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Abstract

In recent decades a phenomenon named as
Knowledge-Based Economy has been centralized
by statesmen, economic activists and the
academics who are concerned with the
progressive studies. This is based upon a deep
believe on the importance of knowledge in
making an economic value.
The essay will have an institutional view toward
economy which investigates the capacities of
Islam in the basic functions of knowledge-based
economy (especially in informal and cultural
institutes). The article has a comparative,
analytical and adhocracy approach.
The research concludes that the Islamic economy
is a knowledge-friendly economy and it has a lot
of encouragements and prescriptions on
knowledge and also offers nice guards against
cultural difficulties which concerns knowledge
management and knowledge-based economy.
Fortunately with reliance on Islam, we can have a
step forward and claim that the encouragement on
questioning, deliberation and criticism produced
by Islam could be effective on the transition from
the data-based community to the knowledge-
based community which could be also named as
wisdom-based. So, using the institutional
capacities of Islam in having knowledge-based
economy is important (such as or more than
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banking without-usury) and could be value-
making in reality
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بنیان؛ گري اسالم در جهت تحقق اقتصاد دانشتسهیل
نگرشی جدید به بستر نهادي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت

2رهبرنیرحسیام، *1الدینسیفرعلییام

استادیار دانشگاه تهران-1
دانشگاه تهرانپژوهیندهیآيدکتريدانشجو-2

چکیده

مند به مباحث توسعه اقبال فروانی را به خود هاي اخیر در بین دولتمردان، کنشگران اقتصادي و دانشگاهیانِ عالقهبنیان در دههاي به نام اقتصاد دانشبرساخته
این مقاله بر آن است تا با .هاي نظري، ریشه در درکی عمیق از اهمیت دانش در خلق ارزش اقتصادي داردبرخی چالشنظر از است و صرفمعطوف کرده

به خصوص در عرصه نهادهاي غیر رسمی (بنیان هاي دین مبین اسالم در جهت کارکردهاي اساسیِ اقتصاد دانشنگاهی نهادگرایانه به اقتصاد، به کندوکاو ظرفیت
و در استدر نهایت روشن گردید که اقتصاد اسالمی یک اقتصاد دوستدارِ دانش .گرایی استرویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه. پردازدب) و فرهنگی

روست با آن روبهبنیان هاي گریزي از تنگناهايِ فرهنگی که مدیریت دانش و اقتصاد دانشها و تجویزهاي فراوانی دارد و به خصوص دریچهاین راستا تشویق
توان یک گام به پیش برداشت و ادعا کرد که بسط روحیه پرسشگري، تفکر و نقّادي توسط اسالم می،خوشبختانه با اتکا به ظرفیتهاي اسالم. دهدارائه می

لذا همانقدر که . بنیان نیز نامید مفید استرا حکمتتوان آن که می) در معناي دقیقِ کلمه(بنیاد ي اطالعات بنیاد به جامعه دانشتواند در حرکت از جامعهمی
مهم است، به همان اندازه نیز استفاده از ظرفیتهاي نهادي اسالم ) به عنوان یک فناوري نرم(پرداختن به بانکداري بدون ربا و امثال ذلک در نیل به اقتصاد اسالمی 

.ارزش آفرین باشدتواند در دنیاي واقعیپایگی اقتصاد اهمیت دارد و میدر دانش

بنیان، اسالمعلم، حکمت، مدیریت دانش، اقتصاد دانش:هاکلیدواژه

1مقدمه-1

هاي مهم دستیابی به رشد اقتصادي باال یکی از اولویت
هاي پس از جنگ جهانی دوم در بیشتر گذاري در سالسیاست

. استکشورها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه بوده
هاي رشد اقتصادي تبیین عوامل موثر بر رشد و هدف نظریه

با آغاز دهه نود میالدي مبناي . تفاوت نرخ رشد کشورهاست

saifoddin@ut.ac.ir: مکاتباتدارنویسنده عهده* 

متفاوتی براي توسعه کشورها ارائه شد و تالش شد رشد بلند 
مدت با تأکید بر نقش عوامل دانشی بازنگري شود و این به 

2اقتصاد دانشمفهومی انجامید که این روزها تولد 
تصاد یا اق1

2بنیاندانش
عالقمندانِ پر شمارِ این مفهوم .]2[شودنامیده می3

معتقدند که جهان پس از پشت سر گذاردن دو پاردایمِ فراگیرِ 
اکنون وارد پارادیم اقتصاد کشاورزي و اقتصاد صنعتی، هم

است و دهش،باشدسوم که همانا اقتصاد دانش و اطالعات می

1- KE: Knowledge Economy
2- KBE: Knowledge based Economy

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1392تابستان ، 4، شماره پنجمسال 
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شوند، هنوز دو عامل مهم محسوب میاگرچه زمین و کارخانه 
اما در عصر کنونی مزیت مهم و منحصر به فرد، سرمایه دانش 

هاي مهم عصر دانش این است که از ویژگی. شودمحسوب می
کارانی است که سرمایه اصلی آنها نیروي کار شامل دانش

شود که باشد و فرد توانگر به کسی گفته میاطالعات می
.]3[یشتري داشته باشدب) کاربردي(دانشِ 

اسالمی چندین دهه است که ذهن اندیشمندانِ مقوله اقتصاد
.را به خود مشغول داشته است2و خارجی1مسلمانِ ایرانی

بنیان صرف نظر از برخی ابهاماتی که در مفهوم اقتصاد دانش
، )شودکه البته ذیالً به بخشی از آنها اشاره می(وجود دارد 

مفهومی به شدنِبرساختهکنند مقاله تصور مینویسندگانِ این 
بدیلی را براي ظهور و بروز بنیان، فرصت بینام اقتصاد دانش

. استپروري مهیا نمودهوفناسالم در علم3هاي نهاديقابلیت
در همین راستا، این پژوهش به دنبال آن هست که نشان دهد 

در لذا.باشداقتصاد اسالمی یک اقتصاد دوستدارِ دانش می
بنیان از پنجره اسالم به مفهوم نوظهور اقتصاد دانشاین مقاله 
و بخشی از آیات و روایات را به همراه نظرات شدهنگریسته 

که یتحقیق. 4شودمیبنديجمعبرخی از متألهین مرور و 
روشاز دید هدف از نوع نظري و از دید روي شماست، پیش

و 6مقاله تطبیقیرویکرد نوشتن .است5از نوع تحلیلی
.تاس7گراییبدیهه

پژوهشی اقتصاد اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان نمونه رك فصلنامه علمی-1
اسالمی

]4[...به عنوان نمونه مجلۀ االقتصاد اسالمی، ریاض، جامعۀ الملک عبدالعزیز و-2
نهادها قوانین بازي در بنابر تعریف یکی از نهادگرایان برجسته معاصر به نام نورث، -3

البته مامعتقد –تر قیودي هستند وضع شده از جانب نوع بشرسنجیدهاند، یا به عبارتیجامعه
هاي آنها محدودیت. کنندکه تعامالت انسانی را ساختارمند می-به قوانین الهی نیز هستیم

هنجارهاي رفتاري، رسوم، (و غیر رسمی ) قواعد، قوانین، قانون اساسی(رسمی 
شوند و از خصلت ضمانت اجرا را شامل می) شوندههاي رفتاريِ خود تحمیلدستورالعمل
.برخوردارند

کننده ایران اسالمی البته از البالي سطور این مقاله برخی از علل پیشرفتهاي علمی خیره-4
.نیز مشهود استدر سالیان اخیر 

در حقیقت اگر برايِ داوريِ دعاويِ مطروحه . رودبه کار می"تجربی"این واژه در مقابل -5
هاي منطقی بهره ببرید، آن را تحلیلی در تحقیق به محک تجربه متوسل نشوید بلکه از تحلیل

تبر شناخت را نیز منابع مع"کتاب و حدیث"از انجا که مسلمانان وحی و به تبع آن. نامیدمی
.دانید، ارجاع به آنان نیز پذیرفتنی خواهد بودمی

6- Comparative research:
.پردازندها و کشورهاي مختلف میدر این شیوه از تحقیق به همسنجی سنتها، فرهنگ

7- Adhocism:
براي توصیف طرحی که نه حاصل -تاریخ شناس معماري- اصطالحی که چارلز جنکز 

هاي جدید، بلکه حاصل تلفیق و ترکیب عناصر موجود براي دستیابی به حلترکیب راه
.اي جدید است، جعل نمودنتیجه

مروري بر مفاهیم پایه -2
قبل از ورود به بحث اصلی الزم است که بعضی از مفاهیم 

.معرفی شوندضروري 

چیستی دانش 1- 2
در . استحاصل نشده8تاکنون اجماعی در مورد ماهیت دانش

بسیاري از افراد . تاریخ بشري نیز چنین اجماعی وجود ندارد
بنیان هنگام بحث پیرامون مدیریت دانش یا اقتصاد دانش

که از دانش متنوعیدهند که از پرداختن به تعاریف ترجیح می
فایده و شده صرف نظر کنند زیرا آن را یک امر بی

گان این مقاله با آنکه با این نگارند. ]5[دانندپاگیر میودست
اي را چنین مقولهنظر ایشان موافق نیستند ولی پرداختن به 

منبعِ پیشین، با یک . دانندهاي فلسفه علم میشایسته پژوهش
بندي از تعاریف مختلف دانش در غالب نظریه سه تقسیم

جهانِ پوپر، فضاي بحث را تا حد زیادي براي عالقمندان 
است و لذا عالقمندان را به رجوعِ به آن منبع روشن ساخته

عاریف، صرفاً به دو تعریف که بین انبوه تکنیم و ازمیدعوت 
نماییم؛ سازگاري بیشتري با مضمون این مقاله دارد اشاره می

، به وضوح شامل پوپر و 9گرایان نقاّدتعریف اول از عقل
عالقمندانش است که البته در ارائه یک تعریف عام از علم 

