
118

آیندۀ تعامالت علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی براساس 
نقشۀ راه توانمندسازی علمی جهان اسالم

محمدرضا هدایتی1- استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت: 99/12/2                                                                تاریخ پذیرش: 99/12/9
                                                              صص 117-148

چکیده 
»علم مداری« از ویژگی های بنیادین مکتب  اسالم است. نگاه اسالم نسبت به  علم و علم آموزی سبب 

شد مسلمانان عالوه بر کسب علوم اسالمی در مکان جغرافیایی خود در طول تاریخ به  هر سرزمینی 

راه یافتند از فراگرفتن علوم آن سرزمین نیر کوتاهی نکردند و در برابر دانش دیگران بی اعتنا نبودند. 

در نتیجه از اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن دوازدهم میالدی حدود چهار قرن، جهان اسالم طالیه دار 

علم و دانش در سراسر جهان بود. اما از قرن سیزدهم میالدی به این سو، رفته رفته این سکان داری 

با  ایران  فناوری  و  علمی  تعامالت  راه  از  می خواهیم  حاضر  پژوهش  در  شد.  منتقل  غرب  به دنیای 

کشورهای اسالمی و براساس نقشه ای راهبردی و جامع، مؤلفۀ علم و فناوری مسلمانان را ارتقا دهیم 

تا به بازگشت جهان اسالم به دایرۀ قدرت در آیندۀ دور کمک مؤثری شود. این پرسش  مطرح است که 

 تعامالت علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی با هدف توانمندسازی 
ِ

»نقشۀ راه راهبردی و جامع

مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسالم در آیندۀ بلندمدت کدام است؟« در پاسخ این فرضیه مطرح 

با  جامع  و  نقشۀ  راه راهبردی  براساس  ایران  فناوری  و  علم  تعامالت  می رسد  »به نظر  که  می شود 

کشورهای اسالمی، موجب توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسالم در آیندۀ بلندمدت 

خواهد شد«. روش این پژوهش آمیختۀ کمی و کیفی، توصیفی  و تحلیلی و پیمایشی است و داده ها 

به  روش کتابخانه ای و میدانی )پرسشنامه و مصاحبه( جمع آوری  شده است.

و  علم  اسالمی(،  )کشورهای  اسالم  جهان  توانمندسازی،  ایران،  آینده پژوهی،  کلیدواژه ها: 

فناوری، نقشۀ راه.

1. mhedayati15366@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسئله 

»علم مداری« یکی از ویژگی های بنیادین مکتب اسالم است. اسالم به عنوان کامل ترین، جامع ترین 

و آخرین دین الهی، آن قدر برای علم و دانش  ارزش و جایگاه قائل است که خداوند متعال در قرآن 

مجید، ابالغ رسالت آخرین رسول خود حضرت محمد )ص( برای هدایت بشریت را با کلمۀ طیبۀ 

ِاقرأ یعنی خواندن آغاز کرد. پیامبر اسالم)ص( نیز به دست آوردن علم را فریضه ای برای کل مسلمانان 

بر  ریضٌه َعلی کل ُمسلم و ُمسلمه: دانشجویی و کسب علم هم 
َ
ف لب  الِعلم 

َ
دانسته و فرمودند: »ط

.)Shoja al-Dini and Chitasian, 2009: 103( »مردان و هم بر زنان مسلمان واجب است

دیدگاه مکتب  اسالم به  علم و علم آموزی باعث شد که مسلمانان عالوه بر کسب علوم در سرزمین 

کوتاهی  نیز  آن سرزمین  علوم  فراگرفتن  از  یافتند،  راه  که  دیگری  مکان  به  هر  تاریخ  در طول  خود، 

نکردند و در برابر دانش دیگران بی اعتنایی نشان ندادند. این کار تا جایی پیش رفت که در کمتر از 

سه قرن مسلمانان در علم و فناوری پیشتاز شدند و جهان اسالم به دوران طالیی دستاوردهای علمی 

خود )سال های 900 تا 1200( رسید. برخی اندیشمندان این دوران طالیی را از قرن هشتم تا قرن 

سیزدهم میالدی می دانند.1 اروپا و غرب در این دوره با  عنوان »قرون وسطی« در تاریکی علمی به سر 

می برد. از آن پس چه اتفاقی افتاد و چه شد که مسلمانان با توجه به داشتن جامع ترین و شفاف ترین 

دستورالعمل های الهی در مورد فراگیری علم و دانش، به تدریج جایگاه تولیدکنندگی علم را نسبت 

به جهان غرب از دست دادند و نه تنها نتوانستند همپای تحوالت جهان از جمله انقالب صنعتی، 

انقالب اطالعات و ارتباطات، انقالب میکروالکترونیک و انقالب نانو، نانوبیو و ...، پیش بروند، 

بلکه از پیشرفت علم و به تبع آن از قدرت و اقتدار بسیار عقب ماندند. 

  در سال های اخیر،  اندیشمندان و پژوهشگران زیادی دربارۀ »وضعیت علم و فناوری در جهان 

اسالم و چرایی عقب ماندگی مسلمانان در این عرصه از جهات مختلف، روش ها و چگونگی ارتقای 

1. مســلمانان از قــرن هشــتم تــا قــرن ســیزدهم میــالدی، در علــم و فنــاوری دوران طالیــی خــود را می گذراندنــد. در ایــن دوران 

ــته های  ــیعی در رش ــور وس ــالم به ط ــان اس ــار جه ــان و تج ــگاه ها، بازاری ــان در دانش ــوم و مهندس ــمندان عل ــگران، دانش پژوهش

ــم  ــد ه ــت آوردن ــه به دس ــه را ک ــر آنچ ــاوری ه ــم و فن ــفه، عل ــوردی، فلس ــات، هوان ــت، ادبی ــاد، صنع ــاورزی، اقتص ــر، کش هن

ــلمانان  ــی مس ــد. دوران طالی ــه کردن ــا اضاف ــن مجموعه ه ــه ای ــا ب ــات و نوآوری ه ــی اختراع ــم خیل ــد و ه ــظ کردن ــوب حف خ

از نیمــۀ قــرن هشــتم در دورانــی  کــه عباســیان خالفــت خــود را از شــامات بــه بغــداد انتقــال دادنــد شــروع شــد و ســپس اوج 

پیــدا کــرد. عباســیان تحــت  تأثیــر دســتورات قرآنــی و روایــی چــون »جوهــر قلــم علمــا و دانشــمندان مســاوی خــون شــهیدان 

کیــد داشــتند. در ایــن دوران جهــان اســالم، مخزنــی بــا اهمیــت، از ترکیــب دانــش پیشــرفته را کــه از  اســت« بــر ارزش دانــش تأ

تمدن هــای چیــن باســتان، هنــد، ایــران، مصــر، شــمال آفریقــا، یونــان و روم شــرقی را به دســت آورده بــود، تشــکیل داد. دوران 

طالیــی اســالم، ســرانجام راه را بــرای ُرنســانس اروپاییــان بــاز کــرد تــا آن هــا به ســمت تمــدن جهانــی امــروز در علــم و فنــاوری 

 )Cheong, 2015: 89-90(.  ــی شــوند راهنمای
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علمی مسلمانان و ... بررسی های علمی و پژوهش های زیادی )هرچند به صورت پراکنده( کرده اند. 

در این پژوهش نیز از دیدگاه ها، نظرات، معلومات و یافته های  آن ها که در این زمینه تالش کرده اند و 

به ویژه وضعیت کنونی را نیز به تصویر کشیده اند، استفاده کرده  ایم. باتوجه به نگاه اسالم به جامعه، 

امام  و  خمینی)ره(  امام  گفتمان های  و  یکدیگر،  اندیشه ها  قبال  در  مسلمانان  وظایف  نیز  و  انسان 

خامنه ای، توجه به آرمان های مندرج در قانون اساسی و دیگر اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی 

مانند »سند چشم انداز بیست سالۀ کشور« )که براساس این سند، رتبه اول علم و فناوری در منطقه 

نظام  به نظر می رسد  توسعه کشور  برنامه ششم  نقشۀ جامع علمی کشور،  و  است(  نیز کسب شده 

جمهوری اسالمی در ارتباط با کمک علمی به مسلمانان وظیفۀ ذاتی دارد و در نتیجه این پژوهش 

راه  نقشۀ  براساس  را  اسالمی  کشورهای  با  ایران  فناوری  و  علم  تعامالت  »آینده پژوهی  موضوع  با 

توانمندسازی جهان اسالم« تدوین کرده ایم.

و  تعامالت علم  راه راهبردی و جامع  این پرسش هستیم: »نقشۀ  پاسخ  به دنبال  پژوهش  این  در 

افزایش قدرت جهان اسالم  و  توانمندسازی مسلمانان  به منظور  با کشورهای اسالمی  ایران  فناوری 

تعامالت  می رسد  »به نظر  می شود:  مطرح  فرضیه  این  پاسخ  در  است؟«  کدام  بلندمدت،  آیندۀ  در 

علم و فناوری ایران براساس نقشۀ راه راهبردی و جامع با کشورهای اسالمی، موجب توانمندسازی 

مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسالم در آیندۀ بلندمدت خواهد شد«.

