایت دولت، حمایت همگانی ها یکی از جلوه
است که از همه اقشار مردم به صورت مساوي به 

نمونه بارز این حمایت، رایگان بودن . آیدعمل می
  .است تحصیالت عمومی

  حمایت از محصوالت و آثار فکري )3- 3-ج
 حمایت از اشخاص ویژه )4- 3-ج

  :برخی مصادیق آن عبارتند از
  از سطح متعارف جامعه تر ینئپا اقشارحمایت از  •
  حمایت از استعدادهاي برتر •
  حمایت از افراد داراي فعالیت خاص •

کرامت انسان با تکیه بر آزادگی و تقویت روحیه ) 4-ج
 تتبع و بررسی علمی

                                                 
ها به یکدیگر مرتبطند بلکه با نگاه و نگرش  قط انساندر این دیدگاه، نه ف -1

در یک عالم و حیوانات و جمادات و آسمان و زمین و  ءو اجزا ءتوحیدي، اشیا
از . ندهست همه چیز به یکدیگر متصل و مرتبطند و همه با انسان خویشاوندکالم 
یک کند یک افق و یک عالم و بیند و درك میانسان میکه رو همه آنچه  این

با این توضیح مشخص . مجموعه است که در دنیایی سالم و محیطی امن قرار دارد
رشد و تکامل انسان باشد بلکه  صرفاًشود که هدف هر برنامه کالنی نباید  می
عالم همراه با انسان به رشد و تکامل خویش  ءبایست طبیعت و همه اجزا می

 .برسند

  ضارب افکارو ت ءآزاداندیشی و تبادل آرا) 5-ج
و  تکریم علم و عالم، ارزشمندي فعالیت علمی) 6-ج

 هاي فکري ضرورت احترام حقوقی و اخالقی به آفرینش

   )علم نافع(آفرین  علم توانمندساز و ثروت) 7-ج
بازبینی و طراحی علوم  بر اساس شکنی علمی صف) 8-ج

 با رویکرد دینی و بومی

بشر  هاي علمیو دستاورد ها به تجربه ردنارج گذا) 9-ج
 گیري از آنها در قالب نظام ارزشی کشور و بهره

بخش با محیط جهانی و  تعامل فعال و الهام) 10-ج
 فرآیندهاي توسعه علم و فناوري در جهان

 تحلیل محتواي الیحه از جهت وجود مبانی 2- 3

هاي حاصله از مراحل قبلی پژوهش را نشان  ، یافته1جدول 
هاي  ود یا عدم وجود مقولهحاوي اطالعات وجو  دهد می

  .ایرانی پیشرفت است-نظري در متن الیحه الگوي اسالمی

هاي  هاي نظري در بخش وجود یا عدم وجود مقوله) 1جدول 
  مرتبط با علم و فناوري الیحه

  ها مقوله
  فراوانی

  میزان فراوانی
  ]درصد[

  وجود
  عدم
  وجود

  وجود
  عدم
  وجود

  10  90  1  9  مبانی بینشی
  0  100  0  5  شی عمومیمبانی ارز

  21  79  4  15  مبانی ارزشی اختصاصی
  15  85  5  29  بینشی و ارزشی کل مبانی

  
درصدي اقتضائات، بیش  100مبانی ارزشی عمومی با شمول 

ها در بخش علم و فناوري الیحه دیده شده و  از سایر مقوله
پس از آن به ترتیب مبانی بینشی و مبانی ارزشی اختصاصی با 

در مجموع . اند درصدي اقتضائات قرار گرفته 79و  90شمول 
از اقتضائات نظري پیشرفت در حوزه علم و فناوري % 85نیز 

  .از دیدگاه اسالم در الیحه تحت بررسی آمده است
بایست مبناي  از آنجا که مبانی بینشی و ارزشی اسالمی که می

ایرانی پیشرفت در بخش علم و - تدوین الیحه الگوي اسالمی
اي هستند و  شده ي قرار گیرند مبانی کامالً شناختهفناور

ضرورت توجه به این مبانی در تدوین هر سندي براي الگو و 
از جمله این الیحه کامالً روشن بوده بنابراین این اشارات در 

ها، این مبانی عمدتاً  متن الیحه صورت گرفته ولی مطابق یافته
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اند یا اگر در  فتهیا در مفاهیم ابتدایی مورد اشاره قرار گر
اند این اشاره به آنها در شکل جمالتی کلی  بندهاي الیحه آمده
  .و تیتروار بوده است

