
 

 

 

 هنوز علم آفرین نشده ایم
 با دکتر رضا منصوری« تمان الگوفگ»وگوی اول نشریه گفت

 05-64، ص 2932، اسفند 2گفتمان الگو، 

 

 ؟تفاوتی وجود داردپیشرفت  و هآیا بین توسع؟ کنیدتبیین می گونهتوسعه را چ شما رابطه بین علم و 

توسعه را به همان و  قبول دارم ،کنندفرض میپیشرفت  نان بین توسعه ودادشناسان و اقتصاکه جامعهرا همان تفاوتی نیز من 

 7241کتاب ایران تعریفی را در ابتدای  ،بینممی توسعه و علم ی که بینارتباطدرباره بینم اما می اشالمللیمعنای متعارف بین

 ان تعریفی راهمبرای توسعه، شناسان جامعه و خصوصاً اقتصاددانان ،هانستم خیلیادمیبه این دلیل که ؛ از توسعه ارائه کردم

این تعریف  شوند.بین کشورها تمایز قائل میهمین تعریف بر اساس  کنند وقبول می ،شوددر کشورهای صنعتی بیان میکه 

 به عنوان مثال؛ است ها با معدل کشورهای صنعتیمقایسه این شاخصو  های اقتصادی و اجتماعیشاخص عمدتاً مبتنی بر

یافته و به این شکل یک کشور با کشورهای توسعهخاصی دارد ( GDP)چون جی دی پی  ،یافته نیستگویند ایران توسعهمی

 گیرد.مورد مقایسه قرار می

خودش درک کند و به دنبال راه حل را  هایشبتواند مشکل ما ام که کشوردانستهتعریف توسعه را به این معنا کتاب  در آن

سال پیش مشکلی نداشت و مردم  244شاید ایران گوید این تعریف می؟ چیست هامهم نیست این مشکل لً ها باشد. اصآن

زیادی  هایمشکلالمللی به دلیل فشارهای بینانقلب از بعد سه دهه در این  مثلً؛ نیز راضی بودند اما االن ناراضی هستند

 یافته نیستیم.توسعهپس کشوری  ؛را حل کنیماین مسائل  توانیمون نمیچولی  ایم،داشته و... پزشکی نظامی و اعم از اقتصادی،

چقدر موفق در حل کشور باید راه حلی ارائه و پایش شود که  ،البته حل کردن به این معنی نیست که بلفاصله حل شود

ها آنولی نتوانستیم  ،دی داشتیماقتصادی زیا هایاخیر مشکلسال یا هشت چهار ما در  مثلً؛ ایماما نتوانسته مسئله بوده است

در طول  هااروپاییها و آمریکاییولی  ،این را مهار کنیم «اقتصاد مقاومتی»هایی مثل ایم با بحثتلش کردهبلکه  ،را حل کنیم

کم بنابراین کم، دانند چه اتفاقاتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد دادهشتاد سال گذشته مرتباً مسائل را پایش کردند و می

 هااقتصاددان و سیاستمداری که این مشکلچون ؛ اما ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم غلبه کنند هااین مشکل توانستند بر

 نداریم و مجبوریم از دیگران استفاده کنیم. ،را تحلیل کند

زیاد است. هم تهدیدها  یم ودارل دفاعی دانیم که مشکمیولی  ،کشور را حفظ کردیم تحمیلی در جنگ ،در مسائل نظامی هم

 رشد جمعیت و... نیز وجود دارد. ،های دیگر مثل سلمت، آموزشدر حوزه هالاین مشک



 

 

معنا  این بدین ش را داشته باشد.مسائل خودمدیریت پس توسعه یعنی اینکه کشور ما به سمتی حرکت کند که قابلیت 

ولی مدیریت آن را  ،ها استفاده کنیمجربیات آنبلکه از ت، کنیمکشورها استفاده ن رنیست که کشوری منزوی شویم و از دیگ

که در جهان استفاده میرا  «روش کارشناسی نوین»ایران هنوز آن  برسیم. نقطهباید بکوشیم به این  .خودمان بر عهده بگیریم

 معنی عقب هستیم که هنوز به ایناین را یاد بگیرد.  که باید مورد استفاده قرار نداده است، گویممی «علم»و من به آن شود 

کند. به نوعی دیگر فکر می وبشر به درک دیگری رسیده در بخش دیگری از دنیا، ایم در چهارصد سال گذشته درک نکرده

مشکل ما عدم درک از مفهوم علم و کارشناسی نوین دهیم. هایی است که در دانشگاه درس میکنیم علم همان کتابفکر می

 است.

