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 مقدمه

به تازگی مسئوالن بخکش فرهنگکی و علمکی یککی از     
گانه زیکر را   های شش های کشور طی تماسی پرسش روزنامه

درباره آخرین تحریر سند نقشه جامع علمی کشور با نگارنده 
 در میان گذاردند:

 است بوده چه کشور علمی جامع سند ایجاد از هدف .1
 کند؟ دناال را مسائلی چه بوده قرار و

 کشکور  پیشکرفت  برای که اسنادی سایر با سند این .2
 دارد؟ تفاوتی چه بود شده تدوین

 ککدام  بکه  اسکت  بکوده  قکرار  کشور علمی جامع سند .3
 دهد؟ پاسخ کشور اینیازه

 یافتکه  تحقق سند این اهداف از بخشی چه کنون تا .4
 است؟

 سکال  9 اینکه به توجه با معتقدند کارشناسان برخی .5
 اکنکون  گکذرد  مکی  کشکور  علمی سندجامع تدوین از

 ککه  شرایطی به توجه با .است مجدد بازبینی نیازمند
 این است مواجه آن با علمی حوزه در ویژه هب کشور
 چیست؟ جنابعالی منظر از ها اولویت

 علمکی  جامع اطلس کردن روز به یا تجدیدنظر برای .6
 بایکد  هکا  حکوزه  کدام با علوم وزارر بر عالوه کشور
 اطلکس  ککردن  روز به برای تدابیری آیا کرد؟ رایزنی
 است؟ شده اندیشیده مذکور

ای به درخواست نگارنده مسئوالن محترم روزنامه نسخه
 دراز آخرین ویراست سند را نیکز در اختیکار او قکرار دادنکد.     

 است: آمده چنین نهایی ویراست این رسمی نسخه انتهای

 یهکا  جلسکه  در فصل 5 در کشور یعلم جامع نقشه
 14/10/89...  21/2/89مکککور   679...  663 ،662
 یینهکا  بیتصکو  بکه  یفرهنگک  انقالب یعال یشورا
 هیکککل و سککتااالجر الزم بیتصککو خیتککار از و دیرسکک

 بالاثکر  و لغکو  ریمغکا  یقالک  یها استیس و مصوبار
 .بود خواهد

 نژاد یاحمد محمود

 یفرهنگ انقالب یعال یشورا سیرئ و جمهور سیرئ

ها، به یاد آورد  نگارنده پیش از پرداختن به پاسخ پرسش
و به دعور جهاد دانشگاهی و پژوهشکده  1387که در سال 

که بازوی پژوهشی جهاد دانشگاهی به شمار  فناوریتوسعه 
ای بکا حضکور مسکئوالن محتکرم ایکن دو       آید، در جلسکه  می

تحریکر  »دربکاره   ای را مجموعه در آن زمان، ارزیابی نقادانکه 
ارائه کرده « نویس نقشه جامع علمی کشور چهارم سند پیش

 بود. 
در شکماره   1389مطالب ارائه شده در آن جلسه در سال 

به چاپ رسکید.  « صنعتی فناوریفصلنامه توسعه »چهاردهم 
جهکاد   فنکاوری وسکیله پژوهشککده توسکعه     این فصلنامه بکه 

اور از آن مقاله شود. روایت اندکی متف دانشگاهی منتشر می
نیککز در قالککب آخککرین مقالککه از کتککاب نگارنککده بککا عنککوان 

بکه شکیوه فیلسکوفان و مهندسکان: مجموعکه       گشکایی  گره»
به وسکیله  « گذاری و سیاست فناوریمقاالتی در باب علم و 

 1396پژوهشکده مطالعکار فرهنگکی و اجتمکاعی در سکال     
فکراهم  منتشر شد. دعور مسئوالن محترم روزنامه فرصتی 

آورد تا نگارنده بتواند به مطالعه تحریکر نهکایی سکند نقشکه     
، نهکایی و  1389جامع علمی کشور بپردازد ککه در دی مکاه   

ها، هرچند بنا بر رعایکت   ابال  شده بود. پس از تحریر پاسخ
ها  اختصار بود، مسئوالن روزنامه اطالع دادند که حجم پاسخ

نامکه فراتکر   هکای روز  به مراتب از ظرفیکت محکدود صکفحه   
رود. نگارنده در تمکاس بکا سکرکار خکانم دکتکر قکدیمی        می

از ایشان درخواست کرد  «رهیافت»سردبیر محترم فصلنامه 
ها را در این فصلنامه منتشر کنند که جایگاهی مناسب پاسخ

برای پرداختن بکه اینگونکه مااحکث تخصصکی اسکت. ایکن       
آید  زیر میپیشنهاد با استقاال ایشان مواجه شد. در آنچه در 

کوشش شده است تا پس از ارائه یکک ارزیکابی نقادانکه امکا     
اجمالی از محتوای تحریر نهایی سکند نقشکه جکامع علمکی     

گانکه   هکای شکش   کشور، در حد امکان و اطالع بکه پرسکش  
 مطرح شده در باال پاسخ داده شود.