تعریف مفاهیم نظری پژوهش

گاهی  آ نوع  هر  بر  خود  کلی  مفهوم  در  علم  »واژۀ  می کند:  تعریف  این گونه  را  علم  علم: حافظ نیا 

گرفته  قرار  مادی  جهان  حوزۀ  در  آنکه  از  اعم  می شود.  گفته   ... و  روابط  پدیده ها،  اشیاء  به  نسبت 

مجموعۀ  را  بشر  علم  می توان  اعتبار  این  به  باشد.  ماوراءالطبیعه  و  معنا  عالم  به  مربوط  یا  باشد 

و  پیداکرده  معنا  عالم،  و  مادی  به دنیای  نسبت  تاکنون  که  دانست  معلوماتی  و  دانش ها  گاهی ها،  آ

افزایش  حال  در  دائم  نیز  او  علم  بنابراین  می یابد،  افزایش  بشر  شناخت  دایرۀ  و  گاهی ها  آ چون 

.)Hafeznia, 2006: 30(»است

فعل  معلوم  است،  معلوم  شرح  علم  می کنند:  تعریف  چنین  را  علم  جوادی آملی  آیت الله 

بشری  شرح  بگوید  کسی  اگر  و  بود  نخواهد  اسالمی  و  الهی  از  غیر  خدا  فعل  شرح  و  خداست 

است، این اسالمی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. علم، تفسیر و شرح معلوم است و معلوم 

خلقت خداست نه طبیعت و تبییِن خلقت، تفسیِر فعل خداست، و تحریِر فعل خدا همانند شرح  

علِم  دانشگاه(  و  از حوزه   )اعم  علمی  مراکز  ساقة  و  در صدر  بنابراین  است.  دینی  فقط  قول خدا 

نه 
ُ
ک به  نه  نه حقیقت دانش را شناخت و  آنکه علم را سکوالری می پندارد،  غیردینی وجود ندارد؛ 

یافته های  به مجموعۀ  به طورکلی علم  است  معتقد  اکبری   .)Akbari, 2017: 6( برد  پی  معلوم 
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نظام مند دربارۀ جهان هستی گفته می شود که از راه مشاهده، آزمون، شهود و الهام حاصل می شود 

.)Akbari, 2017: 7(
گاهی های  آ و  یافته ها  داریم: »مجموعۀ  نظر  در  را  از علم  تعریف عملیاتی  این  پژوهش  این  در 

مربوط به جهان هستی، اعم از حقایق، واقعیت ها، اصول، قوانین، روابط منطقی پدیده ها )انتقال علم 

موجود( و دیگر برداشت های دانشی که نسبت به پدیده های مجهول دنیای مادی و غیرمادی )عالم 

معنا( از سه روش تجربی، عقالنی و وحیانی می توان کشف کرد تا در مرحلۀ اول دایرۀ فهم و شناخت 

ما نسبت به وضعیت موجود در هر دو ُبعد مادی و معنوی افزایش یابد. در مرحلۀ دوم با استفاده از این 

یافته ها مسلمانان ابتدا خالق هستی را با معرفت تمام پرستش می کنند و سپس مسلمانان و کشورهای 

آفریده شده برای بهره برداری مشروع و کسب  اسالمی شناخت و تسلط الزم و کافی را بر طبیعت 

قدرت پیدا می کنند.

فناوری

کسفورد )1997( چنین تعریف شده است: »کاربرد دانش و علم در تجهیزات،  فناوری در دیکشنری آ

ماشین و روش های کاربردی در صنعت، شاخه ای از دانش که به علوم کاربردی مرتبط می شود«.

 فرهنگ واژگان علم و فناوری، فناوری را چنین تعریف می کند: فناوری مجموعه ای از دانش، ابزار 

و مهارت سازمان یافته است که قابلیت توسعه، طراحی، تولید یا به کارری در محصوالت، فرایندها، 

سیستم ها یا خدمات را ایجاد کند. بنابر این تعریف، فناوری از جنس دانش، ابزار و مهارت است که 

.)Akbari, 2017: 6( می تواند تولید ارزش کند

یف عملیاتی فناوری    تعر

یا در حقیقت  پیاده سازی دستاوردهای حوزه های مختلف علم و دانش در صحنۀ زندگی و جامعه 

به کارگیری یافته های علمی و پیاده سازی در حالت فنون و مهارت های کاربردی و توسعه ای جوامع 

از  بهینه  بهره برداری  به منظور  مسلمانان  کشاورزی  و  خدماتی  صنعتی،  ساختارهای  و  انسانی 

آفریده های خالق در طبیعت و در نتیجه کسب قدرت، ثروت و توسعۀ قدرت ملی و فراملی مسلمانان 

و کشورهای اسالمی.

جغرافیایی  موقعیت  یک  بیانگر  آنکه  از  بیش  اسالم  اسالمی(: جهان  )کشورهای  اسالم  جهان 

 جوان( است که دین و جهان بینی 
ً
باشد، معرف هویت حدود دو میلیارد نفر جمعیت انسانی )عمدتا

مشترک اسالم را دارند. به دلیل داشتن ذخایر طبیعی و زیست محیطی فراوان در سرزمین های اسالمی، 

جهان اسالم از غنی ترین و راهبردی ترین مناطق کرۀ زمین به شمار می رود. 

 به توانایی و استعداد انسان ها در انجام دادن کار یا هدفی که در ذهن 
ً
قدرت: مفهوم قدرت اساسا
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 ایشان می گذرد گفته می شود. در واقع قدرت عبارت  است از توان و استعداد انسان برای انجام دادن 

سیاست  جوهر  را  قدرت  برخی  مطلوب.  رفتار  ایجاد  به منظور  دیگر  افراد  بر  اراده  اعمال  و  کار 

دانسته اند، زیرا به سیاست مدار و رهبر سیاسی توانایی تولید نتایج مورد نظرش را می دهد. توانایی و 

استعداد فرد برای انجام کار و اعمال اراده بر افراد دیگر به منظور ایجاد رفتار مطلوب را قدرت گویند 

 .)Hafeznia, 2006: 228(
جوزف نای از نظریه پردازان »قدرت نرم« در کتاب »رهبری و قدرت هوشمند« قدرت  را این گونه 

تعریف می کند: قدرت به صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است. زندگی گذشتۀ انسان و 

روند تکاملی آن طی تاریخ گویای این موضوع است. شیوۀ سکونت،  ساخت سرپناه و رشد ابزارهای 

مورد استفاده برای گردآوری خوراک،  شکار، کشاورزی و ایجاد تغییرات و تکامل آن برای حفظ نفس 

و بهبود زندگی نشانۀ تکامل توانمندسازی بشر است )Biscop, 2020: 17(. »قدرت، توان تأثیر 

بر دیگران  بین قدرت خواهی صرف  اما می توانیم  به هدف های خود است،  بر دیگران برای رسیدن 

به  دیگران  تواناساختن  و  می خواهید  آنچه  کسب  شویم.  قائل  تمایز  هم  دیگران  با  قدرت  خواهی  و 

انجام آنچه خود می خواهند، می تواند با مهارت های »قدرت نرم« گوش دادن، متقاعدکردن دوجانبه، 

ارتباطات و آموزش سازگار و مرتبط باشد. قدرت دادن به  پیروان بهتر می تواند یک رهبر را به  کسب 

.)Nay, 2008: 262( »نتایج دلخواهش برساند

توانمندسازی

در هستۀ مفهوم توانمندسازی  ایدۀ »قدرت« قرار دارد. مفهوم توانمندسازی بستگی دارد به  اینکه  ایدۀ 

قدرت بتواند توسعه یابد. به نظر می رسد از مجموع تعاریف و موارد بیان شده می توان چنین تعریفی 

از توانمندسازی ارائه کرد: »فرایند دانشی پیوسته ای است  که براساس آن منابع انسانی یک سازمان )یا 

افراد یک جامعه( با آموزش و یادگیری در یک یا چند حوزۀ علمی و تخصصی از نوعی خودباوری، 

اعتماد به نفس و کسب توانمندی )شناخت واقعی توانمندی های ذاتی خویش( برخوردار شده تا با 

گاهی جامع از تـوانایی ها، قابلیت ها و روش های مناسب برای رسیدن به  هدف ها، سازمان یا جامعه  آ

را به شکل مطلوب و بهینه مدیریت کنند«. توانمندسازی مدنظر ما برای مسلمانان قابلیت های ده گانۀ 

زیر را فراهم می کند:

توانایی یادگیری و کسب مهارت ها برای اثبات توانمندی فردی در شرایط اقتضایی اجتماعی؛  

توانایی دستیابی اطالعات و منابع برای تصمیم گیری؛  

توانایی بررسی طیفی از انتخاب ها به طور اختیاری )نه فقط با پاسخ بله یا خیر(؛  

توانایی تصمیم گیری در مقتضیات فردی و اجتماعی؛  

توانایی تصمیم گیری اجرایی کردن تصمیمات جمع آوری شده با جرأت تمام؛  
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توانایی و داشتن تفکر مثبت دربارۀ ایجاد تغییرات؛  

توانایی درگیرشدن فردی با رشد فرایند و تغییرات که هرگز تمام نمی شود؛  

افزایش تصور مثبت خود و نگاه شایسته؛  

افزایش توانایی خود در تفکر بصیر برای طبقه بندی کردن و دسته بندی خروجی های درست   

و اشتباه؛

توانایی شکل دهی ادراک دیگران در تغییر، فراگیری و درگیرکردن آنان   

.)With Use From The free .Dictionary, 2010: 8(

برنامه هایی  اجرای  و  هدف گذاری  سیاست گذاری،  توانمندسازی  توانمندسازی:  عملیاتی  تعریف 

است که مسلمانان به قابلیت های علمی و عملی دست یابند. بنابراین تعریف چندبعدی، اجتماعی 

و فرایندی بودن توانمندسازی مورد قبول است. در توانمندسازی کشورهای اسالمی به طور گسترده 

می کوشیم مسلمانان دانش و مهارت هایی کسب کنند که باعث »انگیزش دادن آن ها برای برداشتن 

گام های بلند« برای بهبود زندگی و وضعیت خودشان شود تا در نتیجۀ آن شکوه و عظمت دیگر بار 

به دنیای اسالم برگردد.