که به نیازهاي ایی از نظر آنان هر برساخته. پیشتاز هستند
این تعریف در مقابل . گوید، علم استن پاسخمعرفتی انسا

اي اطالق تعریف ایشان از فناوري قرار دارد که به هر برساخته
تعریف دوم .]6[به نیازي غیر معرفتی پاسخ گویدکهشود می
وسیله انجمن حوزه یادگیري سازمانی مورد توجه قرار به

تعریف است و دانش را ظرفیت انجامِ اثربخشِ اقدام گرفته
.]5[کندمی

بنیان؛ تعاریف و رویکردها اقتصاد دانش2- 2
توسط 1995مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش اولین بار در سال 

در گزارش . مطرح شد10سازمان توسعه وهمکاري اقتصادي
، اقتصاد دانش چنین تعریف 1996تکمیلی این سازمان در سال

شوند مگر آنکه صراحتاً بر با این قید که در این مقاله اوالً علم و دانش مترادف فرض می-8
اقتصاد هایی همچون هايِ احتمالی که بین کلید واژهتمایزشان تأکید گردد و ثانیاً از تفاوت

... شونده به وسیله دانش وبنیان، اقتصاد تحریکدانش، اقتصاد مبتنی دانش، اقتصاد دانش
.گرددنظر میوجود دارد صرف

9- Critical Rationalist
10- OECD
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اقتصادي که به طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع : استشده
انگلستان اولین کشوري . و استفاده از دانش و اطالعات باشد

و وزارت صنعت و تجارت بود که از این مفهوم استقبال کرد
-انگلستان اعالم کرد که آینده رقابتی ما ایجاد اقتصاد تحریک

کشورهایی چون شونده به وسیله دانش است و متعاقب آن 
جنوبی، رومانی، لیتوانی، ارمنستان، استرالیا، کانادا، چین، کره

به صورت مستقل یا به ... اسکاتلند، فنالند، نیوزلند، تایلند و 
هاي برنامه...) مانند سازمان ملل و(هاي جهانی کمک سازمان

البته نقدهاي . اندخود را براي ورود به این اقتصاد اعالم کرده
اکنون به گزارش مذکور وارد شد، از جمله اینکه همزیادي 

طور مستقیم مبتنی بر تولید، توان اقتصادي یافت که بهنمی
توزیع و استفاده از دانش و اطالعات باشد بلکه دانش نیز 

.]7[دهدبخشی از کل مجموعه اقتصاد را شکل می
هاي سطحی نسبت به در انتقادي که به نگاه]8[اسمیت 
توان در کند که میکند، ادعا میانش محور وارد میاقتصاد د

:این مقوله چهار رویکرد متمایز را تشخیص داد
معتقدند نقش دانش به عنوان یک ورودي در کهافرادي-

. هاي اقتصادي از همیشه مهمتر گشته استفعالیت
گوید دانش در حال تبدیل به آنچنان که پیتر دراکر می

هم نقش سرمایه و هم نقش یک عامل تولید است که 
.کندنیروي کار را بسیار کم رنگ می

معتقدند دانش در بعضی از موارد به عنوان که گروهی -
. یک محصول مهمتر از همیشه شده است

معتقدند این رشد فناوري اطالعات و کهايدسته-
اي هاي فیزیکی و هزینهارتباطات بوده که محدودیت

لذا . ا از بین برده استآوري و ارسال اطالعات رجمع
براي این عده رشد فناوري اطالعات و ارتباطات یعنی 

.حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان
در مقابل دانش (معتقدند دانش کد شده کهجمعی-

ها در کدسازي و و روند رو به افزایش قابلیت) 1ضمنی

باید گفت که دانش کد شده به دانشی گفته شده و دانش ضمنی پیرامون تفاوت دانش کد-1
ولی از آنجا که اغلب ) مانند دانشی که در کتابی نوشته شده(شود که قابل انتقال است می

)یا به اصطالح نگاشتن آن(سازي دانش در کددانستتوان میگفته شودنچه آبیشتر از 
هاي ذهنی وجود دارند که به قول پوالنی قابل انتقال نیست یا به قول نوناکا همواره جنبه

این دانش با دانشی که دانشمندان دارند تا حدي متفاوت . دشوار استکم انتقال آندست
شود شاگردي و به صورت غیر کالمی منتقل می-سنتی استاداست و غالباً از طریق شیوه

، دانش ضمنی و دانش فناورانهاندیشمندان مختلف از این دانش با عناوینی همچون دانش 
.رجوع شود]7[جهت دریافت توضیحات کاملتر به . کنندمهندسان یاد می

انتقال دانش است که اقتصاد دانش بنیان را شکل 
ش محور اقتصادي است که در آن اقتصاد دان. دهدمی

.شوددانش کد شده ارسال و توزیع می
در این میان رویکرد پنجمی نیز وجود دارد که به صورت 

برد و اقتصاد یادگیرنده را بنیان نام نمیدانششفاف از اقتصاد 
دانش ،کند؛ به زعم این گروهمطرح میآنبه عنوان بدیل

از این رو اقتصاد وهمواره در فعالیتهاي اقتصادي مهم بوده 
محور ناظر به تغییر بنیادي در سازوکارهاي اقتصادي دانش

نیست بلکه بیشتر ناظر بر تکامل فهم بشر از این 
اي که بتواند در پرتو در نظر گرفتن به گونه. سازوکارهاست

ز نیروهاي تبیین بهتري ا،دانش به عنوان یک متغیر مهم
.]7[پیشران اقتصادي ارائه دهد

دانش به عنوان یکی از به هر حال بدیهی است که امروزه 
نیروهاي بسیار موثر در تحوالت اقتصادي و اجتماعی به شمار 

تأثیر پذیري زیادي از سطحِ،فرآیند تولیدزیرا اوالً آیدمی
توانددانایی میارتقاي سطحو اقتصاد داردپایگیِدانش

هاي مرسوم در فرآیند روش، تر کندمدیریت بنگاه را کارآمد
تر کندسازمان ها و تشکیالت را اثربخش، تولید را بهینه نماید

انطباق بیشتر محصول با نیازهات و ارتقاي کیفیت محصوالو 
و ثانیاً دانش باشد را در پی داشته و سلیقه مصرف کنندگان 

توان گردد؛ زیرا میکاالي عمومی محسوب مییکعنوان به
با دیگران به مشارکت دانش را بدون کاهش و استهالك

این یک مشخّصه منحصر به فرد براي این کااليو گذاشت
شود که بر خالف سایر کاال هاي فیزیکی عمومی محسوب می

استفاده از آن ) منابع طبیعیهاي مادي ومثل سرمایه، دارایی(
.]9[کردتوان از آن بارها استفاده کاهد ومینمیراآنتیکم

گذشته از اختالف در مبانی نظري، مباحث اقتصاد دانش لذا 
قرار گرفته و همچنین دولتهادر عرصه کاربردي مورد توجه 

رونده و علمی پیشعلمی به عنوان یک برنامهدر عرصه
.شودجذّاب تلقی می

مدیریت دانش 3- 2
استفاده در یک اقتصاد یکی از مهمترین ابزارهاي مورد 

. مدیریت دانش است،)بنگاه(بنیان در سطوح خُرد دانش
مدیریت دانش با ایجاد و توسعه دارایی هاي دانشی یک 

اهداف سازمان مرتبط است و ازفرا رفتنبا و نیز سازمان 
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هایی است که با شناسایی، تشریک ومستلزم تمام فعالیت
هایی جهت نیازمند سیستمکار این. ایجاد دانش مرتبط هستند

پرورش و تسهیل دانش و ایجاد و نگهداري منابع دانش،
هایی موفقدر این خصوص سازمان. یادگیري سازمانی است

ها نگرند و ارزشهستند که دانش را به عنوان یک دارایی می
موجب حمایت از ایجاد و تشریک و هنجارهاي سازمانی که

مدیریت دانش به خلق،.دهندشود را توسعه میدانش می
اشتراك گذاري و نفوذ دادن دانش در فکر، ذهن و تخیل افراد 

هاي پراکنده شده در افراد تا دانشکندپردازد و تالش میمی
خلق آوري و مدیریت کند تا بهسازمان را به گونه اي جمع

از یدانش، انشعابتیریمد.]10[دانشی جدید منجر شود
ها افراد را در سازمانريیادگی. استندهریادگیسازمان اتیادب

د افراریکه سایکه نسبت به انتقال اطالعاتکندیملزم م
.]11[مورد استفاده قرار دهند، اقدام کنندتوانندیم

تاگوچی - شاید گزافه نباشد اگر ادعا کنیم مدل نانوکا
اساس این مدل بر . مدل مدیریت دانش استمشهورترین

ضمنی و صریح قرار دارد و کارکنان را تبدیالت متقابل دانش
بندي دانشِ و طبقه) کدکردن(کند تا با نگاشتن تشویق می

) که اغلب برآمده از تجربیات فرد است(احتماالً ضمنی خود 
آن را با سایر همکارانشان به اشتراك بگذارند و از طرف دیگر

هاي مهم حتماً به پایگاه مذکور که از دانش گیريحین تصمیم
همکارانشان شکل گرفته رجوع کنند تا به تصمیم بهینه نزدیک 

کنند که در این فرآیندتأکید میتاگوچیونوناکا. شوند
.]10[فقط ابزارندهارایانهدارند ومحورينقشهاانسان

فناوري؛ نگاهی تأثیر دین بر الگوي توسعه علم و -3
شناسی معرفت از دریچه جامعه

که علم از رهگذر فناوري بر رشد جوامع یماگر پذیرفت
هاي دینی بر تأثیرگذار است آنگاه دانستن تأثیر آموزه

ما . یابدهاي علمی و فناورانه اهمیتی مضاعف میفعالیت
وفناوري تحت تأثیر عالوه بر آنکه آینده مطلوبِ علممعتقدیم

