
 أ 

  

  

  
  

  پیشگفتار
. بود خواهد متفاوت بسیار کنونی جهان با فردا جهان نتیجه در و هستند پیشرفت حال در سرعت به ها فناوري و علوم
 هاي حاجت رفع و تکامل خدمت در که اي گونه به است ها پیشرفت این مقاصد و ها، گیري جهت است مهم آنچه

 ها نگري آینده بعضی نتایج. است نوآوري و فناوري ،علم هاي سیاست عهده بر حدي تا مهم این تحقق که باشد بشریت
 :از عبارتند مختلف هاي حوزه در فناوري و علم روندهاي تحلیل و

 شکل و صورت براساس و ارسطوئی منطق ها قرن بشري، تفکر بر حاکم منطق: علم فلسفه و فکر منطق آینده -1
 علوم غلبه اثر بر که بود) ریاضی نمادهاي صورت به چه و لفظی صورت به چه( کردن فکر صحیح براي عبارات
 نسبی تفوق فکري موضوعات و فلسفه بر تجربی علوم و داد ماهیت تغییر علم تولید شناسی روش به منطق تجربی،

 هاي ابرانگاره توسعه آن نتیجه که گرفت قرار علمی پیشرفت خدمت در و شد تنظیم باز فلسفی تفکر مرور به. یافت
 پیچیدگی، ،عملگرایانه ساختارشکن،-انتقادي اي، زمینه-تفسیري گرایی، اثبات نظیر بشري دانش و علوم بر حاکم

 گمان به. راستاست همین در ترکیبی و کیفی تحقیق به کمی تحقیق شناسی روش رویکردهاي تغییر و شد... و پسامدرن
 چارچوب در زمین روي بر الهی خلیفه عنوان به خود ،جهان خلقت در هستی خالق نقش پذیرش با آینده در بشر من،

 و عقلخواهد توانست  علم؛ فلسفه در موجود شناسی معرفت توسعه با و )اجتماعی و طبیعی قوانین( الهی هاي سنت
 در و نافع هاي فناوري توسعه و جهان آبادانی و عمران به مستمر تالش با و آمیزد  هم در را عرفان و تجربه وحی،

 هنر و اجتماعی علوم و انسانی علوم بستر بر ،پیش از بیش مهندسی و تجربی علوم آینده، در. بپردازد انسانیت خدمت
 عنوان به .بود خواهد خود وجودي ظرفیت نهایت سمت به توحیدي دار جهت حرکت حال در موجودي هر و ،بوده
 همین از آینده در) ماهوي( جوهري مکانیک گیري شکل و کوانتومی مکانیک به نیوتنی مکانیک ابرانگاره تحول مثال
 .است تفسیر قابل منظر

 اصالت بر مبتنی گذشته در است، مهندسی علوم اساس و تجربی علوم پیشرفت پایه که ریاضیات :ریاضیات آینده -2
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 به عناصر، رابطه اصالت بر مبتنی جدید ریاضیات ،گذشته هاي دهه در که حالی در بود "جسم ریاضیات" ذات،
 و اراده بر مبتنی ریاضیات مرور به موجود، ریاضیات هاي محدودیت به توجه با و گشت تبدیل "حرکت ریاضیات"

 ساختارها معماري و کنشگر انسان رفتارهاي تبیین براي "رفتاري ریاضیات" و گرفت خواهد شکل انسان اختیار
 تکاملی، هاي بازي زمینه در اخیراً آنچه. یافت خواهد تکامل حکمرانی ساختارهاي مهندسی براي) نظامات هندسه(

 براي اي طلیعه توان می را است گرفته شکل... و نرم هاي سیستم و نرم عملیات در تحقیق مبنا، عامل سازي شبیه
 نظام به "بازار در رقابت سازوکارهاي و دولت ساختار" از حکمرانی نظام هویت تغییر. کرد تلقی "رفتاري ریاضیات"