  ؟داردبا توسعه ارتباطی چه  ،اگر هست دارد و دوجو «علم بومی»عنوان زی به چی آیا 

مشکل این است که علم را  باید ابتدا تعریفمان را از علم روشن کنیم. ،چیزی به اسم علم بومی داریمآیا برای اینکه ببینیم 

اولی  ؛گوییمعلم می اهوم داریم که به آنما در ایران چهار مفه ام بگویمهای گذشته تلش کردهکنند. در سالتعریف نمی

علم دیگری داریم که تا قرن پنجم هجری در  .گوییممیعالم به کسانی که متخصص این رشته هستند و علوم حوزوی است 

، فارابی، ابوریحان و زکریای رازی نمایندگان مهمش بودند و تا دوره دانشمندانی مانند ابن سیناایران وجود داشت و 

دسته سوم مجموعه مکتوباتی  یان وجود داشت و از بین رفت و فقط به طور تاریخی باقی مانده و تحولی نیافته است.سلجوق

البته معرفت  ؛گویممی «هامجموعه دانسته»یا  «دانش»ها موجود هستند که به اینو در زمان حاضر  هاهست که در کتاب

 تری دارد.عام یچون معرفت معنا ،گویمنمی

به معنی علم  نیست. اشاره کردمهیچ کدام از سه گروهی که  وه در دنیای مدرن وجود دارد چهارم همان علمی است کدسته 

رش زمانی از مفهوم علم سوم بُ است. کتاب ب شدن به صورتمکتو اشکه آخرین مرحله فرایندی اجتماعی است مدرن خود

 این فرایند است و خود علم نیست. 

   ؟تواند بومی باشدمیا هیک از اینکدام  

. بومی استکه م یهان ایران داشته باشام اطلعاتی درباره گییتوانتواند بومی باشد اما علم بومی نیست. میمعرفت و دانش می

 ی که گفتمدر فراینداما اینکه این اطلعات  اندکردهمنعکس ها نیز دانسته و در کتابمیاز قدیم مردم این اطلعات را 

برای تمدد اعصاب  زبان گوییم گل گاوبر اساس تجربه در طول زمان میاست.  یمسئله دیگر ؟دانش بماند یا نههمچنان 

. این نتیجه حاصل نشودممکن است که  دکنآزمایش می های خودروشبا  که این مسئله راد یوگجدید میعلم اما خوب است 

 شود.یک روش جدید خلط میبا نیست که دانش بومی معنی  البته این بدان؛ دانش هم نیستاین آن موقع دیگر 

با  ،مبتنی بر استدالل و گفتمان است. اگر علم جدید به این نتیجه رسید که گل گاو زبان آن ویژگی را ندارد علم خوشبختانه

ساز  ،ایند علملی علم بومی نداریم. فرو ،دانش بومی داشتهپس ؛ شود تا به نتیجه برسدمی وگومدعیان دانش بومی وارد گفت



 

 

هایی که وارد فرایند علم ایده .داردهانی جو کاری  گرایی در آن نیست و سازو کاری برای خود تعریف کرده که بومی

 دیگر برونداد آن بومی نیست. ،ولی زمانی که وارد فرایند شد ،شناسی و تفکر فردی استمبتنی بر یک بوم ،شودمی

   یک رویکرد است؟ صرفاًدین گذارند یا اینکه م میبر مفهوم عل یثیرأاعتقادات تآیا 

بعضی  هستند. انواع اعتقادات را دارا ،کنندی علمی میهاای که در دنیا فعالیتمجموعه به نظر من حتی رویکرد هم نیست.

تقاد هر شخص اعالبته ؛ عقاید فرد برای اجتماع علمی مهم نیست .اندمسلمان یایا بعضی مسیحی  دین وبعضی دیگر بی ،موحد

 ،و حل شد در چارچوب و فرایند قرار گرفتمسئله اما وقتی  استتأثیرگذار  و حتی ایجاد مسئله بر دیدگاهش درباره مسئله

ولی  ،شوداعتقادات و ایدئولوژی افراد یا جامعه با شرایط اولیه وارد علم می؟ ه استدیگر مهم نیست از کجا شروع شد

توانیم این را نمی. کندو پیشرفت میدی در اجتماع علمی وجود دارد که علم چیز خوبی است داد آن مستقل است. اعتقابرون

 تواند مسائل طبیعت یا جامعه را حل کند، خود یک اعتقاد است و ورای علم است.اینکه علم می اثبات کنیم.