توانند بخش هاي دینی میگیرد، آموزههاي دینی قرار میآموزه
. نهاديِ یک نظام نوآوري را به شدت تحت تأثیر قرار دهند

نمونه قابل توجهی در این زمینه را وِبِر در کتاب مشهور 
داري مورد توجه قرار اخالق پروتستانی و روح سرمایه

ظهور مذهب طبق مطالعه وِبِر نهضت اصالح دینی و . دهدمی
پروتستان که نگاه دینی مثبت به کار دنیایی داشت تأثیرات 
عمیقی بر توسعه علم و فناوري خصوصا در هلند و انگلستان 

اي از یک نگرش نهادي این تلقی نمونه. داشته است
توسعه را غیررسمی است و به طور ضمنی تأثیر دین را بر 

از این دست هاي فراوان دیگري نمونه. 1]12[دهدنشان می
شناسی علم بررسی شده به صورت نقادانه در کتب جامعه

هایی محلِّ بررسیِ است و اصوالً امروزه چنین دغدغه
علم یکی از شناسیِجامعه. شناسانِ علم و فناوري استجامعه

جوان جامعه شناسی است که اًزیر شاخه هاي قدرتمند و نسبت
حدود چهار دهه تالش هاي پیوسته مرتن و شاگردانش با 

این رشته علمی . اي دارداست که در آمریکا مشروعیت حرفه
اش تا کنون دو موج را پشت سرگذاشته و در چارچوب کنونی

) شودفناوري نامیده می-شناسیِ علمکه اصطالحاً جامعه(
گانه ارتباطات نظریه مارپیچ سه. بیشتر فرآیندنگر شده است

والت این موج جدید نیز از محص2دانشگاه-دولت-صنعت
شناسان جامعهبرخی در گذشته شاید . ]13[شودشناخته می

کردند هاي فرهنگی مقاومت میدر برابر تحلیلعلم و فناوري
تأکید ،جدیدویژگی عمده جامعه شناسی معرفتاکنوناما هم

به این ترتیب تأثیر .]14[بر فرهنگ و تحلیل فرهنگی است
ها و سایر سپهرهاي اجتماعی که در قلمرو هنر، مذهب، رسانه

بر علم و فناوري در ]15[آنها اَشکال فرهنگی ثبت شده است
البته چنین مطالعاتی صرفاً . گیرداین شاخه مورد بحث قرار می

پذیرند و در سطح خُرد نیز امکانِ در سطح کالن صورت نمی
هاي فراوانی اشاره شده به پژوهش]16[انجام دارند؛ مثالً در

مدیریت يهانقش اخالق در موفقیت سیستمییابمدلکه به 
يهااز مدلاند و خودشان نیز با استفاده پرداختهدانش

که رابطه بین پارامترها ندنشان داد) تحلیل مسیر(يساختار
) وظایف(يِو ابعاد کارکردیاخالق) ياهها و شاخصمولفه(

بین دیگر و به بیانِ استدارییند مدیریت دانش معنآفر

مدعی شدند که مدتی قبل از انقالبِ ) همچون شومپیتر(بگذریم از اینکه بعدها برخی -1
آغاز شده ) میالن، ونیز و فلورانس(، تحوالت مشابهی در ایتالیايِ کاتولیک انگلیکانصنعتی

.بود که با مدعاي وِبر در تضاد است
اي با موضوع این که همسایگیِ ویژه(این نظریه در مباحث مرتبط با علم دینی اهمیت -2

هاي از قبیل حوزه(آن است که در صورت جانمایی مراکز تولید علم دینی ) نوشتار دارد
توان یک مدل فرآیندي ارائه داد که خروجی آن علم پیوسته میهاي به همدر این رشته) علمیه

گردد را توان اقتصادي را که بر پایه چنین معرفتی مستقر میو لذا میدینی باشد ) و فناوريِ(
.بنیانِ دینی نامیدبه اعتبار دینی بودنِ دانشش، اقتصاد دانش



1392، تابستان4لم و فناوري، سال پنجم، شماره ، فصلنامه سیاست عرهبرامیرحسین ، الدینامیرعلی سیف

71

صداقت، رعایت ،یو گروهيمانند اعتماد فردیهایمولفه
،یمحرمانگ،يپذیرتعهد، مسئولیت،یمالکیت، کمک و همدل

يوجدان و دقت در صحت از یک طرف و ابعاد کارکرد
،یدهمدیریت دانش که شامل خلق، سازمانیعموميالگو

بدیهی . وجود داردیدانش است، همبستگيانتشار و بکارگیر
است که می توان شواهد فراوانی اقامه نمود که اسالم 
 سرفصلهاي مبسوطی در جهت هریک از این خصوصیات

تواند اخالقی دارد و تکیه بر این ظرفیت نهادي اسالم می
.برانگیزاننده دانشگران باشد

گرِ نهادي هاي اسالم به عنوان تسهیلبررسی قابلیت-4
بنیاناقتصاد دانش

مقاله به منظور بررسی تأثیرات نهادي اسالم در تحقق در این
از کارکردهاي اساسی 1پایه، یک تعریف عملیاتیاقتصاد دانش

شود تا در سایه تفکیک انجام شده بتوان این مفهوم ارائه می
.تر ارائه نمودبحث را منقح

اشاره شده، چهار کارکرد اصلیِ یک ]17،18[که درآنچنان 
) کسب(تولید دانش، جذب : یان عبارتند ازبناقتصاد دانش

کارگیري دانشدانش، انتشار دانش و به
دانش: تولید دانش پایه، قسمت بخش نخست یک اقتصاد

در این مرحله مراکز . تولید دانش و فرآیندهاي آن است
محصول . کنند، دانش را تولید می.... ها و تحقیقاتی، دانشگاه

قاالت علمی، امتیازهاي این قسمت اغلب در چارچوب م
.باشدناشی از ثبت اختراعات و امثال ذلک می

در قسمت دوم دانش توسط منابع داخلی مانند : کسب دانش
هاي اقتصادي و همچنین دفاتر خدمات ها، بنگاهسازمان

مانند دفاتر حقوقی فعال در زمینه انتقال دانش و (فناوري 
از منابعِ خارج از عمدتاً ) فناوري یا دفاتر خدمات مهندسی

.شودکشور کسب می
انتشار دانش : انتشار دانش، قسمت سومِ یک اقتصاد

دهد که عمدتاً به مدد فناوري پایه را تشکیل میدانش
.گیرداطالعات و ارتباطات صورت می

انسانی اغلب با متغیرهایی روبرو هستیم که انتزاعی بوده و سنجش آنها در تحقیقات علوم-1
گذر از ذهنیت . ن ذهنیت و عینیت پلی زدبایست بیبراي اینکار می. پذیر نیستبسادگی امکان

شود که در آن مفاهیم پیچیده را به سازي گفته میبه عینیت که به آن مفهوم سازي یا عملیاتی
.]19[شود هایشان تقسیم مولفه

پایه، چهارم یک اقتصاد دانشبخش: کارگیري دانشبه
وآموزشگسترش. کارگیري دانش استفرآیندهاي به

توسعهسطحارتقايبرايتنهاییبهمحض،تحقیقات علمی
مستلزم ،و اقتصاديعلمیپیشرفتونبودهکافییافتگی

بویژه،اقتصاديزندگیمتندرپیشرفتهدانششدنکاربردي
.]9[استتجارتوتولیدشدن،جهانیدر فرآیند

ها به بدیهی است که چهار کارکرد فوق باید توسط انسان
ها براي انجامِ شایسته این برسد یا مدیریت شود و انسانانجام 

.وظایف به یک بستر نهاديِ برانگیزاننده نیاز دارند
اي را به نام دانش در حال حاضر بانک جهانی پروژه گسترده

است که هدف آن به کار بردن و براي توسعه تعریف کرده
استفاده از دانش براي کمک به توسعه کشورهاي مختلف 

المللی نیز دوره جدید را اقتصاد مبتنی این سازمان بین. تاس
سیستم نهادي و اقتصاديِبر دانش نامیده است و در آن 

یکی از محورهاي استفاده از دانش و کارآفرینیقِمشو ،
.]7[چهارگانه مورد تأکید است

تواند بر به عبارت دیگر از بین انبوه تأثیراتی که دین می
2غیررسمیباشد در این نوشتار صرفاً بر نهادهاياقتصاد داشته 

بخشِ برخی عاملِ انسانی و همچنین نظامعنوانِ برانگیزانندهبه
بنیان متمرکز در جهت تحققِ اقتصاد دانش3روابط غیررسمی

درصد بدون شک در کشوري که حدود نود و پنج. شودمی
ه مردم دین مشترکی دارند و قسمت قابل توجهی از این گرو

به اعتقاداتشان پایبندند، استفاده از ظرفیت دین به منظور 
. تشویقِ دانشگران در چهار کارکرد فوق بسیار مفید است

پیغمبران : شهید مطهري در این باب بیانِ قابل توجهی دارند
یرا به مصالح اجتماعاول اینکه بشر؛کار آمدنددويبرا

)تر استمهمشاید یدومکه این(در ثانی و کنندیمیرهنمای
کنندیمبر وجودش مسلطییک قدرتوکنندیاو را موظف م

را یآن مصالح اجتماع،که به حکم این قدرت"ایمان"به نام 
تشخیص داده اجرا به حکم عقل و علم، یایحکم وحکه به 

پیشرفت علمی، نیز همچون سایر مهمات بشري، . ]21[کند
وه بر شیرینی کار علمی عالاحتیاج به نوعی ایمان دارد چون 

فکريپایگی، استحکامِ نظامِ حقوق مالکیت مثالً از جمله نهادهايِ رسمیِ مشوقِ دانش-2
باشدکه در این مقاله مدنظر نمی]20و 9[.است...) ثبت اختراع و(
شوند که در قوانین و به صورت رسمی مورد این نهادها از آن جهت غیررسمی نامیده می-3

.گیرنداشاره قرار نمی
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می خواهد و این فداکاري به فداکاريري هم دارد و ادشو
.]22[پشتوانه ایمان است