ارزیابی مختصر محتواي سند نقشه جامع علمای  

 کشور 

متن نهکایی سکند و نیکز مطالعکه     ولو شتابزده به نگاهی 
در اختیکار   1387ای ککه نگارنکده در سکال     حتی سریع مقاله

انکدرکار تهیکه    شماری از پژوهشگران قرار داده بود که دست
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هایی سازد که تقریااً بسیاری از نقیصهسند بودند، روشن می
که در تحریر چهارم سند به وسیله نگارنکده برجسکته شکده    

تککرار شکده اسکت. ایکن      نهایی عیناًبود، در تصحیح نسخه 
نکتککه الاتککه موجککب شککگفتی اسککت. در همککه کشککورهای  

یافته محصول اینگونه نقد و نظرها با دقت مورد توجکه   رشد
های مطکرح شکده   گیرد و ولو به نحو سلای از آموزهقرار می

 شود. استفاده می
در خصوص متن نهایی سند نقشه جامع علمکی کشکور،   

تابزده نگارنکده بکرای پاسکخگویی بکه     حتی در حد بررسی ش
توان نکار زیادی را مطرح ککرد.  گانه، میهای ششپرسش

اما در این مقام بنا بر اختصار و کوتکاهی اسکت. تکذکر ایکن     
آید فق  بکه   نکته مهم ضروری است که در آنچه در زیر می

های نقکص و کاسکتی موجکود در تحریکر     از جناه یبرخنقد 
نهایی سند توجه شده است. بنابراین نوشته کنونی عکاری از  

ارزیابی تمکام عیکار و    نخست؛دو جناه به هم پیوسته است: 
سکازی و تأکیکد بکر    برجسکته  دوم؛جاناه محتوای سند.  همه

 نقاط قور سند.

ای که از سوی مسئوالن جریکده مکورد اشکاره در    نسخه
رنده قرار گرفت حاوی اغکالط امالیکی و انشکایی    اختیار نگا

فراوان بود. این نسخه پرغل  در پیوند زیکر قابکل مشکاهده    
 است:

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/

ir/ir032en.pdf 

نتکی آشککار سکاخت ککه     وجوی اینتر خوشاختانه؛ جست
غلطی )از حیث امکالء و انشکاء( نیکز در     های نهایی بی نسخه

هکا در   دسترس عالقمندان قرار دارد. متن یکی از این نسخه
  این پیوند قابل دسترس است:

http://aut.ac.ir/general/map.pdf 

ابتکدا بکه کوتکاهی بکه برخکی از      آیکد،  آنچه در پکی مکی  
های نظری و مفهومی اشاره شده که در تحریر نهایی  اشتااه

تکر بکه   سند راه یافته است و آنگاه بکا اختصکار هرچکه تمکام    
های مطرح شده از سکوی نشکریه پاسکخ داده شکده     پرسش
 است.

های مفهومی و نظری تحریر نهاایی   برتی از اشکال الف.

 سند نقشه جامع علمی کشور

های  ند نهایی نقشه جامع علمی کشور از برخی ضعفس
جدی مفهومی و نظری بر کنار نمانده است. چنانکه در بکاال  

هایی که در تحریر چهارم سند اشاره شد، تقریااً همه اشکال
خورد در تحریر نهایی آن تککرار شکده اسکت و    به چشم می

ر ای نیز به آنها افزوده شکده. بکه ایکن اعتاکا    های تازهاشکال
مطالعه آن مقاله، برای خوانندگان عالقمند، خکالی از فایکده   

 نخواهد بود.
های مفهکومی و نظکری سکند،    ترین ضعفاز جمله مهم

کنندگان نهایی سند از دو مفهوم علم و تلقی نادرست تدوین
فناوری است. نویسندگان سند هکدف سکند را دسکتیابی بکه     

 کنند که:علمی معرفی می
 است عقالنیت و معنویت لت،عدا شاخصه سه یدارا .1

 ؛(5)ص 
 و علکم  گرایانکه آخکرر  یهدفمنکد  و هکدایتگر  علم، .2

 ؛(9)ص  یفناور
 نیآفکر ثرور توانمندساز، ن،یآفرکمال یفناور و علم .3

 و یمعنکو  سکالمت  و سکت یز  یمحک  با هماهنگ و
 (.10 ص) جامعه آحاد ییاجتما و یروان و یجسم

مختلکف و بکه   اما، همانگونه که نگارنده در مواضع علم 
، فق  یک شکأن دارد و  [2[ و ]1] تفصیل توضیح داده است

بکه معنکای مطابقکت    « نمکایی واقع»است. « نماییواقع»آن 
دعاوی علمی با واقعیتی است که قرار اسکت از آن گکزارش   
دهند. ایکن هکدف، هکدفی عینکی اسکت و تکابع اغکراض و        

های افراد نیست. افزودن هر صفت دیگری بر علم،  خواست
سازد و آن را به امکری تکابع   بودن خارج می« علم»ن را از آ

 سازد.ها بدل میغایار اشخاص یا ایدئولوژی
علم همچنین به هیچ روی واجد وجه تجکویزی نیسکت.   

های ارزشی است که هدایتگری شأن علم نیست. شأن نظام
برداری از علم را مشخص سازند. علم فق  به مکا   شیوه بهره

قعیت چه چیز موجود است. اینکه بکا ایکن   گوید که در وا می
آید. بکه عاکارر دیگکر    شناخت چه بکنیم، از علم بیرون نمی

 ها ارتااط دارد نه با بایدها و ناایدها.علم با هست

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir032en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir032en.pdf
http://aut.ac.ir/general/map.pdf
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 علمکی  سند جامع بنیادین هایارزش و ماانی»در زمره 
( تأکیکد شکده   9)ص « عقالنیکت  اصل به توجه»به « کشور
 است.