  کنیم و از علوم انسانی ستفاده میا فیزیک و...از علومی مثل  کنیم،ایران از توسعه علوم صحبت می چرا وقتی که در

 آید؟صحبتی به میان نمی

دوست دارند نشان دهند  سیاستمداران ما مانند دیگر سیاستمداران اندیشی سیاسی داریم.ما یک نوع ساده .خیلی روشن است

تر گر دنیا پررنگشود این میل از جاهای دیکه موفق هستند. این با اعتقادات مذهبی و جمهوری اسلمی مخلوط و باعث می

هرگاه ده کنند. در ایران اتر است استفکه راحترا آنی  ،وجود دارد «سنجیعلم»از مجموعه پارامترهایی که در بنابراین ، شود

با  ،هستند ISIحتی خود کسانی که مخالف مقاالت  .آیداز تعداد مقاالت صحبت به میان می ،شودصحبت از پیشرفت علم می

را سنجی علمحتی اگر همه پارامترهای ما  علم ایران پیشرفت کرده است که معلوم است غلط است.گویند میهمین پارامتر 

به عنوان ؛ گوییم شاید برای سنجش علم کشورها کافی نباشدباز هم می ،است در نظر بگیریمهفده معیار   حدود شانزدهکه 

شود، بلکه کل سبد باید در نظر مثلً با قیمت نان مشخص نمی کنند وای از پارامترها مشخص میتورم را با مجموعه ،مثال

 شود و سیاستمداران ما حوصله این کار را ندارند.سنجی هم همین است که البته در ایران انجام نمیگرفته شود. در علم

   ؟بومی داریمعلمی  روش بگوییم که توانیممیآیا 

. به این معنی که به لحاظ اطلعات بومی اگر شخصی بتواند روشی برای انجام متعریف کنیبومی  ی به نامروشتوانیم نمی ،نه

اسم توان نمیدیگر  ،زمانی که جامعه علمی آن روش را پذیرفتو باید آن را به جامعه علمی بقبوالند  ،کار علمی ابداع کند

 .شودمی جهانی ،بومی باشد اما اگر پذیرفته شدآن مکن است منشأ م بومی بر آن قرار داد.

تعریف شما از مدل چیست و  اساساً شفاف برای توسعه کشور تعیین کنیم. ما به دنبال این هستیم که یک مدل روشن و  •

 یی باید داشته باشد؟هاچه ویژگی ،آن مدلی که باید مشخص شود

 کند.درک طبیعت را  «یتماه»که  دیگر به دنبال این نیستشود. بشر مدرن خیلی به کار برده میعلم زبان واژه مدل در 

در . ساخته شده استهای ریاضی و غیر ریاضی سری مفاهیم و روشاز یک «مدل»سازم که این گوید مدلی از طبیعت میمی



 

 

 یی خواهد کرد و ما با اینهاپیشگویی ،کنیمایجاد می. مدلی که خواهد بود م بررسی کنیمیهخوامیمدلی از آنچه واقع این 

گوییم مدل حتی نمی کنیم وفرض میخوبی را مدل مدل  گرفتیم،اگر جواب مثبت . رویممی اغ طبیعتها به سرپیشگویی

  معنی است.ست در علوم بیردرستی داریم. د

می گونهبلکه به دنبال این هستیم که چ ،نیستیمتوسعه به دنبال فهمیدن معنای  ،درباره مدل توسعه صحبت کنیم زمانی که

می ایجاد کنیم که یباشیم و مفاهداشته  ییعنی ما باید تصور؛ کندجا مقداری تعریف مدل فرق میایندر  .یافته شدتوان توسعه

که م اهندیدالبته در ایران ؛ خواهد بود های آن مدل توسعهاین هدف و روش؟ برسیمای خواهیم در آینده به چه نقطهمی

 ،به عنوان مثال؛ است شوخی بودهبیشتر  ،ماهچند سال دید ی و. موردهایی هم که در این سها فکر کندراجع به این کسی

؛ ایمهکردنفکر درباره این مسائل گاه در ایران به کار رفت که به نظر من کاملً شوخی بود. ما هیچ «حیات طیبه»زمانی لغت 

معتقدم که ایران با هنوز الگو نداریم.  خره ماالباکند اما تر فکر میکمی بنیادی ،ایرانی پیشرفت این مرکز الگوی اسلمی  البته

اش اگر توسعه یافته شود، مدل خاص خود را خواهد داشت که مشابه هیچ جای دنیا نیز نیست. بعدها توجه به سابقه تاریخی

خواهیم گونه است. میتوان گفت این مدل خاص ایران است. تصور و شناخت من از ایران چهارصد سال گذشته اینمی

ولی در نهایت راه خود را  ،جا هم تقلید کنیمالبته ممکن است از همه؛ جا تقلید کنیمخواهیم از هیچولی نمی ،فته شویمیاتوسعه

آن وقت در کتب مثلً اقتصادی خواهند گفت این مدل  ،یافته شویمرویم. اگر در نیمه دوم قرن پانزده هجری توسعهمی

 توسعه ایران است.

