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تبیین ویژگیها و خصوصیات الگوی علم وفناوری پیشرفت مبتنی
بر بیانات مقام معظم رهبری
قربانعلی محمدینژاد ،1مصطفی صالحی کجور

چکیده
پیشرفت بدون برخورداری از علم و فناوری غیرممکن استت علتم و فنتاوری عنصتر قتدرو و مو تد
ثروو می باشد که توان انجام امور مادی بر آن نهاده شده است علم و فناوری زمینهساز اقتدارملی و
بینا مللی همۀ ملت ها و کشورهاست هدف اصلی ا گوی پیشرفت ،تکامت متادی و معنتوی اناتان
منطبق با فطرو ا هی است و با اقتدار علمی فناوری میتواند به اهداف عا یه خود نای شتود علتم و
فناوری نیز نیازمند یک ا گوی معین است این ا گو بایاتی رابطۀ ماهوی و صوری بتا ا گتوی اصتلی
داشته و تحققآفرین اهداف و مقاصد آن باشد تعیین اجزا ،عناصتر و ارکتان ایتن ا گتوی مهتم کته
ارتباط ناگااتنی بتا عرصته هتای تفکتر و معنویتت از یتک ستوی داشتته و از گترف دیگتر بنیتان
عرصهزندگی بر آن استوار میباشد؛ بر صاحب نظران و اندیشمندان پوشیده نیات بترهمین استا ،
دقت در تبیین ارکان و هداف آن هماو با ا گوی پیشرفت ایرانی-اسالمی باتیار اهمیتت دارد ایتن
مقا ه به دنبال تبیین مبانی منطقی و تعیین خصوصیاو و مؤ فههای گوناگون ا گوی علم و فنتاوری
است روش تحقیق این مقا ه ،بررسی تبیینی آیاو ،روایاو ،بیانتاو مقتام معظتم رهبتری و نظتراو
کارشناسی است
واژههای كلیدی :ارکان ا گو ،تمایزاو ا گو ،مبانی ا گو ،ا زاماو ا گو

