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 Roadmapاست شاید اندکی بیش از یک دهه است که در ایران رواج یافته است .این روش در کشورهای غربکی از حکدود سکه
دهه پیش به این سو به کار گرفته شده است .به این ترتیب به نظر میرسد این روش (فناوری) در فاصله زمانی کوتکاهی پکس از
بهرهگیری از آن در مغرب زمین ،به جامعه علمی ایران معرفی شد و اقدام برای بومیسازی آن با جدیت و سرعت پی گرفته شکده
است .هدف این مقاله کوتاه ،بررسی نقادانه (هرچند بسیار مختصر) برخی کاستیهاست که در روایت نهایی سند نقشه جامع علمی
کشور (که استفاده از آن به سال  1389به دستگاههای اجرایی ابال شد) راه یافته است.
کلیدواژهها :نقشه جامع علمی کشور ،اسالمی کردن علم ،علم و فناوری ،فلسفههای مضاف.
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نگارنده پیش از پرداختن به پاسخ پرسشها ،به یاد آورد
که در سال  1387و به دعور جهاد دانشگاهی و پژوهشکده
توسعه فناوری که بازوی پژوهشی جهاد دانشگاهی به شمار
میآید ،در جلسکهای بکا حضکور مسکئوالن محتکرم ایکن دو
مجموعه در آن زمان ،ارزیابی نقادانکهای را دربکاره «تحریکر
چهارم سند پیشنویس نقشه جامع علمی کشور» ارائه کرده
بود.
مطالب ارائه شده در آن جلسه در سال  1389در شکماره
چهاردهم «فصلنامه توسعه فناوری صنعتی» به چاپ رسکید.
این فصلنامه بکهوسکیله پژوهشککده توسکعه فنکاوری جهکاد
دانشگاهی منتشر میشود .روایت اندکی متفاور از آن مقاله
نیککز در قالککب آخککرین مقالککه از کتککاب نگارنککده بککا عنککوان
«گرهگشکایی بکه شکیوه فیلسکوفان و مهندسکان :مجموعکه
مقاالتی در باب علم و فناوری و سیاستگذاری» به وسکیله
پژوهشکده مطالعکار فرهنگکی و اجتمکاعی در سکال 1396
منتشر شد .دعور مسئوالن محترم روزنامه فرصتی فکراهم
آورد تا نگارنده بتواند به مطالعه تحریکر نهکایی سکند نقشکه
جامع علمی کشور بپردازد ککه در دی مکاه  ،1389نهکایی و
ابال شده بود .پس از تحریر پاسخها ،هرچند بنا بر رعایکت
اختصار بود ،مسئوالن روزنامه اطالع دادند که حجم پاسخها
به مراتب از ظرفیکت محکدود صکفحههکای روزنامکه فراتکر
میرود .نگارنده در تمکاس بکا سکرکار خکانم دکتکر قکدیمی
سردبیر محترم فصلنامه «رهیافت» از ایشان درخواست کرد
پاسخها را در این فصلنامه منتشر کنند که جایگاهی مناسب
برای پرداختن بکه اینگونکه مااحکث تخصصکی اسکت .ایکن
پیشنهاد با استقاال ایشان مواجه شد .در آنچه در زیر میآید
کوشش شده است تا پس از ارائه یکک ارزیکابی نقادانکه امکا
اجمالی از محتوای تحریر نهایی سکند نقشکه جکامع علمکی
کشور ،در حد امکان و اطالع بکه پرسکشهکای شکشگانکه
مطرح شده در باال پاسخ داده شود.

مقدمه

به تازگی مسئوالن بخکش فرهنگکی و علمکی یککی از
روزنامههای کشور طی تماسی پرسشهای ششگانه زیکر را
درباره آخرین تحریر سند نقشه جامع علمی کشور با نگارنده
در میان گذاردند:
 .1هدف از ایجاد سند جامع علمی کشور چه بوده است
و قرار بوده چه مسائلی را دناال کند؟
 .2این سند با سایر اسنادی که برای پیشکرفت کشکور
تدوین شده بود چه تفاوتی دارد؟
 .3سند جامع علمی کشور قکرار بکوده اسکت بکه ککدام
نیازهای کشور پاسخ دهد؟
 .4تا کنون چه بخشی از اهداف این سند تحقق یافتکه
است؟
 .5برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه  9سکال
از تدوین سندجامع علمی کشکور مکیگکذرد اکنکون
نیازمند بازبینی مجدد است .با توجه به شرایطی ککه
کشور به ویژه در حوزه علمی با آن مواجه است این
اولویتها از منظر جنابعالی چیست؟
 .6برای تجدیدنظر یا بهروز کردن اطلس جامع علمکی
کشور عالوه بر وزارر علوم با کدام حکوزههکا بایکد
رایزنی کرد؟ آیا تدابیری برای بهروز ککردن اطلکس
مذکور اندیشیده شده است؟
به درخواست نگارنده مسئوالن محترم روزنامه نسخهای
از آخرین ویراست سند را نیکز در اختیکار او قکرار دادنکد .در
انتهای نسخه رسمی این ویراست نهایی چنین آمده است:
نقشه جامع علمی کشور در  5فصل در جلسکههکای
 679 ... 663 ،662مکککور 89/10/14 ... 89/2/21
شورای عالی انقالب فرهنگکی بکه تصکویب نهکایی
رسکید و از تککاریخ تصککویب الزماالجراسککت و کلیکه
مصوبار و سیاستهای قالکی مغکایر لغکو و بالاثکر
خواهد بود.