 سطوح در ") بنگاه( بازار مردم، دولت، نظیر مختار کنشگران همکاري و تعامالت  شبکه" از متشکل حکمرانی
 .است ارزیابی قابل راستا همین در محلی و ایالتی ملی، المللی، بین

 فساد و صالح به وابسته آن هاي گیري جهت و بوده "ابزاري فناوري" گذشته در ها فناوري :ها فناوري آینده -3
 ثمره ،شیمیایی و اي هسته هاي سالح تولید اي، گلخانه گازهاي انتشار محیطی، زیست هاي آلودگی که بود آن بکارگیرنده

 در ها انسان و شد چیره بشر توسط یافته توسعه هاي فناوري بر "تکنوپولی" رویکرد گذشته هاي دهه در. است بوده آن
 سبک در تغییر با ،....و ها اي رسانه چند ماهواره، اینترنت، چون فرهنگی هاي فناوري و گرفتند قرار ها ماشین اسارت
 و دهند تغییر را آنها افکار حتی و نمایند تسخیر را آنها ترجیحات نظام و گرایشات توانستند افراد، از بسیاري زندگی
 اي گونه به هستیم متخاصم دول بین نرم هاي جنگ به سخت هاي جنگ تبدیل و نرم هاي فناوري قدرت شاهد امروزه

 و ها انسان خاطر آرامش کنندهتامین باید قطعا آینده هاي فناوري. است گرفته قرار جدي مخاطره در بشریت امنیت که
 و عدالت حاکمیت بشریت، فکري و روحی بلوغ مستلزم مهم، این. باشد بشري جوامع در امنیت و صلح برقرارکننده

 گردانندگان و جهان کشورهاي قاطبه بر حاکم هاي هیأت در موجود تفرعن و ها جوئی برتري ها، طلبی افزون از رهایی
 هاي پیشرفت و فناوري و علم روندهاي نقشه به اگر خوشبختانه. است چندملیتی هاي شرکت و ها تراست و ها کارتل

 تشکیل و ستمگر هاي ابرقدرت چنگال از رهایی هاي زمینه کردن فراهم حال در بشر نمائیم، توجه اخیر سالیان فناورانه
 .است ساالر شایسته و شفاف عادالنه، حکمرانی نظام با جهانی جامعه

 و "عمر تمام براي یادگیري" آینده، براي محتمل سناریوي یک حداقل: آموزشی هاي فناوري و وکارها کسب آینده -4
 به مشاغل یادگیري" همچون رقیبی سناریوهاي گرچه. است بشریتمستمر  تکامل براي بلکه کردن، کار براي فقط نه

 حد در یادگیري" سناریوي یا و سریع، تحول حال در وکارهاي کسب رقابت در موفقیت و "تغییر حال در سرعت
 قابل آینده براي نیز ") ایران پرورش و آموزش براي نهم پایه تا اجباري تربیت و تعلیم مثالً( ها دولت آموزشی الزامات

 حال در باید مدام بشر الزاماً و کرده تغییر نیز زندگی نیازهاي فناورانه، تغییرات تبع به هرحال، به اما. هستند تصور
 ها یادگیري این واسطه به. باشد تغییر حال در دائماً اشتغاالت طریق از معاش تأمین یا و روز به زیستن براي یادگیري

 .باشند کار بازار تغییر حال در دائماً نیازهاي پاسخگوي تا شوند متحول باید آموزشی هاي فناوري که است

 یادگیري، هاي مهارت انتقادي، تفکر و مسئله حل هاي مهارت: نظیر هاییتوانمندي کسب براي تقاضا آینده در
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 حل رهبري، و مدیریت تیمی، کار( اجتماعی و خانوادگی شخصی، زندگی سبک هاي مهارت ارتباطی، هاي مهارت
 پاسخگوي باید آموزشی نظام که دارد وجود ،....و نوآور، اقتصاد و دیجیتال اقتصاد براي موردنیاز هاي مهارت ؛)تعارض