 1سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورn4amiry@mporg.ir ،
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 .1مقدمه
جوامع مختلف هریک به تنهائی یک نظام کالن تعریف میشوند که از نظامهتای فرعتی
گوناگونی برخوردارند زیرنظامهای متنوع در هر نظام کالن به مثابه اجتزای آن هاتتند کته
هدف مشخصی را تعقیب می نمایند تا درمجموع مقاصد مورد نظر جامعته را محقتق ستازند
نظام علم وفناوری یک نظام فرعی مهم و محوری میباشدکه به وزان نظام متفکتر در وجتود
اناان است
تاکید اسالم بر علم آموزی فارغ از بعد زمانی و مکانی و ارزشی کته بترای جوینتدگان
دانش قائ شدهاست اهمیت و محوریت علم و فناوری را در اسالم مبرهن مینماید تعمیتق
علم و ارتقاء فناوری هدفی است که با ارتقاء علمی اناان و فعلیت قواب اناانی محقتق متی
شود در این راستا؛ مدیریت و برنامهریزی موجب هدفمندشدن جریان تو یتد در نظتام علتم
وفناوری می شود با توضیح این  ،علم و فناوری یک نظام متیباشتد کته همزمتان بتا ستایر
نظام های اجتماع ارتباط متقاب و متناظر دارد این موضوع با این استدالل تقویتت شتده کته
تو یداو و دستاوردهای هریک از نظامهای جامعه بایاتی منابع ورودی نظامهای دیگر واقتع
شوند ارتباط چندسویه نظامهای مختلف کشور امری حیاتی است که توجه جدی ماتووالن
و برنامهریزان کشور را می گلبد
ارتباط نظام های مختلف جامعه بدین معنی است که خروجتی هتا و دستتاوردهای هتر
نظام باید مرتفع کننده نیازهای سیاسی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگتی جامعته از گترف و
نیز رافع احتیاجاو خود نظام های مذکور باشد بر همین استا  ،تربیتت و آمتوزش نیتروی
اناانی نظریه پرداز ،متخصص متبحر ،و فناور دستتاوردهائی استت کته بته منظتور برگترف
نمودن احتیاجاو نظام های دیگر در تعهد نظام علم و فناوری میباشد پیونتد ایتن نظتامهتا
سبب ارتقاء علمی جامعه شده و منابع اناانی با گشودن مرزهای نوین در دانش و فنتاوری و
افزایش تو یداو علمی زمینه کاب مرجعیت علمی و اقتدار کشور را فراهم می آورند
 .2بحث و بررسی
رشد علمی و تکام اناان با هم الزم و ملزوماند یعنی تکامت بتدون علتم و عتا م
شدن بدون تکام غیر م مکتن و دو روی یتک ستکه هاتتند هتدف تعتا ی اناتان تبتدی
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قابلیتهای اناان به استعداد با فع میباشد پیشرفت در ابعاد گوناگون قاب انتدازهگیتری و
سنجش بوده و می تواند معیار قضاوو قرار گیرد پیشرفت تجام یا تجاد رشد علمتی بشتر
بوده و فناوری گیفی از گاتره تو ید ابزاریهای مورد نیاز می باشد پیامتد حتمتی تعتا ی و
تکام اناان پیشرفت در ابعاد متنوع است که تتالش ماتتمر  ،عمیتق و انیتق اناتان را در
زوایای مختلف نشان می دهد وظیفه حکومت اسالمی مرتفع ساختن موانع  ،برگترفکننتده
نیازهای افراد و ایجاد شرایط تحقق جامعه مهدوی منتظر ظهور است عالوه بر این ،عملکترد،
اقداماو و آثار این ا گو و بردارهای حاص از اجرای آن ،نته تنهتا بازدارنتده و خنثتیکننتده
نتایج ا گوی کلی و فرعی نیات؛ بلکه باید تاهی و تاریعکننده آنها باشد
حکومت ها در اثر دستیابی به علم و فناوری قدرو یافتته ؛راهبتری و هتدایت نمتودن
افراد نظریهپرداز را مورد توجه جدی قرار داده و اندیشه پردازان و متفکران را به آینده پژوئی
رهنمودشدند تا حاب شرایط ملی و جهانی آیندهای را که باعث استتحکام و تعمیتق مبتانی
قدرو دو ت میشودرا به ارمغان آورد دو ت با جذب ،تشویق و مدیریت نوآوران و مخترعتان
را واداشتند فنتاوری هتای متورد نیتاز بترای دستتیابی و تحقتق آینتده متورد نظتررا بیانتد
بدینمنظور حکومت های پیشرو در آینده نمائی ا گوی علوم و فناوری مناسب و الزم را ذیت
نظام آموزش و پژوهش گراحی و اجرائی مینمایند
موفقیت کشورهای پیشرفته در زمینه بهرهمندی از نوابغ کشورهای در حال توستعه بته
علت تقلیدی است که نظام های آموزشی این کشتورها دارنتد و درتمتامی ستطوم و مراحت
آموزشی و نیز شیوههای انجام پژوهش و فناوری از آنها نمونهبرداری مینمایند در این گونته
کشورها حتی عناوین پژوهش و محصوالو فناوری مقارنت زیادی با کشورهای توستعهیافتته
دارد پذیرش و تائیتد کارهتای علمتی و فنتاوری کشتور هتای در حتال رشتد بتا مرجعیتت
کشورهای پیشرفته می پذیرد که باعث ارتقاء جایگاه متخصصان علمی آنتان متیشتود ایتن
اقدام دسترسی کشورهای پیشرفته را به منابع  ،ذخایر و اسرار علمی کشتورها را میاتر متی
سازد
علم مبتنی برکشف و به فعلیت رسانیدن قواب مادی و غیرمادی جامعه بوده و در ابعاد
فردی و جمعی دانشبنیان و بصیروپرور میباشد ا گتوی علتم و فنتاوری بایتد همته افتراد
جامعه را شام شده و آثار و تبعاو آن نیزنصیب همگان گردد پرورش و پژوهش و فنتاوری
در نظام آموزشی مبتنی بر توسعه هدفگذاری و راهبری می شود بدیهی است خروجیهتا و
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محصوالو فکری و عملی این نظام موافق این خواستهها بوده و برهمین نهج ،یافتتههتای آن
مورد سنجش ،قضاوو و ارزشگذاری قرار میگیرند علم متکف نظریهپردازی و آیندهستازی
و فناوری عملیاتی نمودن و اجرایی ساختن نظریاو علمی را در ا گوعهده دارند ا گتوی علتم
و فناوری اسالمی اتخاذ رویکردی علمی بترای تعتا ی و فنتاوری موظتف بته تو یتد کاالهتا و
خدماو مورد نیاز جامعه و اناان می باشد در نتیجه ،ا گوی علم و فناوری اسالمی پیشترفت
با نمونه و مشابه آن در غرب به د ی تمایز بینشی حاکم تفتاوو دارد ایتن موضتوع دال بتر
عدم استفاده از تجارب و یافتههای بشری در این زمینه نیات بلکه متوجه به اهداف متعتا ی