ارزیابی مختصر محتواي سند نقشه جامع علمای
کشور

محمود احمدینژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی

نگاهی ولو شتابزده به متن نهکایی سکند و نیکز مطالعکه
حتی سریع مقالهای ککه نگارنکده در سکال  1387در اختیکار
شماری از پژوهشگران قرار داده بود که دستانکدرکار تهیکه
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سند بودند ،روشن میسازد که تقریااً بسیاری از نقیصههایی
که در تحریر چهارم سند به وسیله نگارنکده برجسکته شکده
بود ،در تصحیح نسخه نهایی عیناً تککرار شکده اسکت .ایکن
نکتککه الاتککه موجککب شککگفتی اسککت .در همککه کشککورهای
رشدیافته محصول اینگونه نقد و نظرها با دقت مورد توجکه
قرار میگیرد و ولو به نحو سلای از آموزههای مطکرح شکده
استفاده میشود.
در خصوص متن نهایی سند نقشه جامع علمکی کشکور،
حتی در حد بررسی شتابزده نگارنکده بکرای پاسکخگویی بکه
پرسشهای ششگانه ،میتوان نکار زیادی را مطرح ککرد.
اما در این مقام بنا بر اختصار و کوتکاهی اسکت .تکذکر ایکن
نکته مهم ضروری است که در آنچه در زیر میآید فق بکه
نقد برخی از جناههای نقکص و کاسکتی موجکود در تحریکر
نهایی سند توجه شده است .بنابراین نوشته کنونی عکاری از
دو جناه به هم پیوسته است :نخست؛ ارزیابی تمکام عیکار و
همهجاناه محتوای سند .دوم؛ برجسکتهسکازی و تأکیکد بکر
نقاط قور سند.
نسخهای که از سوی مسئوالن جریکده مکورد اشکاره در
اختیار نگارنده قرار گرفت حاوی اغکالط امالیکی و انشکایی
فراوان بود .این نسخه پرغل در پیوند زیکر قابکل مشکاهده
است:

الف .برتی از اشکالهای مفهومی و نظری تحریر نهاایی
سند نقشه جامع علمی کشور

سند نهایی نقشه جامع علمی کشور از برخی ضعفهای
جدی مفهومی و نظری بر کنار نمانده است .چنانکه در بکاال
اشاره شد ،تقریااً همه اشکالهایی که در تحریر چهارم سند
به چشم میخورد در تحریر نهایی آن تککرار شکده اسکت و
اشکالهای تازهای نیز به آنها افزوده شکده .بکه ایکن اعتاکار
مطالعه آن مقاله ،برای خوانندگان عالقمند ،خکالی از فایکده
نخواهد بود.
از جمله مهمترین ضعفهای مفهکومی و نظکری سکند،
تلقی نادرست تدوینکنندگان نهایی سند از دو مفهوم علم و
فناوری است .نویسندگان سند هکدف سکند را دسکتیابی بکه
علمی معرفی میکنند که:
 .1دارای سه شاخصه عدالت ،معنویت و عقالنیت است
(ص )5؛
 .2علم ،هکدایتگر و هدفمنکدی آخکررگرایانکه علکم و
فناوری (ص )9؛
 .3علم و فناوری کمالآفرین ،توانمندساز ،ثرورآفکرین
و هماهنگ با محکی زیسکت و سکالمت معنکوی و
جسمی و روانی و اجتمایی آحاد جامعه (ص .)10
علم اما ،همانگونه که نگارنده در مواضع مختلکف و بکه
تفصیل توضیح داده است [ ]1و [ ،]2فق یک شکأن دارد و
آن «واقعنمایی» است« .واقعنمکایی» بکه معنکای مطابقکت
دعاوی علمی با واقعیتی است که قرار اسکت از آن گکزارش
دهند .ایکن هکدف ،هکدفی عینکی اسکت و تکابع اغکراض و
خواستهای افراد نیست .افزودن هر صفت دیگری بر علم،
آن را از «علم» بودن خارج میسازد و آن را به امکری تکابع
غایار اشخاص یا ایدئولوژیها بدل میسازد.
علم همچنین به هیچ روی واجد وجه تجکویزی نیسکت.
هدایتگری شأن علم نیست .شأن نظامهای ارزشی است که
شیوه بهرهبرداری از علم را مشخص سازند .علم فق به مکا
میگوید که در واقعیت چه چیز موجود است .اینکه بکا ایکن
شناخت چه بکنیم ،از علم بیرون نمیآید .بکه عاکارر دیگکر
علم با هستها ارتااط دارد نه با بایدها و ناایدها.

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/
ir/ir032en.pdf

خوشاختانه؛ جستوجوی اینترنتکی آشککار سکاخت ککه
نسخههای نهایی بیغلطی (از حیث امکالء و انشکاء) نیکز در
دسترس عالقمندان قرار دارد .متن یکی از این نسخههکا در
این پیوند قابل دسترس است:
http://aut.ac.ir/general/map.pdf

آنچه در پکی مکیآیکد ،ابتکدا بکه کوتکاهی بکه برخکی از
اشتااه های نظری و مفهومی اشاره شده که در تحریر نهایی
سند راه یافته است و آنگاه بکا اختصکار هرچکه تمکامتکر بکه
پرسشهای مطرح شده از سکوی نشکریه پاسکخ داده شکده
است.
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در فرهنگ اسالمی هر دو کارکرد مختلف جناه نظکری
دستگاه ادراکی آدمی ،یعنی  reasoningو ،intellection
به هستار واحدی به نام عقل نسات داده شده است .امکا در
بسیاری موارد میان دو جناه کامالً متفاور ایکن کارکردهکا،
یعنی جناه صوری و جناه معرفتشناختی ،به خوبی تفکیک
صورر نمیگیرد و در یک متن واحد اصطالح عقل هم بکه
معنای  reasonو هم به معنای  intellectبه کار مکیرود.
این عدم تفکیک الاته موجب بدفهمیهای بسیار شده است
که بحث در باره آن از حوصله مقاله کنونی خارج است.
شناخت واقعیت به مدد گمانهزنیها درباره جناههکایی از
واقعیت آغاز میشود که خود را در قالب مسائل (چکالشهکا)
به ما عرضه ککردهانکد .اینککه گمانکههکا چگونکه برسکاخته
میشوند ،موضوعی مستقل است و به بحث عقالنیکت (بکه
صورر مستقیم) ارتااط ندارد .کارکرد عقالنیت صورربندی
گمانههایی است که به صکورر شکهودی و در تجربکههکای
زیسته و در پاسخ به چالشهایی پدیدار میشود که واقعیکت
پیش روی شخص قرار میدهد .مدلهای مختلف عقالنیت
هر یک با تکیه به پیشفرضهای متفاور صورربندیهای
مختلف ارائه میدهند.
اصل عقالنیت ،در تعایری که عقلگرایان نقاد بکه ککار
میبرند ،قکانون جکاناخش مکدل تحلیکل موقعیکت اسکت و
مضمون آن اینکه کنشکگران در هکر موقعیکت متناسکب بکا
بهترین درک خود از موقعیکت تصکمیم مکیگیرنکد و عمکل
میکنند .این اصل به داللت التزامکی ،کنشکگران را در هکر
موقعیت برخوردار از توانایی عقلی بکرای سکنجش موقعیکت
تلقی میکند ،مگر آنکه خکالف آن در تجربکه آشککار شکود
[ 1.]6اما در نقشه جامع علمی کشور روشن نیسکت مقصکود
نویسندگان از «اصل عقالنیت» چه بوده است.
در بند هشتم از بخش «ماانی و ارزشهای بنیادین سند
جامع علمی کشور» به مورد زیر برمیخوریم:
 ایجاد تحول بنیادین علمی به خصوص در بازبینی
و طراحی علوم انسانی در چکارچوب جهکانبینکی
اسالمی (ص .)5