هاست و در غیکاب توضکیح   انواع مدلعقالنیت واجد اما 
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    

 رداشته باشند.توانند پیامدهای کامالً نامطلوب درب می
در خصوص مفهکوم عقالنیکت و نیکز اصکطالح خکاص      

توضیحار زیر برای خواننکدگان خکالی از   « اصل عقالنیت»
 فایده نخواهند بود.

هککای عقککل و عقالنیککت را در   در زبککان فارسککی واژه 
گرا، عقل ابکزاری،  های گوناگون نظیر عقل مصلحت ترکیب

دی، زیکی، عقل قدسی، عقکل شکهو  یعقل نظری، عقل متاف
وسیله، عقالنیکت تکابع    -عقل خودبنیاد و ... عقالنیت هدف

بازار، عقالنیکت عملگرایانکه، عقالنیکت سککوالر، عقالنیکت      
. [5[ ]4و  3] برنکد کار می نگر و ... به هنجاری، عقالنیت کل

ککارگیری دو اصکطالح    های اروپایی نیز این قایل به در زبان
ی متفکران غربی عقل و عقالنیت نیز در میان شماری از آرا

خورد. اما این کاربردها نیاز به تدقیق دارند زیکرا  به چشم می
شکوند. دسکتگاه   های نظری و مفهومی منجر میبه بدفهمی

ادراکی آدمی از لحا  نظری )بکه اصکطالح عقلکی( و نکه از     
ارادی )ککه بکا حکوزه عمکل و      -احساسکی  -لحکا  عکاطفی  

ا بکه انجکام   تصمیم ارتااط دارد( دو وظیفه مهکم و مکمکل ر  
ها که آن را رساند. یکی وظیفه ارزیابی دالیل و استدالل می

نامنککد. ایککن وظیفککه، مککی reasoningدر زبککان انگلیسککی 
( reason -ای صوری است و به قلمرو منطق )نطکق وظیفه

رسکاند. دومکی   آن را به انجکام مکی   reasonتعلق دارد قوه 
کککارکردی اسککت کککه در زبککان انگلیسککی بککا اصککطالح     

intellection هکا بکرای فهکم     بنکدی نظریکه   )یعنی صورر
، یعنکی  شناسکی شود و به حوزه معرفتواقعیت( از آن یاد می

هکای آدمکی بکرای    ای متعلق است ککه بکا توانکایی   به حوزه
شناخت واقعیت سر و کار دارد و به محصکوالر تکاپوهکای   

ها را در دستگاه بندی نظریه کند. کار صوررمعرفتی نظر می
 دهد.انجام می intellectاکی آدمی، در اصطالح، قوه ادر

در فرهنگ اسالمی هر دو کارکرد مختلف جناه نظکری  
، intellectionو  reasoningدستگاه ادراکی آدمی، یعنی 

به هستار واحدی به نام عقل نسات داده شده است. امکا در  
بسیاری موارد میان دو جناه کامالً متفاور ایکن کارکردهکا،   

شناختی، به خوبی تفکیک جناه صوری و جناه معرفتیعنی 
گیرد و در یک متن واحد اصطالح عقل هم بکه  صورر نمی

رود. به کار مکی  intellectو هم به معنای  reasonمعنای 
های بسیار شده است  این عدم تفکیک الاته موجب بدفهمی

 که بحث در باره آن از حوصله مقاله کنونی خارج است.
هکایی از  ها درباره جناهزنیبه مدد گمانه شناخت واقعیت

هکا(   شود که خود را در قالب مسائل )چکالش  واقعیت آغاز می
هکا چگونکه برسکاخته     انکد. اینککه گمانکه    به ما عرضه ککرده 

شوند، موضوعی مستقل است و به بحث عقالنیکت )بکه    می
بندی  صورر مستقیم( ارتااط ندارد. کارکرد عقالنیت صورر

هکای   است که به صکورر شکهودی و در تجربکه   هایی  گمانه
شود که واقعیکت   هایی پدیدار می زیسته و در پاسخ به چالش
های مختلف عقالنیت  دهد. مدل پیش روی شخص قرار می

های  بندی های متفاور صورر فرض هر یک با تکیه به پیش
 دهند. مختلف ارائه می

گرایان نقاد بکه ککار   اصل عقالنیت، در تعایری که عقل
برند، قکانون جکاناخش مکدل تحلیکل موقعیکت اسکت و       می

مضمون آن اینکه کنشکگران در هکر موقعیکت متناسکب بکا      
گیرنکد و عمکل   بهترین درک خود از موقعیکت تصکمیم مکی   

کنند. این اصل به داللت التزامکی، کنشکگران را در هکر     می
موقعیت برخوردار از توانایی عقلی بکرای سکنجش موقعیکت    

 نکه خکالف آن در تجربکه آشککار شکود    کند، مگر آ تلقی می
اما در نقشه جامع علمی کشور روشن نیسکت مقصکود    1[.6]

 چه بوده است. « اصل عقالنیت»نویسندگان از 
های بنیادین سند  ماانی و ارزش»در بند هشتم از بخش 

 خوریم: به مورد زیر برمی« جامع علمی کشور
 ینیبازب در خصوص به یعلم نیادیبن تحول جادیا 

 ینک یب جهکان  چکارچوب  در یانسان علوم یطراح و
 (.5 ص) یاسالم

                                                                                    
در خصاوص اصاال عقالنیات و جایتاااه آن در مادل تحلیاال     .1

 .بنتریدبه این منبع موق یت 
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ایجاد تحول و طراحی در نظام علمکی در زمکره اهکداف    
ها. توضیح این نکته ضروری اسکت  است و نه ارزش فناورانه

چنان « علم»خل  کرد. « نظام علمی»را نااید با « علم»که 
که گذشت یک شأن بیشتر ندارد: ارائه گزارشکی حقیقکی از   

عیت، در هر قلمرویی از واقعیت که پژوهشگر به آن توجه واق
ها بر  هاست. فناوری اما در زمره فناوری« نظام علمی»دارد. 