  
 الیحه در بعد عملیاتی و اجراییتحلیل  -4

 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت 1- 4

به منظور تحلیل محتواي الیحه در بخش مرتبط  گفته شد که
عملیاتی، الزم است ابتدا  جرایی وبا موضوع و در بعد ا

ایرانی - راهبردهایی در جهت حرکت به سمت الگوي اسالمی
هاي اصلی  پیشرفت در عرصه علم و فناوري به عنوان مقوله

بدین منظور . سنجی شوند اعتبار ،مبحث تحلیل محتوا
نظران  نفر از صاحب 30هایی تدوین و در اختیار  پرسشنامه

این راهبردها با تلفیق . گرفتهاي مرتبط با موضوع قرار  رشته
تأملی برالگوي «در  1شده و بازنویسی راهبردهاي ارائه

» نظران ایرانی توسعه علم و فناوري از دیدگاه صاحب-اسالمی
پذیري و  مسأله امکان: اجتماعی اسالمی-علم انسانی«و ] 1[

توزیع فراوانی  2جدول . تنظیم شدند] 17[» راهبردهاي رشد
   .دهد کنندگان را نشان می مشارکتزمینه تخصصی این 

کنندگان در شناسایی  توزیع فراوانی مشارکت) 2جدول 
  هاي بعد عملیاتی و اجرایی بر حسب زمینه تخصصی آنها مقوله

  فراوانی  زمینه تخصصی
فراوانی نسبی 

  ]درصد[
  20  6  فناوريفلسفه علم و 

  23  7  فناوريسیاستگذاري علم و 
  30  9  فلسفه اسالمی

  27  8  پژوهی دین
  100  30  کل

  
  هاي تحلیل محتوا در بعد راهبردها مقوله 2- 4

هاي تحلیل محتوا در این بخش  همانطور که گفته شد مقوله
عبارتند از راهبردهایی در جهت حرکت به سمت الگوي 

                                                 
نظران  هاي جمع محدودي از صاحب شده با الهام از ایده راهبردهاي ارائه -1

شناسی، فلسفه علم و  هاي سیاست و مدیریت علم و فناوري، جامعه رشته
وگو به عمل آمد و  نظر گفت ابتدا با هشت صاحب. پژوهی تنظیم شده است دین
ها در جلسات گوناگون  سپس این ایده. هاي راهبردي آنها گردآوري شد ایده
دهی و تکمیل گردید  کارشناسان، تنقیح، انسجام انگیزي و با حضور جمعی از ذهن

 .رو حاصل آمد که در نهایت راهبردهاي پیش

بایست  ایرانی پیشرفت در عرصه علم و فناوري و می-اسالمی
یی براي تحلیل لیست نها ها قبل از ساخت چک این مقوله

 .سنجی قرار گیرند محتوا، مورد اعتبار

-برداشتن به سوي الگوي اسالمی  تبیین ضرورت گام) الف
 .ایرانی پیشرفت علم و فناوري

جدید و پیامدهاي آن در  شناخت عمیق علم) 1-الف
از تعلیم و تربیت تا علم (هاي مختلف زندگی آدمی  عرصه

  ).و فناوري
گذار  ها و مقاالت تأثیر تابدقیق ک هترجم) 1-1-الف

هاي مختلف علم و فناوري و تالش در  در عرصه
  .جهت کشف مبانی بینشی و ارزشی حاکم بر آنها

هاي  ها و روش بررسی انتقادي پیامد نظریه) 2-1-الف
آمده از مبانی بینشی و ارزشی سکوالر بر اساس  بر

 . بینی اسالمی جهان

ناوري جدید هاي علم و ف شناسایی چالش) 3-1-الف
آنها بر اساس   هاي فراگیر بشر و تبیین علل ناو بحر
 . بینی اسالمی جهان

غیررایج  اماهاي بدیل  ها و روش شناسایی نظریه) 2-الف
هاي اسالمی و غیراسالمی در  متعلق به جوامع و فرهنگ

 . 2هاي مختلف زندگی آدمی عرصه

شناخت عمیق دین و تبیین جامعیت آن در ) 3-الف
  .هاي مختلف زندگی عرصه

علم و   ههاي سیاستگذارانه در عرص تقویت فعالیت) ب
 .3فناوري

ایرانی از پیشرفت و قرار دادن - تدوین فهم اسالمی) 1-ب
  . الگوي پیشرفت علم و فناوري در ذیل آن