نقشۀ راه راهبردی1

 نقشۀ راهبردی )نقشۀ راه( چگونگی طی مسیر برای رسیدن به اهداف، پیش بینی منابع و امکانات، 

تقسیم کار در سطح کشور و شیوۀ مشارکت و الزامات سازمان های درگیر در انجام مأموریت مشترک 

انسانی،  تا سرمایۀ  توانا می سازد  را  مدیران  راهبردی،  نقشۀ  می دهد.  نشان  و شفاف  دقیق  به طور  را 

اطالعاتی و سازمانی مورد نیاز راهبردی را تعیین کنند. نقشۀ راهبردی فرایندهای داخلی کلیدی را 

شناسایی می کند که با توجه به راهبردی، تمایز ایجاد می کنند. امروزه بر پیشرفت فناوری برای غلبه 

بر بسیاری از مشکالت پیش روی بشر بسیار توجه شده است. افزایش رقابت در بارازهای جهانی، 

فناورانه  پیداکردن شایستگی  های علمی و  افزایش پیچیدگی و اهمیت  بر منابع،  افزایش محدودیت 

به عنوان مهم ترین تغییرات محیطی نام برده می  شوند که در نتیجۀ برنامه  ریزی یکپارچه در سطح ملی 

برای مدیریت فناوری  ها اهمیت شایانی پیدا می  کند. در همین زمینه، با توجه به نیاز و توان جوامع، 

1. ایــن الگــو چهارچوبــی بــرای تشــریح مأموریــت و فعالیت هــای یــک ســازمان از چهــار جنبــۀ »ذی نفعان)مشــتری( یــا مأموریــت«، 

»فرایندهــای داخلــی«، »ُرشــد و یادگیــری« و »مالــی )بودجــه و امکانــات(« اســت کــه ایــن کار بــا چنــد شــاخص انجــام می شــود. 

ایــن رویکــرد بــا یــک منطــق راهبــردی روابــط علــت و معلولــی بیــن فعالیت هــای جــاری و موفقیــت بلندمــدت ســازمان را بــر مبنــای 

چشــم انداز، مســتند کــرده و در نهایــت به منظــور توســعه و تعالــی اهــداف و مأموریــت، نقشــۀ راه )نقشــۀ راهبــردی( ســازمان را تنظیــم 

می کنــد.
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برنامه  ریزی برای افزایش کارایی و هدفمندسازی دستیابی به فناوری  ها و همچنین مدیریت یکپارچه 

و حداکثری منابع جوامع اهمیت فراوانی دارد.                      

 ساختار یک نقشۀ راهبردی، چارچوب منطقی و جامعی برای طراحی و اجرای راهبردی فراهم می کند. 

نقشۀ راهبردی، فرایند ایجاد ارزش از راه مجموعه ای از روابط علت و معلولی بین اهداف راهبردی 

در چهار منظر کارت امتیازی متوازن است .)Kaplan and Norton,2007: 129-130( برای 

دستیابی به نقشۀ راهبردی از الگوهای راهبردی استفاده می کنیم. الگو یا مدل های راهبردی چارچوبی 

مناسب برای طراحی و تدوین نقشۀ راهبردی به منظور دستیابی به اهداف در مأموریت راهبردی است. 

با توجه به ضرورت افزایش بهره وری و استفادۀ بهینه از سرمایه های موجود و اهمیت توسعۀ علم و 

فناوری در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، وزارت نیرو اقدام به تعریف 

 .)Trivia, 2019: 4( طرح های کالن ملی در راستای نیازهای کشور کرد

مبانی و مباحث نظری 

رابطۀ علم و فناوری با قدرت

امیرالمؤمنین   دیدگاه  از  علم  قدرت آفرینی  با  ارتباط  در  خامنه ای  امام  ُسلطان«:   »العلم  نظریۀ 

حضرت علی)ع( می فرمایند: جمله ای در نهج البالغه می فرماید: »العلُم ُسلطان« علم اقتدار است. 

سلطان یعنی اقتدار و قدرت. »العلم ُسلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه«، علم اقتدار 

است. هر کس این قدرت را به دست آورد، می     تواند تحکم کند، می     تواند غلبه پیدا کند. هر کسی که 

این اقتدار را به دست نیاورد، »صیل علیه« بر او غلبه پیدا خواهند کرد. دیگران بر او قهر و غلبه پیدا 

می     کنند. به او تحکم می کنند«. »علم مایۀ قدرت است، هم امروز و هم در طول تاریخ، در آینده 

هم همین  شکل خواهد بود. علم زمانی منتهی به فناوری خواهد شد. زمانی هم نخواهد شد. خود 

است  سیاسی آفرین  قدرت  است.  نظامی آفرین  قدرت  است.  ثروت آفرین  است.  اقتدار  مایۀ  دانش 

)Akbari, 2017: 2(.ایشان در جای دیگری می فرمایند: »علم سبب  قدرت و ثروت است. اگر 
کشور شما و نظام جمهوری اسالمی باید به این قدرت و اقتدار دست پیدا کند تا بتواند از ملت خود، 

از کشور خود، از ارزش های خود و از نظام خود ُپشتیبانی کند ... . علم وسیله ای است برای رسیدن 

.)Tajerian, 2009: 3(»به اقتدار ملی و ثروت ملی

»قدرت  آن  داریم.  دیگری هم  به یک چیز  احتیاج  اما  داریم  زیادی  دنیا حرف های  »این طرف 

و کاست  بی کم  و  به طور کامل، همه جانبه  بی دغدغه، درست،  راه  این  بتوانیم  تا  بین المللی« است 

نفوذ  و  اقتصادی، سیاسی  )قدرت  را  قدرت  این  برسیم.  آرمان هایمان  و  اهداف  به  و  دهیم  ادامه  را 

اقتدار  با  فرهنگی( چطوری به دست آوریم؟ پایه و مایۀ همۀ  این ها، قدرت علمی است. یک ملت 
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که  است  علمی  اقتدار  با  برساند.  دنیا  افراد  همۀ  گوش  به  را  خود  سخن  می تواند  که  است  علمی 

می تواند سیاست برتر و دست باال را در دنیای سیاسی به دست آورد. اقتصاد هم به دنبال  این ها به دست 

می آید«.)Jamshidian, 2007: 53(  »کلید اصلی علم و اثر علم، فناوری است. باید آن کشور و 

ملتی که تصمیم دارد سرنوشت خودش را خودش بسازد و خودش، خودش را به خوشبختی برساند، 

  )Jamshidian, 2007: 57(.»این کلید را پیدا کند

دیدگاه دیگر اندیشمندان

 منابع قدرت را محدود به دانش می     دانند. 
ً
»کوهن1 و نای« نیز در تعریف جایگاه قدرت نرم، اساسا

آنان، دانش به عنوان قدرت در دو بعد بروز و ظهور می     یابد: قدرت رفتاری و قدرت منابع.  از نظر 

 ایشان قدرت نرم را در کنار قدرت سخت از اقسام قدرت رفتاری می     دانند، با این تفاوت که قدرت 

سخت، کاربرد قدرت برای وادارکردن دیگران است به آنچه می     خواهیم. به طوری که اگر به کارگرفته 

نشود دیگران با تهدید یا پاداش، چه با هویج اقتصادی و چه با چماق نظامی آن  را انجام نمی دهند. در 

حالی  که در قدرت نرم هیچ گونه  اجباری دیده نمی شود. به  بیان دیگر، قدرت نرم، توانایی شکل دادن 

یا تغییر ترجیحات و اولویت های دیگران با رضایت خود آنان است.

دانش همواره قدرت را به کسانی منتقل کرده است که آن را در دست داشته و شیوۀ کاربرد آن را 

می دانسته اند. گسترش و انتشار اطالعات در میان بخش عظیمی از مردم می توان منادی تغییر ساختار 

قدرت باشد و این موضوع امروز بیش از هر زمان دیگری صادق است. اما نتایج انقالب اطالعات 

حتی عمیق تر از این هاست. این بار ماهیت واقعی و تعریف حاکمیت ملی در حال دگرگونی است.