اناان در این نشوه وجودی است که اناان در آن موظف بته تکامت و کاتب فضتای ا هتی
میباشد ثمرهی پیشرفت باید تعا ی و نی به مقام خلیفه ا هی برای اناان باشد ا گوی علتم
و فناوری باید هدف های اصلی و فرعی ،راهبردهای و روشها ،شیوههتا و اقتداماتی عملتی را
مشخص نماید که مرتفعکننده نیازها و دشواریهایی بوده و نی بته حیتاو گیبته و جامعته
مهدوی منتظر ظهور را فراهم میسازد
نظام علم و فناوری باید برای تکام فرد بر تحریک قوای اناان تأکید نموده و در قبتال
جامعه وظیفه خود را از دو جهت نمایان و عملی سازد:
اول :ارتقاء بصتیرو و دانتش بنیتانی افتراد را ستبب شتده و دیتدگاههتا ،نظتراو،
خواسته ها و نیازهای جامعه براسا دستتوراو استالمی بازستازی و بتاز تعریتف شتود و در
نتیجه ،روند متکام شدن جامعه را تاهی و تاریع نماید
دوم  :نیازهای مادی غیر حقیقی اناان را به منظور حفظ تعادل و اناجام جامعته
باید مرتفع شود فناوری نباید صرفاً به دنبال تو ید هر وسیله ،خدمت و کاالهایی باشد بلکته
باید جهت فناوری با نیازهای واقعی فرد و جامعه منطبق و نیازها و احتیاجاتی که بتا مرتفتع
ساختن آنها نی به کمال اناانی حاص میشود را ظاهر سازد
ابداع ایدهها و نی به نظریاو نوین و نیز تتداوم آینتده نمتایی و آینتده نگتاری جدیتد
هدفی است که با چشمانداز و مقاصد ا گوی پیشرفت هماو و هماهنگ باشتد آینتدهجتویی
نظری و آیندهسازی منطبق بر نظریاو جدیدی خواهد بودکه منشاء اسالمی_بومی داشتته و
آینده پردازی آن منطبق بر دین  ،دستاورده هتا و ثمراتتی خواهتد بتود کته در بختش علتوم
نظری -گبیعی باید محقق شود
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نتایج علم و فناوری و ثمراو نوآوری باید وسیله تاریع امور بوده و مفتام اوقاو اناتان
و آزا دی او از پرداختن به امور معیشتی باشد به نحوی کته اناتان قتادر باشتد متدو زمتان
بیشتری از وقت خود را صرف خودشناسی و خداشناسی نموده و بتواند به گور عمیق و انیق
در تکام و مراتب مختلفه آن بکوشد
نظام آموزش موجود به گونه ای است که همت و تالش نظام بر این محتور قترار گرفتته
که حجم معینی از اگالعاو و تجارب مدون بشری را براسا یک مدل گبقهبندی شتده بته
صورو یک گرفه از معلم و استاد به دانشآموز و دانشجو گتی یتک متدو مشتخص انتقتال
می دهند این نظام به نحوی استقرار یافته است که در شرایط معمول افراد اناتانی بته گتور
خودآگاه یا غیرآگاهانه محیط در آن هاتند و این نظام برای آنهتا تعیتین تکلیتف متیکنتد
معایب این نظام را میتواند به قرار ذی خالصه نمود:
 -1زایش اندک افکار و نظراو؛ تقلیدی بودن نوع ،مراح و روشهای آموزشی ،رعایتت
چارچوب ها بازدارنده موجب عقیمی اندیشه است تلنبار شدن انواع آموزشها ،وجود مراحت
و شیوه های غیرضرور و بازدارنده ،ا زام به رعایت روشهای توصتیه شتده ،بته بنتد کشتیدن
اوقاو و افکار و سلطه ی افکار فاقد اثربخشی سبب ممانعت از ابراز نظراو و دستت یتابی بته
علم و فناوری می گردد
-2تعریف نیازها براسا وارداو کاالها ،محصتوالو و ختدماو جدیتد مصترفی و تزوم
یادگیری مهارو های سطحی به منظتور مرتفتع ستاختن احتیاجتاو ناشتی از ورود فرهنتگ
وارداتی نو بدون نیازهای واقعی و حقیقی کشور در سطوم مختلف است
-3غفلت و فراموشی از حرف و مهاروهایهای ملی؛ ورود سبکهای غربتی زنتدگی بته
دنبال هجوم فرهنگهای خارجی و به حاشیه رانده شدن مهاروهای ستنتی و ملتی ،مقابلته
تواناییها و استعدادهای جامعه با مقرراو وضع شده جدید بته جتای ارتقتاء توانمنتدیهتای
تجربی
-4جزئی و ناقص بودن آزمایشگاهها ،آموزشها ،تحقیقاو؛ آموزشها ،آزمایشهتا باتیار
ساده که بهره وری اندک دارند بخشی از تحقیقاو به سرعت و در کوتتاه متدو انجتام متی
گیرند به نوعی که عنوان تحقیق شایاته آنها نیات
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-5ثمره اندک پژوهش ها؛ بخشی از تحقیق ها ظاهری مناستب داشتته و تی اثربخشتی
الزم و مناسب ندارد اقدام آموزشی و تحقیقی و آزمایشی در صورو جدید بودن بایتد وجتوه
ممیزهای با موارد قبلی داشته باشد فارغ از این که منتج به بازدهی شده باشند
-6آموزشهای فنتی و مهندستی فقتط قابلیتت شتناختی کتاربری و مصترفی کاالهتا و
محصوالو را داشته و در نهایت زمینه تعمیراو در حین استفاده را در پتی دارد ایتن مرتبته
آموزشی نمیتواند دسیابی به مراتب علمی باالبرای دانشجویان داشته باشد
الزم به ذکر است که علم با تطهیر و تالش فعلیت می یابد و به نتایج متوردنظر منتهتی
می شود برهمین اسا حاکمان سعی دارند که عا مان را در اختیتار ختود گیرنتد و از نشتر
علم و فواید آن در غیر خواسته های خویش ممانعت به عم آورند تا از این گریق پایتههتای
قدرو و حکومت خود را ماتحکم نماید
نگرش به موضوع علم در مکاتب مختلف و اسالم از ابعاد گوناگون تفاووهایی دارد کته
این اختالف نگرشها در برگزیدن رسا تها ،انتخاب اهداف ،اتخاذ رویکردها و فواید ناشتی از
آن موثر میباشد اسالم چون با هدف تعا ی اناان آمده؛ علمجویی را بر اناان فتر و نشتر
آن را وسیله پاکی و رشد علمی را منوط به گاترش معارف و داناتههتا نمتوده استت علتم
ابزار دستیابی به مدارج عا یه اناان و تخلق به اختال ا هتی در استالم استت کته از گریتق
خدمت بیمنت به خلق میار میباشد
مقایاه مؤ فههای علم می تواند تفاوو صوری و ماهوی را در دو نگرش استالمی و غیتر
اسالمی مشخص سازد این امر به تعیین خصوصیاو و ویژگی های ا گوی علتم وفنتاوری بته
صورو دقیقتر کمک میکند مو فههای مهم قاب قیا در جدول ذی درج شدهاست:
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جدول  :1مقايسه تطبيقي مولفههاي علم از منظر اسالم
نگرش غیر اسالمی