                                                 
گرا به علم و فناوري جدید  این گام سبب به چالش کشیدن نگاه آفاقی و عینیت -2

 .خواهد شد

هاي کشور؛  هاي پژوهشی و فناوري بر اساس نیازها و مزیت تعیین اولویت -3
ه پژوهش و فناوري براي مواجهه با تهدیدات و کسب نگاري ملی در عرص آینده

ها و نهادهاي  رو؛ نگاشت نهادي و در پی آن شناسایی سازمان هاي پیش فرصت
شناسی  آنها و همچنین آسیب  دخیل در توسعه علم و فناوري کشور و روابط بین

ي مندي از علم و فناوري با رویکرد موارد فوق در راستاي تولید و ارتقاء و بهره
هاي  مدارانه؛ شناسایی عوامل سیاستی مؤثر در توسعه علم و فناوري در عرصه دین

تواند به عنوان بخشی  فرهنگی، اجتماعی و دینی جامعه ایرانی؛ و از این دست می
 .]18[از کارکردهاي این سیاستگذاري باشد 
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شناسی نظام  و در پی آن آسیب 1نگاشت نهادي) 2-ب
تولید علم و فناوري کشور بر اساس مبانی بینشی و 

 .ارزشی اسالمی

تقویت نظام ملی نوآوري بر اساس مبانی بینشی و ) 3-ب
  .ارزشی اسالمی

. 2نظران از صاحب ءآوري آرا تقویت سازوکار جمع) 4-ب
ه علم و فناوري و در نگاري ملی در عرص  آینده) 5-ب

هاي پژوهش و فناوري بر اساس  ادامه آن تعیین اولویت
  . هاي کشور و مزیت نیازهاي واقعی

هاي علم و فناوري  گرفتن بازخورد از سیاست) 6-ب
اي و نقادي آنها بر  اجراشده در کشور به صورت دوره
  . اساس پیامدهاي عملی و مبانی دینی

ایجاد بستري مناسب براي جامعه علمی کشور در جهت ) ج
ایرانی پیشرفت علم و -حرکت به سوي الگوي اسالمی

 .3فناوري

مفاهمه یا به عبارتی بسط فضاي ایجاد فضاي نقد و ) 1-ج
  . اندیشی در حوزه و دانشگاه آزاد

هاي  تعامل هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه در عرصه) 2-ج
  .مختلف علم و فناوري

ه علمی کشور با جوامع بخش جامع تعامل الهام) 3-ج
  .علمی جهان

ترویج اهمیت و کارکرد توجه به مبانی بینشی و ) 4-ج
  .علم و فناوري هصارزشی اسالمی در عر

                                                 
هاي  نیاز هر گونه سیاستگذاري، شناخت وضعیت موجود و درك شکاف پیش -1

باید  هاي نظام علم و فناوري در تدوین سیاست. با وضعیت مطلوب است فعلی
تمامی اجزاء الزم موجود بوده و روابط و تعامالت الزم بین آنها که  دقت شود
 ؛فهرست کرده هاي الزم را در نگاشت نهادي اوالً کارکردها و فعالیت. برقرار است
ردي مشخص شده و ثالثاً هر حوزه کارک ها و نهادهاي فعال در ناثانیاً سازم

 .]19[گردد ارتباطات میان آنها ترسیم 

توانند در  نظران در این راهبرد، افرادي هستند که می منظور از صاحب -2
شده  مقصد تعریفسیاستگذاري علم و فناوري کشور در جهت حرکت به سوي 

فراد این ا .ایرانی پیشرفت علم و فناوري مشارکت داشته باشند-الگوي اسالمیدر 
پژوهی،  هاي سیاستگذاري علم و فناوري، دین نظران عرصه توانند شامل صاحب می

علم و فناوري و همچنین پژوهشگران و فناوران، مشتریان  شناسی، فلسفه جامعه
 .آفرینان عرصه عمل باشند پژوهش و فناوري و نقش

ا هاي مختلف مرتبط ب هاي بنیادي در حوزه ها و پروژه حمایت از پژوهش -3
هاي مرتبط با این الگو  ها و پژوهش ایرانی پیشرفت و تعریف پروژه-الگوي اسالمی
 .تواند از مصادیق این راهبرد باشد ها و مراکز تحقیقاتی می در دانشگاه

دومی به پژوهش و فناوري در  هتقویت نگاه درج) 5-ج
  . 4علمی جامعه

جانبه در راستاي  تصویب قوانین جامع و همه) 6-ج
حمایت از پژوهشگران و فناوران و همچنین آثار آنها به 