مؤلفه های  دیگر  تغییرات  به  نسبت  زمان،  طول  در  فناوری  تغییرات  ریختگی:  در هم  قانون 

اهمیت  در   .)Hedley, 2020( می آورد  به وجود  را  ریختگی  درهم  و  شکست  بیشترین  قدرت، 

فناوری اندیشمندان دیگر نیز معتقدند که امروز تغییرات فناوری نسبت به تغییرات سیاسی، تجاری 

)اقتصادی( و اجتماعی، بیشتر جوامع را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

به همین دالیل است که رهبر معظم انقالب همواره حرکت علمی را برای کشور ضرورتی مضاعف 

 کشوری که دستش از علم تهی است، نمی تواند 
ً
می     دانند و علت آن  را چنین بیان می     کنند: »حقیقتا

امنیت و رفاه داشته باشد. طبیعت زندگی بشر و  توقع عزت، استقالل و هویت و شخصیت، توقع 

جریان امور زندگی این است. علم عزت می     بخشد. »حرکت علمی برای کشور ما ضرورتی مضاعف 

و نیاز مضاعف و مؤکد است. نیاز است، چرا؟ چون علم، عامل عزت و قدرت و امنیت یك ملت 

است...، بنابراین تالش ما باید مضاعف باشد.«

بهمن  در 22  انقالب  دوم  گام  مهم  بسیار  بیانیۀ  در  ایشان  که  این اهمیت همین بس  راستای  در 

1. Cohen 
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1397، در قالب هفت توصیه مهم به نسل کنونی جوان و نسل آینده، به اولین موضوعی که می پردازند، 

مبحث علم و فناوری است. ایشان این گونه می فرمایند: »دانش، آشکارترین وسیلة عزت و قدرت یک 

کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود توانست برای خود 

ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان های اخالقی و اعتقادی، 

با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آن ها را 

 به نیاز 
ً
به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی کنیم، اما مؤکدا

کشور به جوشاندن چشمة دانش در میان خود اصرار می ورزیم.« 

قدرت ملی و سنجش آن با متغیرهای جوامع 

حافظ نیا در کتاب »مبانی مطالعات سیاسی  اجتماعی« و سید هادی زرقانی در رسالۀ دکتری 

اقتصادی؛   .1 کرده اند:  تقسیم بندی  گروه  ُنه  این  در  را  قدرت ملی  تولید کنندۀ  عوامل  مهم ترین  خود 

یا جغرافیای طبیعی؛ 3. سیاسی؛ 4. علمی؛ 5. اجتماعی؛ 6. فرهنگی؛ 7. نظامی؛  2. سرزمینی 

این   .)Hafeznia,2000: 248 )Zarghani, 2009: 170-171؛  فضایی   .9 فرامرزی؛   .8

تقسیم بندی بسیاری از نقص ها و اشکاالت رویکردهای قبلی را رفع کرده است. 

روش پژوهش

زمرۀ  در  تحقیق،  هدف  لحاظ  از  و  شده  انجام  پیمایشی  و  توصیفی تحلیلی  به روش  این پژوهش 

و  مؤلفه ها  ابعاد،  مشخص کردن  از  پس  پژوهش  می گیرد.  جای  توسعه ای«  و  کاربردی  »مطالعات 

شاخص های علم و فناوری با الگوی »مدیریت راهبردی متوازن« با عنوان »رویکرد )کارت( امتیازی 

متوازن«1 از نگاه خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی کشور و برخی از اندیشمندان دیگر کشورها با 

تدوین »نقشۀ راه راهبردی« اعتبارسنجی شده و به دنبال توانمندسازی حوزۀ علم و فناوری مسلمانان 

گردآوری  ابزار  است.  میدانی(  و  ترکیبی)کتابخانه ای  روش  به  اطالعات  گردآوری  روش  است. 

اطالعات، فیش برداری های مورد نیاز از کتاب ها، مقاله ها و دیگر اسناد و مدارک مرتبط و همچنین 

تدوین و توزیع ابزارهای محقق ساخته )ساخت پرسشنامه و سؤال های مصاحبه با خبرگان مرتبط( که 

پس از توزیع و تکمیل، تجزیه و تحلیل آن ها انجام شد.

  جامعۀ آماری این پژوهش خبرگان و صاحب نظران در حوزۀ علم و فناوری و جهان اسالم هستند 

و حجم نمونه در این پژوهش 110 نفر )90 نفر از خبرگان دانشگاهی، اجرایی و مدیریتی و مسئوالن 

سیاست گذار در حوزۀ علم و فناوری در داخل کشور و 20 نفر از خبرگان و نخبگان جامعۀ هدف( 

که به شیوۀ »نمونه گیری هدفمند« به عنوان نمونۀ انتخاب و پرسش نامه های طراحی شده را )به سه زبان 

فارسی، عربی و انگلیسی( تکمیل کردند. روایی گویه های پرسش نامۀ اصلی )127 گویه( با نقطه 

1. Balanced Scorecard )BSC(
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برش باالتر از 0/6 با محاسبه از راه فرمول الشه انجام شد که همۀ گویه ها با کسب امتیاز بسیار باال 

پذیرفته شد. به منظور سنجش پایایی گویه ها از فرمول آلفای کرونباخ به وسیلۀ نرم افزار SPSS.16 به 

این شرح استفاده شده است:

آلفای کرونباختعداد گویه های پرسش نامۀ اصلیردیف

0/983کل پرسش نامه با 127 گویه1

0/935منظر ذی نفعان با 41 گویه2

0/957منظر رشد و یادگیری با 25 گویه3

0/943منظر فرایندها با 45 گویه4

0/934منظر مالی )بودجه و امکانات( با 16 گویه5

پس از تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده با استفاده از مدل رویکرد متوازن و با استفاده از 

روش شناسی گسترش عملکرد کیفیت1»نقشۀ راه« را ترسیم و »راه های میان بر راهبردی« را مشخص 

راهبردهای کالن  و  و سیاست ها  مفهومی  قالب مدل های  در  مربوط  پیشنهادهای  کردیم. همچنین 

ارائه کردیم.

5  محیط نگاری پژوهش

1-5  وضعیت کنونی علم و فناوری در کشورهای اسالمی

در مورد وضعیت علم و فناوری مسلمانان و به ویژه آموزش، هم پژوهشگران کشورهای اسالمی و 

هم پژوهشگران غربی پژوهش های بسیاری انجام داده اند، در ادامه چند نمونه می آوریم:  

»مرکز آمار آموزش و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسالمی  سیسریک«2)وابسته 

در  سال  باالی 15  افراد  نوشتن  و  اسالمی(: وضعیت سواد خواندن  سازمان همکاری  کامستک  به 

می کند. سواد  بیان  این شکل  به  را  در سال 2010  دیگر جوامع  با  آن  نسبت  و  اسالمی  کشورهای 

خواندن و نوشتن جمعیت کشور های اسالمی حتی نسبت به متوسط سواد کل جهان هم، کمتر است 

.)3 :2010,SESRIC( )1 جدول(

1. Quality Function Deployment)QFD(
2. Statistical,Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Coun-
tries)SESRIC(
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جدول 1 جمعیت باسواد کشورهای اسالمی، در حال توسعه، توسعه یافته و جهان

جمعیت باسواد 
کشورها به درصد

کل جمعیت باسوادزنانمردان

77،962،570،2اسالمی

2، 7379، 32، 85در حال توسعه

8، 98،59797توسعه یافته

6، 779، 673، 85جهان

Source: SESRIC, 2010: 3

آلتوایجری، رئیس سازمان آیسسکو معتقد است بی سوادی از اصلی ترین موانع توسعۀ جهان اسالم 

است .)Altwaijri, 2014:16( این وضعیت همچنان در کشورهای اسالمی ادامه دارد. کامسس 

در گزارشی در سال 2018 می گوید: »اولین گامی که جزء آرزوهای ما برای آیندۀ جهان اسالم است 

این است که بی سوادی در همۀ شکل هایش، بی سوادی اساسی، بی سوادی دیجیتالی و اطالعاتی، 

ریشه کن شود«. ... دنیای عرب، این نقص ها را در آموزش خود دارد: میزان بی سوادی باال، آسیب پذیری 

اجتماعی، کمبود دوره های تحصیلی آموزشی، فقر معلمان آموزشی، نبود مساوات در دستیابی دختران 

آموزشی،  متوسط  دوره های  در  ثبت نام  میزان  پایین بودن  ابتدایی،  آموزش  به  کم توجهی  آموزش،  به 

نداشتن  دبیرستانی،  آموزشی  دوره های  خروجی  پایین بودن  علمی،  موضوعات  پیشرفت  پایین بودن 

نبود  دانشگاهی،  آموزش های  کیفیت نداشتن  شغلی،  و  حرفه ای  آموزش های  در  هماهنگی  و  طرح 

 )COMCEC, 2018: 58-59(. »پژوهش های علمی/کاربردی و پایین بودن بودجه های آموزشی

 سرانۀ پژوهش و توسعۀ کشورهای تاجیکستان، بورکینافاسو، سنگال و  اندونزی کمتر از 2 دالر 

است. این در حالی است که میانگین این سرانه در جهان 194، در کشورهای اروپایی 224، در ژاپن 

  .)SESRIC, 2010: 37( است )1155، در نیوزلند 327 و در کرۀ  جنوبی860 دالر )سال 2007

جدول 2 هزینۀ پژوهش و توسعه در ده کشور برتر اسالمی را در سال 2012 نشان می دهد. 
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جدول2. هزینۀ پژوهش و توسعه در ده کشور برتر اسالمی به ترتیپ )از راست به چپ(

کیهکشور
تر

ران
ای

ی
لز

ما

ان
ست

اک
پ

س
تون

صر
م

ی
ونز

ند
ا

کو
ارا

م

ریه
ج

نی

ان
ست

عرب

هزینۀ تحقیق و 
توسعه در ده کشور 

برتر اسالمی به 
ترتیب رتبه در سال 
2012 به میلیون 

دالر

95
82

64
34

20
91

20
66

10
64

99
5

80
9

76
5

64
6

50
4

Source: SESRIC- OIC Outlook, 2012: 6

روی هم رفته سهم هزینه های پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اسالمی، 

5/. درصد است. فقط کشور مالزی بیش از 1 درصد هزینه می کند. این در حالی است که متوسط 

جهان در این شاخص 1/78 درصد و در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی این میزان بین 2/5 تا 3 درصد 

است )Guessoum, Nidhal and Athar Osama, 2015: 9(. حال بررسی همین شاخص 

را در منابع سال 2016 ببینیم:

 ایاالت متحدۀ آمریکا 30/6 درصد، کشور چین 15/3 درصد، دیگر کشورهای توسعه یافته 9/8 

درصد، کشورهای اسالمی 2/4 درصد، کشورهای اروپایی 22/6 درصد، کشور ژاپن 10/3 درصد، 

کشورهای درحال توسعه 9/1 درصد. 
  وضعیت نیروهای پژوهشگر و دانشجویان دکترا در کشورهای اسالمی

میزان دسترسی به پژوهشگران ماهر برای پرورش نوآوری، ارتقا و توسعۀ علم و فناوری در هر کشوری 

موضوعی ضروری است. با  وجود این، آمار نشان می دهد که میانگین پژوهشگران کشورهای اسالمی 

و دنیا به ترتیب، 649 و 2532 نفر است. شکاف وقتی بیشتر می شود که این آمار را با کشورهای 

اروپایی یا کشورهای پیشرفتۀ دیگر مانند نیوزلند، ژاپن و کرۀ  جنوبی مقایسه کنیم. این شاخص در 

این کشورها به طور میانگین 6494 نفر است. در کشورهای پیشرفته به ازای هر یک میلیون نفر3000 

دانشجوی دکتری وجود دارد )1992( که با درنظرگرفتن آن امت اسالمی برای تأمین نیروی متخصص 

خود در حوزة تحقیق و توسعه به 3/5 میلیون فرد تحصیل کرده در دورۀ دکترا در 10 تا 15 سال آینده 

نیازمند است که برای رسیدن به این عدد باید تعداد دانشگاه ها افزایش یابد و به حداقل یک دانشگاه 

برای هر یک میلیون  نفر برسد. به بیان دیگر، ما به ایجاد 12 هزار دانشگاه جدید در کشورهای اسالمی 

نیاز داریم. زیمرمن مقایسۀ علم بین مسلمانان و دیگر کشورها را چنین بیان می کند:
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تعداد دانشمندان، مهندسان و تکنسین ها در کشورهای اسالمی کمتر از 1 درصد است. در   

حالی  که متوسط این جمعیت در  جهان 4 درصد و در کشورهای توسعه یافته 14 درصد است. 

کمتر از 1 درصد از مقاالت علمی جهان مربوط به ملت های مسلمان است.   

کل انتشارات کشورهای عربی از مقاالت دانشگاه  هاروارد به تنهایی کمتر است.   

در    اهمیت  قابلیت  با  حتی  و  ایران  ترکیه  یعنی  اسالمی،  کشورهای  از  کشور  دو  با  فقط 

)فراوانی  می شود  برقرار  ارتباط  علمی شان  سایت های  با  جهان،  باالی  رتبۀ  کشور   45 سطح 

است(  کشورها  علمی  رتبۀ  اصلی  مقایسه های  از  یکی  مقاالت،  خروجی  به  مراجعه 

.)Zimmerman, 2013:1-2(
»رابرت  هانت«1 به استناد مطالعات علمی انجام شده در دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی، وضعیت 

علمی کشورهای اسالمی را چنین بیان می کند:

تعداد دانشمندان، مهندسان و تکنسین ها در کشورهای اسالمی در هر یک میلیون جمعیت   

حدود 400 تا 500 نفر است، در حالی که تعداد جهانی این مقیاس در کشورهای توسعه یافته 

حدود 3500 تا 5000 نفر است. 

 تعداد دانشمندان و مهندسانی که در بخش های تحقیق و توسعه کشورهای عربی کار می کنند   

به ازای هر یک میلیون نفر، کمتر از 371 نفر است در حالی که این نسبت در میانگین جهانی 

979 نفر است. 

تولید می کنند، در    را  46 کشور اسالمی روی هم رفته 1/17 درصد از ادبیات علمی جهان 

تنهایی  به  را  جهان  علمی  ادبیات  از  درصد  اسپانیا 1/48  و  درصد  هند 1/66  فقط  که  حالی 

تولید می کنند. 20 کشور عربی 55 درصد از ادبیات علمی جهان را تولید می کنند؛ در حالی 

)Hunt,2010:5( که اسرائیل به تنهایی 0/89 درصد از ادبیات علمی جهان را تولید می کند

جدول3. شاخص تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر 
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سل

ای

ند
ال

فن

رک
ما

دان

وژ
کرهنر

ور
گاپ

سن

ی 
ها

ور
کش

ی
پای

رو
ا

ن 
گی

یان
م

ان
جه

ی 
ها

ور
کش

ی
الم

اس

تعداد 
پژوهشگران در 
یک میلیون نفر
در سال 2012

13
10

1

10
44

6

95
15

92
60

71
79

69
53

46
51

14
59

45
7

 Source: SESRIC- OIC Outlook,2012: 4

1. Robert Hunt
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وضعیت نیروهای پژوهشگر علمی در کشورهای اسالمی)6102(   
حدودی  تا  کشور   28 تا  کشورها  در  علمی  نیروهای پژوهشگر  وضعیت  جدیدتر  آمارهای  در 

میلیون  یک  هر  ازای  به  پژوهشگر  نفر   100 زیر  با  اسالمی  کشورهای  دیگر  اما  است،  مناسب 

نفر  میلیون  یک  در  نفر   53  ،2011 سال  آمار  در  نیجر  کشور  نمونه،  برای  دارند.  جمعیت  نفر 

پژوهشگر علمی داشته است، در حالی که این تعداد در سال 2016 به 10 نفر کاهش یافته است 

)Alpay & Maxton, 2016: 31( ذویوبی می گوید: در کشورهای اسالمی بیش از 3281   .

این  در  اسالمی  کشورهای  از  دانشگاه  نه  فقط   ،2014 سال  رتبه بندی  در  که  دارد  وجود  دانشگاه 

)Zou’bi,2018: 53 (.  رتبه بندی جا گرفته اند

»نانوفناوری«1  پژوهش های  به  که  سازمان هایی  اسالمی: تعداد  کشورهای  فناوری  وضعیت 

به  سازمان   2000 حدود  جهان  کشور  بین30  »در  است:  این گونه  می پردازند  جهان  کشورهای  در 

از نصف مراکز  بیش  با 1020 سازمان  آمریکا  نانوفناوری مشغول هستند که  پژوهش هایی در حوزۀ 

پژوهشی را به خود اختصاص داده است. در بین کشورهای اسالمی فقط چهار کشور و آن هم فقط 

با10 مرکز ) ایران با 5 مرکز، ترکیه با 3 مرکز، مالزی با 1 مرکز و امارات متحدۀ عربی هم با 1 مرکز( در این 

حوزه مشغول هستند. با فرض یکسان بودن همۀ امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در این 

)Yahaya, 2009: 8(. »سازمان ها سهم کشورهای اسالمی در این امر حیاتی و مهم 5 درصد است

نوآوری در کشورهای اسالمی برابر آمار سال 2009 میانگین نمرۀ نوآوری کشورهای جهان، 4/5 

از 10 است، در حالی که این نمره در کشورهای اسالمی به 3 کاهش یافته و در کشورهای اروپایی 

به عنوان  عربی  متحدۀ  امارات   نوآوری،  دیدگاه  از  کشورها  رتبه بندی  در  می رسد.   8/6 از  بیش  به 

اولین کشور از کشورهای اسالمی با رتبۀ 21 قرار می گیرد. رتبۀ  ایران در این سال 63 است. ذویوبی 

می گوید در جهان اسالم هنوز گفتمان نوآوری به عنوان بخشی از علم، فناوری و نوآوری جا نیفتاده 

است. علت این امر ممکن است به دلیل ارتباط نداشتن بخش خصوصی با بخش عمومی در تحقیق 

.)Zou’bi,2018: 56( و توسعه و در نتیجه خروجی کم پتنت ها باشد

اصلی  شاخص های  از  یکی  پتنت:  شاخص  در  اسالمی  کشورهای  نوآوری  وضعیت   

معنوی  مالکیت  دارایی  »سازمان  آمارهای  بنابر  است.  کشورها  توسط  »پتنت«  تولید  نوآوری، 

میلیون   1/85  
ً
تقریبا  2008 در سال  دنیا  در  کاربردی  تعداد پتنت های  ، کل  2)WIPO( جهان« 

بوده است که کمتر از 1 درصد آن ها در کشورهای اسالمی تولید شده است. آمریکا، ژاپن، چین 

 .)Sokak,2011:12( و جمهوری کره حدود 70 درصد از پتنت های کاربردی را تولید می کنند

سهم کشورهای اسالمی از تولیدات پتنت جهانی 1/7 درصد است.

1. Nanotechnology
2. World Intellectual Property Organization)WIPO(
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جدول 4. میزان تولید پتنت در کشورهای اسالمی )ُنه کشور به ترتیب رتبه انتخاب شده اند.(

کشور 
راناسالمی

ای

ی
لز

ما

ی
ونز

ند
ا

کیه
تر

صر
م

ان
ست

اک
پ

کو
ارا

م

یر
جزا

ال

ان
ست

عرب

سال 
بررسی 

به 
میالدی

200620082006200820072008200820072007

نهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولرتبه

افراد 
ساکن

5970818282222151617017784128

غیر 
ساکن

5574485432417615891375834765642

6527530346062324210515541011849770کل

Source:Alpay&Maxton, 2016: 36-38 

یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل 

محاسبۀ ساختار قدرت در جهان )سال 1386(: ساختار قدرت در جهان براساس فاکتورهای ُنه گانۀ 

مؤثر در قدرت  ملی و وضعیت کشورهای اسالمی را در جدول 5 می بینیم.