ردیف

مولفههای علم

نگرش اسالمی

1

جایگاه وجودی

جوهر

2

دامنه ادراک

درک کلیاو و دستیابی به جزئیاو

درک روابط جزئی و سطحی

3

ثمره علم

فعلیتیابی قواب و خدمت به جامعه

به خدمت گرفتن اناان و منابع

عر

4

نقش

تعمیق معرفت توحیدی

شناخت مادی و اکتااب قدرو

5

کاربرد

بهرهمندی از مواهب برای عبودیت

ابزار تالط و نماد تکبر

6

حدود و ثغور

بدون حد و الیقف ظ علم ا هی

محدود ،بنباتپذیر و نهایتپذیر

7

منشاء

درون اناان

بیرون از اناان

8

ترویج

ضروری نشرو عام تزکیه

عدم دسترسی دیگران

9

ضرورو ارتقاء

توامان و به موازاو با اناان

منفک ،خطی و جدای از اناان

11

ارتباط با عم

الزم و ملزوم یکدیگر

جدائی از یکدیگر

11

هدف غائی

دارا شدن

داناشدن

12

رابطه با اخال

رابطه مثبت و ماتقیم

13

گر تحصی

تزکیه و تعلیم ،اخالص ،سعی

قاب اغما
جاتجو  ،تالش،ثبت تجارب

14

استمرار

همه عوا م

دنیا

15

پیامد

ساختن روم و جام

دستیابی به جایگاه برتر قدرو و ثروو

16

گاترده

نا محدود

محدود شدن به داناتنی های مقید

18

افق زمانی علم

از ی و ابدی

محدود به حیاو اناان در دنیا

19

تکلیف

ماوو یت آور

فاقد تکلیف

21

علم و ایمان

غیر قاب تفکیک

قاب تفکیک

 .3گزیده بیانات مقام معظم رهبری در عرصهی علم و فناوری
برگزیدن مقاصد کوچک و پیمودن مایری که تاکنون علم و فناوری رفته است هتدفی
نیات که یک کشور آزاد و ماتق و اسالمی داشته باشد تأکید فراوان اسالم بر علمآمتوزی
و نشر آن و ا زام جمهوری اسالمی ایران بر ارتقاء جایگاه علمتی و فنتاوری ختود بته منظتور
رسیدن به رفاه و آسایش و امنیت داخلی و جهانی که خصومت بدخواهان را مرتفع نمایتد و
تهدیداو را به فرصتها بدل سازد آرمانی است که بایاتی در اهداف علمی و فنتاوری بتدان
پرداخته و دسترسی به آن از گریق علمی و با کمک فنتاوری هتای نتوین در ستطح جهتانی
فتراهم آیتتد بتتدیهی استتت ورود بتته حتتوزههتتای جدیتتد علمتتی از گریتتق گاتتترش تفکتتر و
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اندیشه ورزی در ابعاد گوناگون جهان مادی جمالو کلیدی برگزیده از نظتراو مقتام معظتم
رهبری در عرصهی علم و فناوری به شرم زیر استخراج شده است:
ارزش مطلق نبودن علم ،فناوری و صنعت
-1
ماوو یتآور بودن علم
-2
ممزوج بودن علم با عدا ت ،حلم و خطرپذیری
-3
رابطه ماتقیم و مثبت علم با ایمان و تقوی
-4
یافتن راهح های ماائ جامعه از متن دین مبتنی بر عبودیت
-5
علم سازنده ذهن و فعالکننده مغز
-6
علم مقید به حدود و ثغور شرع و مانع تخطی اناان
-7
علم جوشنده از درون
-8
علم وسیله پیشرفت در خدمت اناان و تقرب ا هی
-9
 -11علم نیازمند برنامهریزی و مدیریت شدید
 -11علم بوجودآورنده قدرو ،ثروو ،اقتدار و آبرو
 -12علم ابزار پیشرفت ونشر عقاید
 -13علم بوجودآورنده عناصر و مو دهای خود
 -14علم ابزار معاش ،وسیله مقابله با ظلم و جاهلیت مدرن
 -15علم موجد شکوفایی استعدادها ،خالقیت و نوآوری ،پژوهش
 -16خروج از محاصره موجود از گریق فکر و علم تو یدی؛ شکات انحصار
 -17یافتن راههای میانبر و کشف نشده از گریق خطشکنی و مرزشکنی
 -18زوم بوجود آوردن ،ساختن و تو ید علم از گریق فتح افقهای جدید
 -19اندیشیدن با فکر خود و عم کردن با دست خود
 -21ابتکار و نوآوری علمی و فناوری مبتنی بر نیازها و اقتضائاو
 -21جرأو و قدرو علمی الزمه اجتهاد و نوآوری
 -22برقراری چرخه علم ت فناوری ت صنعت ت پیشرفت
 -23فرآیندی بودن رشد علمی از دباتان تا بعد از دانشگاه
 -24رواج اشکال کردن و پرسشگری
 -25کاربردی کردن تحقیقاو و اختراعاو
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ضرورو اندیشهورزی و نظریهپردازی
جاتجوی مبانی علوم اناانی در قرآن کریم
ابتنای پیشرفت بر علم و تو ید
تقویت ارتباط دوجانبه مراکز علمی با دستگاههای حیاتی و مهم
تأثیرگذاری در دنیا و مبادالو علمی با اتکاء به دانش تحقیق

