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ما . گذاري علمي در ايران بايد مبتني بر شناخت برهة تاريخي و ديناميك جامعة ما باشد سياست .1
 "گفتمان علمي"در ايران نداريم، و هنوز  "اجتماع علمي"، هنوز هنوز از درك علم نوين فاصله داريم

در اين راه بايد بسيار بياموزيم و . پس بايد در جهت ايجاد اجتماع علمي بكوشيم. ستتحقق نيافته ا
المللي را بايد در اين متن  سياست تشويق مقاالت بين. گذاري كنيم براي اين آموزش سياست

 .سياستگذاري درك كرد
ر عرف علمي بنابراين د. نوشتند درصد مدرسان و پژوهشگران ما مقاله مي 5هشت سال پيش كمتر از 

نام . نويسي تمرين بشود  سياستي الزم بود كه مقاله. الملل بايد گفت ما هيچ حضور علمي نداشتيم  بين
درصد 15شده است تازه تنها حدود  "مد"نويسي  االن كه مقاله. گذاشتم "مشق علم"اين دوره را من 

. كنند قات خود را منتشر مينويسند، يعني نتايج تحقي مدرسان دانشگاهي و پژوهشگران ما مقاله مي
پس ما هنوز از مقدمات توليد مؤثر علم در جهان بسيار فاصله داريم، گرچه رشد ما هنوز چشمگير 

  .است
  

ها  قرن. ايم كه ثروتي داشته باشيم توليد مفهومي نداشتهدر عمل ما . يك معني فقر عدم توليد است .2
فرما است، و دو قرن است كه با  ران حكمهاي اسالمي، نه فقط اي است كه سكوت علمي در جامعه

 .گريبانيم هاي علم مدرن دست به ظاهر مفهوم
  

شناسيم،  ما در ايران هنوز علم و راه باعلم شدن را نمي. بر بايد راه را بشناسيم براي رفتن از راه ميان .3
استگذاري چهار سال است نهاد سي! بر است، گمراه است نه راه راست پس هر راه كه خيال كنيم ميان

انگار . ايم را به فراموشي سپردهتجربة دو دورة سياستگذاري بعد از انقالب . ايم علمي را تعطيل كرده
اما من سؤال  !اند اعضاي اين دو دورة سياستگذاري علمي در جمهوري اسالمي از قوم ظالمون بوده

خواهند  دهة انقالب را نمي هاي دو  كنند و تجربه كساني كه سياستگذاري علمي را تعطيل مي :كنم مي
هاي  بعضي رشته كنند و درِ ببينند چه تفاوتي با عمل كشورهاي استكباري دارند كه ما را تحريم مي

براي رفع ! ايم خودمان را تحريم كرده   ما خود بندند؟ مند ما مي وي جوانان عالقهر دانشگاهي را به
 !بينشماندگي هم خواستن الزم است، هم تدبير، و هم  عقب

  
اي  هاي علم نوين و علم سنتي، كه ما هنوز درگير آن هستيم، در مقاله درمورد تفاوت ويژگي .4
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ام كه در  هايي گرفته دانش را برابر مجموعة دانسته هاي علم نوين و علم سنتي تعريف در بيان تفاوت .5
علم اما فرايندي است پيچيده كه يكي از محصوالت آن دانش . هرزمان از فرايند علم حاصل مي شود

 .توجهيم يكي ديگر دانش ضمني است كه ما كامالً به آن بي .است
  

اجتماعي، مستقل از كشور، عنوان يك فرايند  بهعلم، اما، . تعريفي است دانش بومي مفهوم خوش .6
هايي رسيد كه وابسته به اطالعات  توان به دانش در فرايند جهاني علم مي. فرهنگ، و قوم است

علم هواشناسي جهاني است، اما اقليم ايران وابسته به . جغرافيايي يا فرهنگي يا اقليمي خاص است
  !بوم ايران است

  
فني فاصلة زماني ميان علم و فناوري كوتاه شده هاي علمي و  علت پيشرفت در چند دهة اخير به .7

زدگي در رفع  علت شتاب متأسفانه ما در ايران، شايد به. است، اما تمايز اين دو مفهوم حفظ شده است
متأسفانه . شماريم نه تنها فناوري، كه صنعت را جزو علم مي هاي مزمن خودمان، ماندگي  عقب