بکر  « تغییر دادن واقعیکت »شان  وظیفه اصلی« علم»خالف 
ابزار یکا  « نظام علمی»اساس خواست و نیازهای افراد است. 

یابی ماشینی است که به وسیله آدمیان برای تسهیل در دست
این ماشین اگکر وظیفکه    [.7[ و ]1] شود به علم برساخته می

-خود را به خوبی به انجام برساند، با استفاده از آن افراد می

توانند به شناخت واقع در حدودی نایل شکوند ککه امکانکار    
« شکان  نظکام علمکی  »هایشکان، از جملکه    خودشان و فناوری

تککاپو بکرای   دهد. اما شناخت واقع، ککه محصکول    اجازه می
دستیابی به گزارشی حقیقی از واقع است، با ابزاری که برای 
کسب آن به کار رفته است یککی نیسکت. خلک  ایکن دو، از     

های مفهومی اساسی است که در سند به ککرار   جمله خل 
 ر  داده است.
و « اسالمی ککردن علکم  »های مختلف سند از  در بخش

و بکه خصکوص    «تولید علم بومی»و « تولید علم اسالمی»
سخن به میان آمده است. به عنوان « علوم انسانی اسالمی»

 نمونه:
 بکه  یاسکالم  نگرش کردن نهادینه :5 کالن راهبرد .1

 ؛(23 ص... ) علم
 جنککاش تیککتقو یبککرا یعمککوم یسککاز فرهنککگ .2

 ؛(29 ص... ) جامعه در علم یبوم دیتول و یافزار نرم
 بکا  یانسکان  علکوم  کردن یکاربرد و تولید از حمایت .3

 (.55 ص)یاسالم یگیر جهت

هکای مختلکف ایکن نکتکه را     ها و کتابنگارنده در مقاله
فق  علکم اسکت و اسکالمی،    « علم»مدلل ساخته است که 

بومی، دینی، چینی، مسیحی، غربکی و ... نتوانکد بکود. همکه     
های سند که در آن بر اهدافی نظیکر اسکالمی ککردن    بخش

نحو خاص( یا بکومی  علوم )به طور کلی( و علوم انسانی )به 
کردن این علوم تأکید شده است، به منزلکه گکام در بیراهکه    
گذاردن و ارائه تجویز های نادرست است که در نهایکت بکه   

شود. کما  های مادی و معنوی کشور منجر میاتالف سرمایه

هکای گزافکی ککه بکرای تولیکد      اینکه تاکنون با وجود بودجه
نمونکه از ایکن   صرف شده است، حتی یکک  « علم اسالمی»
علکم  »تولید نشده است. دلیل این امر روشن اسکت.  « علم»

اسکت ککه وجکود خکارجی     « عَنقایِ مُغرِب»نظیر « اسالمی
هایی برسازند  ها و نظریه ندارد. اگر دانشمندان مسلمان گمانه

هکا و   که به نحو صادقی از واقعیت گزارش دهد، این گمانکه 
علکم  »، یکا  «اسالمیعلم »خواهند بود، نه « علم»ها نظریه

بکومی  »شکدن و  « اسکالمی »آنچه که امککان  «. مسلمانان
دارد، فناوری است نه علم و توجه بکه تفکاور میکان    « بودن

 .[8[ و ]1] 1این دو برساخته بشری حائز نهایت اهمیت است
چنکین  »های مختلف سند، تجویزهای کالن و  در بخش
هداف سکند  های بسیار بلندپروازانه در زمره ا« و چنان بشود

یا راهاردهای مورد نظر آن ذکر شکده اسکت بکی آنککه بکه      
ها برای حرکت در مسیر تحقق ایکن   شرط ترین پیش اساسی

اهداف )و نه لزوماً تحققشان( توجه شکده باشکد. بکه عنکوان     
 مرال:

 هیسکرما  یتوانمندسکاز  و تیک ترب :8 کالن راهبرد 
 ،یمتقک  یهکا  انسکان  پکرورش  بکر  دیتأک با یانسان

 دیک تول در توانکا  و نوآور خالق، خودباور، ن،یکارآفر
 یهکا  ارزش بکا  متناسکب  ینوآور و یفناور و علم

    (.22 ص) جامعه یازهاین و یاسالم
در  .ش. ه 1404 افکق  در رانیا یاسالم یجمهور
 بکا  و یالهک  زالیال قدرر به اتکا با یفناور و علم
 یاسکالم  نینکو  تمکدن  ییبرپکا  و فرهنکگ  یایاح
 و عکدالت  گسکترش  ،یملک  شکرفت یپ یبرا یرانیا

 :بککود خواهککد یکشککور جهککان در یبخشکک الهککام
 و سکالم  ختکه، یفره صالح، یها انسان از برخوردار