است اغلب فرهنگ سازمانی مسئول نقائص شدهبارها گفته
به مثابه واحدهاي (ها در تسهیم و انتقال دانش در سازمان

) دهندمیبنیان شکل خُردي که در نهایت به اقتصاد کالنِ دانش
است لذا مدیریت دانش باید وظایف خطیري براي تغییرِ 

و صاحبان این سطور معتقدند ]5[فرهنگ سازمانی انجام دهد
السالم در جامعه ما، ارشادات مذهبی و کالم معصومین علیهم

تر و به به بیان ساده. گرِ این تغییر مهم باشدتواند تسهیلمی
یزه الزم را براي به تواند انگعنوان تمثیل؛ دین می

به این . گذاري دانش بین افراد یک کارخانه فراهم کنداشتراك
نماید و مطمئن ترتیب دانشگران با خداوند متعال معامله می

یابد بلکه خداوند آن شان نقصان نمیهستند که نه تنها دانش
شان را تکفل و روزي1)39:روم(را مضاعف خواهد نمود 

در غیاب دین همان افراد ممکن است از که در صورتی. نموده
زنی به منظور شان به عنوان اهرمی براي چانهدانش و تجربه

البته از این دست .]23[نیل به قدرت بیشتر استفاده کنند
بر مبناي استداللِ چند سطر انشااهللامطالب فراوان است که 

پیش شهید مطهري در باب فلسفه رسالت و در ذیلِ چهار 
. 2ئه خواهد شدابنیان بیان اراصلی اقتصاد دانشکارکرد 

هاي پیش از ورود به بحث الزم به تذکر است که ظرف دهه
اخیر یک برنامه تحقیقاتی تحت عنوان علم دینی، و منابع و 

هايِ معتبرِ شناخت در آن، مورد عنایت اندیشمندان روش
این نگارندگان که مورد توجه3استایرانی و غیر ایرانی بوده

از مباحثی که به ماهیت مقالهباشد و اصوالً در این مقاله نمی
.شودپردازد خودداري میدانش می

تولید دانش
اگر آنچه در آیات و اخبار و روایات درباره فضیلت علم و 

گونه توضیحی کنار هم چید کتاب یا دانش آمده بدون هیچ

فَیضَاعفَه لَه أَضْعافًا کَثیرَةًیقْرِض اللّه قَرْضًا حسنًامّن ذَا الَّذي -1
توان دریافت که در بیشتر موارد یک روایت، دو یا حتی سه محور میگرچه با دقت بیشتر-2

: شده کهاز پیامبر خدا آورده]26[به عنوان مثال در . دهداز چهار محورِ مذکور را پوشش می
: آنها چیستند؟ فرمود! اى پیامبر خدا: گفته شد. بر هر اندیشمندى از امتم، چهارچیز الزم است

کنید این همانگونه که مشاهده می.فظ و انتشار و عمل کردن به آنگوش دادن به دانش و ح
.دهدحدیث به تنهایی تمامی محورهاي مدنظر ما را پوشش می

، معنا، امکان و راهکارهاي تحقق علم دینی، تهران، ]27[سوزنچی، حسین : رك-3
.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

حتی و]24[هاي بزرگی به وجود خواهد آمدکتاب
.]25[اندنویسندگان غیر مسلمان نیز متوجه این ظرفیت بوده

نقل شده واجب است شخص مومن در ) ص(از پیامبر اکرم
علم را قصد کند، اگر نفس او ) خوشی یا ناخوشی(هر حالتی 

پذیرفت که فضیلت است و اگر نپذیرفت به عدالت رفتار 
همواره در : فرمایندمی)ع(حضرت امیر.4]20[استکرده

یا .]26[جستجوى دانش باشید که جستجوى آن واجب است
دانش را بجویید هرچند در ژرفاى فرمودند ) ع(امام صادق

و همچنین امام ]26[دریا فرو روید و خونتان بریزد
کسی که راهی : فرمودند) ص(پیامبر خداازبه نقل ) ع(صادق
شود، خداوند او را به پیماید که در آن طلب علم میرا می

کند و مالئک شود رهنمون میاهی که به بهشت منتهی میر
بالهایشان را براي طالب علمی که راضی به طلب علم است 

اند حتی ماهی در گشایند و کسانی که در آسمان و زمینمی
برتري عالم بر . کننددریا براي طالب علم استغفار می

ن کننده همچون برتري ماه شب چهارده بر دیگر ستارگاعبادت
: فرمایدمی) ص(پیامبر خدا.]20[علما وارث انبیائند. است

جل، جستجوى دانش از نماز و روزه و حج و ونزد خداى عز
اى جستجوى لحظه.عز و جل برتر استخداىجهاد در راه 

یک شب بهتر است و ]و عبادت کردن[دانش از برخاستن 
.]26[سه ماه استيیک روز جستجوى دانش بهتر از روزه

اى صبح یا شب در هیچ بنده: فرمایندمی) ع(امام باقر
رود، مگر آنکه غریق رحمت گردد و جستجوى دانش نمى
آفرین به زایر خدا، و از همان راه به : فرشتگان ندایش دهند

هرکس دانش را : و نیز پیامبر خدا فرمودندبهشت درآید 
همچنین .]26[اش باشدکفّاره گذشته] کوشش او[بجوید، 

جویاى روزىِبى گمان خداوند متعال: اندحضرتشان فرموده
طور ویژه، افزون بر آنچه براى دیگران تضمین دانش را به

.]26[کرده، به عهده گرفته است
طلب علم : که وقتى گفته شدهدادالبته باید به این سوال پاسخ

اى بیهودهواجب است، منظور کدام علم است؟ بحث تقریباً
ان اصناف علماى اسالمى در گرفته که این علمى که فریضه می

از ياوظیفههرشهیدمطهرياست کدام است؟ به اعتقاد 
که نیازمند به علم باشد، همان علم برایش یوظایف اسالم

.بر خود سخت نگیرداحتماالً منظور این بوده که خیلی-4
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مثل (هر علمى که خودش هدف باشد .شودیمواجب
واجب عینى ) که مقدمه یا از شرایط ایمان استاعتقادات

علمى که بر آوردن هدفى از اهداف جامعه اسالمى است و هر
مثل علم پزشکى، علم تجارت، علم (متوقف بر آن باشد، 

از باب مقدمه واجب، واجب است و البته واجب ...) نظامى و
یحدش چیست؟ حد معین ندارد، در هر زمان.کفایى است
یک . همان حد واجب استبهکه امکان دارد، يبه هر حد

بخوانند، امروز رایبوعل"قانون"زمان بر مردم واجب بود 
آمدهواجب است که یک چیز دیگر بخوانند، چون بهتر از آن

از آنچه جامعه اسالمی امروزه به آن دانیم که معظمی می. ]28[
بدین معنی که اغلب از . استاحتیاج دارد برگرفته از تجربه

مند وقایع گذشته و تفسیر آن مند یا غیرنظامممشاهدات نظا
اند این تجربیات اعم از علوم تجربی، تجربیات پدید آمده

باشد، مهندسین، پزشکان و حتی تجربیات آحاد نیرويِ کار می
که ممکن است در صورت عدم اتخاذ سیاستهاي مروجِ تعلیم 

ات ما و تعلّم تا ابد در سینه آنان محبوس بماند، لذا در روای
نیز علوم به دست آمده از تجربیات گذشته به رسمیت شناخته 

) ع(گردد مثالً امام علیگفته میهاي پیششده و شامل تحسین
عقل طبیعى و عقل تجربى و : عقل دو گونه است: اندفرموده

ها دانشى تازه درتجربهاند ونیز فرمودههردو سود بخش اند
ها دانشى قابل هتجرباند؛ و درجاي دیگر آوردهاست

البته این به غیر از آیات و روایات فراوانی . ]26[انداستفاده
گذشتگاناست که تشویق به عبرت گرفتن از گذشته و 

.استنموده
در ضمن یکی از مواهب اسالم درجهت تولید دانش، 

.زمینه ذهنیِ سازگار با علم استپدیدآوردن یک پس
ها روشن فیلسوفان رئالیست علم در نقد دیدگاه پوزیتیویست
هاي فرضساخته اند که نه تنها هیچ یک از علوم خالی از پیش

که در عین حال چنین نیست که این بلمتافیزیکی نیست، 
هاي متافیزیکی از حیث میزان زایندگی و کمک به فرضپیش

یک درجه یابند ازها پرورش میرشد علومی که در دامن آن
اند دادهدر آثار مختلف نشان آنان. توانایی برخوردار باشنداز

ها نه تنها کمک چندانی به رشد معرفت که برخی از متافیزیک
توانند موانع جدي در راه رشد آنها میکنند که حتیعلمی نمی

هگلی و هایدگري گرایانهنسبیتنمونه متافیزیک. ایجاد کنند
از جانب پذیرش این نکته .از این حیث مثال زدنی است

که جهان به حال خود رها شده نیست و خالقی اسالم 
هوشمند و مهربان اجزاي آن را در کنار هم ترتیب داده، 

هایی که تواند دانشمند را از حیث تالش براي تولید نظریهمی
تري موقعیت مناسبدر ،به منظور فهم واقعیت ارائه می دهد

هاي در قیاس با محققی قرار دهد که عالم را تنها به بخش
ها یا معتقد است که واقعیت. ]29[کاهدمیمادي آن فرو

در این راستا باید . شوندصرفاً در ذهن محقق برساخته می
برخالف (توجه کرد که اوالً آیات بسیاري از قرآن کریم، 

قیقت مستقل بیرونی صحه بر وجود ح) گرایانمدعاي نسبیت
گذاشته و انسان را نیز واجد درك و فهم رازهاي خلقت 

، )108: یوسف(، )97:انعام(، )190:عمرانآل(.استدانسته
البته ) 28و27:فاطر(و ) 4و3:ملک(، )14:شوري(، )110:هود(