جدول 5: ساختار قدرت جهان )نظام ژئوپلیتیک جهانی(

             دامنۀ امتیاز

سطوح قدرت  

دامنه امتیازی کسب شده از 150 متغیر

500-1000
یک کشور

200-400
شش کشور

100-200
16 کشور

50-100
45 کشور

>50
71  کشور

قدرت سطح یک
975 فقط 

آمریکا

قدرت سطح دو

روسیه، چین، 
انگلستان، 

ژاپن، فرانسه و 
آلمان
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             دامنۀ امتیاز

سطوح قدرت  

دامنه امتیازی کسب شده از 150 متغیر

500-1000
یک کشور

200-400
شش کشور

100-200
16 کشور

50-100
45 کشور

>50
71  کشور

قدرت سطح سه

استرالیا، کانادا، 
هندوستان، 

اسپانیا،  ایتالیا، 
برزیل، سوئد، 

نروژ، کرۀ 
 جنوبی، هلند، 
ترکیه، یونان،  
ایران، فنالند، 

مکزیک، 
اتریش

قدرت سطح چهار

سوئیس، 
بلژیک، 
لهستان، 
پرتقال،  

اندونزی، 
سنگاپور، 
عربستان، 

مالزی، تایلند، 
اسرائیل، کلمبیا 

و ..

قدرت سطح پنج

مغولستان، 
گابن، مقدونیه، 

قرقیزستان، 
اردن، گینه، 

نپال و ...

Source: Zarghani, 2009:274

رتبه های هیجدهم  با کسب  آن هم  اسالم  از جهان  فقط 5 کشور  قدرت جهانی  اول  در 40 کشور 

)ترکیه(، بیستم )ایران(، بیست وهشتم )اندونزی(، سی ام )عربستان( و سی ویکم )مالزی( قرار گرفته 

نیز در ردیف قدرت های  است که دو کشور اول در ردیف قدرت های سطح سه و سه کشور دیگر 

سطح چهار و دیگر کشورهای اسالمی، در ردیف قدرت های سطح چهار یا پنج قرار می گیرند. 
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چشم انداز 1441
 یک چهارم جمعیت دنیا را دارند، ولی سهم هزینه های تحقیق و   

ً
 57 کشور اسالمی تقریبا

 )Alpay, Sava &Maxton, 2016: 10(.توسعۀ آن ها نسبت به کل جهان 2/4 درصد است

 کشورهای اسالمی در مقابل شاخص محقق متوسط دنیا، 1549 نفر به ازای هر یک میلیون   

نفر جمعیت، در مقابل از شاخص 457 نفر برخوردار هستند.

 برابر این چشم انداز پانزده  ساله باید به 14 درصد تولیدات علمی در2020 برسند و 1/14 درصد   

.)Alpay, Sava &Maxton, 2016: 16(از تولید ناخالص خود در توسعه و تحقیق هزینه کنند

آیا روندها دستیابی به اهداف گفته شده را نشان می دهند؟

»روی هم رفته سرمایه گذاری علمی و بهره وری در کشورهای اسالمی براساس میزان هزینه های تحقیق 

و توسعه، تعداد انتشارات، پتنت ها، آن طوری که نسبت به جمعیت مسلمانان انتظار می رود، پایین تر 

هزینه های  درصد   2،4 اما  دارند،  را  جهان  جمعیت  یک چهارم   
ً
تقریبا اسالمی  کشورهای  است. 

پژوهشی، 1،6 درصد تولید پتنت ها و حدود 1 درصد انتشارات دنیا را عهده دار هستند. کشورهای 

اسالمی یک چشم انداز بلند همتی برای این شکاف دانشی دارند، اما برای دستیابی به آن، پیشرفت 

.)Alpay & Maxton,2016: 10( »قابل  توجهی نیاز است

در  اسالمی  کشورهای  پیش گفته،  موارد  بر  عالوه  می گویند:  علمی  پژوهش  این  پژوهشگران 

و دیگر  دارد  را  شاخص  این  درصد   80 از  بیش  تنهایی،  به  مالزی  کشور  باال  تکنولوژی  صادرات 

ادامه می گویند:  در  آن ها  دارند.  را  این سهم  از 20 درصد  رفته، کمتر  اسالمی روی  هم  کشورهای 

آن ها  باید  و مصر،  ایران  تونس،  ترکیه،  مانند  دانش بنیان هستند،  آن ها  ملت  که  اسالمی  کشورهای 

درون بینی، ارزیابی و راهنمایی خودشان را براساس تجربیات رشد سریع اخیر خود، به کشورهای 

)Alpay &Maxton,2016: 43(. اسالمی کمتر توسعه یافته بدهند

وضعیت کیفی دانشگاه های کشورهای اسالمی

دانشگاه های کشورهای اسالمی در رتبه بندی جهانی 800 دانشگاه، در مجموع 44 دانشگاه دارند که 

 .)First OIC Summit ,2017: 25 ( از این تعداد 13 دانشگاه یعنی معادل 30 درصد سهم ایران است

اسناد و وضعیت علم و فناوری و نوآوری در ایران در یک نگاه

اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران برای کمک به مسلمانان:

آمده  اصلی  کلیدواژۀ  پنج  2025م(  با  برابر  )1404ه ش  کشور  سالۀ  بیست  چشم انداز  سند  در 

است:
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توسعۀ یافتگی کشور؛  

کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه؛  

کسب جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه؛   

الهام بخش در جهان اسالم؛   دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.  

سند نقشۀ جامع علمی کشور  

در بند 7 اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور در سند »نقشۀ جامع علمی کشور« آمده است:

کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در   

فرهنگ و تمدن اسالمی در راهبرد کالن شمارۀ 9 همین سند آورده شده است که:  تعامل فعال 

و اثرگذار در حوزۀ علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم.

سند قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی   

ایران )1396(: در مادۀ 66  این قانون موارد مرتبط این گونه آمده است: دولت موظف است 

تربیت  و  فناوری  و  نشر علم  و  توسعه  تولید،  در  آموزش عالی کشور  نظام  مؤثر  برای حضور 

و  پژوهش  و  عالی  آموزش  کیفیت  ارتقای  و  توازن  برقراری  و  بین المللی  سطح  در  دانشجو 

فناوری، در طول برنامۀ جدول )جدول های 12،11 و 13 برنامۀ ششم( را اجرایی کند. بدیهی 

است که برای دستیابی به چنین جایگاه هایی، تعامل با جهان اسالم از اولویت های قطعی نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.

اندیشه و گفتمان رهبر معظم انقالب اسالمی

»توقعم از جامعۀ علمی کشور این است که تا پنجاه سال دیگر صادرکنندۀ علم به دنیا باشیم و این 

امر محالی نیست.«

»کشور ما با ملت مؤمن خود که در جهت علم و فناوری هم پیشرفت می کند باید الگویی بشود 

از توانایی و اقتدار و پیشرفت، تا مسلمانان دنیا را تشویق و نام اسالم را بلند کند.«  

  »شما بهتر از من می دانید که حرکت علمی چه سرعتی دارد و چگونه در حال توسعه و چند 

برابر شدن است. برآوردها نشان می دهد که از سال 2025 به بعد، دانش بشری هر 75 روز دو برابر 

خواهد شد. یعنی دو برابر شدن علم در هر هزار سال، پانصد سال یا دویست سال و ...، به 75 روز 

تقلیل خواهد یافت. پس این وضعیت جبهۀ دشمن در صحنۀ علم و فناوری است که با این سرعت 

نجومی و چشمگیر در حال رشد و توسعه هستند و ما که داعیۀ پیروزی حق بر باطل و عقب نماندن و 

بلکه برتربودن و جلوتربودن از دشمن را داریم باید در این مسیر سر از پای نشناسیم و ذّره ای کوتاهی 

نکنیم. نباید حتی لحظه ای را از دست بدهیم و باید هر آنچه که لوازم پیشرفت است را فراهم کنیم 
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تا این پیشرفت آن گونه که مورد انتظار است، اتفاق بیفتد. این نکتۀ اساسی، زیربنا و زیرساخت همۀ 

اقدامات علمی و پژوهشی در کشور و در مقیاس بزرگ تر در جبهۀ انقالب اسالمی و محور مقاومت 

است«.