زنند، و اين اشتباه بيش از آن چيزي است كه در عرف  مسئوالن ما هم به اين خلط مفاهيم دامن مي
 .اي هم بتوان از آن چشم پوشيد، چه رسد به عرف دانشگاهي سياسي و رسانه

  
و علم  ،تفكر معرفت، كردند به ترجمة متون بنيادي يعني در قرن نوزدهم، شروع ها بسيار زود، ژاپني .8

ما هنوز اين . بينيم اكنون پس از صدسال اثر اين كارهاي بنيادي را در علم و فناوري ژاپن مي. اروپايي
هنوز متون بنيادي كه تفكر انسان غربي را متحول كردند به فارسي . ايم دوران را شروع نكرده

ايم كه ترجمة اين متون اهميت   ما به اين درك اجتماعي نرسيدهحتي هنوز . است دهبرگردانده نش
توانيم ابرقدرت   سال با چند خبر خوش علمي مي 5كنيم كه درطي  هنوز خيال مي. بنيادي دارد

نة تفكر بسيار يمر زكنند ما د هنوز بعضي، مانند زمان ناصرالدين شاه، خيال مي. علمي دنيا بشويم
 .اموزيمچيزها داريم كه به غرب بي

  
اي از   اينكه ما چه استفاده. ، كمابيش پايگاه اطالعات هستندISIسنجي دنيا، از جمله  مؤسسات علم .9

درجه زير  15اگر پايگاه هواشناسي در فالن ناحية ايران دما را . گردد اطالعات بكنيم به خود ما برمي
اند،  كرده  ست، اعمال سياستگوييم كه غلط كرده است، هوا اين قدر سرد ني صفر نشان بدهد آيا مي

 ؟ ...و

  
كنندة وضع اقليمي يك  گونه دما تنها معيار مشخص همان. سنجي نيست ها تنها معيار علم تعداد مقاله .10

سنجي، تعدادي پارامتر براي وضعيت علمي يك كشور تعريف  بسته به مدل علم. منطقه نيست
شانزده  1384تا  1380هاي  علوم در سالما در وزارت . شود كه معموالً بيش از ده عنوان است مي

بوديم كه بسته به اهميت و اولويت، سياستگذاري براي آنها را شروع  سنجي تعريف كرده پارامتر علم

٢ 



٣ 

  
همين وضعيت را در . ماندگي دارند هايي است كه عقدة عقب بزرگنمايي مشخصة جوامع يا گروه .11

هاي انقالب اكتبر همه نوع آمار رشد، و  همه ساله موقع جشن. دوران شوروي شاهد بوديم
. اينها از عالئم رشد علمي نيست، بلكه از عالئم عقدة حقارت است. شد ها اعالم مي نمايي بزرگ

دستاوردهاي . گذشته به رشد جدي ما لطمة عميقي زده است  چند سال أسفانه اخبار خوش علميمت
شوخي كردن با علم و فناوري به . شود سخره گرفته مي شمار به سي سال زحمت و جديت افرادي بي

م جنگ تحميلي دوغ و دوشاب را از هم جدا كرد و ما دوباره داريم آن را ه. آيندة ما لطمه مي زند
 !زنيم مي
  

اند و  ها بياييد ببينيد جوانان فعال و با استعداد چگونه از اين اخبار افسرده شده كافي است به دانشگاه .12
 .گيرند ها و جوامع بيگانه را در پيش مي راه دانشگاه

  
انگاري ما در توسعة  سرقت علمي ناشي از شتاب ما براي توليد علم نيست، بلكه ناشي از سهل .13

استادي كه تشخيص ندهد رسالة دانشجويش در خيابان انقالب . جذب هيأت علمي است ها و دانشگاه
خريداري شده، يا تشخيص بدهد ولي منافع خودش اجازه ندهد دم برلب آورد، آبروي دانشگاه و 

دانشگاهي هم كه سرقت مقالة هيئت علمي . ها ما كم نداريم و از اين نمونه. برد هيئت علمي را مي
ها و  همين روال اين سرقت. پوشد دانشگاه نيست كند و روي آن چشم مي ل ميخودش را تحم

 !دانيم علم چيست  نشناختن قباحت اين رفتارها بيانگر آن است كه ما نمي
  

 ؟ .14
  

 !خاطر ندارم بهپيامك  زيبايي  .15
  

  

  
 