کند که حجم کلی دانش از آنچه که قرآن کریم تصریح می
در ) 85:اسراء(.ر بیشتر استبراي انسان قابل درك است بسیا

نقل شده که به یکی از ) ع(جعفر بنهمین راستا از موسی
پسرم عقل شما کوچکتر از آن است که این : فرزندانش فرمود

مطلب را دریابد و وجودت کوچکتر از آن است که آن را 
توانی آن را ات ادامه یافت میحمل کند لیکن اگر زندگی

هاي ذهنی شیعیان پیرامون فرضاشاره به پیش.]20[دریابی
اي در این اهللا خامنهآیت. سنن الهی نیز در این مقال مفید است

هاي در سنن الهی و قوانین آفرینش راه:دارندباب بیان می
هنر این است که این راه میانبر را کسی . میانبر فراوان است

ک و گونه متافیزیپرواضح است این. ]22[پیدا کند
.ها کامالً سازگار با نوآوري و بلکه مشوق آن استفرضپیش

الزم به اشاره است که بنابر نصوص اسالمی محقق باید 
اش فراهم کند، از شرایط الزم را براي تابیدن نور علم بر سینه

رسول خدا نقل شده؛ کلید کسب علم توسل به درگاه الهی، 
کردن آرزوها، مداومت یاد مرگ و حضور در نزد هکوتا

حقّ دانش آن است که : اندنیز فرمودهو]20[پروردگار است
ها براى آن فارغ ها و راندن شهوتدلت را با پوشاندن لذّت

ت را یاددارنده و هوشت را تیز سازى و ذهنت را آماده و گوشَ
: کهاست نقل شده) ع(همچنین از امام نخستین.]26[کنى
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برترین دانش، آن است که در آن اخالص ورزیده شده است
شاید علت صدور روایات فوق را بتوان در روایتی از .]26[

به یادگیري ) تنها(علم : جست که فرمودند) ع(امام صادق 
زیاد نیست بلکه نوري است که خداوند متعال بر قلب کسی 

اي اهللا خامنهآیت. ]20[تاباندکه اراده هدایت او را کرده، می
نورانیت علم همراه با معنویت :دارنددر این راستا بیان می

علم اگر با هدایت ایمان، عواطف صحیح .هزارها برابر است
شود، معجزات بزرگی هو معرفت روشن بینانه و آگاهانه همرا

و چه بسا اگر جهان غرب مراعات معنویات ]22[می آفریند
.شدمیکرد پیشرفتش دوچندان را می

دانش) کسب(جذب 
در این بخش بیشتر جذب دانش از منابعِ خارج از کشور 
مدنظر است و پس از ظرفیت تولید دانش در درونِ کشور 

در حقیقت با انتخاب مرز سیاسی . گیردمورد توجه قرار می
کشورها به عنوان مرزِ سیستمِ مورد بررسی، به دنبال بررسی 

م با کسب دانش از سایر این موضوع هستیم که نسبت اسال
چیست؟ در اینجا و در ) که عمدتاً اسالمی نیز نیستند(ممالک 

. قدم اول باید دیدگاه صحیحی از ارتباط با کفّار داشته باشیم
بندي جالبی دارند و شهید مطهري در این باب جمع

به احسان و محبت به همه مردم، هیدر قرآن توصفرمایند؛می
کیکردن اثر نکىیننیکه اىیحتى کفّار شده، اما تا جا

ست،ینکىینبخشد نه تنها نکیببخشد و گرنه آن جا که اثر ن
قرآن کافران را دو دسته لذا. بلکه در واقع بدى کردن است

خدا شما را از احسان و : دیفرمامى) 10و9:ممتحنه(کند و مى
اند و مقابله نکردهنیکه با شما در دییدالنه با آنهاعارفتار

نکرده، چون خدا ینهاندنراندهرونیبارتانیشما را از د
شما را از خداوند فقطبلکه، داردیگان را دوست مشیپعدالت

دوستی کسانی نهی کرده که با شما بر سر دین نزاع کرده و 
امر یکدیگر را شما را از شهرتان بیرون نمودند و در این 

پس آنها پشتیبانی کردند، و هر کس آنها را دوست بدارد،
عالوه، حتى نسبت به کافرانى که با مسلمانان به. ستمکارانند

و از دیها ظلم کنبه آندینبا: دیگوجنگند هم قرآن مىمى
اسالم به ).190:بقره)(8:مائده(دیحدود عدالت خارج شو

دارد، حتى نسبت به کافران کیکه اثر نىیهاتشدت بر محب

دستور مخصوص نیالبته اکه)34:فصلت(کرده است؛ هیتوص
جادیارىییها تغکردن ما بتواند در آنکىیمواردى است که ن

و رخواهىیروى خاز دیکه محبت بانیاخالصه.کند
افراد رفتار لیکه کامال مطابق منیمصلحت خواهى باشد نه ا

دشمنى است، نه از موارد واقعاًارىیکار در بسنیکه ایدکن
از نظر اسالم تعامل علمی با کفار نیز قواعد و .]28[محبت

از طرفی شهید مطهري بیان . ضوابط خاص خودش را دارد
دارند که حدود بیست مورد روایت با مضامینی شبیه به این می

دارید که حکمت را ولو از کافر یا منافق فراگیرید یا به دنبال 
یا اینکه در . ]28[باشید ولو مستلزم سفر به چین باشدعلم 

منابع آمده است که به گفته نگاه کن نه به گوینده، یعنی در 
دنیاي علم، علم را باید جداي از عالم بررسی کرد و از جانب 

از ) 24: عبس(مقابل در توضیحی که بر رويِ آیه شریفه 
انسان نقل شده است، علم به مثابه طعامِ) ع(حضرت باقر

انگاشته شده و تحذیر داده شده که انسان دقت کند علمش را 
طور که در بخش قبل اشاره گیرد زیرا هماناز چه کسی فرا می

هاي ملحدانه یا سکوالرِ عالمان، فرضشد، متافیزیک و پیش
شان وارد هاي علمیخودآگاه یا ناخودآگاه، در گزارش

ع بین این دو دسته از رسد جمبدین ترتیب به نظر می. شودمی
روایات چنین باشد که اخذ علم از سایر ملل باید هوشمندانه 

در این باب اشاره به نظرات رهبر معظم .]20[صورت پذیرد
هیچ ملتی از علوم دیگران : انقالب نیز خالی از وجه نیست

استقالل علمی به معناي عدم داد و ستد علمی . نیاز نیستبی
دانش جهان و هم دانش ما متعلق به همه هم . با دیگران نیست

حتی در اوج پیشرفت علمی هم باید تبادل علمی .انسانهاست
هم ما تولید . استقالل علمی یعنی تبادل یک طرفه نباشد. باشد

علم داشته باشیم و به دیگران بدهیم و هم در عوض آنچه را 
به این ترتیبکنیم از آنها بگیریمکه خودمان انتخاب می

تبادل . خوب است،س و ارتباط علمی با هر کشوريتما
درست علمی این است که ما علم و فن را از دیگران بگیریم 

نها بدهیم نه اینکه مانند سابق علم آنها آو معلومات خود را به 
در تبادل علمی باید . را نگیریم و فرهنگ فاسدشان را بگیریم

ا به ما سیاست و فرهنگشان ر،مراقب بود که به نام علم
دشمن به راحتی علم و و همچنین باید دانست تحمیل نکنند
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دهد که بداند ما در درون وقتی می. دهدفناوري به ما نمی
.]22[کنیمپیشرفت مینیزمستقل از او 

در همین جهت، به عنوان یک مثال نظر ایشان در مورد ارتباط 
د جالب توجه است که تأکی) ISI(با موسسه اطالعات علمی 

باید حفظ شود آنکنند اوالً ارتباط با این موسسه و امثالمی
ولی به موازات آن باید یک پایگاه معتبر مشابه بین کشورهاي 

.]22[اسالمی تشکیل شود 
) از رهگذر انفاق دانش(انتشار دانش 

ها را به تبادل دانش با روایات متعددي وجود دارد که انسان
خود به دیگران سفارش نموده یکدیگر و آموزش دادن دانش 

بخشی از جلد ]30[هريشدر همین زمینه محمدي ري. است
الحکمه خود را به گردآوري احادیث با هشتم کتاب میزان

عنوان به. اختصاص داده است"انفاق کردن علم"موضوع 
دانش خود را به دیگران : فرمایندمی) ع(نمونه امام حسن

ا را یاد بگیر، زیرا با این کار هم هبیاموز و از دیگران دانش آن
و هم ) ايپرورش داده(اي دانش خود را محکم استوار کرده

وارد ) ص(اهللا از رسول. ]31[اياي آموختهدانستهآنچه را نمی
آید و با خود کارهاى آدمى در روز رستاخیز مى: شده است که

نیکى چون ابرهاى انبوه یا کوههاى سربه فلک کشیده دارد، 
ام، پس از اینها را که من نکرده! پروردگار: گویدپس مى

این دانش توست که به مردم : فرمایدمى] خداوند[کجایند؟ 
) ع(از امام صادق.]26[آموختى و پس از تو بدان عمل کردند

گري را یاد دهد کسی که مطلب هدایت: کنند که فرمودنقل می
در حالیکه از استمانند کسی است که به آن مطلب عمل کرده
رسول . ]20[شودپاداش هر یک از آنان چیزي کم نمی

. ]26[بذل دانش به مردم واجب است:اندفرموده)ص(خدا
اى مردم صدقه: انددر جاي دیگر به نقل از حضرتشان آورده

: اندو در مقام دیگري فرمودهاند همچون نشر دانش نداده
.]26[کفّاره گناهان بزرگ است،دانشآموزشِ

هایى مکتبى که داراى هدفشهید مطهري معتقد است،
هاى حقوقى، جانبه و سیستممشخص است و مقررات همه

تواند یک سیستم خاص اقتصادى و سیاسى دارد، نمى
خواهد در مردم آموزشى نداشته باشد؛ یعنى مکتبى که مى