رهبری با عبارت های مختلف این موضوع را بیان فرمودند. توجه ایشان به قدرت علمی به عنوان 

کلید موفقیت و عامل تعیین کننده در برتری قدرت انقالب اسالمی بر دشمنان، چیزی نیست که بر 

کسی پوشیده باشد...، مسئلۀ گذر از مرزهای علمی و مرزشکنی دانش، نهضت و جنبش نرم افزاری، 

مسئلۀ ایجاد یا کشف راه های میان ُبر برای جبران عقب ماندگی ها، انتظار اینکه ظرف یک دورۀ پنجاه  

ۀ علم در جهان برسیم، انتظار بسیار به جا و درخور توجهی است که ایشان از همۀ ما 
ّ
ساله، باید به قل

)Bagheri, 201: 8(.»دارند

گفتمان رهبر معظم انقالب اسالمی برای گام دوم انقالب )چهل سال آینده(

  »بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان باالتر است. اکنون نزدیک به دو دهه 

است که رستاخیز علمی در کشور آغازشده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود – 

یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان – به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فناوری 

ما در این مدت که ما را به رتبۀ شانزدهم در میان بیش از 200 کشور جهان رسانده و مایۀ شگفتی 

ناظران جهانی شد و در برخی از رشته های حساس و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقا داد، همه و 

همه در شرایطی اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. این راه طی شده، 

با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. هنوز از روند دانش جهان عقب هستیم، باید 

به این روند برسیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم. از این مرحله هنوز 

بسیار عقبیم. از صفر شروع کرده ایم. عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها در 

هنگامی که مسابقۀ علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربۀ سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان 

شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم، ولی این 

شتاب باید سال ها با شدت ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و 

دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و هشدار و فراخوان 

دادم، ولی اینک مطالبة عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر 

و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده است. این 

انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را 

که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است، ناکام سازید.« 

وضعیت علم و فناوری کشور
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دانشمندان برجستۀ مسلمان معتقدند که برخی از رهبران کشورهای اسالمی سرمایه گذاری   

الزم را برای به روزکردن دانشگاهایشان و ارتقای فرهنگ عالی که با قابلیت رقابت با ساختارهای 

بین المللی باشد را در مراکز برجسته سازماندهی نکرده اند. یکی از این کشورهای پیشقدم را 

ایران می دانند که با ابتکار و یادآوری برابر طرح جامع علمی 20 سالۀ خود )نقشۀ جامع علم 

و فناوری کشور(، با تمرکز زیادی روی آموزش عالی و دانشگاهی، طرح جامعی دارند. برای 

نانوفناوری است که با سرمایۀ 25 میلیون  نمونه، یکی از این مراکز برجسته، مرکز تحقیقات 

دالری برابر نقشۀ جامع تأسیس شده است. از دیگر تعهدات این طرح جامع در ایران این است 

که سرمایه گذاری اعتبارات تحقیق و توسعه را به 4 درصد و اعتبارات آموزشی را به 7 درصد 

 from ,74. :2015,Gurib-Fakim( از تولید ناخالص داخلی خود تا سال 2030 برساند

.)2010 Sawahel

رتبۀ دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز  

ایران در رتبه بندی  پایگاه استنادی علوم جهان اسالم وضعیت رتبۀ دانشگاه های  دهقانی سرپرست 

تایمز را این گونه بیان می کند: پایگاه رتبه بندی تایمز از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است 

که دانشگاه های برتر دنیا را هر ساله ارزیابی و رتبه بندی می کند. این پایگاه به تازگی فهرست جهانی 

دانشگاه های برتر سال 2018 را منتشر کرد. رتبۀ ایران را در جدول 6 آورده ایم. 

جدول 6. رتبۀ ایران از نظر تعداد دانشگاه های برتر در رتبه بندی تایمز در سال 2018

رتبۀ جهانی کشور ایران به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در رتبه بندی تایمز

سال 
رتبه بندی

2018201720162015201420132012

17172328323332رتبه ایران

Source: Islamic World Science Citation Database )ISC( )1396(

وجود دانشمندان مسلمانان در کشورهای غیراسالمی، فرصت بسیار خوبی برای توانمندسازی علم و 

فناوری مسلمانان است: جمعیت مسلمانان جهان خیلی بیشتر از جمعیت کشورهای اسالمی است. 

واژۀ جهان اسالم اغلب به کشورهای اسالمی بر می گردد. در حالی که نباید جمعیت مسلمانان در 

قلمرو کشورهای اسالمی محدود شود، وقتی که دربارۀ علم و فناوری صحبت می کنیم. اگرچه بیشتر 

جمعیت هندوستان هندو هستند، اما این کشور خانۀ تعداد زیادی از مسلمانان است که تعدادشان 

فقط از جمعیت کشور مسلمان اندونزی کمتر و از دیگر کشورهای اسالمی بیشتر است. به احتمال 

زیاد تعداد دانشمندان و پژوهشگرانی که در آمریکا و کشورهای اروپایی زندگی و کار می کنند، از 
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هر کشور اسالمی بیشتر است. با اطمینان، تمرکز بیشترین برجستگان مسلمان، بیشترین و قوی ترین 

تربیت کنندگان دانشجویان مسلمان، در خارج از کشورهای اسالمی مقیم هستند. برای نمونه، سه 

دانشمند مسلمان که فقط جزو برندگان جایزۀ نوبل هستند: دکتر عبدالسالم1 پاکستانی برندۀ جایزۀ 

نوبل فیزیک در سال 1979 در انگلستان و ایتالیا، زندگی و کار می کند. دکتر احمد ذی ویل2 مصری، 

برندۀ جایزۀ نوبل شیمی در سال 1999در آمریکا زندگی و کار می کند و دکتر عزیز سنکار3 ترکیه ای، 

برندۀ جایزۀ نوبل شیمی در آمریکا زندگی و کار می کند. بهترین دانشمندان همیشه جایی می روند که 

بهترین علوم آنجا باشد. عالوه بر این ها، تولیدات علمی جدید به وسیلۀ دانشمندان مسلمان در جوامع 

)Najam,2015: 66(.  غیر مسلمان ظهور یافته یا در حال ظهوریافتن است

داده های میدانی و تجزیه و تحلیل آن

پژوهشی را با روش توصیفی، تحلیلی و اکتشافی دربارۀ همین موضوع در رساله  ام انجام داده ام که 

از یافته های آن در این مقاله استفاده می کنم. حجم نمونۀ داخل کشور در این پژوهش حدود 90 نفر 

از خبرگان دانشگاهی و انقالبی، مسئوالن سیاست گذار در حوزۀ علم و فناوری، خبرگان و نخبگان 

علمی  رتبه های  شدند.  انتخاب  نمونه  به عنوان  هدفمند«4  »نمونه گیری  شیوۀ  به  که  هدف  جامعۀ 

جمعیت نمونه 57 نفر )معادل 67 درصد( از پاسخ دهندگان سنجش پایایی، عضو هیئت علمی بوده 

که رتبۀ علمی ایشان برابر جدول 7 است.

جدول  7. رتبۀ علمی جمعیت نمونه

رتبه علمی اعضای 
هیئت علمی

مربیاستادیاردانشیاراستاد

1013313تعداد به نفر

 ک در این حوزه بھ کشورھای ھمسو و جامعھبا توجھ بھ نقش علم و فناوری در توسعھ و پیشرفت ھر جامعھ، اھمیت کم. 2
ھدف را چگونھ می بینید؟

کم اھمیت       ) نسبتاً مھم               ه) مھم                د) بسیار مھم                 ج) ب)                  حیاتی(فوق العاده مھم) الف

20

55

112

00
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فوق العاده 
(حیاتی)مھم

بسیار مھم

نسبتاً مھممھم

کم اھمیت

Sales

 

1. Dr. Abdus Salam 
2. Dr. Ahmed Zewail
3. Dr. Aziz Sancar
4. Purposive Sampling
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تجزیه و تحلیل و توصیف یافته های جمعیت نمونۀ ایرانی
فناوری  و  علم  پیشرفت  و  برای  توسعه  ایران  نمونه، کمک کردن  100 درصد جمعیت   :1 توصیف 

کشورهای هم سو و جامعۀ هدف را فوق العاده مهم تا به نسبت مهم )2درصد( می دانند. 

ی با فناوري در سطح منطقھ و از طرف با توجھ بھ چشم انداز کشور مبنی بر کسب جایگاه اول اقتصادي، علمي و. 3
و مقام معظم رھبری، وظایف ) ره(ی امام راحل نگاه بھ آرمان ھا و ارزش ھای انقالب اسالمی، اندیشھ ھا و دیدگاه ھا

فناوری  ارتقا علم و(، آیا تعارضی در تخصیص بخش محدودی از منابع نظام بھ این امر...مسلمانان نسبت بھ یکدیگر و
وجود دارد؟) کشورھای ھمسو و جامعھ ھدف

خیلی کم       ) کم                ه) متوسط                       د) زیاد             ج) خیلی زیاد                          ب) الف

2

9

2219

35

خیلی زیاد

زیاد

کممتوسط

خیلی کم

0
5

10
15
20
25
30
35

Sales

توصیف 2: فقط 13 درصد جمعیت نمونه تخصیص بخش محدودی از منابع ایران را به ارتقا علم و 

فناوری کشورهای مسلمان و هم سو را دارای تعارض دانسته و 87 درصد این کمک را دارای تعارض 

نمی دانند. 

یران را  برای توانمندسازی علم و فناوری مسلمانان توسط نظام جمھوری اسالمی ا» نقشھ راه راھبردی«آیا تدوین.4
:می دانیدضروری 

خیلی کم          ) کم                ه) متوسط                       د) زیاد             ج) خیلی زیاد                          ب) الف

34

25

136

1

زیادخیلی

زیاد

کممتوسط

کمخیلی

0
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10
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Sales

       

توصیف 3: 91 درصد )16 درصد متوسط( جمعیت نمونه، تدوین نقشۀ راه را برای این مأموریت 

ضروری می دانند.   

تجزیه و تحلیل و توصیف یافته های جمعیت نمونۀ غیرایرانی

در این پژوهش با همین گویه ها از یک جمعیت محدود غیر ایرانی ولی هدفمند و به طور کامل مرتبط 

با موضوع نیز نظرسنجی شد که در بخشی از پرسش ها این یافته ها حاصل شد:
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.مقایسۀ  مشترک  گویه های  در  هدف  نمونۀ  جمعیت  و  داخلی  پاسخ دهندگان  یافته های  مقایسۀ 

پاسخ دهندگان داخلی و جامعۀ هدف در سؤال های مشترک در جدول زیر آمده است.