در زمره «ماانی و ارزشهای بنیادین سند جامع علمکی
کشور» به «توجه به اصل عقالنیکت» (ص  )9تأکیکد شکده
است.
اما عقالنیت واجد انواع مدلهاست و در غیکاب توضکیح
در خصککوص مککدل خککاص عقالنیتککی کککه مککورد توجککه
نویسندگان سند است و نیز توضیح درباره بهینکه بکودن آن،
بند فوق در بهترین حالت فاقد محتکوا و در بکدترین حالکت
تجویزکننکده انککواع رویکردهکای عقالنککی خواهکد بککود کککه
میتوانند پیامدهای کامالً نامطلوب دربرداشته باشند.
در خصوص مفهکوم عقالنیکت و نیکز اصکطالح خکاص
«اصل عقالنیت» توضیحار زیر برای خواننکدگان خکالی از
فایده نخواهند بود.
در زبککان فارسککی واژههککای عقککل و عقالنیککت را در
ترکیبهای گوناگون نظیر عقل مصلحتگرا ،عقل ابکزاری،
عقل نظری ،عقل متافیزیکی ،عقل قدسی ،عقکل شکهودی،
عقل خودبنیاد و  ...عقالنیت هدف -وسیله ،عقالنیکت تکابع
بازار ،عقالنیکت عملگرایانکه ،عقالنیکت سککوالر ،عقالنیکت
هنجاری ،عقالنیت کلنگر و  ...بهکار میبرنکد [ 3و .]5[ ]4
در زبانهای اروپایی نیز این قایل بهککارگیری دو اصکطالح
عقل و عقالنیت نیز در میان شماری از آرای متفکران غربی
به چشم میخورد .اما این کاربردها نیاز به تدقیق دارند زیکرا
به بدفهمیهای نظری و مفهومی منجر میشکوند .دسکتگاه
ادراکی آدمی از لحا نظری (بکه اصکطالح عقلکی) و نکه از
لحکا عکاطفی -احساسکی -ارادی (ککه بکا حکوزه عمکل و
تصمیم ارتااط دارد) دو وظیفه مهکم و مکمکل را بکه انجکام
میرساند .یکی وظیفه ارزیابی دالیل و استداللها که آن را
در زبککان انگلیسککی  reasoningمککینامنککد .ایککن وظیفککه،
وظیفهای صوری است و به قلمرو منطق (نطکق)reason -
تعلق دارد قوه  reasonآن را به انجکام مکیرسکاند .دومکی
کککارکردی اسککت کککه در زبککان انگلیسککی بککا اصککطالح
( intellectionیعنی صورربنکدی نظریکههکا بکرای فهکم
واقعیت) از آن یاد میشود و به حوزه معرفتشناسکی ،یعنکی
به حوزهای متعلق است ککه بکا توانکاییهکای آدمکی بکرای
شناخت واقعیت سر و کار دارد و به محصکوالر تکاپوهکای
معرفتی نظر میکند .کار صورربندی نظریهها را در دستگاه
ادراکی آدمی ،در اصطالح ،قوه  intellectانجام میدهد.

 .1در خصاوص اصاال عقالنیات و جایتاااه آن در مادل تحلیاال
موق یت به این منبع بنترید.
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اینکه تاکنون با وجود بودجههکای گزافکی ککه بکرای تولیکد
«علم اسالمی» صرف شده است ،حتی یکک نمونکه از ایکن
«علم» تولید نشده است .دلیل این امر روشن اسکت« .علکم
اسالمی» نظیر «عَنقایِ مُغرِب» اسکت ککه وجکود خکارجی
ندارد .اگر دانشمندان مسلمان گمانهها و نظریههایی برسازند
که به نحو صادقی از واقعیت گزارش دهد ،این گمانکههکا و
نظریهها «علم» خواهند بود ،نه «علم اسالمی» ،یکا «علکم
مسلمانان» .آنچه که امککان «اسکالمی» شکدن و «بکومی
بودن» دارد ،فناوری است نه علم و توجه بکه تفکاور میکان
این دو برساخته بشری حائز نهایت اهمیت است ]1[ 1و [.]8
در بخشهای مختلف سند ،تجویزهای کالن و «چنکین
و چنان بشود» های بسیار بلندپروازانه در زمره اهداف سکند
یا راهاردهای مورد نظر آن ذکر شکده اسکت بکی آنککه بکه
اساسیترین پیششرطها برای حرکت در مسیر تحقق ایکن
اهداف (و نه لزوماً تحققشان) توجه شکده باشکد .بکه عنکوان
مرال:
 راهبرد کالن  :8تربیکت و توانمندسکازی سکرمایه
انسانی با تأکید بکر پکرورش انسکانهکای متقکی،
کارآفرین ،خودباور ،خالق ،نوآور و توانکا در تولیکد
علم و فناوری و نوآوری متناسکب بکا ارزشهکای
اسالمی و نیازهای جامعه (ص .)22
جمهوری اسالمی ایران در افکق  1404ه .ش .در
علم و فناوری با اتکا به قدرر الیزال الهکی و بکا
احیای فرهنکگ و برپکایی تمکدن نکوین اسکالمی
ایرانی برای پیشکرفت ملکی ،گسکترش عکدالت و
الهککامبخش کی در جهککان کشککوری خواهککد بککود:
برخوردار از انسانهای صالح ،فرهیختکه ،سکالم و
تربی کت شککده در مکتککب اسککالم و انقککالب و بککا
دانشمندانی در طراز برترینهکای جهکان توانکا در
تولید و توسکعه علکم و فنکاوری و نکوآوری و بکه
کککارگیری دسککتاوردهای آن پیشککتاز در مرزهککای
دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان (ص .)6