 بککا و انقککالب و اسککالم مکتککب در شککده تیککترب
 در توانکا  جهکان  یهکا  نیبرتر طراز در یدانشمندان

 بکه  و ینکوآور  و یفنکاور  و علکم  توسکعه  و دیتول
 یمرزهککا در شککتازیپ آن یدسککتاوردها یریکککارگ
 (.6 ص) جهان در یعلم تیمرجع با یفناور و دانش

                                                                                    
به منابع ماورد اشااره  در خصوص ناممکن بودن علم اسالمی  .1

 .کرد نتاه توان می
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غفلت شده اسکت  از توجه به این نکته به ظاهر در سند 
که تولید علم به هیچ روی به شکیوه دسکتوری و فرمایشکی    

مدترین شیوه برای تولید علم ایجاد آکند. کارتحقق پیدا نمی
 ترین شرای  الزمای است که برخی از مهمبوم بهینهزیست
 سکازد سفانه غیرکافی( برای تولید علم را فکراهم مکی  أ)اما مت

ترین این شرای  ایجاد زمینه بکرای نقکد و    . یکی از مهم[9]
های عقالنی و نقاد اسکت ککه در هکیچ کجکای     رشد اندیشه

ای نشده است. هرچنکد در سکند بکه ایجکاد     سند به آن اشاره
امکا  پکردازی اشکاره شکده اسکت،     های نقادی و نظریهکرسی

تفاور میان این مفاهیم با آنچه که از رویکردهای عقالنکی  
شکود،   و نقاد در معنای دقیق این دو اصطالح اسکتنااط مکی  

 تفاور از ثَری تا ثُریاست.
دیگر از نقکایص مفهکومی سکند آنککه بکه ظکاهر       یکی 

کوشش شده است هرآنچه خوبکان همکه دارنکد، ایکران بکه      
بنکدی   تیکب در اولویکت  به این تر«. بشود»تنهایی واجد آنها 

ها باید مصکروف بسک  آنهکا بشکود بکا       هایی که بودجه حوزه
 شویم: های زیر مواجه می مقوله

 الف یها تیاولو

 و اطالعکار  یفنکاور  هوافضکا،  یفناور :یفناور در .1
 ککرو، یم و نکانو  یفناور ،یا هسته یفناور ارتااطار،

 ،یطیمح ستیز یها یفناور گاز، و نفت یها یفناور
 ؛یفرهنگ و نرم یها یفناور

 یهکا  سکلول  چگال، هماد :یکاربرد و هیپا علوم در .2
 افتیباز ،ییدارو اهانیگ ،یمولکول یپزشک و یادیبن
 ر،یدپککذیتجد و نککو یهککا یانککرژ ،یانککرژ لیتاککد و

 ؛یرفتار و یشناخت علوم ،یکدگذار و یرمزنگار

 و قرآن مطالعار :یاسالم معارف و یانسان علوم در .3
 اقتصککاد، ،یتخصصکک فقککه ،یاسککالم کککالم ث،یحککد

 و یتک یترب علکوم  ،یشناسروان حقوق، ،یشناسجامعه
 مضاف یهافلسفه ،یاسالم یماان بر یمان تیریمد
 امامکت،  و تیک وال فلسفه ،یاسالم حکمت بر یمتک

 یگکذار  استیس ،یاسالم یاحرفه و یکاربرد اخالق
 در یفارسک  زبان فرهنگ، و یفناور علم، تیریمد و

 ؛علم زبان مقام
 دانش سالمت، اقتصاد و یگذار استیس :سالمت در .4

 یها یماریب بر دیتأک با سالمت یارتقا و یریشگیپ
 وهیشک  یالگوهکا  ،یبکوم  معضکالر  و باال بار یدارا
 اسکتفاده  ،یاسالم یها آموزه با منطاق سالم یزندگ
 ؛یبوم هیتغذ یالگوها از

 -یاسکالم  یهنرهکا  هنکر،  فلسفه و حکمت :هنر در .5
 دفکاع  و یاسکالم  انقکالب  با مرتا  یهنرها ،یرانیا

 یهکا  رسکانه  نما،یسک  و لمیفک  هنکر،  اقتصکاد  مقدس،
 ،یا انکه یرا یهکا  یبکاز  و ییایک پو بر دیأکت با یمجاز

 یقیموسکک ،یرانککیا یاسککالم یشهرسککاز و یمعمککار
 ،یسینو داستان و شعر و اریادب ران،یا یبوم و یسنت
 فکرش  و لاکاس  و یاسکالم  یرانک یا یهنکر  یطراح

 .(20-19)ص  یرانیا

 ب یها تیاولو

 حسککگرها، سککتیز ک،یککفوتون زر،یککل :یفناااور در .1
 و یخودکارسکاز  ک،یک مکاترون ،ییایمیش یحسگرها

 ب،یک نوترک مکواد  ،یساز یکشت رساناها، مین ک،یروبات
 یژنکک ریذخککا یایککاح و حفککظ(، مرهککای)پل بسککپارها
 مقابله و ینیب شیپ ،یمعدن مواد استخراج و اکتشاف

 عامل؛ ریغ پدافند ل،یس و زلزله با

 ،یستیز یمنیا ک،یزیژئوف :یکاربرد و هیپا علوم در .2
 و بکاال  یهکا  یانکرژ  کیزیف ک،یاپت ک،یوانفورماتیب