طرحهاى خاص اخالقى، اقتصادى و سیاسى پیاده کند ناچار 

سیستم آموزش است و اسالم نیز از این قاعده از داشتن یک
لذا با توجه موضوعیت نهادهاي غیر . ]28[مستثنی نیست

هايرسمی در این مقاله تالش خواهد شد تا برخی از آموزه
دهنده نظامِ تعلیم و تعلّم را در اسالم به غیر رسمی شکل

ریخواجه نصگرچه پیشتر از ما . صورت مجمل مرور شود
المتعلِّمین و شهید مطهري در کتاب تعلیم و آدابی در طوس

:اندتربیت در اسالم به این مهم همت گماشته
مایه وعبادت ،دانشمندانباهمنشینىنخست آنکه در اسالم 

و پیروِ آن امام ]26[استدانسته شده] دانش[فزونى 
نشینى، هنگامى که نزد دانشمندى مىفرمایند می) ع(حسن

حریصتر از گفتن باش و خوب گوش دادن را براى شنیدن 
.]26[مانند خوب گفتن یاد بگیر و سخن کسى را قطع مکن

دانش، گنجینه و کلید آن :بیان داشتند) ص(پیامبر خدا 
که به چهارکس پاداش داده سوال کنیدپس . پرسش است

امام .پرسشگر و گوینده و شنونده و دوستدار آنها: شودمى
ها کوتاهى از پرسیدن درباره نادانسته:فرمودند) ع(سجاد

)ع(امام صادق.مکن؛ هرچند به دانش نامور شده باشى
و مجدداً پرسندرسند؛ زیرا نمىمردم به هالکت مى: فرمودند

کسى که ساعتى بر خوارى :استروایت) ص(پیامبر خدا از 
فراگرفتن شکیبایى نورزد، همواره در خوارى نادانى باقى 

کسى که نفسش :دارندبیان می)ع(امام علىو همچنین بماند
. را به فراگیرى دانش عادت ندهد، گوى سبقت را نرباید

سالمند از اینکه نزد جوان :اندفرموده) ص(پیامبر خدا 
:)ع(اولامام . بنشیند و از او دانش آموزد، خجالت نکشد

داند، از فراگرفتن خجالت نکشددانشمند هنگامى که نمى
نیکویى پرسش، نیمى از دانش است:)ص(پیامبر .]26[
هرگز آنکه از چیزى پرسیده شد ! هان:)ع(امام على .]26[

گفتن .. .نشماردننگرا» نمى دانم«داند، گفتن که نمى
به ) ع(امام صادق.]26[نیمى از دانش است» دانمنمى«
دانى از دانشمندان بپرسآنچه را نمى: فرمود"عنوان بصري"

. مبادا که براى به تنگنا انداختن و آزمایش بپرسىلیکن
براى فهمیدن و نه درمانده کردن : نیز فرمود) ع(حضرت امیر

بپرس که نادان دانشجو مانند دانشمند است و دانشمند بى 
.]26[استانصاف مانند نادان آزاردهنده 



بنیان؛ نگرشی جدید به بستر نهادي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفتگري اسالم در جهت تحقق اقتصاد دانشتسهیل

76

سزاوار نیست که دانشمند : فرمودند) ص(رسول مکرّم اسالم
خود خاموش بماند و سزاوار نیست که نادان بر از دانش

دانید از اگر نمیفرمایدخداوند مىکهاش ساکت باشدنادانى
در تکمیل این بیان گهربار ) ع(و امام علی.اهل ذکر بپرسید

خداوند از مردم نادان براى یادگرفتن پیمان نگرفت؛ : فرمود
]26[گرفتتا آن گاه که از اهل دانش براى یاد دادن پیمان 

مذمت فراوانی از پنهان داشتن دانش شده است ،ایناز فراتر 
ها به صورت خاص که البته برخی معتقدند این شماتت

: فرمودند) ص(شامل کتمان علوم دین است؛ مثالً رسول اکرم
هرکس از دانشى پرسیده شود و آن را پنهان کند، روز قیامت 

متعاقب این ) ع(علیو امامشودبا لگامى از آتش لگام مى
کننده دانشش، بد بوترین اهل دانشمند پنهان: تحذیر فرمودند

قیامت است و همه جنبندگان حتى حشرات کوچک زمین او 
دانش نیز نوعیناگفته پیداست که .]26[کنندرا نفرین مى

. آلت مشترك است که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد
کند نقل می) علیهماالسالم(در این باره امامِ ششمین از مسیح

حکمت را با غیر اهل آن در میان مگذارید که نادانى که 
باید هریک . ایداید و از اهلش باز مدارید که گناه کردهنموده

یى براى دارویش اگر جا. درمانگر باشداز شما چون پزشک
امیرالمومنین در .]26[دید، اقدام و گرنه خوددارى کند

آفرین : فرمایندمی) علیهماالسالم(وصیت به فرزند ارشدشان
بر دانشمندى که در کارش جدیت کند و از شبیخون مرگ 

اگر پرسیده شود، . بترسد، پس آماده کند و فراهم آورد
سخنش . ماندخیرخواهى کند و اگر رهایش کنند، خاموش

اى آنکه از ناتوانى باشد، خود گونهاش بىدرست و خاموشى
.]28[پاسخ است

کسى که در خردسالى : فرمودند) ص(و در فرازي دیگر؛ پیامبر
دانش آموزد، مانند نقش بر سنگ است و کسى که در 

.نگاردبزرگسالى دانش آموزد، مانند کسى است که بر آب مى
آنکه در خردسالى ناب نقل شده جو از نخستین وصی آن

و درنهایت از خود حضرت . نیاموزد، در بزرگسالى پیش نیفتد
بامدادان به جستجوى دانش است که شدهروایت) ص(رسول

برخیزید که من از پروردگارم خواستم که بامداد امتم را مبارك 
.]28[گرداند

با عنایت به این که جدیدترین دستاوردهاي فلسفه و 
علمتوسعهوشناسی علم حاکی از آن است که تولیدجامعه

آوردن فضاي ، فراهم]32[استاجتماعیامريفناوريو
هاي توسعه اقتصاد مساعد براي عالمان و فناوران از اولویت

بنیان است و تمجیدهاي اسالم از عالمان و متعلمان در دانش
.راستاي همین اجتماعی انگاشتن توسعه علم و فناوري است

هرکس دانشمند را بزرگ بدارد، مرا : اندفرموده) ص(اکرمنبی
بزرگ داشته و هرکس مرا بزرگ بدارد، خداوند را بزرگ 
داشته است و هرکس خداوند را بزرگ بدارد، به سوى 

باره بیان اي در ایناهللا خامنهآیت.]26[بهشت روانه شود
مناسب را سیما نباید الگوهاي ناوها و صدارسانه: دارندمی

علم و هنري که پول براي جوانان ترویج کنند مانند افراد بی
بلکه باید ارزش علم و دانش و ،ربیاورند و خوش بگذرانندد

نخبگان باید در رسانه .فناوري را الگو و محور قرار دهند
تکریم شوند چرا که آنها قله هستند و جوانان به آنها نگاه 

اگر دانشگاه ما، دانشگاه اند؛ و همچنین فرمودهکنندمی
اسالمی است، یکی از بزرگترین مظاهرش باید احترام بیش 

در روایات ما از .]22[از حد معمول دنیا به اساتیدش باشد
سزاوارترین مردم به خدمت، : نقل شده که) ع(عیسی

- در سفارش به هشام می) ع(یا امام هفتمدانشمند است

شش بزرگ بشمار و درگیرى با دانشمند را براى دان: فرمایند
البته با آنکه در اسالم به تکریم استاد .]26[وى را واگذار

بسیار سفارش شده ولی این به معناي غفلت از شأن دانشجو 
براى وجود دارد که ) ع(مجدداً نقلی از مسیح. و متعلم نیست

حواریون خود خوراکى آماده ساخت و چون خوردند، 
اى روح : را شُست، آنان گفتندایشان] دستان[حضرت خود 

من : فرمود. ما از شما سزاوارتریم که آن را انجام دهیم! خدا
این کار را کردم تا شما هم براى کسانى که به آنها مى 

به آنکه :اندفرموده) ع(امام على . ]22[آموزید انجام دهید
گیرید، فروتنى کنید و آموزید و در برابر آنکه از او فرا مىمى
. 1]22[دانشمندان متکبر مباشیداز

به عنوان صفات پسندیده سایر خود سازي، اخالق نیکو و در نصوص اسالمی به اصوالً-1
خشوع و فروتنی را میراث علم و معیارِ ) ع(مثالً امام صادق.]31[است آثار علم اشاره گردیده

ر مباحث فرمایند کسی که فروتن نباشد عالم نیست، هرچند داند و میسنجشِ آن دانسته
هر اندازه دانش انسان افزون : فرمودند) ع(امام علییا. ]20[علمی موي سپید کرده باشد 
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یکی دیگر از آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ترغیب به کد 
. کردن دانش و نیز رجوع به دانش کد شده دیگران است

خدایی که به وسیله : فرمایدمی) 5-3:علق(خداوند متعال در 
. دانست را بیاموختقلم آموزش داد و به آدمی آنچه نمی

دانش را با کتابت « : انداین زمینه فرمودهدر) ص(پیامبر اکرم
و همچنین احادیث فراوان دیگري در ترغیب » در بند کنید

بهترین نمونه تشویق به . ]26[استبه کتابت وارد شده
گیري از دانش کد کدکردنِ دانش و فراهم کردن زمینه بهره

شده، ماجراي غزوه بدر است که در این غزوه شماري از 
ست پیامبر اسیر شدند و پیامبر شرط فرمود که مشرکان به د

هر گاه یکی از مشرکان ده تن از مسلمانان را خواندن و 
همچنین روایت است . ]33[نوشتن بیاموزد، آزاد خواهد شد