ایجاد تحول و طراحی در نظام علمکی در زمکره اهکداف
فناورانه است و نه ارزشها .توضیح این نکته ضروری اسکت
که «علم» را نااید با «نظام علمی» خل کرد« .علم» چنان
که گذشت یک شأن بیشتر ندارد :ارائه گزارشکی حقیقکی از
واقعیت ،در هر قلمرویی از واقعیت که پژوهشگر به آن توجه
دارد« .نظام علمی» اما در زمره فناوریهاست .فناوریها بر
خالف «علم» وظیفه اصلیشان «تغییر دادن واقعیکت» بکر
اساس خواست و نیازهای افراد است« .نظام علمی» ابزار یکا
ماشینی است که به وسیله آدمیان برای تسهیل در دستیابی
به علم برساخته میشود [ ]1و [ .]7این ماشین اگکر وظیفکه
خود را به خوبی به انجام برساند ،با استفاده از آن افراد می-
توانند به شناخت واقع در حدودی نایل شکوند ککه امکانکار
خودشان و فناوریهایشکان ،از جملکه «نظکام علمکیشکان»
اجازه میدهد .اما شناخت واقع ،ککه محصکول تککاپو بکرای
دستیابی به گزارشی حقیقی از واقع است ،با ابزاری که برای
کسب آن به کار رفته است یککی نیسکت .خلک ایکن دو ،از
جمله خل های مفهومی اساسی است که در سند به ککرار
ر داده است.
در بخشهای مختلف سند از «اسالمی ککردن علکم» و
«تولید علم اسالمی» و «تولید علم بومی» و بکه خصکوص
«علوم انسانی اسالمی» سخن به میان آمده است .به عنوان
نمونه:
 .1راهبرد کالن  :5نهادینه کردن نگرش اسکالمی بکه
علم ( ...ص )23؛
 .2فرهنککگسککازی عمککومی بککرای تقویککت جنککاش
نرمافزاری و تولید بومی علم در جامعه ( ...ص )29؛
 .3حمایت از تولید و کاربردی کردن علکوم انسکانی بکا
جهتگیری اسالمی(ص .)55
نگارنده در مقالهها و کتابهکای مختلکف ایکن نکتکه را
مدلل ساخته است که «علم» فق علکم اسکت و اسکالمی،
بومی ،دینی ،چینی ،مسیحی ،غربکی و  ...نتوانکد بکود .همکه
بخشهای سند که در آن بر اهدافی نظیکر اسکالمی ککردن
علوم (به طور کلی) و علوم انسانی (به نحو خاص) یا بکومی
کردن این علوم تأکید شده است ،به منزلکه گکام در بیراهکه
گذاردن و ارائه تجویز های نادرست است که در نهایکت بکه
اتالف سرمایههای مادی و معنوی کشور منجر میشود .کما

 .1در خصوص ناممکن بودن علم اسالمی به منابع ماورد اشااره
میتوان نتاه کرد.
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پیشگیری و ارتقای سالمت با تأکید بر بیماریهای
دارای بار باال و معضکالر بکومی ،الگوهکای شکیوه
زندگی سالم منطاق با آموزههای اسالمی ،اسکتفاده
از الگوهای تغذیه بومی؛
 .5در هنر :حکمت و فلسفه هنکر ،هنرهکای اسکالمی-
ایرانی ،هنرهای مرتا با انقکالب اسکالمی و دفکاع
مقدس ،اقتصکاد هنکر ،فکیلم و سکینما ،رسکانههکای
مجازی با تأکید بر پویکایی و بکازیهکای رایانکهای،
معمککاری و شهرسککازی اسککالمی ایران کی ،موس کیقی
سنتی و بومی ایران ،ادبیار و شعر و داستاننویسی،
طراحی هنکری ایرانکی اسکالمی و لاکاس و فکرش
ایرانی (ص .)20-19

در سند به ظاهر از توجه به این نکته غفلت شده اسکت
که تولید علم به هیچ روی به شکیوه دسکتوری و فرمایشکی
تحقق پیدا نمیکند .کارآمدترین شیوه برای تولید علم ایجاد
زیستبوم بهینهای است که برخی از مهمترین شرای الزم
(اما متأسفانه غیرکافی) برای تولید علم را فکراهم مکیسکازد
[ .]9یکی از مهمترین این شرای ایجاد زمینه بکرای نقکد و
رشد اندیشههای عقالنی و نقاد اسکت ککه در هکیچ کجکای
سند به آن اشارهای نشده است .هرچنکد در سکند بکه ایجکاد
کرسیهای نقادی و نظریهپکردازی اشکاره شکده اسکت ،امکا
تفاور میان این مفاهیم با آنچه که از رویکردهای عقالنکی
و نقاد در معنای دقیق این دو اصطالح اسکتنااط مکیشکود،
تفاور از ثَری تا ثُریاست.
یکی دیگر از نقکایص مفهکومی سکند آنککه بکه ظکاهر
کوشش شده است هرآنچه خوبکان همکه دارنکد ،ایکران بکه
تنهایی واجد آنها «بشود» .به این ترتیکب در اولویکتبنکدی
حوزههایی که بودجهها باید مصکروف بسک آنهکا بشکود بکا
مقولههای زیر مواجه میشویم:

اولویتهای ب

.1

اولویتهای الف

.1

.2

.3

.4

در فناوری :فناوری هوافضکا ،فنکاوری اطالعکار و
ارتااطار ،فناوری هستهای ،فناوری نکانو و میککرو،
فناوریهای نفت و گاز ،فناوریهای زیستمحیطی،
فناوریهای نرم و فرهنگی؛
در علوم پایه و کاربردی :ماده چگال ،سکلولهکای
بنیادی و پزشکی مولکولی ،گیاهان دارویی ،بازیافت
و تاککدیل انککرژی ،انککرژیهککای نککو و تجدیدپککذیر،
رمزنگاری و کدگذاری ،علوم شناختی و رفتاری؛
در علوم انسانی و معارف اسالمی :مطالعار قرآن و
حککدیث ،کککالم اسککالمی ،فقککه تخصصکی ،اقتصککاد،
جامعهشناسی ،حقوق ،روانشناسی ،علکوم تربیتکی و
مدیریت مانی بر ماانی اسالمی ،فلسفههای مضاف
متکی بر حکمت اسالمی ،فلسفه والیکت و امامکت،
اخالق کاربردی و حرفهای اسالمی ،سیاستگکذاری
و مدیریت علم ،فناوری و فرهنگ ،زبان فارسکی در
مقام زبان علم؛
در سالمت :سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانش

.2

.3

.4
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در فناااوری :لیککزر ،فوتونیککک ،زیسککت حسککگرها،
حسگرهای شیمیایی ،مکاترونیکک ،خودکارسکازی و
روباتیک ،نیمرساناها ،کشتیسازی ،مکواد نوترکیکب،
بسککپارها (پلیمرهککا) ،حفککظ و احی کای ذخککایر ژن کی
اکتشاف و استخراج مواد معدنی ،پیشبینی و مقابله
با زلزله و سیل ،پدافند غیر عامل؛
در علوم پایه و کاربردی :ژئوفیزیک ،ایمنی زیستی،
بیوانفورماتیک ،اپتیک ،فیزیک انکرژیهکای بکاال و
ذرار بنیککادی ،محاسککاار و پککردازش اطالعککار
کوانتومی ،نجوم و کیهانشناسکی ،فیزیکک اتمکی و
شتابگرها ،علوم ژنی ،محاساار نرم و سیستمهکای
فازی وتوپولوژی؛
در علوم انسانی و معارف اسالمی :اخالق اسکالمی
و مطالعار بینرشتهای آن ،الهیار ،عرفان اسالمی،
فلسککفه ،غککربشناسککی انتقککادی ،کککارآفرینی و
مهککاررافزائککی تککاریخ اسککالم و ایککران و انقککالب
اسالمی ،مطالعار زنان و خانواده مانکی بکر ماکانی
اسالمی ،تکاریخ علکم (بکا رویککرد تکاریخ اسکالم و
ایران) ،جغرافیای سیاسی؛
در سالمت :داروهای جدیکد و نوترکیکب ،مکدیریت
اطالعار و دانش سالمت ،طب سکنتی ،تجهیکزار
پزشکی ،سلولی و مولکولی ،ژندرمانی ،فراوردههای
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(هرچند متأسفانه رایج «علکوم ککاربردی» )1و یکا اصکطالح
نادرست «فلسفههای مضاف» ،2آنچه را که پیشتر ذکر شکد،
یعنی اصرار بر داشتن آنچه خوبان همه دارند ،را به روشکنی
آشکار میسازد .برای درک بهتر ایکن نکتکه مناسکب اسکت
اولویتهای علمی و فناورانهای که در سند بکرای ایکران در
نظر گرفته شده است بکا اولویکتهکایی مقایسکه شکود ککه
کشوری نظیر انگلکیس بکرای خکود در نظکر گرفتکه اسکت.
فراموش نشود که بودجه پژوهشهای علمکی انگلکیس بکه
مراتب از بودجهای بیشتر است که در ایران به ایکن منظکور
اختصاص یافته اسکت .در سکندهای راهاکردی انگلکیس در
زمینه فعالیتهای علمی ،فناورانه و نوآوری ،بیشترین تأکیکد
بککر دو حککوزه علککوم و فنککاوریهککای کککامپیوتری و هککوش
مصنوعی و علوم و فناوریهای زیسکتی و تولیکد دارو قکرار
داده شده اسکت و بقیکه فعالیکتهکای علمکی و فناورانکه در
ردههای پائینتر جای دارند .دو حوزه نخست حوزههکاییانکد

زیستی ،فناوری تغذیه؛
 .5در هنر :مطالعار انتقکادی ،هنکر مکدرن ،مطالعکار
تطایقی حوزههای هنکر ،هنرهکای سکنتی و صکنایع
دسککتی ،خوشنویس کی هنرهککای نمایش کی ،مااحککت
میانرشتهای هنر و شاخههای علوم با تأکید بر نگاه
اسالمی (ص .)21-20
اولویتهای ج

 .1در فناوری :اپتوالکترونیک ،کاتالیستهکا ،مهندسکی
پزشکی ،آلیاژهای فلزی ،مواد مغناطیسی ،سازههای
دریایی ،حملونقل ریلی ،ایمنی حملونقل ،ترافیکک
و شهرسازی ،مصکالح سکاختمانی سکاک و مقکاوم،
احیای مراتکع و جنگکلهکا و بهکرهبکرداری از آنهکا،
فناوریهای بومی؛
 .2در علوم پایه و کاربردی :جار و ریاضیار غیرخطی،
ریاضیار گسسته و ترکیاار آنالیز تکابعی و همسکاز
سیسککتمهککای دینککامیکی و احتمککال ،کنتککرل و
بهینهسازی ،زیسکت ریاضکی ،پالسکما ،بیوفیزیکک،
فیزیک سیستمهای پیچیده ،بیوشیمی ،شیمی سکاز،
مواد سیلیکونی ،تکنونیک و زمینشناسی مهندسکی،
فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معکدنی،
مخککاطرار زیسککتمحیطککی ،تغییککرار اقلیمککی،
اقیانوسشناسی و علوم دریایی ،تنشهای زیستی و
غیرزیستی ،تولیکد اقکالم و گونکههکای مناسکب بکا
بهرهبرداری از تنوع زیسکتی ،بهینکهسکازی الگکوی
کشت منطقهای ،جامعهشناسی زیستی؛
 .3در سالمت :علوم میانرشتهای بکین علکوم پایکه بکا
علوم بالینی ،مقابله با انواع اعتیکاد ،ایمنکی غکذایی،
امنیت غذایی (ص .)22 -21