 .باشد آن

 نهاد مردم جهانی حکمرانی هاي شبکه گیري شکل ، چین بالك ،5 نسل موبایل اشیاء، اینترنت چون  فناورانه هاي پیشرفت
 و نعمت وفور مشارکت، شفافیت، عدالت، از مملو اي آینده براي امیدآفرین روند از هایی نشانه تواند می همگی.... و

 .باشد بشري جامعه تکامل و ها انسان زندگی در برکت

 به باید ما ایران و هاست حوزه این در صحیح گذاري سیاست انگیزي، شگفت دنیاي چنین براي ها ملت آمادگی الزمه
 نیز و مربوطه هاي رشته توسعه با و اخیر سالهاي در خوشبختانه که ورزد، اهتمام امر، این در زبده متخصصان تربیت
 "فناوري و علم سیاست" فصلنامه نقش میان، این در و شده برداشته خوبی گامهاي معتبر، علمی مجالت و کتب انتشار

  .است بوده انکار غیرقابل است، آن محصوالت از هم حاضر نامه ویژه که
 :نامه ویژه این مورد در نکاتی اما و
 گفت تبریک باید را آن اصلی فعالیت موضوع راستاي در محتوا هدفمند تولید براي فصلنامهاین  فعال رویکرد اول، -

 تحصیالت دانشجویان پراکنده تولیدات از گلچینی که است آن علمی مجالت اغلب در موجود انفعالی رویکرد که چرا
 مقاالت داوري به صرفا و بپذیرند هستند، آن چاپ و مقاله نوشتن نیازمند شدن التحصیل فارغ خاطر به که تکمیلی
 باید علمی مجالت که است نظریه این تجربه دنبال به "فناوري و علم سیاست" فصلنامه اما. بپردازند واصله

 فعالیت حوزه دانشجویان و استادان پژوهشگران، گذاران، سیاست مدیران، به را آینده تحوالت از راهنمایی هاي سیگنال
 .دهند نشان خود

 همه گویی که است اي گونه به مقاالت چاپ و ویراستاري انتخاب، تا فراخوان براي موضوعات جامعیت دوم، -
 ها روش تا فکري و فلسفی مبانی از نوآیند؛ روندهاي و پژوهی آینده تا تاریخچه از محتوا تولید براي ممکن هاي عرصه

 تا بنیادي تحقیقات از محلی؛ و اي منطقه تا جهانی هاي عرصه از عملکرد؛ ارزیابی تا گذاري سیاست از الگوها؛ و
 از تشویق؛ و هدایت تا نگاري ره و مقررات تدوین از مالی؛ تا اخالقی هاي جنبه از بازار؛ تا نهادسازي از اي؛ توسعه
 هاي نظام تا ملی نظام از موفقیت؛ براي ها سیاست تدوین تا شکست علل و ها چالش  واکاوي از عرضه؛ تا تقاضا طرف
 بکارگیري تا انتخاب و بندي دسته فناورانه؛ یادگیري تا فناوري انتقال از وکار؛ کسب هاي سازگان بوم تا بخشی و اي منطقه

 از مالی، تأمین تا فکري مالکیت حمایت از داخلی؛ توانمندي از استفاده حداکثر تا خارجی گذاري سرمایه از ها؛ سیاست
 فناوري علم، کانونی موضوع حول را... و نوآوري اجتماعی پیامدهاي تا باز نوآوري از ها؛ پژوهشگاه تا ها دانشگاه نقش

 توسط چند هر آن، قطعات که آمده پدید رنگارنگ و تکه چهل پازل یک ترتیب، این با. گیرد می دربر نوآوري و
 .اند آورده پدید را یکپارچه اندازي چشم و هستند هم مکمل کامالً اما اند، شده نوشته متعدد و متفرق نویسندگان