کم کشورهای دستاز تجربه دیگر کشورها مثل کره جنوبی یا  توانیمآیا می ین الگو چیست؟نقش دیگر کشورها در ا •

 ؟استفاده کنیم یا ترکیه مالزیمسلمانی مانند 

 ،لامث به عنوان؛ اعتقادی به آن ندارم ،باشد خیلی ملموس موارد و اقداماتبه خصوص در مدل توسعه،  ،اگر منظور از تجربه

 هابه نظر من این تجربه جواب مثبت گرفته و ما نیز باید همان کار را انجام دهیم.رو در یک کشور صنعت تولید خوداینکه 

و آن درک  ولی اگر منظور از تجربه درک دنیای مدرن باشد ،ستاخاص  مسائل آن کشورمربوط به چون  ؛مفید نیستند

و  چارچوبتجربه را در چه  آنبستگی دارد که ه این البت؛ ردب بهرهتوان از آن می ،منجر به اتفاقی در آن کشور شده باشد

شرایطی ویژه  ذخایر نفت و گاز ایرانمثلً ؛ به شرایط جامعه نیز بستگی دارد در واقع استفاده این تجربه .کنیماستفاده مواردی 

چه اتفاقی در دنیا  یم در این چند صد سالمولی اینکه بفه، ایجاد نمایدممکن است با خیلی کشورهای دیگر تفاوت که دارد 

 مسئله دیگری است. ،افتاده و علم چه معنایی یافته



 

 

  را  مسألهعلمی غربی این های روشتوانیم با نمی ،اگر بخواهیم مدل توسعه بومی برای خود تهیه کنیم معتقدند بعضی

یک ن گویند که ایسم میآقای نصر درباره راسیونالی مثالًد؛ چون فرهنگ و روش ما با دیگران تفاوت دار ؛پیش ببریم

 م غربی است.خردگرایی ما متفاوت با راسیونالیسو ست ا غربی مفهوم کامالً

کنند. مدرن را درک نمیآقای نصر مفهوم علم  اصلًاین را قبول ندارم. به نظر من درباره این مورد خاص باید بگویم که 

 را ندارد.  کافیواقعاً عمق علمی ان آثار ایش باید بگویم که ولی ،امهای ایشان را خواندهنوشته

. به وجود نیامده استخاص آن فرهنگ بود و اساساً برای ما که  رخ داد هاییبرای فرهنگ غرب اتفاقدر چند صد سال اخیر 

جود وجود داشته، دلیلی برای ایجاد یا و. اگر در غرب نزاعی با کلیسا بوده است حاکیمت کلیسای کاتولیک ها،یکی از این اتفاق

 برای نیز و جنگ اصلی قدرت اقتصادی زیادی داشتجا، کلیسا . به علت شرایط خاص آننیستدر ایران چنین نزاعی 

جریان بیرون آن از دل  هایی مثل این بعداًبحثربطی به خردگرایی نداشت.  کلیسا بود و اصلًقدرت و مالکیت زمین  کاهش

 .ندآمد

دارای  اندیشید که این مفاهیمطور میاینو  مکان بود زمان وچون  بنیادین مییزمانی به دنبال شناخت ماهیت مفاهبشر 

گونه اینرسید که بهتر است نتیجه به این  انساننهایت در کرد. نعلم پیشرفت  به همین خاطر است،در طبیعت ی یاازمابه

داده نظام مفهومی را تغییر  ،اگر در علمدر طبیعت وجود داشته باشد. که و الزم نیست  خود ساختهرا  مفاهیمفرض نماید که 

موازات  دردو نظام مفهومی  در واقع .تر طبیعت گردددرک راحت ممکن است باعث، ایجاد نماییمی ددیجم مفهومی و نظا

 نیم. کهم داریم که گاهی از یکی استفاده می

آقای نصر هم  .ایمک نکردهرا درمسئله ن ای اما فرض نمود ،مانند ابزراهایی که ممکن است به کارش آیندرا  یمبشر مفاه

این  کنیم وکار میولی با همان خرد  ،ایم. نوع نگرش عوض شدهآل بویه خردگرا نبوده دوران درمگر ما  .ه درک نمایدنتوانست

 تقل است.اش مسولی نتیجه ،هو اشکال در غرب بود ناشی از آن رویداد این ،اعتقاد انسان به ایدئولوژی ندارد. بلهربطی به 

این جنگ را ایجاد کنیم. در ایران ما  الزم نیستوجود داشته، اما جنگی در اروپا . علم سکوالر وجود ندارد از دید من اصلً