 .1به توضیحی که گذشت ،شأن و وظیفه علم یاک چیاز بیشاتر
نیست :نمودن واقع .کاربرد به حوزه فناورا ت لق دارد« .علو
کاربردا» در واقع فناورااند.
 .2اصطالح «فلسفههاا مضااف» عناوانی اسات کاه کساانی در
ایران براا ارجاع به رشتههاا فلسفی نظیر «فلسفه علم» یاا
«فلسفه زیساتشناسای» ،یاا «فلسافه اخاالق» یاا «فلسافه
منطق» یا «فلسفه ریاضیات» و نظایر آن ،مطرح سااختهاناد.
اما این عنوان به کلی نادرست است زیرا در اصطالحاتی نظیر
«فلسفه علم» یا «فلسفه منطق» ،و  ...واژه «فلسفه» به چیزا
«اضافه» نشده است و در مقا «مضاف» به کار نرفته .در همه
این موارد ،واژگان مورد استفاده اسامیاا ترکیبیاند که براا
مشخص کردن نوع خاصی از تکاپوا فلسافی یاا م رفتای در
یک قلمرو م ین به کاار گرفتاه شادهاناد .باه عباارت دیتار
اصطالحاتی مانند «فلسفه علم» یا «فلسفه زیستشناسای» و
 ...به م ناا تکاپوا فلسفی در فهم علم و یا تکاپوا فلسافی
در فهم زیستشناسی است .میان ایان تکاپوهااا فلسافی باا
موضوعهااا ماورد کااوش آنهاا بایاد فارق گذاشات .علام و
زیست شناسی تکاپوهایی مرتبه اولی باراا شاناخت واق یات
بااهشاامار ماایآینااد .در حااالی کااه فلساافه علاام و فلساافه
زیستشناسای ،م رفاتهااا مرتباه دومای ،باراا شاناخت
جنبهاا از واق یتاند که در قالم گزارههاایی دربااره دعااوا
م رفتی صورتبندا شده است .

نگاهی به جدول اولویکتهکای سکه گانکه ،صکرفنظر از
اشتراکهایی ککه مکیتکوان میکان آنهکا یافکت و جکدای از
اشکالهای مفهکومی نظیکر اسکتفاده از اصکطالح نادرسکت
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از «سایر اسناد» ،سند چشمانداز بوده است ،میتوان
در پاسخ به دومین پرسش توضیح داد که سند جامع
علمککی کشککور یکککی از زیرمجموعککههککای سککند
چشمانداز است (یا باید چنین باشد).
 .3پاسخ این پرسش از پاسخی که به پرسش نخسکت
داده شد روشن میشود و تکرار ماللآور خواهد بود.
 .4با توجه به واقعیتهکای موجکود بایکد گفکت تقریاکاً
بخش اعظم اهداف مورد اشاره در سکند ،آرزوهکایی
تحقق نیافتهاند .در این خصوص به رعایت اختصکار
فق به یکی دو مورد اشاره میکنم:
در بنککد  3-2سککند بککا عنککوان «اهداف بخشی نظام
علم ،فناوری و نوآورﻯ» در سند در زمره اهدافی که
باید در افق  1404تحقکق یابکد آمکده اسکت :کسب
رتبه نخست در رتاهبندی دانشگاههای جهان اسالم
و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاههای دنیا
(ص )14

که مسئوالن سیاستگذاری علمی در انگلستان عالقمندنکد
این کشور در آنها در باالترین ردههای جهانی جکای داشکته
باشد و به عنوان مرکال پژوهشکگران در ایکن حکوزههکا بکه
دریافت جوایز نوبل توفیق یابنکد .امکا در بسکیاری از مکوارد
دیگر ،مسئوالن و تصمیمگیران در انگلستان ،نیازهای علمی
و فناورانککه خککود را در حککوزههککایی کککه خککود از توانککایی و
تخصص باال در آن بهرهمند نیستند ،از کشکورهای دیگکری
دریافت میکنند که در آن زمینههکا پیشکتازند .یکک نمونکه
مرالزدنی در این حوزه ،ساخت نیروگاههای هستهای اسکت.
انگلستان نخستین کشوری بود که فناوری سکاخت نیروگکاه
هستهای را به کار گرفکت و در دهکه  1950در ایکن زمینکه
پیشتاز بود .اما تغییر سیاستهای علمی و فناورانه این کشور
موجب شد در اوایل قرن بیست و یکم و زمانی که تونی بلر
نخست وزیر وقت تصمیم گرفته بود برای رفع نیاز کشور به
انرژی چند نیروگاه هستهای جدید احداث شود تا جکایگزین
نیروگاههای فرسوده شود ،ساخت آنهکا را بکه کنسرسکیومی
متشکل از شرکتهای فرانسوی (که در حوزه فنکاوریهکای
مربککوط بککه نیروگککاههککای هسککتهای در زمککره کشککورهککای
پیشتازند) و چین (که عالقمند بکه سکرمایهگکذاری در ایکن
حوزه بود) واگذار کرد.
با توضیحار مختصر باال ،حال میتوان به اختصکار هکر
چه تمامتر به پرسشهای مطروح شده (در حدی که دانکش
صاحب این قلم اجازه میدهد) پاسخ داد.
 .1هدف از تدوین «نقشه راه علم و فناوری» در همکه
کشورها و ازجمله ایران ترسیم چشکمانکدازی بکرای
حرکت در مسیری خاص برای بکه فعلیکت رسکاندن
قوهها و امکانار و استعدادهایی است که گمان زده
میشود در یک زیستبوم انسانی -معرفتی خکاص،
از لحا قابلیت علمی (شکناخت واقکع) یکا فناورانکه
(تغییر واقع) موجود است و تحقکق و فعلیکت یکافتن
آنها ،با اهداف و ارزشهای معینی انطاکاق دارد ککه
برخاسته از نیازهای خاص و نظامهای ارزشی خاص
است.
 .2معنای عاارر «سایر اسکنادی ککه بکرای پیشکرفت
کشور تدوین شده بود» برای نگارنده چندان روشکن
ناود و با فرض این که مقصود پرسشگران محتکرم