 محترم سردبیر زحمات پاس به لیکن است نشریه کانونی محور حول ولی گسترده بسیار موضوعی تنوع آنکه با سوم، -
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مطالب  کاهش و مقاالت سایر با همپوشان مطالب حذف براي و گردیده مرور بارها مقاالت از یک هر وي، دستیاران و
 داشته برگشت و رفت نشریه اندرکاران دست و مقاله هر نویسندگان بین مقاالت بارها ها، متن شدن یکدست و تکراري

 .گردد عرضه مرتبط هاي رشته دانشجویان خصوصاً و حوزه این علمی جامعه به غنی و همگون مجموعه یک تا

 افراد و شد منتشر 97 پائیز اوایل در عنوان 37 حاوي و تنظیم سردبیر توسط مربوطه فراخوان که است ذکر به الزم
 مقاله 2 در توانست می حداکثر نویسنده هر. دهند ارائه پیشنهادیه مربوطه، عناوین براي 97 پائیز پایان تا توانستند می

 2 توانست می حداکثر هم مقاله هر و) شود جلب نظران صاحب مشارکت بیشترین که هدف این با( کند مشارکت
 هاي پیشنهادیه به توجه با). شود جلوگیري مقاالت در افراد صوري مشارکت از که هدف این با( باشد داشته نویسنده

 زمستان روز اولین در ها پیشنهادیه بررسی نتایج مفید، و جدید عناوین برخی شدن پیشنهاد نیز و عنوان هر براي رسیده
. شد آغاز 97 اسفند انتهاي از مقاالت بررسی و دریافت. شد پذیرفته عنوان 43 براي پیشنهادیه 43 و گردید، اعالم 97
 نهایتاً. کردند تغییر آنها نویسندگان یا و حذف عناوین، بعضی کیفی، هاي حداقل یا زمانی سقف رعایت عدم علت به

 .شد بسته مقاله 40 با نامه ویژه و گرفت صورت 98 بهار پایان در مقاله آخرین چاپ تأیید

 اعمال با بوده، مقاله نگارش موضوع پیرامون بشري دانش هاي یافته آخرین از استفاده بر تالش آنکه با چهارم، -
 بر مشتمل تا شده تالش و دربردارد را عزیزمان کشور از موردي مطالعه یک بر مشتمل مقاله هر سردبیر، سیاست

 را مانکشور در نوآوري و فناوري علم، هاي سیاست واقعی وضعیت از جامعی منظر بتواند تا نباشد تکراري هايکیس
 هر از ارائه قابل فایلهاي تهیه نیز و فارسی ادب فرهنگستان مصوب فارسی واژگان از استفاده عالوه، به. نماید ارائه نیز

 .است نامه ویژه تقدیر قابل و بارز نکات از تدریس، در تسهیل براي مقاله

 یا توانمند اي آموخته دانش یا متجرب مدیري یا نامهب نظري صاحب خود نوبه به یک هر مقاالت نویسندگان پنجم، -
 در ها اندیشکده و ها دانشگاه ها، پژوهشکده و ها پژوهشگاه ،گذاري سیاست مراکز در که هستند برتر دانشجوئی

 نزدیک از را واالمقام نویسندگان این اغلب. هستند اسالمی جامعه خدمت در نوآوري و فناوري و علم هاي عرصه
 قلم و اندیشه صاحبان همه طلبیدن مشارکت به که دانممی و واقفم خوبی به آنان فضایل و ها توانمندي به و شناسم می
 جامع، المعارف دایره یک تدوین براي نظر صاحب و اندیشمند تعداد این آوردن کار پاي و تخصصی حوزه این در
 ین بابت،ا از باید همگی که است فصلنامه همکاران و محترم سردبیر اثرگذار نفوذ و پشتکار حاصل کاربردي، و روز به

 .باشیم متعال قادر خداوند شکرگزار

 بر که اند داشته مشارکت کشور نظران صاحب و پژوهشگران ترین برجسته از نفر 56 تعداد حاضر، مقاله 40 تدوین در
 :است زیر نفر 6 آن از سهم بیشترین بودن، مسئول مؤلف و بودن اول نفر مقاالت، تعداد اساس