بخشی از ایراد به ند. آورپس چرا این جنگ را به وجود می؟ ندابا روحانیت مسئله داشته ما اهل علمدر طول تاریخ مگر 

گالیله در  ای مثلقضیه های دانشگاهی ما به اینکهچهره می،سلب اقبل از انقل گردد و بخشی نیز به دانشگاه.روحانیت باز می

گوید با برخی مفاهیم علم مدرن می؟ را به وجود آورند نزاع خواهند اینچرا میپس ؛ کردندافتخار می ،ایران به وجود نیامده

طی مهم نیست. مجموعه اجتماع علمی یک فرایند را موحد یا ملحد بودن اجتماع علمی و  کندمیاخت طبیعت کار برای شن

 کند. بد بودن را جامعه تعیین مییا د. خوب انرسو به نتیجه می کرده

این جنگ را ایجاد د نتلش دارچرا برخی  ها معنی ندارد.این ؟ستا گوید فیزیک یک علم الحادیمیه عجمیکی از ائمه چرا 

 .از این جهت بسیار خنثی استمدرن علم  اتفاقاً در تاریخ ما نبوده است. هرگز که  . جنگیندنک



 

 

  درس بگیریمدر غرب واقع باید از نزاع بین علم و دین  در. 

اروپا وجود  آغاز کنیم. نزاعی که در ، نبایدجنگی را که وجود ندارد به همین مطلب اشاره دارد.دقیقاً  منصحبت پیشین 

سفانه أمت اکنون در حال به وجود آمدن است. امادر ایران نبوده به دلیل سلطه مطلق کلیسا بر زندگی مردم بود که  ،داشت

 را به وجود آوریم. آنباید  نیزما ، پا این مسئله وجود داشتهودر ارچون کنیم که فکر می

   ؟چیستاین اتفاق عامل در کشور ما 

 کنندمیرد  ،را که در ظاهر مغایر تفکر دینی است سخنی هر هاگروه د. اینانشتهداوجود فکر خیلی خاص تبا  ایهمیشه عده

اما  استغلط  سازگار نیست،با وحی فلن نتیجه یا روش علمی چون گویند مثلً می؛ نداشت چنین نظری روحانیت مااما قبلً 

گرها مانند علم یافرادالبته ممکن است . بر مطلقیت نداردادعایی نیز لم عو  بودهمبتنی بر مدل علمی  نتایج معنی ندارد.این 

 قبول ندارد.ها را کسی این گروهاروپا هم  یعلمجامعه حتی در اما ند یگوباین را 

درست است که این کار معلوم  .و دین را تطبیق دهند های روز(اند علم )دانستهبعد از مشروطه برخی روحانیون خواسته

کرده الدین شهرستانی در کتابی اثبات دانش مطلق نیست و ممکن است تغییر کند. مرحوم هبه یلش این است کهدل نیست.

روحانیت بینیم که در تاریخ میاست.  بدان اشاره شدهدر قرآن و احادیث  قرار دارد کهبین عطارد و خورشید  ایسیاره که

مشخص  ،رداوجود ندخدا ای، مبتنی بر فرضیه ادعا کند کهاگر کسی بته ال؛ بوده است افکار دیگرپذیرش آماده همیشه شیعه 

هایی فرضیه گاه به دنبال مطرح کردن چنینهیچعلم حقیقت این است که کند اما مخالفت میبا آن روحانیت شیعه  است که

 . و کاری ندارد با این موارد سر. علم نیست

شود و فکر کردن بشر را محدود و تهدید به برخی مخالف فلسفه می غزالی رسماًایم. داشتهفراوان در طول تاریخ اسلم نمونه 

بر » :نویسدکند که این اشتباه است و در شیعه نیز پذیرفته نیست یا خنجی اصفهانی که در کتابش میقواعد فقهی می

گونه د داشته اما در شیعه ایندر اهل سنت این نگاه وجو «االسلم واجب باشد از آموزش طبیعیات و فلسفه منع کند.شیخ

 خود او ،فکر کندبه این دلیل من هر کس بگوید انسان حق ندارد نظر از اما نبوده است. قاطبه علمای شیعه موافق علم هستند 

خواهیم سطح انسان را پایین چرا میپس ؛ قرار داده استکلمه یا فکر کردن  را هابا فرشته انسان وجه تفاوتخدا  .ستا کافر

  ؟قرار دهیم معادل فرشتهاو را و  وردهآ

   ؟پذیریدواحد بودن روش را می و یادارید شما به تکثر روش اعتقاد 

 قطعاً جا در این که کنیمبحث میها روشخود زمانی راجع به  ؛بحث دو جنبه دارداین  .واحد نیست هاروش ،در علم قطعاً 