برای تشخیص این نکته که آرمان پیشنهاد شده تا کجا
با واقعیتهای موجود همخوانی دارد ،کافی است نظری بکه
یکی از نشریههای معتار جهانی انداخته شود که هکر سکال
اقدام به انتشار ردهبندی بهترین دانشگاهای جهان میکنکد.
نشریه تکایمز دانشکگاهی در تکازهتکرین شکماره ویکژه خکود
مختص ردهبندی دانشگاهها در سطح بینالمللی رتاه برخکی
از بهترین دانشگاههای ایران را اینگونه منعکس کرده است:
دانشگاههای شریف ،تهران ،تاریکز و صکنعتی شکیراز در
ردهبندی فلهای  601تا  800و دانشگاههای شهید بهشکتی،
شیراز و مازندران در ردهبنکدی  -801تکا  1000و دانشکگاه
زنجان باالی  1001جای گرفتهانکد .بنگریکد بکه ردهبنکدی
دانشگاهها در سال  ]10[ 12019شماره  9اکتار نشریه تایمز
دانشککگاهی .2اطالعککار ایککن نشککریه در آدرس زیککر قابککل
دسترس است:
https://www.timeshighereducation.com/worl
d-university-rankings/2019/world-ranking#!/
page/30/length/25/sort_by/rank/sort_order/as
c/cols/stats
1. World University Rankings 2019
2. Times Higher Educations
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سند نقشه جامع علمی کشور :یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه

 .9راهبرد کالن  :۹تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم
و فناوری با کشورهای دیگکر بکه ویکژه کشکورهای
منطقه و جهان اسالم؛
 .10راهبرد کالن  :10متحکولسکازی و ارتقکای کمکی
وکیف کی علککوم انسککانی و هنککر ماتن کی بککر معککارف
اسالمی؛
 .11راهبرد کاالن  :11جهکتدهکی بکه چرخکه علکم و
فناوری و نوآوری برای ایفای نقکش مکؤثرتر حکوزه
علوم پزشکی و سالمت؛
 .12راهبرد کاالن  :12جهکتدهکی بکه چرخکه علکم و
فناوری و نوآوری برای ایفای نقکش مکؤثرتر حکوزه
فنی و مهندسی؛
 .13راهبرد کالن  :13توسعه و تعمیق و تقویت آموزش
و پژوهش در حوزه علوم پایه (ص .)24-23

مقصود از «ردهبنکدی فلکهای» ردهای اسکت ککه فقک
اختصاص بکه یکک دانشکگاه نکدارد بلککه شکمار زیکادی از
دانشگاههای دیگر نیز در آن جای داده شدهاند.
در بخش  1-4سند با عنوان «راهاردهای کالن توسعه
علم و فناوری در کشور»  10راهارد زیر ذکر شده است:
 .1راهبرد کالن  :1اصالح ساختارها و نهادهای علم و
فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگسازی
نظام تعلیم و تربیکت در مراحکل سیاسکتگکذاری و
برنامهریزی کالن؛
 .2راهبرد کالن  :2توجه به علم و تادیل آن به یکی از
گفتمانهای اصلی جامعه و ایجکاد فضکای مسکاعد
برای شکوفایی و تولید علکم و فنکاوری بکر مانکای
آموزههای اسالمی از طریق توسکعه وتعمیکق و بکه
کارگیری مؤلفهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی؛
 .3راهبرد کالن  :3جهت دادن چرخه علم و فناوری به
ایفای نقشی مؤثرتر در اقتصاد؛
 .4راهبرد کالن  :4نهادینکه ککردن مکدیریت دانکش و
ابتنای مدیریت جامعه بر اخالق و دانش بکر اسکاس
الگوهککای ایرانککی اسککالمی در نهادهککای علمککی،
اقتصککادی سیاس کی اجتمککایی فرهنگ کی و دفککاعی-
امنیتی؛
 .5راهبرد کالن  :5نهادینه کردن نگرش اسکالمی بکه
علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای
آموزشی و پژوهشی؛
 .6راهبرد کالن  :6تحکول و نوسکازی نظکام تعلکیم و
تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بکه
منظور انطااق با ماکانی تعلکیم و تربیکت اسکالمی و
تحقق اهداف کالن نقشه؛
 .7راهبرد کاالن  :7جهکتدهکی آموزشکی ،پژوهشکی
فناوری و نوآوری در مرزهای دانکش بکرای تحقکق
مرجعیت علمی؛
 .8راهبارد کاالن  :8تربیکت و توانمندسکازی سککرمایة
انسککانی بککا تأکیککد بککر پککرورش انسککانهککای
متقی،کارآفرین ،خودبکاور ،خکالق ،نکوآور و توانکا در
تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزشهای
اسالمی و نیازهای جامعه؛