 آن زمان، زنان را به خواندن و بستهکه پیامبر در شرایط
.]34[فرمودندنوشتن تشویق می

هاي دانش آن است که پایگاهامروزه یکی از مباحث رایج در 
ها باید صرفاً اطالعاتی در اختیار هر فرد قرار دهد این پایگاه

که ممکن است بدان نیاز داشته باشد تا هم اصول حفاظتی 
رعایت گردد و هم کاربر بمباران اطالعاتی نشود و این 

) ع(از معصومین. گیري در روایات ما نیز وجود داردجهت
است که نقل شده]20[این مضمون دراحادیث متعددي با 

علم بیش از آن است که بدان احاطه یابید پس بهترینش را 
.کسب کنید

کارگیري دانشبه
در فرهنگ آکسفورد، فناوري به معناي به کارگیري شناخت 

لذا آنچه که .]20[استعلمی براي مقاصد عملی تعریف شده
هايِ یتباید ذیلِ این بخش جاي بگیرد در حقیقت ظرف

از آنجا که . هاي علمی آنفناورانه اسالم است و نه ظرفیت
در یکی از آثار پیشین خود مستقالً تأمالتی نگارندگان

اند، مطالب این اسالمگرایانه در باب فناوري را عرضه نموده
در مجموع باید گفت که اسالم . گرددبخش مختصرتر ارائه می

-عنوان یکی از پایهدانش بهاز . گیري از دانش استمروج بهره

و احادیث متعددي در ]35[اقتصادي یاد شدههاي توسعه

گردد، توجه وي نسبت به نفس خود، بیشتر گردد و در ریاضت و اصالح آن، کوشش 
.]31[بیشتري مبذول کند

پیامبر فضیلت به کارگیري دانش نقل شده به عنوان مثال 
هر کس بر پایه اى جز دانش رفتار کند، : فرمودند) ص(اخد

یا . بیش از آن که اصالح کند، فساد به بار مى آورد
ادانى هر کارى را به تباهى ن: فرمایندمی) ع(امیرالمومنین

در عمل خیرى : فرمایندمی)ع(امیرالمومنین . ]35[کشدمى
عمل پاالیش نیابد، تا آن و نیست، مگر آنکه همراه دانش باشد

: فرمایندایشان در جاي دیگر می.گاه که دانش درست شود
به دانش خود عمل کنید که دانا کسى است ! اى حامالن دانش
. ت عمل کرد و عملش با علمش موافق استکه به آنچه دانس

بزودى اقوامى بیایند که دانش را بر دوش کشند، ولى از 
عملشان با علمشان . استخوانهاى ترقوه شان فراتر نرود

دور هم . مخالف باشد و باطن آنها با ظاهرشان یکى نباشد
اعمال این جماعت در . ..نشینند و بر همدیگر فخر فروشند،

.]26[ها، به سوى خدا باال نخواهد رفتاین گونه مجلس
در ملکوت : گویدمی) ع(صادقغیاث به نقل از امامبنحفص
ها از کسی که، یاد بگیرد و به علم خود عمل کند و آسمان

. ]20[شود براي خدا به دیگران یاد دهد، به بزرگی یاد می
فرماید علم و عمل میدر جاي دیگر ) السالمعلیه(صادق امام

خواند و اگر مقرون با یکدیگرند، پس علم به عمل فرامی
: فرمایندمی) ع(حضرت امیر. ]36[کنداجابت نشد کوچ می

زکات دانش بذل آن به مستحقّش و واداشتن نفس در عمل به 
روز قیامت هر :فرمودند) ص(پیامبر خدا .]26[آن است

اش است؛ مگر کسى که به آن عمل کنددانشى وبال دارنده
کارگیري از دانش تا بدانجاست که حتی اهمیت به. ]26[

هر : تواند موجب زایش علمی گردد زیرا پیامبر خدا فرمودمی
داند عمل کند خداوند او را وارث آنچه کس به آنچه می

.]37[داند خواهد گردانیدنمی
شود، علمِ نافع سرفصل دیگري که به این محور مرتبط می

است از در ستایش آن وارد گردیدهاست که احادیث فراوانی
بهترین علم، علم نافع : فرمودند)ص(باب نمونه، رسول خدا

علم نافع علمی است که در زندگی فردي و اجتماعی . است
.بشر مفید باشد و زمینه را براي حل مشکالت فراهم کند

علمی که از آن نفع برده : شدهروایتحتی از امیرالمومنین 
اي در اهللا خامنهآیت.]20[شود سزاوار آموختن نیست نمی
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علم با ارزش است و علمی که به توسعه : انداین باب گفته
علم محور و توسعه حقیقی . کشور کمک کند با ارزشتر

بدیهی .]22[علم باید ناظر به فناوري باشدالبته.کشور است
السالم امام کاظم علیهاست که لزوماً همه علوم نافع نیستند، 

داخل مسجد شد و دید ) ص(پیامبرخدا :کنندنقل می
چه خبر است؟ : فرمود. اندگروهى بر گرد مردى حلقه زده

: اى؟ گفتندچه عالّمه: فرمود. اى استعالّمه:گفته شد
هاى هاى عرب و وقایع و جنگبسداناترین مردم به نَ

این دانشى : پس پیامبر فرمود. ت و شعرهاى عربجاهلی
داند رساند و به آنکه مىاست که به آنکه نداند، زیان نمى

.]26[بخشدسود نمى
پس در مجموع بر اساس منابع اسالمی علم و عمل مکمل و 

باشند و به کار بستن علم بیشترین عامل وابسته به یکدیگر می
از طرف دیگر دانشی . رشد و توسعه دانش نامیده شده است

کار گرفته نشود، همانند گمراهی و که توسط دارنده آن به 
رنج و سختی خواهد بود، و هر کس که کاري را بدون دانش 
و بصیرت انجام دهد به بیراهه خواهد رفت و کار خود را با 

در انتها الزم به تذکر مجدد . ]31[موفقیت انجام نخواهد داد
است که دانش همانند هر برساخته دیگر قابل سوءاستفاده نیز 

هرکس دانش فرمایند، در این باره می)ص(پیامبر خداهست؛ 
را براى دنیا و احترام مردم و بهره مندى نزد پادشاه فراگیرد، 

یابد؛ جز آنکه به خودبزرگ بینى، به بابى از آن دست نمى
دست درازى بر مردم و فریفته شدن به خدا و دورى از 

. ددینش، افزوده شود، پس چنین کسى از دانش سود نمى بر
از این رو باید باز ایستد و از حجت آورى بر ضد خود و 

و در جاي ]26[پشیمانى و رسوایى روز قیامت دست بکشد
دانش را فرا نگیرید تا بدان با دانشمندان : فرماینددیگر می

ها را به چنگ رقابت کنید و با نادانان بستیزید و مجلس
بایدبلکه . ..آورید، که هرکس چنین کند، در آتش است، آتش

ماند و جز طلبید که آن دوام دارد و مىرانزد خداستآنچه 
البته در همین منبع ذیل توضیحی .]26[شودآن نابود مى

علومى که در خدمت جامعه اند، تعلّم آنها است که آورده شده
گاهی واجب و گاهی اگر با قصد قربت و خدمت باشد 

و (منافع مادىمستحب و اگر صرفا براى گذران زندگى و 

باشد، مباح است؛ بجز علوم )احتماالً بدون قصد قربت
که تعلّم آنها براى انگیزه ....)همانند اصول اعتقادي و (اسالمى 

هاى غیر الهى، در احادیث اسالمى بشدت مورد نکوهش قرار 
.]26[گرفته است

یک گام به جلو-5
قسمت همانطور که در بخش دوم از همین مقاله اشاره شد،

بنیان معطوف به استفاده از زیادي از توجهات به اقتصاد دانش
رشد فناوري اطالعات و شبکه به منظور انتقال ظرفیت روبه

اما استفاده . است) ي کلمهبه معناي گسترده(اطالعات و تعلیم 
از این ظرفیت ولو به صورت ناخواسته و ناخودآگاه 

ه از آن به عنوان هایی نیز به بار آورده که امروزنقصان
گروهی از محققان نشان . شودیاد میآنزدگی و امثال اینترنت

وب و اینترنت کامالً بر روي نحوه عمل مغز اند که شبکهداده
گذارد و تعامل نامناسب با این ابزار موجب کاربران اثر می

شود شخص توانایی تمرکز بر موضوعات و قدرت درك می
اصوالً برخی از . ]6[دست بدهدهاي مفصل را ازاستدالل
است که یمیبنیان از مفاهتوسعه دانشي علم معتقدند فالسفه

نشدهشناختهدرستیبهمامثلايجامعهوغربیدر جوامع
هاي یا معرفت تفاوت3و دانش2اطالعات،1میان داده.است

یابنیانجامعه دانشعنوانتحتکهآنچه. زیادي وجود دارد
ناظرعمدتاًاستیافتهرواجغربیکشورهايدرمحوردانش

در.استپردازش اطالعاتبههاي مربوطفعالیتبسطبه
شود در بنیان نامیده میغربی دانشادبیاتدرآنچهواقع

استآنباشد و مقصودبنیان میبنیان یا دادهحقیقت اطالعات
اطالعاتوهادادهپردازشغربی برايجوامعهايظرفیتکه
هايسیستموپرحجمهاي اطالعاتی بسیاربانکبرکتبه

پیدازیاديبسیارافزایشهاي گسترده،قابلیتبامحاسباتی
صاحبان این سطور را عقیده بر آن است که . ]38[استکرده

پرسشگري، تفکر و نقّادي که مورد عنایت اسالم بسط روحیه
اطالعات بنیاد به تواند در حرکت از جامعه نیز هست می

مفید باشد و شاید ) در معناي دقیقِ کلمه(بنیاد جامعه دانش

1- Data
2- Information
3- knowledge
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. اي را حکمت بنیاد نامیده شودجهت نباشد که چنین جامعهبی
هایی از کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهري در مرور قسمت