برای این کار باید ابتدا باید تصمیم بگیرد. ی کاری دارد، اجرا قصددولت ه زمانی کرا در نظر گرفت اما  واحد نباید یک روش

جا باید تنها از مطرح گردد اما در نهایت دولت باید تصمیم نهایی خود را بگیرد. در اینها شکل بگیرد و انواع روش گفتمان

ند، زیرا ممکن است در را اصلح کنخویش  روشبتوانند اجرا باید طول در ها دولتالبته ؛ یک روش برای اجرا استفاده کرد



 

 

ولی در بحث  ،واحد است پس در امر اجرا روش؛ ی صورت گرفته باشد و الزم باشد روش اصلح گرددانتخاب روش اشتباه

 طور نیست.این

   ،؟به چه معنی استگذاری علمی سیاست. خواهد بودما علمی پایه توسعه گذاری سیاست احتماالًدر هر مدلی 

 ؟خواهد به کجا برسدایران در پنجاه سال بعد می قصد داریم بدانیمفرض کنید آورم. ق میامصدای توضیح این موضوع، بر

و هدف ماست  ای را که مقصدی و نقطهلکنیم و نقطه فعهایی را تعریف شاخصبنابراین باید ، ساختباید مدل برای این کار 

  مشخص کنیم.

بتوانیم خود باید درجه اول به خاطر اینکه در  .کردقدرت دفاعی را مطرح  مثل امنیت وکلی دو شاخص در ابتدا باید یک یا 

در مرحله بعد باید برای رسیدن به . آوریمبیرون صد شاخص دیگر  ،خصاش از دل این دوتوانیم می بعد، را حفظ کنیم

به  ایران تولید ناخالص ملی اگر قرار است .داردنیاز روش علمی به ریزی برنامه . طبیعی است کهریزی کنیمبرنامه هاشاخص

نیاز ترین چیزی که مهم ،مننظر خود . از گرددهای علمی تعریف باید بر اساس اصول و روشاین روند  ،برسد حد مشخصی

در اید . بکنیمتقویت  ،ورندآرا به بار می «صلح»که  «علوم انسانی»باید برای رسیدن به این امنیت است.  «امنیت» ،داریم

های کلی به گفتمان احتیاج بحثممکن است در  البتهریزی کنیم. پارامترها را تعیین و بعد برنامه، گرفتهتصمیم درجه اول 

 گفتمان نیاز داریم.و  نیاز به تکثر روش ترجزئیولی در موارد  ،نداشته باشیم

   کیست؟ علمی گذاریسیاستنوع متولی این 

گذار است و قانون نیز کهفکر کردن ندارد. مجلس  فرصتمجری است و ، دولت ین موضوع نداریم.برای ا و ساختاری ما نهاد

این  داریم که مصوب مجلس است. تحقیقات و فناوری علوم، به نامشورایی در ایران . دارددیگری  کارقوه قضاییه هم که 

خود رهبری ممکن که  یبخش دیگراما  هده بگیردتواند بخش بزرگی از این کار را بر عمی، فعال نیستمتأسفانه شورا که 

علوم، »مثل در اختیار شوارهایی  پس از تعیینکلیات  است.در آینده  پارادایم اصلی ما ،تصمیم بگیردآن راجع به است 

تنها سندی که از این دست . در کشور انجام نشده است این کار اما مشکل این است که گیردقرار می «تحقیقات و فناوری

 کم است. این به تنهایی ولی ،ایمداشتهست که تا به حال ا بهترین سندی ن این سند،م به نظر .انداز استسند چشم ،مداری

  ؟دانیدمی اانداز را تا چه اندازه کارسند چشم 

خیلی سند توسعه نیست. سند توسعه  ،اندازاصل کار اجراست. سند چشماما  برای گام اول خوب استسند یک به عنوان 

کلً کنار این بحث در دولت گذشته که  ؟اجرا کنیم گونهانداز را چسند چشمایم که ما به این نیاندیشیده تر است.وسیع

که هم  فعلً، نژاد که به آن عمل نشددر دوران آقای احمدی .در عمل خیلی ضعیفیماما زنیم حرف میما زیاد گذاشته شد. 