  .اي هاي بنیادي و پایه خصوص در حوزه پژوهش
ومی با لحاظ مبانی حرکت در جهت تولید علم و فناوري ب) د

 .بینشی و ارزشی اسالمی

هاي  کردن تجربیات موفق کشور در زمینه تئوریزه) 1-د
نیز معرفی  و5 مختلف علم و فناوري و سیاستگذاري آنها

  .علمی و حیطه عمومی هدر جامعاین تجربیات و ترویج 
  .گرایی ها در بومی ه دیگر کشوراستفاده از تجرب) 2-د
در حوزه تر آنچه تمدن فعلی  چه سریع گیري هریاد) 3-د

علم و فناوري به آن رسیده و تالش براي مرزشکنی در 
   .این عرصه

ه شناخت مند و عمیق دربار اجتهادي، روش  پژوهش) 4-د
هاي  ها و تجویز دین با هدف استنباط و استخراج توصیف
هاي جهانی در  دین و همچنین پاسخ دادن به پرسش

تلف زندگی آدمی و از جمله عرصه علم و هاي مخ عرصه
  .فناوري

بازخورد از عمل به مسلمات اسالمی در دریافت ) 5-د
ه علم و فناوري و هاي مختلف از جمله عرص عرصه
 .هاي این اعمال پردازي در مورد پیامد نظریه

  اعتبارسنجی راهبردها 3- 4
نظران  نفر از صاحب 30راهبرد به  27اي شامل  پرسشنامه

هاي مرتبط با طرح داده و نظر آنها در رابطه با انتخاب  رشته
-این راهبردها به عنوان اهم راهبردهاي تحقق الگوي اسالمی

پرسشنامه . ایرانی پیشرفت در حوزه علم و فناوري پرسیده شد
کامالً مخالف، مخالف، بدون (لیکرت  5تا  1بر اساس طیف 

راي ارزیابی و ب. امتیازدهی شد) نظر، موافق و کامالً موافق
ها یا به عبارتی راهبردها، بر  اعتبارسنجی مطلوبیت مقوله

به عنوان موقعیت  99/1تا  1نمرات بین  6اساس مقیاس نانلی

                                                 
علم و  سیاستهمچنین شناسی علم و فناوري و  مباحث فلسفه و جامعه یجترو -4

 .شود فناوري توصیه می

اي با  فناوري هسته کسبل دفاع مقدس و همچنین نظیر هشت سایاتی تجرب -5
رسد همه  ها مورد دیگر که به نظر می جانبه علیه ایران و ده هاي همه وجود تحریم

 .است اي متأثر از مبانی بینشی و ارزشی اسالمی بوده این موارد به گونه
6- Nunnally 
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تا  3به عنوان موقعیت نسبتاً نامطلوب،  99/2تا  2نامطلوب، 
مطلوب در نظر گرفته  5تا  4نسبتاً مطلوب و در نهایت  99/3

ها نشان داد که  عات پرسشنامهتحلیل اطال]. 20[شده است 
و حداکثر  2/4عدد ) راهبردها(ها  حداقل میانگین امتیاز مقوله

بدست آمده  54/4بوده و میانگین کل امتیازات هم  9/4آنها 
که بر اساس مقیاس نانلی هم از جهت میانگین کل و هم از 

ها در وضعیت مطلوب قرار  تک مقوله جهت میانگین تک
راهبردها از جنبه میانگین امتیازات % 93همچنین . گیرد می

موافق % 28(کنندگان در گروه موافق یا کامالً موافق  مشارکت
  .اند قرار داشته) کامالً موافق% 65و 
 تحلیل محتواي الیحه از جهت وجود راهبردها 4- 4

در الیحه الگوي %) 19(مورد  5شده، تنها  راهبرد نهایی 27از 
دیگر %) 81(مورد  22داشته و  ایرانی پیشرفت وجود-اسالمی

در مورد . اند مبناي تدوین الیحه در بخش علم و فناوري نبوده
: بایست متذکر گردید مورد موجود نیز نکاتی را می 5آن 

تنها در مفاهیم ابتدایی الیحه و آن هم به صورت  1راهبرد 
مختصر آمده است در حالی که منظور از این راهبرد، تأسیس 

هادهاي حوزوي و دانشگاهی براي تدوین سازوکاري از ن
ایرانی -ضرورت گام برداشتن به سمت الگوي اسالمی

. پیشرفت در حوزه علم و فناوري و اشاعه آن به عموم است
 8همچنین یکی از این راهبردهاي موجود در الیحه، راهبرد 