 اطالعککار پککردازش و محاسککاار ،یادیککبن ذرار
 و یاتمک  کیک زیف ،یشناسک  هانیک و نجوم ،یکوانتوم

 یهکا  ستمیس و نرم محاساار ،یژن علوم شتابگرها،
  ؛یوتوپولوژ یفاز

 یاسکالم  اخالق :یاسالم معارف و یانسان علوم در .3
 ،یاسالم عرفان ار،یاله آن، یا رشته نیب مطالعار و

 و ینیکککارآفر ،یانتقککاد یشناسکک غککرب فلسککفه،
 انقککالب و رانیککا و اسککالم خیتککار یافزائکک مهککارر
 یماکان  بکر  یمانک  خانواده و زنان مطالعار ،یاسالم
 و اسکالم  خیارتک  ککرد یرو بکا ) علکم  خیتکار  ،یاسالم

 ؛یاسیس یایجغراف(، رانیا

 تیریمکد  ب،یک نوترک و دیک جد یداروها :سالمت در .4
 زاریک تجه ،یسکنت  طب سالمت، دانش و اطالعار

 یها فراورده ،یدرمان ژن ،یمولکول و یسلول ،یپزشک
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 ؛هیتغذ یفناور ،یستیز
 مطالعکار  مکدرن،  هنکر  ،یانتقکاد  مطالعار :هنر در .5

 عیصکنا  و یسکنت  یهنرهکا  هنکر،  یها حوزه یقیتطا
 مااحککت ،یشککینما یهنرهککا یسککیخوشنو ،یدسککت

 نگاه بر دیتأک با علوم یها شاخه و هنر یا رشته انیم
 .(21-20 ص) یاسالم

 ج یها تیاولو

 یمهندسک  هکا،  ستیکاتال ک،یاپتوالکترون :یفناور در .1
 یهاسازه ،یسیمغناط مواد ،یفلز یاژهایآل ،یپزشک
 کیک تراف ونقل،حمل یمنیا ،یلیر ونقلحمل ،ییایدر
 مقکاوم،  و سکاک  یسکاختمان  مصکالح  ،یشهرساز و
 آنهکا،  از یبکردار بهکره  و هکا جنگکل  و مراتکع  یایاح

  ؛یبوم یهایفناور

 ،یرخطیغ اریاضیر و جار :یکاربرد و هیپا علوم در .2
 همسکاز  و یتکابع  زیآنال ااریترک و گسسته اریاضیر
 و کنتککرل احتمککال، و یکینککامید یهککا سککتمیس
 ک،یک زیوفیب پالسکما،  ،یاضک یر سکت یز ،یساز نهیبه
 سکاز،  یمیش ،یمیوشیب ده،یچیپ یهاستمیس کیزیف

 ،یمهندسک  یشناسنیزم و کیتکنون ،یکونیلیس مواد
 ،یمعکدن  و یآل مواد صیتلخ و استحصال و یفراور

 ،یمککیاقل رارییککتغ ،یطککیمحسککتیز مخککاطرار
 و یستیز یها تنش ،ییایدر علوم و یشناسانوسیاق
 بکا  مناسکب  یهکا  گونکه  و اقکالم  دیک تول ،یستیرزیغ

 یالگکو  یسکاز  نکه یبه ،یسکت یز تنوع از یبردار بهره
 ؛یستیز یشناسجامعه ،یا منطقه کشت

 بکا  هیک پا علکوم  نیبک  یا رشته انیم علوم :سالمت در .3
 ،ییغکذا  یمنک یا اد،یک اعت انواع با مقابله ،ینیبال علوم
 (.22 -21)ص  ییغذا تیامن

از هکای سکه گانکه، صکرفنظر      نگاهی به جدول اولویکت 
تکوان میکان آنهکا یافکت و جکدای از      هایی ککه مکی  اشتراک
های مفهکومی نظیکر اسکتفاده از اصکطالح نادرسکت      اشکال

( و یکا اصکطالح   1«علکوم ککاربردی  »سفانه رایج أ)هرچند مت
، آنچه را که پیشتر ذکر شکد،  2«های مضاف فلسفه»نادرست 

یعنی اصرار بر داشتن آنچه خوبان همه دارند، را به روشکنی  
سازد. برای درک بهتر ایکن نکتکه مناسکب اسکت     ار میآشک

ای که در سند بکرای ایکران در   های علمی و فناورانهاولویت
هکایی مقایسکه شکود ککه     نظر گرفته شده است بکا اولویکت  

کشوری نظیر انگلکیس بکرای خکود در نظکر گرفتکه اسکت.       
های علمکی انگلکیس بکه    فراموش نشود که بودجه پژوهش

یشتر است که در ایران به ایکن منظکور   ای بمراتب از بودجه
اختصاص یافته اسکت. در سکندهای راهاکردی انگلکیس در     

های علمی، فناورانه و نوآوری، بیشترین تأکیکد  زمینه فعالیت
هککای کککامپیوتری و هککوش فنککاوریبککر دو حککوزه علککوم و 

های زیسکتی و تولیکد دارو قکرار    مصنوعی و علوم و فناوری
در  فناورانکه هکای علمکی و   لیکت داده شده اسکت و بقیکه فعا  