ضرورتی ندارد که شکخص متخصکص سیاسکتگکذاری
علوم و فناوریها باشد تا این نکتکه را تشکخیص دهکد ککه
ایدئالهای درخکور تکوجهی ککه در بکاال ذککر شکدهانکد بکا
واقعیت هکای کنکونی جامعکه مکا فاصکله بسکیاری دارنکد .از
فهرست باال و در مقایسه با واقعیتهکای بالفعکل در ایکران،
این نکته به ذهن مخاطب پرسشگر خطور میکند که برخی
از دستاندرکاران تهیه نقشه جامع بر این باور بکودهانکد ککه
فق با ذکر تجویزها ،و یا آمکوزههکای مشکفقانه ،مکیتکوان
منتظر تحقق نتایج مورد انتظار بود .اما واقعیت این است که
تنها تحقق یکی از آرمانهایی که پیوسکته در نقشکه بکه آن
اشاره شده است ،یعنی «جهتدهی به چرخکه نکوآوری» در
گرو ایجاد یک زیستبوم بهینه است که خود نیازمند تحقق
شرطهای الزم متعدد اسکت و در بهتکرین حالکت در قالکب
«پروژهای در دست تکمیل» ظاهر میشود.
 .1تجدید نظر در محتوای سند و بازنگری واقکعبینانکه
در ایککدئالهککای مطککرح شککده در آن بککا توجککه بککه
ظرفیتهای جامعه و واقعیتهای سیاسی حاکم بکر
کشور و منطقه ،ضرورتی اساسکی اسکت .در غیکاب
چنین بازنگری دقیق و از سکر وسکواس و بصکیرر،
سککند کنککونی مجموعککهای از دسککتورالعملهککای
متعارض و یا ناشدنی است که موجب اتالف حکرث
و نسل است را به دستاندرکاران توصیه میکنکد و
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خود را پیدا کرده است .هرچند به همه کسکانی ککه در ککار
بومیسازی این فناوری نقش داشتهاند باید «خسته نااشید»
گفت و از زحماتشان تقدیر به عمل آورد ،اما در همان حکال
و به منظور باال بردن بازده این فناوری ،ککه بایکد بکه نحکو
مستمر برای جهت دادن به فعالیتهای علمی و فنی کشکور
به کار گرفته شود ،باید بر این نکته تأکید کرد ککه بررسکی
ولو شتابزده نخستین نقشه راه علمکی و فناورانکه ایکران بکه
خوبی روشن میسازد که بکرای بهکرهگیکری بهینکه از ایکن
فناوری ،هنوز تجربهاندوزیهای بیشتری ضکرورر دارد .بکه
نظر میرسد نقشه جامع علمی کشور ،در صورر کنونی آن،
با توجه به ناهماهنگی مختلف در میان بخشهای گوناگون
این نقشه و نیز ارزیابیهای کموبیش ایدئالی و بلندپروازانکه
تهیهکنندگان نقشه از ظرفیتهای بالفعل (و نه بالقوه) کشور
و توجه ناکافی به واقعیتهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی در درون و بیکرون مرزهکای ایکران ،آمکوزههکایی
چندان عملی و کاربردی در اختیکار برنامکهریکزان و دسکت-
اندرکاران قرار نمیدهد .به این اعتاار و در پرتو رویکردهای
نقادانه به محتوای نقشه ،نظیر آنچکه ککه در ایکن مختصکر
صورر گرفته است ،باید بکرای تکدوین روایکت دقیکقتکر و
واقعبینانهتری از نقشه راه علم و فنکاوری بکرای ایکران ،بکا
بهره گیکری نقادانکه از نظکرار شکمار هکر چکه بیشکتری از
متخصصان و دستاندرکاران ،دوباره آستینها را باال زد.2

جناههای مرات آن نیز در پکس ایکن تعکارضهکا و
نقایص غیرقابل استفاده باقی میماند .توجکه کنیکد
که سند جامع علمی کشور باید «اولویت»های علوم
و فناوری را برای کشور مشخص سازد .سند حاضکر
نظیر یک «کشکول» شمار بسیار زیادی از امکور را
به عنوان «اولویت» مطرح ساخته است .این حکد از
کلیگویی موجب میشود که سکند در عمکل نتوانکد
راه مشخصی را برجسته سازد و به این اعتاار وظیفه
«نقشه راه» بودن را نمیتوانکد بکه انجکام برسکاند.
درست اسکت ککه سکند نقشکه جکامع بایکد بیکانگر
ایدئالهایی باشد که رسیدن بکه آنهکا بکرای کشکور
ضرورر دارد ،اما این ایدئالها اگر چنان دور دسکت
باشند که با مقتضیار کشور تناسب نداشکته باشکند،
هیچ کمککی بکه بهاکود شکرای علمکی و فناورانکه
نخواهنککد کککرد .ایککدئالهککا ،بککه قککول جککان رالککز،
«یوتوپیایی واقعبینانه» باشند [ .]11نمونهای ککه در
مورد سیاست انگلستان ذککر ککردم ،مرکالی از ایکن
ایدئالاندیشیهای واقعبینانه است.1
 .2نگارنککده از اهتمککام افککراد یککا نهادهککایی بککرای
بهروزرسانی محتکوای سکند و بکازبینی آن اطالعکی
ندارد .این امر نیازمند بهرهگیری از نظر خارگکان در
رشتههای مختلف است .امکا مکدیریت ایکن امکر را
مرکز پژوهشی نظیر مرکز تحقیقار سیاست علمکی
کشور میتواند عهدهدار شود.
نتیجهگیري
«نقشه راه علم و فناوری» به منزله فناوری مهمی است
که در کشورهای مختلف از حدود چند دهه پیش به منظکور
تعیین اولویتهای علمی و فناورانکه کشکورها بکا توجکه بکه
نیازها و نیز ظرفیتهای آنها مورد استفاده قرار گرفته است،
در ایران نیز به یک فنکاوری بکومی بکدل شکده و در قالکب
«نقشه جامع علمی کشور» نخستین مصداق و تعّین بیرونی
 .1نتارنده در تکمیل مقاله کنونی از نظرات بارادر خاود ،آقااا
حسین پایا ،مدیر محتر انتشارات طرح نو ،بهره برده اسات
که از همکارا ایشان تشکر میکند.

 .2این گفتار با استفاده از سند نقشه علمی کشور نوشاته شاده
است [ 12و .]13
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Abstract
The Persian term ‘Naqsh-e Jame‘ ‘Elmi-ye Keshvar’ which appears to be a translation of the English
term ‘Science and technology (S&T) roadmap’ has entered in the public arena in Iran almost a decade
ago. The S&T roadmap method has been in use in the West roughly since the early 1990s. It therefore
seems this particular method (technology) has been introduced to the Iranian scientific community
relatively rapidly and efforts towards indigenising it have been serious and swift. The aim of the
present short paper is to critically assess the final version of the first S&T roadmap for Iran which was
officially put in use in 2010.
Keywords: Iran’s [first] S&T Roadmap, Islamisation of Science, Science & Technology,
Second-order Philosophies.
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