 .4وجوه ممیزه الگوی علم وفناوری پیشرفت
ا گوی علم و فناوری جامعه اسالمی باید از وجوه ممیزه و متمایزی برخوردار باشد ،چرا
که همانندی و مشابهت ا گوی فناوری اسالمی با ا گوهای موجود ما را به مایرهای موجتود
هدایت میکند که ا زاما با اهداف جامعه اسالمی هماهنگی و مناسبت ندارد
ا ف -آینده جوئی منطبق بر شرع؛ آیندهجویی نظری و آیندهسازی منطبق بتر نظریتاو
جدیدی خواهد بودکه منشاء اسالمی_بومی داشتته و آینتدهپتردازی آن منطبتق بتر دیتن ،
دستاوردهها و ثمراتی خواهد بود که در بخش علوم نظری -گبیعی باید محقق شود
ب -هدف گذاری مبتنی برتعمیق معرفت ا هتی؛ ا گتوی علتم و فنتاوری بایتد براستا
معرفت ا هی و اناان شناسی هدفگذاری شود هدف ا گوی علم و فناوری نیت بته علتوم و
دستیابی به فنونی است که مرتفعکننده احتیاجاو اناان در ایتن ستیر ا هتی بتوده و ارتقتاء
جامعه به سوی تحقق حیاو گیبه و زندگی شیرین و گوار را به ارمغان آورد
ج -فناوری مبتنی بر توانمندی ا هی اناان؛ فناوری ،تجایم و تحقق عملتی نظریتاو و
ایدههای اناان و حدسیاتی است که باعث ارتقاء توانمندی و سهو ت انجام اقداماو میشتود
اناان می تواند نباو ،جماد ،حیوان و حتی اناان را تأدیب و تربیت کنتد تکامت اناتان در
صراط ماتقیم سبب ارتقاء و تعمیق علم و فناوری است
د -فناوری موجد زندگی مفید و شیرین؛ انتخاب اهداف ،برگزیدن راهبردهتای اصتلی و
محوری ،سیاستتگزاریهتا و در امتتداد آن فرآینتدها و روشهتای مترتبط و منتتج از آن بتا
ا گوهای موجود توسعه متفاوو باشد این پیامد مهم فناوری بایتد موجتد زنتدگی شتیرین و
گوارا باشد با وجود دستیابی بشر به فناوری فراوان نتواناته است زندگی شتیرین وگتوارائی
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برای افراد به ارمغان بیاورد بلکه برعکس د مشغو یها و دغدغتههتای اورا افتزایش داده کته
نتیجه آن واگرائی ارافد جامعه از یکدیگر میباشد
ه -پرهیز از تقلید ناآگاهانه در علم و فناوری؛ پیروی و تقلید از ا گوهای علتم و فنتاوری
موجود هرچند ممکن است با عنوان بومیسازی در نظامها و اجزای ریز آن بتا دستتاوردهای
علم و فناوری موجود متفاوو باشد و از گرفی از تجربیاو جهانی جهت امرار معاش و تتداوم
زندگی افراد جامعه که توقفبردار نیات
و -مو د فراغت برای خداشناسی اناان؛ علم و فناوری و ثمراو آن باید وسیله دستیابی
اناان به تکام و مفتام اوقاو او از پرداختن به امور معیشتی باشد به نحوی که اناان زمان
بیشتری از وقت خود را صرف مطا عاو خودشناسی و خداشناسی نموده تتا بتوانتد بته گتور
عمیق و انیق در تکام و مراتب مختلفه آن بکوشد
 .5ابعاد تدوین الگوی علم و فناوری پیشرفت براساس نظرات رهبری
5.1
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)11
)11
)12
)13
)14