انکد  هکایی تر جای دارند. دو حوزه نخست حوزههای پائین رده

                                                                                    
ن و وظیفه علم یاک چیاز بیشاتر    أبه توضیحی که گذشت، ش .1

علو  »ت لق دارد.  فناورانیست: نمودن واقع. کاربرد به حوزه 

 اند.افناوردر واقع « کاربردا

عناوانی اسات کاه کساانی در     « هاا مضااف  فلسفه»اصطالح  .2

یاا  « فلسفه علم»هاا فلسفی نظیر  ایران براا ارجاع به رشته

فلسافه  »یاا  « فلسافه اخاالق  »، یاا  «شناسای  فلسفه زیسات »

اناد.   و نظایر آن، مطرح سااخته « فلسفه ریاضیات»یا « منطق

این عنوان به کلی نادرست است زیرا در اصطالحاتی نظیر اما 

به چیزا « فلسفه»، و ... واژه «فلسفه منطق»یا « فلسفه علم»

به کار نرفته. در همه « مضاف»نشده است و در مقا  « اضافه»

اند که براا  ا ترکیبیا این موارد، واژگان مورد استفاده اسامی

یاا م رفتای در   مشخص کردن نوع خاصی از تکاپوا فلسافی  

اناد. باه عباارت دیتار      یک قلمرو م ین به کاار گرفتاه شاده   

و « شناسای  فلسفه زیست»یا « فلسفه علم»اصطالحاتی مانند 

... به م ناا تکاپوا فلسفی در فهم علم و یا تکاپوا فلسافی  

شناسی است. میان ایان تکاپوهااا فلسافی باا      در فهم زیست

اشات. علام و   هااا ماورد کااوش آنهاا بایاد فارق گذ       موضوع

شناسی تکاپوهایی مرتبه اولی باراا شاناخت واق یات     زیست

آینااد. در حااالی کااه فلساافه علاام و فلساافه    شاامار ماای بااه

هااا مرتباه دومای، باراا شاناخت       شناسای، م رفات   زیست

هاایی دربااره دعااوا     اند که در قالم گزارهاا از واق یت جنبه

بندا شده است. م رفتی صورت



 1397پاییز   |  71شماره   هیافتر
 

 

 
 

124 

گذاری علمی در انگلستان عالقمندنکد  که مسئوالن سیاست
های جهانی جکای داشکته   این کشور در آنها در باالترین رده

هکا بکه   باشد و به عنوان مرکال پژوهشکگران در ایکن حکوزه    
ق یابنکد. امکا در بسکیاری از مکوارد     دریافت جوایز نوبل توفی
گیران در انگلستان، نیازهای علمی دیگر، مسئوالن و تصمیم

هککایی کککه خککود از توانککایی و خککود را در حککوزه فناورانککهو 
مند نیستند، از کشکورهای دیگکری   تخصص باال در آن بهره

هکا پیشکتازند. یکک نمونکه     کنند که در آن زمینهدریافت می
ای اسکت.  های هستهحوزه، ساخت نیروگاهزدنی در این مرال

انگلستان نخستین کشوری بود که فناوری سکاخت نیروگکاه   
در ایکن زمینکه    1950ای را به کار گرفکت و در دهکه   هسته

این کشور  فناورانههای علمی و پیشتاز بود. اما تغییر سیاست
موجب شد در اوایل قرن بیست و یکم و زمانی که تونی بلر 

ت تصمیم گرفته بود برای رفع نیاز کشور به نخست وزیر وق
ای جدید احداث شود تا جکایگزین  انرژی چند نیروگاه هسته

های فرسوده شود، ساخت آنهکا را بکه کنسرسکیومی    نیروگاه
هکای  های فرانسوی )که در حوزه فنکاوری متشکل از شرکت

هککای  ای در زمککره کشککورهککای هسککتهمربککوط بککه نیروگککاه
گکذاری در ایکن   عالقمند بکه سکرمایه   پیشتازند( و چین )که
 حوزه بود( واگذار کرد.

توان به اختصکار هکر   با توضیحار مختصر باال، حال می
های مطروح شده )در حدی که دانکش  تر به پرسشچه تمام

 دهد( پاسخ داد.صاحب این قلم اجازه می
در همکه  « نقشه راه علم و فناوری»هدف از تدوین  .1

انکدازی بکرای   سیم چشکم کشورها و ازجمله ایران تر
حرکت در مسیری خاص برای بکه فعلیکت رسکاندن    

ها و امکانار و استعدادهایی است که گمان زده قوه
معرفتی خکاص،   -بوم انسانیشود در یک زیستمی

 فناورانکه از لحا  قابلیت علمی )شکناخت واقکع( یکا    
)تغییر واقع( موجود است و تحقکق و فعلیکت یکافتن    

های معینی انطاکاق دارد ککه   زشآنها، با اهداف و ار
های ارزشی خاص برخاسته از نیازهای خاص و نظام

 است.

