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پیشگﻔﺘار
تعیین مبانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نﺨبگان دانشگاهی و حوﺯوی
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تجارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانبه و
پایدار خواهد بود كه مبانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمی ،تﺨﺼﺼی
و فکری درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاری نشســتهای علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،آثاری را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهای علمی فاخر منتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاری تﺨﺼﺼی و نیمه مبسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پﮋوهشگر خبره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حجﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نویسنده
با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههای پﮋوهشی جدید خود
و تحلیﻞ جامﻊ و منسجﻢ آنها افقهای تاﺯهای را در ﺯمینه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مجلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاری ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهای ارﺯنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاری رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتوای علمی بتواند افقهای نو و
روشنی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوی بگشاید و هر روﺯ در طی مسیر تدوین
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چکیده
هدف -هدف از این پژوهش ایجاد درک عمیقی از موضوع پیشرفت و فرآیند نظریهپردازی
دستاندرکاران در حوزه خاص علم و فناوری ،یعنی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در علم
و فناوری با تأکید بر سرمایههای اجتماعی و انسانی میباشد.
روششناسی  -پژوهش حاضر نوعی مطالعه کیفی از روش ترکیبی اکتشافی ،بر اساس
بررسی اسناد مختلف و همچنین انجام مصاحبه و استفاده از دیدگاه  18نفر از صاحبنظران
دانش��گاهی و حوزوی است که در حوزه علم و فناوری دارای تجارب و فعالیتهای علمی
بودهاند ،تا از این رهگذر عوامل کلیدی تأثیرگذار بر پیشرفت علم و فناوری بهویژه عوامل
سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی کشف گردند.
یافتهها – مقولههایی با عنوان طبقه محوری ،زیرس��اخت نرم س��رمایههای اجتماعی و
انسانی شرایط علّی ،مدیریت علم و فناوری و کنشها و تعامالت ،جایگاه علمی در جامعه
جهانی و بس��تر حاکم ،علم متصل به دین و ش��رایط مداخلهگر ،ماهیت علم و فناوری و
پیامد(ها) ،پیشرفت علم و فناوری کشف شد.
مقول��ه طبقه محوری :زیرس��اخت نرم س��رمایههای اجتماعی و انس��انی ب��ا ویژگیهای
سیاس��تگذاری علم و فناوری ،قوانین موضوعه ،علم بهعنوان زیرس��اخت نرم بخشهای
دیگر ،نقش مشترک سرمایههای اجتماعی و انسانی.
مقوله ش��رایط علّی :مدیریت علم و فناوری با ویژگیهای سرمایهگذاری مالی ،زیرساخت
فنی ،ایجاد فضای نوآوری علمی ،محصول علم ،چرخه علم و فناوری ،توس��عه رشتههای
علوم با اولویت علوم انسانی.
مقوله بستر حاکم :علم متصل به دین با ویژگیهای علم متصل الهی ،علم هدایتگر ،علم
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مقوله ش��رایط مداخلهگر :ماهیت علم و فناوری با ویژگیهای علم و فناوری نافع ،علم و
فناوری ظرفیتساز ،علم و فناوری صائب.
مقوله کنشه��ا و تعامالت :جایگاه علمی در جامعه جهانی ب��ا ویژگیهای اقتدار علمی،
تعامل بینالمللی ،علم و استقالل ،علم درونزا.
مقوله پیامد (ها) :پیش��رفت علم و فناوری با ویژگیهای ایجاد روح علمخواهی در فرد و
جامعه ،تولید علم ،توسعه فناوری ،استفاده از علم و تجارب بشری.
محدودیتها  -به دلیل اینکه موضوع الگوی اسالمیایرانی مبحث جدیدی است منابع و
مستندات با محدودیت همراه است.
ارزش -نوشتار موجود درباره علم و فناوری و بر اساس مبانی اسالمی و ایرانی مفهومسازی
و نظریهپردازی متمرکز میش��ود .پژوهش حاضر از آنجهت دارای نوآوری اس��ت که به
بررسی کیفی و واکاوی و کشف دادهها ،مفاهیم و طبقهها بهعنوان شالوده نظریه و ارتباط
آنها با یکدیگر میپردازد .نتیجهگیری این پژوهش حاکی از ضرورت توجه به سازگاری
مدیری��ت علم و فناوری و سیس��تم تعلیم و تربیت با ماهیت عل��وم و ضرورت ،همچنین
متصل بودن علم و عالم به دین برای شکوفایی واقعی و کامل ظرفیت استعدادهای فردی
و جمعی در نیل به تعالی و سعادت بشر میباشد.
واژگان کلیدی :الگوی اسالمیایرانی ،پیشرفت ،علم و فناوری ،سرمایه اجتماعی،
سرمایه انسانی.
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