  حال مشاهده نشده است.هچیزی تا ب



 

 

   چه باید کرد؟ (استپیشرفت که بین وضعیت موجود تا وضعیت آرمانی )گذار دوره در 

. شد ایران در دوره بعد از مشروطه با نمادهای تمدن مدرن آشنا ،به لحاظ تاریخی کنم.دوره گذار را طور دیگری تعریف می

؛ هستیم دوره گذارمعنی در این  بهما  ود شد.های خماندگیمتوجه عقب ،از انقلب که دوره آگاهی بودپس دوره کشور در 

ولی جامعه آن را تعریف نکرده  ،وجود دارد «تصور خام»یک یم. اهرا تعریف نکرد اما اینیافته شویم خواهیم توسعهیعنی می

خیلی اوقات  دهد.می هاییدر این دوره هر کس از ظن خود پیشنهاد ؟دانیم چگونهولی نمی ،یافته شویمخواهیم توسعهاست. می

آفرین نیست. فکرآفرین و علم ،. درس دادن سر کلساما به نظر من این تناقضات بد نیست است ضمتناق رهانظ این

 آن درگیروقتی اتفاقاً  .باشیمن هانابهنجاریاین نگران  خیلی انجام دهیم این است که دوران گذاردر باید ترین کاری که مهم

گذار به عنوان سیاستبدانیم  که مسئله مهم این استاست و باید به وجود آید.  یها طبیعینشود. اکار بدتر می ،میشومی

 ست.ا کنیم و این مایه نگرانیفکر نمی، این جهتاما در ؟ نیمچگونه باید دوران گذار را تعریف ک

  شویم؟ ترو پیشنهادهایی وجود دارد که حداقل قدری به هدف نزدیک هاکارچه راه 

باید اتفاق  24یا  44گویم می بیابم،ن بشر رمدتفکر  تصوری ازاگر  ،به عنوان مثال؛ مدت زیادی وجود داردکوتاه هایدوره

را به صورت دوره دکتری کنکور باید  مثلً برای حل برخی مسائل خود،؛ ریزی کنیمکدام برنامه برای هر و الزم است بیفتد

جلوگیری از طبیعی است که ه دولت این بود که جذب را غیرمتمرکز نمود. اشتبا به نظر من کنیم.برگزار نیمه متمرکز 

را  هاییالؤو س استاد باید پروژهدارد. استاد باید بتواند خود دانشجو را جذب کند.  هاییحلروابط هم راهسوءاستفاده از 

 ،است پذیربه راحتی اصلح دانشجو این مشکل جذب و استفاده ازرا حل کند.  هاآنو بعد با کمک دانشجویانش  ردهتعریف ک

تا دانشجو بتواند ازدواج است محلی برای کسب مدرک  کنیم،استفاده میتعریفی که برای دانشگاه  کنیم.ولی ما این کار را نمی

 در صورتی که هیچ جای دنیا چنین تعریفی از دانشگاه وجود ندارد. ،کاری پیدا کند کند و

  کرد؟ یابیمسئلهتوان میطور چه 

مشکل . ردباید به آن توجه ک ،ای را مطرح کردهر کس مسئله. نباشد لهئمسای نیست که لهئعمده کار این است که هیچ مس

را در نظر  ژیهای انرحذف یارانهمسئله  ،به عنوان مثال؟ کنیمهزینه در مرحله اجرا چگونه دانیم نمیما این است که مهم 

 شصت هزار میلیاردبینی حدود دولت پیشیافته است.  برای آن لت بدترین راه حل رادو که. این یک مسئله است بگیرید

اما در عمل  نمایدهزینه  بهداشت این سود را برای مسائلی همچون سلمت و تا کردهها از محل حذف یارانهتومان سود را 

 ای دیگر هم بایدعده و ه این مسئله اندیشیدهباز قبل ای باید عده ای برای فکر کردن قرار نداده است.بودجههیچ بینیم می

ولی اگر  ،معتقد باشد این پول مورد نیاز استهر چقدر هم دولت  تا نتیجه را ببینند.کرده سال پایش  در طی یکی دو را لهئمس

 ئلهتحقیق در زمینه همان مسکه پول صرف . به خصوص آنشودمشکلی ایجاد نمی ،صرف پژوهش شوداین پول یک در هزار 

مدرن امکان ندارد کاری انجام  در دنیای رود.ما بر اساس پژوهش پیش نمی کارهایپس مشکل اصلی این است که ؛ گردد

 7۵4برای  ،ریزدآبی که از اقیانوس به کشورش میبه دلیل میزان کشوری مثل هلند  مثلً؛ نباشدپژوهش پایه آن شود و 



 

 

آیا ما ؟ ای برای پژوهش شده استچنین هزینهکجا کشور ما  نگاه کنید در حاال .کرده استو پژوهش ریزی سال بعد برنامه

مورد نیاز عمده انرژی تواند میکویر  ،به نظر منکه  در حالی ایم؟ریزی کردهسال بعد برنامه 7۵4نفت و وضعیت راجع به 

باره رده و درفکرش را نک اکنونرا از چپس ؛ به همین سمت حرکت کندسال دیگر ایران باید  ۵4 مطمئناً جهان را تأمین کند.