مبانی
ارزش مطلق نداشتن علم ،صنعت و تکنو وژی
د ی رستگاری نبودن پیشرفت صرف علمی
نورانیت علم همراه با معنویت
دانش ابزار سعادو
توأمانی علم و دین
نبودن ارزشی فراتر از علم
دانش وسیله حفظ دین
زوم توجه به علوم غیر مادی
صرفنظر نکردن از علم به خاگر دشمن
سلطه علمی یکی از ارکان سلطهگری است
مقید به حدود و ثغور شرع و مانع تخطی اناان
دانش ،فناوری ،ابتکار و خالقیت فکر وظیفه اصلی ملتها
منتهی شدن مایرهای پیشرفت به علم
گشودن گرههای ریز و درشت زندگی ملت با علم و فناوری

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

 )15همراهی علم با ایمان و اخال
 )16علم در خدمت عدا ت و اناانیت
 )17عقیم و بیعاقبت شدن کارها به د ی تهیدستی در علم
 )18بهترین راه خدمت به کشور
 )11علم وسیله رشد ملی ،بشری ،اناانی و اوج گرفتن در محیط عام بشریت
 )21تعیین علوم اناانی به عنوان جهتدهنده و روم سایر علوم
5.2

ارکان

 -1نظریهپردازی و تو ید نظریه در همه امورزیربنائی و مقوالو اساستی؛ هتدف عتا م از
نظریهپردازی باید تاهی امور زندگی و دستیابی به ارتقاء ابعاد اناانی و غیراناتانی جامعته
میباشد
 -2ارتقاء علم نظری به فناوری با مالحظه نیازها واقتضاو ملی و بتین ا مللتی؛ فنتاوری
به دنبال یافتن راهح های اجرائی و عملیاتی و تو ید وسای و ابزاری است کته باعتث ارتقتاء
سطح رفاه و آسایش زندگی اناان است
 -3دستیابی به جامعه موردنظراسالمی-ایرانی؛ تالش نظری و عملی اندیشتمندان بایتد
در مایر تحقق تکام و ارتقاء فرد و جامعه با برگرف نمودن معضالو و کاستیها باشد
 -4ایجاد و ترقی ظرفیت علمی در فرد و جامعه؛ علمجتویی و حقیقتتختواهی نشتانگر
ظرفیتهای با قوه اناان میباشد و چون علم محدودیت ندارد این رونتد بته گتور ماتتمر و
پرشتاب تداوم مییابد
 -5آیندهنمایی و آیندهسازی تمدن اسالمی؛ جامعه اسالمی باید بر اسا خواست خود
منطبق بر اصول شرع و با هدف تکام اجتماعی فرد و جامعه آینده متورد نظتر را ترستیم و
استوار نماید
5.3
-1
-2

ویژگیها
شناخت و تشخیص قابلیتهای اناانی و منابع گبیعی
تعریف ،تدقیق قواب مادی و غیرمادی فردی و اجتماعی
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تعمیق و تانیق قواب مادی و غیرمادی فرد وجامعه
مدیریت و برنامهریزی کشف و ارتقاء قواب و استعدادهای اناانی
تعادلبخشی در بهرهبرداری استعدادها و فعلیتها برحاب نیاز جامعه
هدایت و جهتدهی قابلیتها ،استعدادها و فعلیتهای فرد و جامعه
ایجاد مناسبت و ماانخت بین قواب  ،استعدادها و فعلیت با نیازها
تبدی و ارتقاء تجارب به علم و ایجاد تراث علمی در ابعاد ملی و جهانی
مو د معنویت ،فرصت ،ثروو و قدرو
ا زاماو
ماوو یتآور بودن علم و فناوری
توامانی علم و تزکیه
جوشش درونی علم و فناوری
محوریت علم در دستیابی به قدرو نظامی ،ثروو و اعتماد به نفس
ترجمهای و تقلیدی نبودن علم و وارداتی نبودن فناوری
پیوند ناگااتنی با نوآوری
خطرپذیری و بردباری در تو ید
ایجاد و تقویت مقدماو و مو فه های تمدن اسالمی
گشودن آفا جدید علم و فناوری
ابداع نظریاو علمی و نوآوری در فناوری
اهداف
اداره امور کشور بر اسا مبانی علمی و پرهیز از غربگرائی
ارتقاء علمی و فناوری کشور با محوریت دانشگاهها و مراکز علمی
تبادل علمی با سایر کشورها و افزودن برعلم جهانی
ارتقاء نظریاو موجود وتو ید نظراو جدید در مقوالو اساسی و زیربنائی
جهتدهی سایر علوم مبتنی بر علوم اناانی
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 -6تو ید و معرفی دستاوردهای علمی و فنی در سطح جهانی
 -7تعام فرآیندی نظام علمی و آموزشی کشور از دباتان تا بعد از دانشگاه
 -8نوآوری رویکردهای آموزشی و پژوهشی جهت فعال نمودن ذهن و مغز
 -9ورود به علوم جدید به منظورشکاتن انحصار علمی در جهان
 -11آرمانگرایی در علم با تالش در خلق علوم و فناوریهای نوین
5.6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
5.7
-1
-2
-3
-4