دو مسأله نیبدیبازیقبل از هر چ:استاین جایگاه شایسته
است و دوم مسأله میعلم و تعلمسأله کىی: کردکیتفک

م و متعلِّ. علم همان آموزش دادن استمسأله. پرورش عقل
کافى ح،یو پرورش صحمیاست، اما در تعلرندهیفقط فراگ

بلکه زد،یم برکه معلّم برخى معلومات را در مغز متعلِّستین
روىینعنىیپرورش عقل وى باشد؛ دیهدف باالتر معلّم با

فکر وى را پرورش و استقالل دهد و قوه ابتکار را در او زنده 
اند و در انجام دادهزین) ع(نیرالمؤمنیرا امکیتفکنیا. کند

دهیعلم شنکىی: علم دو قسم است: ندیفرمانهج البالغه مى
عتیعلمى که از طبکىی، و )فرا گرفته شده از خارج(شده، 

و اگر دومى ) ه ابتکارناشى از قو(ردیگانسان سرچشمه مى
را مشاهده ىیچه بسا عالم هاندارد؛اىدهینباشد اولى هم فا

لىیکه خنیرغم اعلىعنىیکه مغزشان جاهل است دیکنمى
ود،اطالعات دارند، اما اگر کمى از حدود معلوماتش خارج ش

.1]28[دیفرد صددرصد عوام و جاهل مواجهکیبا دینیبمى
آگاه باشید که : فرمایداز امیرالمومنین میبه نقل) ع(امام صادق

خیر و برکتی نیست در علمی که در آن درك و فهم نباشد 
هرکس است که آمده) ع(در جاي دیگر از امیرالمومنین. ]20[

در آنچه فراگرفته نیک بیندیشد، دانشش را استوار کرده است 
.]26[نفهمیده بفهمدو آنچه را 

ى پیروان مسیحیت در مورد دینشان اسالم نه تنها همچون ادعا
با تعقل مبارزه نکرده، بلکه تایید خود را از عقل خواسته 

در این مکتب در اسالم تفکر، عبادت دانسته شده است .است
آن . ]24[نیکوتر است ساعتی اندیشیدن از عبادت یک ساله 

چه در باب تفکر داریم از آن چه در باب تعلم داریم بیشتر 
از بارزترین صفات عقل این که باید غربالگر و . ]28[است 

بن حکم پس از آن که وى را در حدیثى خطاب به هشام ) ع(الزم به ذکر است امام کاظم -1
ولى به عقل تنها هم : فرمایدگوید، مىکند و در لزوم آن سخن مىبه تعقل و تفکر دعوت مى

چون عقل یک حالت غریزى و طبیعى دارد که . نباید اکتفا کرد؛ عقل را باید با علم توام کرد
و : کند، و لذا خداوند در قرآن فرمودهد، ولى علم، عقل را تربیت و تقویت مىهر کس دار

تلک االمثال نضربها للناس و ما یعقلها اال العالمون؛ یعنى اول باید انسان عالم باشد و مواد 
. ]28[خام را فراهم کند و بعد با عقل خود تجزیه و تحلیل کند 

داراى توانایى جدا کردن سخن راست از باطل، سخن قوى از 
. ]28[ضعیف و سخن منطقى از غیر منطقى باشد

در احادیث، جهل غالبا در مقابل عقل است نه در مقابل علم؛ 
فکرى انسان کافى است که هر چه براى بى: در حدیث آمده

مسأله دیگر که نزدیک به این مطلب . و نقل کندشنود باور مى
شود و بعضى از احادیث استنباط مى)18:زمر(است و از 
روایات در . کردن یک سخن استو تحلیلمسأله تجزیه

) ع(تعبیر به نقد و انتقاد شده است؛ مثالً از حضرت مسیح 
حق را هرچند از اهل باطل فرابگیرید ولی : روایت شده که

و نظر باشیداهل حق فرانگیرید و اهل نقد باطل را از
بدیهی است که الزمه این امر آشنایی با آراء . ]28و26[

باشد که این نیز بسیار مورد توجه نظران میمختلف صاحب
اسالم است؛ 

از آراى گوناگون وهرکس به پیش:فرمایندمی) ع(امام على
نداند، هرکس آراى گوناگون را و برود، لغزشگاهها را بشناسد
خردمند کسى است که ! هان.کنندحیله ها وى را درمانده مى

اى درست و نگاهى دوراندیش، از آراى گوناگون با اندیشه
انسان خطاى نقل شده است که ) ع(از ایوب نبی .استقبال کند

را ]و دیگر نظرات[آموزگارش را نشناسد، تا آنکه اختالف 
.]26[بشناسد

پرور اسالم، توصیه به مقابله با عقلهاي توصیهیکى دیگر از 
یاد 2اندیشیاي است که امروزه از آن به عنوان گروهپدیده

نحوه تفکّر است که در آن، کی»یشیگروه اند«. شودمی
شوند یجو مآن چنان توافق،یگروه تحت فشار گروهياعضا

راه حل، که کیمانند و به یباز منانهیبواقعيهایابیکه از ارز
کنندیبندند و آن را باور میمورد نظر گروه است، دل م

ي همان حدیث به هشام در ادامه) ع(امام هفتم.]39[
همه مردم یاست ولییاگر در دست تو دانه گردو: فرمایندمی

نیتو را سود نبخشد همچنپندار،نیاند اآن را جواهر پنداشته
لکن مردم آن را گردو باشد،يمشت تو، جواهرانیاگر درم

را تیواقعپندار،نیازیصورت ننیاند در اقلمداد کرده
.]28[رسدیبه تو نمیانیسازد و زیدگرگون نم

ضرورت تقویت روحیه پرسشگري و تحقیق تأکید رهبري بر 

2- Groupthink
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کننده این محور است نیزتقویتو قانع نشدن از لحاظ علمی
اینکه پشت سر : فرمایدایشان در جایگاه دیگري می. ]22[

اینکه مبدأ تحول و پیشرفت علوم پیشرفت فکر وجود دارد 
تها بیش و پیش از آنچه که علم و تجربه باشد فکر و ملّ

. ]40[اى استاندیشه است کامالً حرف درست و اثبات شده

گیريبندي و نتیجهجمع-6
برخی رغم دهد که اوالً علیالذکر نشان میبرآیند مطالب فوق

بنیان، اقتصاد امروز هاي نظري در مفهوم اقتصاد دانشچالش
هاي اسالم در است و در ثانی ظرفیتبا دانش گره خورده

بنیان، زایدالوصف جهت کارکردهاي اساسیِ اقتصاد دانش
اقتصاد در مطروحات پیشین نشان داده شده است که . است

این راستا باشد و در اسالمی یک اقتصاد دوستدارِ دانش می
یکی از مهمترین تأثیرات . ها و تجویزهاي فراوانی داردتشویق

به نام ی قدرتاسالم بر دانشگريِ اقتصادي آن است که 
،که به حکم این قدرتکنندیممسلطدانشکارانبر "ایمان"

به حکم عقل و یایحکم وحکه به را یآن مصالح اجتماع
چه در (آنکه کار علمی چه . اند اجرا کنندتشخیص دادهعلم، 

حوزه دانش صریح و چه در حوزه دانش ضمنی و چه در 
عالوه بر شیرینی دشواري هم دارد و ) تبدیالت متقابل این دو

خوشبختانه . خواهد و این ایثار به پشتوانه ایمان استایثار می
توان یک گام به پیش برداشت و با اتکا به این دینِ الهی می

حیه پرسشگري، تفکر و نقّادي توسط آن ادعا کرد که بسط رو
به جامعه نبنیاتواند در حرکت از جامعه اطالعاتمی

-توان آن را حکمتکه می) در معناي دقیقِ کلمه(نبنیادانش

.بنیان نیز نامید مفید باشد
توان با یک رویکرد نهادگرایانه به اقتصاد و توسعه میلذا

همانقدر که پرداختن به بانکداري بدون ربا و مسلماگفت؛ 
به عنوان یک فناوري (امثال ذلک در نیل به اقتصاد اسالمی 

هاي مهم است، به همان اندازه نیز استفاده از ظرفیت) نرم
تواند در پایگی اقتصاد اهمیت دارد و مینهادي اسالم در دانش

.دنیاي واقعی ارزش آفرین باشد

پیشنهاد-7
توجه به اهمیت دانشگري در اقتصاد امروز و با عنایت به با 

تواند در برانگیزانندگیِ دانشگران در نقش مهمی که اسالم می
شود ترویج کشور مسلمان ایران داشته باشد پیشنهاد می

اي که در این مقاله به صورت مقدماتی بیان شد توسط ایده
معدن و هایی همچون صنعت، واحدهايِ فرهنگیِ وزارتخانه

هاي خصوصی و دولتیِ در بین بنگاه... تجارت، دفاع، نفت و
اقتصادي در دستور - شان به عنوانِ یک فعالیت فرهنگیمتبوع

بدیهی است انجام چنین اموري بایستی با . کار قرار گیرد
المقدور خارج تیهايِ کار فرهنگی و حمالحظه تمامیِ ظرافت

لمثل استفاده از افی. از بروکراسی رسمی صورت پذیرد
هاي توانند در گروههایی که میظرفیت منابر یا سایر رسانه

.هدف مرجعیت داشته باشند در این راستا مطلوب است
تواند بر همچنین در این مقاله از بین انبوه تأثیراتی که دین می

غیررسمی به عنوانِ اقتصاد داشته باشد ما صرفاً بر نهادهاي
بنیان انسانی در جهت تحققِ اقتصاد دانشبرانگیزاننده عاملِ 

اي گذرا شد تدقیق بیشتر در این مقوله و نیز پرداختن به اشاره
تواند در آینده مورد چنینی دین اسالم میسایر ظرفیتهاي این

عنایت پژوهشگرانِ علومِ قرآن و حدیث، مدیریت و اقتصاد و 
.حتی فلسفه و حکمت اسالمی باشد
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