 ق در این زمینه اختصاص دهید.یرا به تحق یهای انرژیک در هزار حذف حامل ؟ش نکنیمهپژو آن

  ؟چگونه است ما ای در کشوررشتهجایگاه مطالعات میان 

که  مشخص شدهی اخیر هاالدر سبه تدریج اما ارتباطی ندارند با یکدیگر و  بودهها منفک که رشته شددر گذشته تصور می

که ما نیز باید  واضح است. ای آغاز شدرشتهمطالعات بین به همین خاطر، توانند مشکلت را حل کنندبه تنهایی نمی هارشته

های پنجاه یا رشته ما هنوز عمدتاً  .اتفاق افتاده استتمرین این موضوع خیلی کم در ایران  اما به همین سمت حرکت کنیم

که باید  ای استرشتهبین مسائل معموالً درک کنیم کهباید اما خواهیم مدهای اروپایی را تقلید کنیم را داریم یا میسال پیش 

نه به خاطر  ،ستهاگذاریسیاستدلیل در کشور ما به ای رشتهکمبود کار میانمشکل البته  از طریق پژوهش حل شود.

در . اتفاق نیز افتاد ،خواستاین تحول را میوپا چون جامعه ردر ا .شودنجام نمیکاری ا ،تا جامعه از دانشگاه نخواهد. دانشگاه

 ارتباط بین دانشگاه و جامعه به طور عام خیلی کمرنگ است.ایران 

  به نظر جنابعالی، در ایران تولید علم داریم؟ 

 ایم. شده« نآفریعلم»شود، ولی خیلی مانده است که بگوییم های این کار دیده میخیر، جوانه

  ها یا حوزه؟ها، دانشگاهمدارچه چیزی باید متحول شود؟ سیاست 

ولی کشور باید این  ،طور استکنند، حوزه علمیه هم همینآفرینی مقاومت نمیها آمادگی الزم را دارند و در برابر علمدانشگاه

کند؟ چند پژوهش و نوآوری چقدر هزینه می های عمومی علم این است که یک کشور برایتحول را بخواهد. یکی از شاخص

سال پیش رهبر انقلب فرمودند: سه درصد سود تولید ناخالص ملی باید صرف پژوهش شود. توصیه ایشان در مجلس 

تصویب شد. اکنون سه سال از برنامه پنج ساله پنجم گذشته و نه تنها این بودجه محقق نشده، بلکه کاهش یافته و به نیم 

گردد؟ کند اما اجر نمیاست. دیگر باالتر از اینکه رهبر کشور توصیه کرده، دولت و مجلس هم مصوب می درصد رسیده

گونه نباشد، توسعه یافتن معنایی ندارد. عزم ما جزم نشده است. باید مسئله این است که همه کشور باید این را بخواهد. تا این

 بدبخت خواهیم شد. ،حس کنیم که اگر پژوهش نکنیم

  ؟داریمدر کجای مسیر توسعه قرار  ،در مجموع از نگاه شما اآلن 

 نقطه صفر ریزی نداریم.برنامهاین موضوع راجع به در کشور هنوز ؟ چه معنایی داردتوسعه بفهمیم کنیم که تقل می ما فعلً  

 کنیم. ریزی برنامهزمانی است که برای اجرا  و شروع



 

 

  سازی چه جایگاهی در جهانی شما به نظر. قطع کنیمرا با جهان  خود توانیم ارتباطنمی ،دهدسازی رخ میجهانیکه زمانی

 تدوین الگومی بومی توسعه دارد؟

ظر نبه  .وارد این مسئله شومتوانم نمیو به طور تخصصی است سی شناجامعهصاد و تتخصصی در حوزه اق مفهومیسازی جهانی

ما هم باید حضور داشته  ،کنندموضوعی بحث میراجع به و  کنندبا هم فعالیت میهر جا که ده یا پانزده کشور جهان  ،من

یا و  دداشته باشو مشارکت عمده جهان حضور  هایباید در تصمیمایران . خواهیم افتاددر غیر این صورت عقب  ،باشیم

سازی به دنبال رود. جهانیمیرد از بین های خُفرهنگ ،سازی. البته من اعتقاد ندارم در جهانیدباخبر باش هاحداقل از اتفاق

البته تطبیق مهم است اما به معنای ؛ سازی مغایرت نداردهای کوچک با جهانیگرایی و رشد تمدنموضع و نیست چنین کاری

 .از بین رفتن نیست