سیاست
تقویت نیروی اناانی ،روش های آموزشی ،مراکز وتجهیزاو آموزشی
مدیریت علمی مبتنی بر نقشه علمی کشور
محوریت عدا ت و اناانیت با هدف مرتفع نمودن نیازهای حقیقی و ا هی
تکریم دانشمندان و ارتقاء جایگاه معنوی افراد در جامعه
ماتند نمودن فرآیندها و شیوههای انجام اقداماو و فعا یتها
تبیین منطقی اندیشهها و تعیین و تعریف دیدگاههای اسالم
محوریت کاب علم دراستفاده از دانش ،تجارب علمی و فناوری دیگران
محوریت علمی در صادراو و وارداو با کشورها
تعیین فرآیندی یکپارچه ،هوشمند و پویای رشد علمی
ارائه فناوریهای نو به منظورتأثیرگذاری درمبادالو جهانی
تعریف علمی ا گوی مصرف ،معرفی مهاروها و رفع مشکالو زندگی
دست یابی به فناوریهای جهشی از گریق تمرکز بر علوم پایه و زیربنائی
تو ید شاخصهای نوین اندازهگیری میزان پیشرفت علمی و فناوری
راهبرد و راهکار
تعمیق و توسعه آموزشهای در داخ کشور با مشارکت بخش غیر دو تی
دانشبنیانی فعا یتها و تبدی تجارب ملی به آموزههای دانشگاهی
می به علمآموزی با گاترش کمی و کیفی رشتههای تحصیلی
تکریم دانشمندان ،نخبهگان و مخترعان در ابعاد ملی و جهانی
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ترویج شیوهها و راهکارهای استفاده از علم و فناوری مل مختلف
نیازسنجی در رشتههای دانشگاهی مبتنی بر اقتضائاو ملی و جهانی
ایجاد مراکز علمی و فناوری مشترک منطقهای و بینا مللی
افزایش کمی و کیفی فعا یتهای علمی وپژوهشی
ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی و حمایتهای قانونی وما ی
تجاریسازی محصوالو علمی و فناوری
ازدیاد تو یداو علمی نوین و فناوریهای پیشرفته به زبان فارسی
تعیین ا گوی مصرف ،شیوههای زندگی سا م و یافتن راهح ها
گاترش کرسیهای آزاد اندیشی و شهرکهای علم و فناوری
تعمیق وتانیق مشارکتهای علمی فعال در سطوم بینا مللی
شاخصها و معیارها
شاخص تغییراو میزان کاالها و خدماو تو یدی مبتنی بر مبانی شرع
شاخص تو ید نظراو جدید در امور زیربنائی و مقوالو اساسی
شاخص میزان تکمی و ارتقاء های نظراو موجود
شاخص می به علمآموزی در جامعه
شاخص ازدیاد بخشهای علمی و تحقیقی
شاخص ازدیاد روش های پرسشگری و اشکال نمودن در مجامع علمی
شاخص تعداد استعدادهای شکوفاشده
شاخص ثبت خالقیت و نوآوری
شاخص پژوهش بنیادی جدید
شاخص تعداد ابداع شیوهها وراههای جدید فنآوری
شاخص تعدادمقاالو علمی فارسی زبان
شاخص تغییراو رویکردهای چند جانبه رشد و ارتقاء نا جوان
شاخص تعداد مشکالو ومعضالو مرتفع شده به شیوه علمی و فنی
شاخص تغییراو بهرهوری
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 -15شاخص تعداد فرایندها ،اقداماو و فعا یت های درحال انجام
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انتظاراو
آمیخته شدن دانش و فناوری با ارزشهای معنوی ،آزادی و استقالل
رعایت مالحظاو دینی ،اخالقی و اناانی در فعا ت های جامعه
محوریت عدا ت و اناانیت در امور جامعه
تقرب به خدا ،معنویت و بهشت
مرتفع نمودن نیازهای حقیقی و اساسی جامعه
کاب ثروو ملی از راه دانش و فناوری
جبران عقبماندگیها و پیشروی در افقهای نوین علم و فناوری
دستیابی به مرجعیت علمی در جهان