 میرعمادي ایمان دکتر: اول رتبه

 سوزنچی ابراهیم دکتر و میرعمادي طاهره دکتر: دوم رتبه

 موسوي آرش دکتر: سوم رتبه

 فرتاش کیارش دکتر و علیزاده پریسا دکتر: چهارم رتبه
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 جمعاً( دیگر دستگاه و مؤسسه 4 و تحقیقاتی مرکز و پژوهشگاه 8 دانشگاه، 11 تعداد مقاله، 40 این تدوین در همچنین
 :اند کرده مشارکت بیشتر یا مقاله 4 در زیر سازمان 6 آنها، بین از که اند، داشته مشارکت) سازمان 23

 طباطبائی عالمه دانشگاه: اول رتبه

 شریف صنعتی دانشگاه: دوم رتبه

 مدرس تربیت کشور و دانشگاه علمی سیاست تحقیقات مرکز: سوم رتبه

 فناوري مطالعات پژوهشکده و ایران صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان: چهارم رتبه

 سابقه واحد، و یکپارچه متن یک تهیه براي تحقیقات مراکز و ها دانشگاه بین گروهی کار از حجم این رسد نمی نظر به
 .باشد داشته

 کوشا و دانشمند همکار از را نوآوري و فناوري علم، گذاري سیاست اندرکار دست جامعه و خود ویژه تشکر ،ششم -
 طرح دریافت تا فراخوان تنظیم زحمت که مدرس تربیت دانشگاه تمام استاد نوري قاضی سپهر سید دکتر آقاي جناب

 شکرانه به و نموده اعالم نمودند، تقبل را وزین و جامع نامه ویژه این نهایی تنظیم تا ویراستاري ارزیابی، و پیشنهادیه
 را ایشان ناپذیر خستگی هاي تالش. دارم ایشان براي خیر امور همه در گشایش تقاضاي متعال، خداوند از خدمت این
 به و ام بوده پذیرا دل و جان از ایران صنعت و علم دانشگاه در دکترا تا کارشناسی از دانشگاهی تحصیالت دوران در

 .واقفم خوبی به امروز دانشمند و عالم طالب همیشه دانشجوي این توانمندي و استعداد

 عرصه در را خویش کوچک ظاهر به ولی خیر نیت با و درست کارهاي که دانم می الزم را مطلب این یادآوري پایان در
 به خدمت در و گردد فراوان اثر منشاء تواند می خداوند، خواست به که چرا بدانیم قدر ،نوآوري تا فناوري و علم

 "تکنولوژیکی و صنعتی توسعه ریزي برنامه" درس ارائه که نداشتم را آن تصور هیچگاه. باشد آفرین نقش مردم و جامعه
 سید چون اي زبده دانشجوي دکتراي رساله تعریف با فناوري و علم گذاري سیاست براي پژوهش آغاز و دانشگاه در

 ضمن پایان در. بیاورد ارمغان به علمی جامعه براي را پیامدهایی و آثار چنین روزي بتواند نوري، قاضی سپهر
 تا فناوري علم، گذاري سیاست عرصه اندرکاران دست همه براي روزافزون موفقیت آرزوي الهی، درگاه به شکرگزاري

 اقتدار که روزي امید به دارم، نشریه این اندرکاران دست و مجموعه این مقاالت نویسندگان خصوصاً و نوآوري
 فرهنگ و اسالمی هاي آموزه هدایت تحت بشري هاي فناوري و علوم هاي پیشرفت پرتو در ایران، اسالمی جمهوري

  .باشد حاضر عصر در اسالمی نوین تمدن گذاري پایه بتواند ایرانی
 احمدي علی علیرضا

 ایران صنعت و علم دانشگاه صنایع مهندسی و پیشرفت مهندسی هاي دانشکده استاد