ردیف
                پاسخ دهندگان

سؤال مشترک       
دیدگاه داخلی به درصد

دیدگاه جامعۀ هدف به 
درصد

1
پرداختن به توانمندسازی علم 

و فناوری
9899

2
اهمیت کمک ایران به 

کشورهای مسلمان و هم سو
10067+29

3
ضرورت تدوین نقشۀ راه 

توانمندسازی علمی مسلمانان
7592

4
اهمیت کمک آموزشی از سوی 

ایران
9492

5
اهمیت کمک پژوهشی از سوی 

ایران
8696

6
اهمیت کمک فناوری از سوی 

ایران
8092

7
اهمیت کمک نوآوری از سوی 

ایران
7492

توصیف نکات مهم

به    پرداختن  داخلی،  پاسخ دهندگان  مانند  پاسخ دهندگان جمعیت هدف  که  به نظر می رسد 

 صددرصدی )99 درصد( می دانند.
ً
توانمندسازی علم و فناوری مسلمانان را با اهمیت تقریبا

به نظر می رسد که پاسخ دهندگان جمعیت هدف نسبت به پاسخ دهندگان داخلی، در اهمیت   

کمک ایران به کشورهای هم سو و جامعۀ هدف در این موضوع 67 درصد دیدگاه مشترک داشته 

و 29 درصد جمعیت هدف کمک ایران را متوسط می دانند.

به نظر می رسد که پاسخ دهندگان جمعیت هدف نسبت به پاسخ دهندگان داخلی، ضرورت   

تدوین نقشه راه توانمندسازی مسلمانان در علم و فناوری را 17 درصد زیادتر می دانند.

اهمیت    داخلی  پاسخ دهندگان  به  نسبت  هدف  جمعیت  پاسخ دهندگان  که  می رسد  به نظر 

کمک نظام ایران به کشورهای هم سو و جامعۀ هدف را در ابعاد چهارگانۀ علم و فناوری یعنی 

اهمیت  پژوهش  بعد  برای  و حتی  دانسته  یکسان   
ً
تقریبا نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  آموزش، 

بیشتری قائل هستند. در حالی که اندیشمندان داخلی اهمیت کمک آموزش را باالتر و کمک 
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نوآوری را پایین تر می دانند. این مقایسه را در جدول زیر آورده ایم.

نوآوریفناوریپژوهشآموزشابعاد چهارگانۀ علم و فناوری

میزان اهمیت کمک از دیدگاه 
پاسخ دهندگان داخلی به درصد

94868074

میزان ... از دیدگاه پاسخ دهندگان جمعیت 
هدف به درصد

92969292

نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادها
ترسیم نقشۀ راه توانمندسازی علم و فناوری مسلمانان با استفاده از الگوی راهبردی رویکرد امتیازی 

متوازن و براساس چشم انداز پیشنهادی

چشم انداز پیشنهادی افزایش قدرت علم و فناوری مسلمانان در تعامل با ایران در افق 
1414 هم زمان با گام دوم انقالب

از  غیر  )به  نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  با  مرتبط  شاخص های  همۀ  در  محقق  پیشنهاد 

شاخص های معنوی و تربیتی( کسب میزان شاخص های علم و فناوری با تناسب متوسط جهانی در 

کشورهای اسالمی هدف است. در نتیجه، اهداف راهبردی چشم انداز در افق 1414 جهان اسالم و 

هم زمان با گام دوم انقالب در کشور، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

فناوری  و  علم  حوزۀ  در  مسلمانان  توانمندسازی  سالۀ  پانزده  چشم انداز  در  راهبردی  اهداف 

عبارت  مورد(  )دو  و جامعۀ هدف  مورد(  )پنج  اسالمی هم سو  با 2035(، کشورهای  )1414برابر 

است از:

رسیدن به شاخص های علمی و آموزشی در سطحی باالتر از متوسط جهانی؛  

رسیدن به شاخص های علمی و پژوهشی در سطحی معادل متوسط جهانی؛  

رسیدن به شاخص های علمی و فناوری در سطح 80 درصد متوسط جهانی؛  

رسیدن به شاخص های علمی و نوآوری در سطح 60 درصد متوسط جهانی؛  

توانمند در کاربست و کاربرد علم و فناوری در صحنه زندگی فردی و اجتماعی؛  

کسب جایگاه اقتصادی و اجتماعی در سطحی متناسب با متوسط جهانی؛  

توسعه و ارتقا خودباوری در نهضت اسالمی و انقالبی؛  

استقالل یافته در زمینه های سیاسی و فرهنگی در طراز جمهوری اسالمی ایران؛   

پیشرفت یافتگی همه جانبه در سطح و شأن کشورهای طراز اول جهان اسالم؛  
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دارای تعامل سازنده و مؤثر در مناسبات منطقه ای و روابط بین الملل اسالمی.  

نقشۀ راه پیشنهادی بر اساس رویکرد )کارت( امتیازی متوازن به عنوان یک الگو

 با توجه به درک اهمیت نقشۀ راهبردی به نظر می رسد که طراحی مدل و تدوین نقشۀ راه علم و فناوری 

توانمندسازی  مأموریت  از  پشتیبانی  برای  مدیریتی  تکنیک های  مهم ترین  از  اسالمی  کشورهای 

مسلمانان خواهد بود. حال با توجه به محیط نگاری و دیگر مباحث مربوط در مقاله، گردآوری داده ها 

فرضی  چشم انداز  به  دستیابی  برای  پیشنهادی  راه  نقشۀ  آن ها،  تحلیل  و  تجزیه  و  الزم  اطالعات  و 

به عنوان یک الگو ارائه می شود و بدیهی است که این نقشه با کار میدانی مختصر، قابلیت به روزشدن 

دارد:
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در اینجا جای طرح این پرسش است که سازمان همکاری اسالمی یا اتحادیه های اسالمی یا دیگر 

در  دارند؟  فناوری جهان اسالم  و  توانمندسازی علم  برای  برنامۀ منسجمی  کشورهای اسالمی چه 

به طور  کشورها  هم  و  اتحادیه ها  هم  و  اسالمی  همکاری  سازمان  هم  می گوییم  پرسش  این  پاسخ 

مستقل برنامۀ ارتقای آموزش و پژوهش جمعیت خود را دارند.  شایان توجه  اینکه بیشتر برنامه های 

ایشان متمرکز بر آموزش است )که البته درست هم است چون مؤلفۀ  آموزش زیرساخت مؤلفه های 
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پژوهش، فناوری و نوآوری است.( همچنین  اینکه در امر آموزش هم، حرکت ایشان خیلی کند است.

نیز  موارد  این  راه،  نقشۀ  داخلی  فرایندهای  و  یادگیری  و  ُرشد  وجه  کنار  در  که  می رسد  به نظر 

جهان  با  تعامل  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  عملیاتی  کار  دستور  در  امکان  حد  تا  دارد  ضرورت 

اسالم قرار گیرد:

1. کمک به بازسازی موقعیت سازمان همکاری اسالمی و سازمان آیسسکو برای توانمندسازی علم 

و فناوری امت اسالمی؛

2. کمک مؤثر به خلق محیطی معنوی برای تجدیدنظرطلبی در امت اسالم )ُرنسانس علمی اسالمی(؛

3. کمک مؤثر به حل تعارض جنبۀ سطحی دو شعبه  کردن علم یعنی تقسیم علم به علوم اسالمی و 

در مقابل علوم ضد دینی؛

4. پیگیری جدی تأسیس ساختار جایگزین برای جایزۀ نوبل و پایه گذاری جوایز و گرنت های اسالمی 

در جامعۀ مسلمانان؛

5. ایجاد آژانس انرژی اتمی برای مهندسان و دانشمندان مسلمان از کشورهای اسالمی که بتوانند 

آموزش کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی و انتقال تکنولوژی را داشته باشند؛ 

6. مبادلۀ دانشمندان و استادان مسلمان در رشته های مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی، 

علوم کشاورزی و ...، در سطوح دانشکده های تحصیالت تکمیلی)ارشد و دکتری( دانشگاه های 

جهان اسالم؛

7. تأسیس یک مؤسسۀ نانوتکنولوژی در سطح علمی جهانی برای جهان اسالم؛

8. جابه جایی دانشمندان بین مراکز نانوتکنولوژی موجود به طور درازمدت در جهان اسالم؛

9. توسعۀ پروژه های پژوهشی در قالب شرکت تعاونی نانوتکنولوژی؛

11. ُپشتیبانی انفرادی از دانشمندان نانوتکنولوژی برای به کارگیری مراکز نانوتکنولوژی موجود؛

21. به اشتراک گذاشتن مهارت ها و علوم بین مراکز نانوتکنولوژی موجود؛

41. کمک به اسالمی سازی دانشمندان و تکنولوژیست های مسلمان که علم و فناوری را در غرب 

آموخته اند؛

51. تأسیس مؤسسه ای برای علمای مسلمان برای اجتهاد در کشور ایران؛

61. تأسیس مؤسسه ای جهانی برای برادری و اخوت جهانی بر پایۀ فعالیت هایی شبیه گفت وگوی 

چهره  به  چهره در ایران؛

کادمی علوم اسالمی در ایران که بتواند هر کاری را به زبان محلی ترجمه کند؛ 71. تأسیس آ

آماری کشورهای عضو  ملی  دفاتر  توسعۀ کشور،  در   S&T و نقش براساس سیاست گذاری   .81

سازمان کنفرانس اسالمی باید توجه ویژه ای به جمع آوری و انتشار داده های آماری در علم و فناوری 

.)Hedayati, 2016: 502-504( داشته باشند
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