بوده که سیاستگذاري براي رسیدن به همه اهداف الیحه را 
ورت خاص در مورد عرصه علم و ضروري دانسته و به ص

موجود نیز  11در راهبرد . فناوري چیزي به میان نیاورده است
به نظام ملی نوآوري اشاره شده ولی به لزوم استقرار آن بر 

  .اساس مبانی بینشی و ارزشی اسالمی تأکیدي نشده است
  
 اعتبارسنجی نتایج -5

یل همانطور که گفته شد به جهت رعایت اصل عینیت در تحل
محتوا، الیحه مذکور توسط فرد دیگري کدگذاري مجدد 

قابلیت اطمینان  1شود تا با استفاده از فرمول ویلیام اسکات می
هاي تحلیل محتوا از  با توجه به اینکه مقوله. آن محاسبه شود

شوند  تشکیل می) مبانی و راهبردها(دو بخش اصلی 
ي هر لیست تحلیل محتوا نیز به دو بخش تقسیم و برا چک

ضریب . بخش این ضریب به صورت جداگانه محاسبه گردید
                                                 
1- William Scott 

و در بخش % 86قابلیت اطمینان در بخش نخست یعنی مبانی 
بدست آمد که در هر دو بخش، % 81دوم یا راهبردها 

  .دهنده توافق است نشان
  
 گیري نتیجه -6

همانگونه که مطرح شد اقتضائات اسالمی پیشرفت در حوزه 
در بعد اول، . توان در دو بعد بررسی نمود علم و فناوري را می

هاي تحلیل محتوا  اي به عنوان مقوله مبانی بینشی و ارزشی پایه
در نظر گرفته شدند که بخش اعظم آنها برگرفته از منابع 
قطعی و اصیل دینی یعنی قرآن و سنت بر مبناي فرآیندي 
اجتهادي است و در صورت مبنا قرار گرفتن این موارد در 

لید و بکارگیري علم و فناوري، علم دینی و فناوري دینی تو
  .ایجاد خواهد شد

بعد دوم اقتضائات، راهبردهایی در جهت حرکت به سمت 
تولید علم و فناوري با لحاظ مبانی بینشی و ارزشی اسالمی یا 

ایرانی پیشرفت - به عبارتی حرکت به سمت الگوي اسالمی
عرصه علم و فناوري باشد که توجه به هر دو بعد در  می

به . ایرانی پیشرفت و اسناد آن ضروري است-الگوي اسالمی
عبارت دیگر این دو به عنوان دو بال براي حرکت به سمت 

ایرانی پیشرفت در عرصه علم و -انداز الگوي اسالمی چشم
باشند و عدم توجه به هر یک، مانع تحقق  فناوري مطرح می

کردن مبانی بینشی و این الگو خواهد بود چرا که عنوان 
ارزشی اسالمی، بدون هر گونه اقدام در جهت انضمامی کردن 

عملی یا همان علم و فناوري -آن مبانی در قالب نظام نظري
-اولین نکته در باب الگوي اسالمی. ثمر خواهد بود کاري بی

ایرانی پیشرفت آن است که این الگو از جنس یک نقشه بوده 
قبل از تأمل بر .  راه و مسیر استیعنی به دنبال نشان دادن 

اینکه به کدام مقصد : روي هر نقشه دو سؤال مطرح است
خواهید به آن مقصد برسید؟  خواهید بروید؟ و چگونه می می

هاي مرتبط با  دهد با آنکه بخش نتایج این پژوهش نشان می
علم و فناوري الیحه، اغلب مبانی بینشی و ارزشی اسالمی در 

اند ولی درك  وري را درون خود جاي دادهعرصه علم و فنا
صحیحی از مقصد یعنی تحقق نظام علم و فناوري بر اساس 
این مبانی و چگونگی حرکت به سمت آن مقصد یا همان 

ایرانی - انداز الگوي اسالمی راهبردهاي حرکت به سمت چشم
پیشرفت در آن وجود نداشته و این امر سبب عدم انسجام 
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هایی که طی بیان  بحث. شده استهاي مختلف الیحه  بخش
مفاهیم ابتدایی در باب دین گفته شده در ادامه متن فراموش 

به عبارتی . آید شده و در ادامه بحثی از مبانی دینی به میان نمی
دیگر نگاه به دین در این الیحه، نگاهی روبنایی و سطحی 
بوده و در ساختار و سیر منطقی مباحث مورد توجه جدي 

شده در  با مطالعه الیحه و با توضیحات ارائه. استواقع نشده 
توان به این نتیجه رسید که بخش علم و فناوري  این مقاله می