 .6خالصه و نتیجهگیری
اسالم علتم را عنصتر ذاتتی اناتان داناتته و استتاد و دانشتگاه ابتزار متادی و معتداو
فعلیت یابی و شکوفانمودن علم با قوه به عق نظری و تبدی مبانی نظری به فنتاوری عملتی
می باشند در نتیجه ،این نگرش علم قاب انتقال نبوده بلکته زمتین ستاز شتکوفائی قوابت و
استعدادهای اناان است براین اسا  ،جهش علمی و انحصارشتکنی مرزهتای دانتش امتری
میار و دستیابی به قل علمی و دانشهتای نتوین از ملتتی عقتبنگتهداشتته شتده دور از
انتظارنخواهد بود این اعتقاد یکی از مهمتترین مو فتههتای برنامتهریتزی نظتام آموزشتی و
پژوهشی بوده و مبنائی در تدوین ا گتوی علتم و فنتاوری ا گتوی استالمی-ایرانتی پیشترفت
میباشد
نگرش اسالمی در علم و فناوری به ایتن مقصتو رهنمتون استت کته متدیریت علمتی و
ف ناوری در نظام اسالمی باید براسا تعا یم ا هی و منطبق بر تعا ی فرد وجامعه بترای نیت
به مقام شامخ اناانی باشد علم و فناوری باید زندگی شیرین و مفیتد را بته گونتهای فتراهم
سازند تا فراغ با ی برای اناان ایجاد شده و او با استفاده ازاین اوقاو بتواند بهتر و عمیتقتتر
خودش را تعا ی بخشد
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فناوری حاص از علوم مختلف که به وزان مادی سازی یا عینیتبخشیدن به نظتر متی
باشد وسیله ارتقاء اناان بوده و نبایاتتی علتم وفنتاوری وستیله و ملعبته بازدارنتد اناتان و
موجباو غر شدن او در دامهای مجازی شود با وصف این ،تو ید کاالها و خدماو براستا
شناخت نیازهای حقیقی اناان و به دور از تعریف و تعیین نیازهای کاذب برای تعمیق ابعتاد
معنوی و تانیق عرصه معنویت است ،به نحوی که جامعه منتظر ظهور و حیاو گیبته فتراهم
آید
تعمیق و گاترش علم وفناوری باید در تمام ابعاد و شام همه افتراد جامعته شتود تتا
امت اسالمی به صو رو هماهنگ و همته جانبته ماتیر پیشترفت و تکامت را بدیمایتد ایتن
حرکت جمعی و ماتق از نظام های موجود که اناان را همانند یک کارگاه و صتنعت مو تد
تعریف کرده و او را برای اهداف و اغترا غیرا هتی در ستیطره و اختیتار گرفتته و از تعتا ی
بازداشته است؛ نیازمند هدایت و مدیریتی مو د و اثتربخش متی باشتد ایتن متدیریت ضتمن
هدایت استعدادهای اناانی جامعه؛ برمرتفع نمودن ماائ ومشتکالو و یتافتن راهحت هتای
مبتنی بر عبودیت ا هی از متن قرآن کریم استوار خواهد بود
تخل ق به اخال ا هی و نشر علم به منظورتزکیه و اخالص علمی و همراهی معنویتت بتا
علم موجب نورانی شدن علم و چندین هزار برابر شدن فواید علم در فرد وجامعه متیگتردد
معیار عا م دینی و غیر دینی براسا همین شاخصهای اسالمی استت کته رعایتت آنهتا در
صنعت ،تجارو و اقتصاد بایاتتی در ستطح جامعته استالمی مبترهن شتده و ایتن تمتایزاو
حقیقی جامعه اسالمی با جامعه غیر اسالمی قضاوو در مورد آن را در شرایط منطقی بوجود
آورد ظهور این موقعیت می تواند زمینه ساز تحقق تمدن اسالمی براسا خصلت عقالنتی و
علمی اسالم باشد
نظر مقام معظم رهبری در برخورد با علوم گبیعی و اناانی براین عقیدو استوار استت
که علوم اناانی روم و جهتدهنده سایر علوم میباشد این نظر صائب نقش و جایگتاه علتوم
اناتانی را در ا گتتوی علمتتی و فنتتاوری پیشتترفت برجاتتته متتینمایتتد تعیتتین ویژگتتیهتتا و
خصوصیاو ا گوی فرعی علم وفناوری ا گوی اسالمی-ایرانتی پیشترفت بایاتتی بتر استا
نظراو مقام معظم رهبری که اهم آن در سیاستهای ابالغی مجمع تشخیص مصلحت نظتام
مندرج می باشد پایدار گردد برهمین عقیدو؛ مباحث این مقا ه تنظیم و تدوین شدهاست
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فهرست منابع و مآخذ سخنان مقام معظم رهبری
1

کشور در مقوالو زیربنائى ،نیاز شدیدى دارد به فکر)1391/08/23( ،

2

نهضت تو ید علم و جنبش نرمافزارى با نخبگان و زبدگان دانشگاهى ()1390/07/20
ثروو را هم با علم به دست آوردند ()1391/09/21

3

باید علم پیدا کرد

4

زنجیرهى علم ،فناورى ،تو ید محصول بایار مهم است ()1390/01/01

5

کاى بخواهد به تازههاى علمى دست یابد زبان فارسى یاد بگیرد ()1391/07/22

6

علوم اناانى روم دانش جهت میدهد ،میرویم ()1390/07/13

7

کار علمى را بایاتى عمیق و بنیانى انجام داد ()1389/09/10

8

نظام ملىِ نوآورى جریتان دانتش و نتوآورى را متدیریت ،رصتد ،ارزیتابى ،هتدایت کنتد
()1391/05/22

9

آرمانگرائى در علم)1391/05/16( ،

 11ما نه فقط در عم

در فهم هم احتیاج به شجاعت داریم ()1388/07/02

 11کارهاى اقتصتادى بتر پایتهى دانتش را بته وجته غا تب اقتصتاد کشتور تبتدی کنتیم
()1391/05/08
 12پیدایش  ،پایدارى دانش ،پیشرفت دانش ،واباتهى به کار است ()1391/02/10
 13به خاگر کلیدى بودن ماولهى علم و فناورى ،من حااسم ()1391/01/01