آرزوهایی که از مبانی . الیحه بیشتر به آرزوها پرداخته است
اند اما پس از  بینی اسالمی استخراج شده بینشی و ارزشی جهان

آنها، آنگونه که نیاز بیان این آرزوها، بازوهاي الزم براي تحقق 
دین در این الیحه بیشتر . بوده مورد توجه قرار نگرفته است

جنبه فرعی و سطحی داشته و تأثیرگذاري جدي از مبانی 
هاي دین در محتوا و ساختار الیحه دیده  اسالمی و آموزه

بایست در عدم درك صحیح از مقصد  علت را می. شود نمی
گوي نظري دقیق و مطلوب و ناشی از عدم وجود یک ال

براي دستیابی و . مشخص در فراسوي الیحه جستجو نمود
طراحی یک الگوي جامع الزم است ابتدائاً الگوي نظري 
مطلوب و سپس الگوي راهبردي و تطبیقی و در نهایت 

همچنین الزم است . ارائه شود »الگوي عملیاتی و کاربردي«
و  این سیر منطقی بر اساس یک اندیشه و نظریه مدون

از آنجا که ویژگی اصلی الگو اسالمیت . مشخص سامان یابد
بایست اسالمی  آن است بنابراین این الگوي نظري ضرورتاً می
این مهم جز . بوده و بر اساس تفکر اسالمی سامان یافته باشد

با تالش در جهت تدوین نظریه پیشرفت بر اساس مبانی 
و فناوري  هاي مختلف علم بینشی و ارزشی اسالمی در شاخه

ها  هدف این نظریه. و به صورت تخصصی محقق نخواهد شد
ها و اهداف مطلوب و در  باید در ابتدا شناسایی مبانی، آرمان

ادامه، تالش در جهت ارائه الگوي راهبردي و در نهایت، 
مطرح نمودن الگویی عملیاتی و کاربردي همراه با معرفی 

علم و فناوري  هاي مختلف بازیگران اجرایی اصلی در رشته
باشد لیکن متأسفانه این سیر منطقی در ساختار و محتواي 

هاي مرتبط با علم و فناوري الیحه وجود ندارد و  بخش
مشخص نیست که رسالت الیحه مذکور، ارائه کدام بخش از 

ها هم که به مبانی بینشی و  بسیاري از بخش. این سیر است
وعات خوب، کلی، ارزشی اشاره داشته صرفاً مقدماتی از موض

پراکنده و غیرمرتبط هستند و البته به صورتی غیرمنسجم نیز 

هاي دینی  ، ترویج آموزه8به عنوان مثال در بند . اند ارائه شده
و اخالقی و همچنین حراست از مبانی انقالب اسالمی از 

هایی از الیحه به مبانی  اهداف الگو دانسته شده یا در بخش
ما به اینکه این مبانی چیست و ترویج فرهنگی اشاره گردیده ا

با . اي نشده است و حراست از آنها چگونه خواهد بود اشاره
هاي اختصاصی نظام علم و   گیري که جهت 10بررسی ماده 

  :دهد موارد زیر قابل ذکر هستند فناوري در الیحه را نشان می
رسد که در نگاه کلی الیحه، علم و فناوري  به نظر می •

ان ابزاري براي رفع نیازهاي مادي دیده شده تنها به عنو
سازي علم و  توجه به درآمدزایی و تجاري. است

فناوري بیش از توجه به فضیلت علم و عالم و رفع 
نیازهاي معنوي جامعه بوده است که این موضوع سبب 
شده صرفاً دانشگاه به عنوان نهادي براي تولید علم 

لمیه در تولید هاي ع مورد توجه باشد و به نقش حوزه
علم و لزوم همکاري و تعامل هر چه بیشتر آن براي 
تولید علم و فناوري بر اساس مبانی بینشی و ارزشی 

 .اسالمی توجه کافی نشود

همانگونه که گفته شد در این بند، از نظام ملی نوآوري  •
و ضرورت استقرار آن سخن به میان آمده است ولی به 

این نظام توجه نشده  سازي سازي و بومی لزوم اسالمی
نیازهاي استقرار این  همچنین لزوم توجه به پیش. است

شناسی  نظام از جمله نگاشت نهادي و در پی آن آسیب
نظام تولید علم و فناوري در کشور مورد غفلت واقع 

 .شده است

جانبه از آفرینندگان آثار فکري مورد  لزوم حمایت همه •
 .توجه قرار نگرفته است
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