سایر اسکنادی ککه بکرای پیشکرفت     »معنای عاارر  .2
برای نگارنده چندان روشکن  « کشور تدوین شده بود

ناود و با فرض این که مقصود پرسشگران محتکرم  

توان  انداز بوده است، می ، سند چشم«سایر اسناد»از 
پاسخ به دومین پرسش توضیح داد که سند جامع در 

هککای سککند   علمککی کشککور یکککی از زیرمجموعککه  
 انداز است )یا باید چنین باشد(. چشم

پاسخ این پرسش از پاسخی که به پرسش نخسکت   .3
 آور خواهد بود.شود و تکرار ماللداده شد روشن می

هکای موجکود بایکد گفکت تقریاکاً       با توجه به واقعیت .4
ف مورد اشاره در سکند، آرزوهکایی   بخش اعظم اهدا

اند. در این خصوص به رعایت اختصکار   تحقق نیافته
  کنم: فق  به یکی دو مورد اشاره می

 نظام بخشی »اهدافسککند بککا عنککوان  3-2در بنککد 
در سند در زمره اهدافی که نوآورى«  و فناوری ،علم

 کسبتحقکق یابکد آمکده اسکت:      1404باید در افق 
م اسال جهان هایدانشگاه بندیرتاه در نخست بهرت
دنیا  هایدانشگاه بین در شاخص جایگاه احراز و
 (14 ص)

برای تشخیص این نکته که آرمان پیشنهاد شده تا کجا 
های موجود همخوانی دارد، کافی است نظری بکه  با واقعیت

هکر سکال   های معتار جهانی انداخته شود که یکی از نشریه
. کنکد بهترین دانشگاهای جهان میبندی اقدام به انتشار رده

شکماره ویکژه خکود    تکرین  نشریه تکایمز دانشکگاهی در تکازه   
رتاه برخکی  المللی ها در سطح بینبندی دانشگاهمختص رده

 منعکس کرده است:اینگونه را های ایران از بهترین دانشگاه

های شریف، تهران، تاریکز و صکنعتی شکیراز در    دانشگاه
 ،های شهید بهشکتی و دانشگاه 800ا ت 601ای بندی فلهرده

و دانشکگاه   1000تکا   -801بنکدی   شیراز و مازندران در رده
بنکدی  انکد. بنگریکد بکه رده   جای گرفته 1001زنجان باالی 

اکتار نشریه تایمز  9 شماره[ 10] 20191ها در سال دانشگاه
قابککل  زیککر . اطالعککار ایککن نشککریه در آدرس2دانشککگاهی

 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  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/30/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/30/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/30/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/30/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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ای اسکت ککه فقک     رده« ایبنکدی فلکه  رده»مقصود از 
اختصاص بکه یکک دانشکگاه نکدارد بلککه شکمار زیکادی از        

 اند.های دیگر نیز در آن جای داده شدهدانشگاه

کالن توسعه  یراهاردها»سند با عنوان  1-4در بخش 
 ذکر شده است: ریزارد راه 10 «در کشور یعلم و فناور

 و علم ینهادها و ساختارها اصالح :1 کالن راهبرد .1
 یسازهماهنگ و آنها به دنیبخش انسجام و یفناور
 و یگکذار  اسکت یس مراحکل  در تیک ترب و میتعل نظام
  کالن؛ یزیربرنامه

 از یکی به آن لیتاد و علم به توجه :2 کالن راهبرد .2
 مسکاعد  یفضکا  جکاد یا و جامعه یاصل یهاگفتمان

 یمانکا  بکر  یفنکاور  و علکم  دیتول و ییشکوفا یبرا
 بکه  و قیک وتعم توسکعه  قیطر از یاسالم یهاآموزه
 ؛یاسیس و یاجتماع یفرهنگ یهامؤلف یریکارگ

 به یفناور و علم چرخه دادن جهت :3 کالن راهبرد .3
 اقتصاد؛ در مؤثرتر ینقش یفایا

 و دانکش  تیریمکد  ککردن  نکه ینهاد :4 کالن راهبرد .4
 اسکاس  بکر  دانش و اخالق بر جامعه تیریمد یابتنا

 ،یعلمکک ینهادهککا در یاسککالم یرانککیا یالگوهککا
 -یدفککاع و یفرهنگکک ییاجتمککا یاسککیس یاقتصککاد

 ؛یتیامن
 بکه  یاسکالم  نگرش کردن نهینهاد :5 کالن راهبرد .5

 ینهادها شدن یاسالم یندهایفرا در عیتسر و علم
 ؛یپژوهش و یآموزش

 و میتعلک  نظکام  ینوسکاز  و تحکول  :6 کالن راهبرد .6
 بکه  یعال آموزش و پرورش و آموزش از اعم تیترب

و  یاسکالم  تیک ترب و میتعلک  یماکان  با انطااق منظور
 نقشه؛ کالن اهدافتحقق 

 یپژوهشک  ،یآموزشک  یدهک جهکت  :7 کاالن  راهبرد .7
 تحقکق  یبکرا  دانکش  یمرزها در ینوآور و یفناور
 ؛یعلم تیمرجع

 یةسککرما یتوانمندسکاز  و تیککترب :8 کاالن  راهبارد  .8
 یهککاانسککان پککرورش بککر دیککتأک بککا یانسککان

 در توانکا  و نکوآور  خکالق،  خودبکاور،  ن،ی،کارآفریمتق
 یها ارزش با متناسب ینوآور و یفناور و علم دیتول

 جامعه؛ یازهاین و یاسالم

 علم حوزه در اثرگذار و فعال تعامل :۹ کالن راهبرد .9
 یکشکورها  ژهیک و بکه  گکر ید یکشورها با یفناور و

 اسالم؛ جهان و منطقه

 یکمک  یارتقکا  و یسکاز  متحکول  :10 کالن راهبرد .10
 معککارف بککر یماتنکک هنککر و یانسککان علککوم یفککیوک

 ؛یاسالم

 و علکم  چرخکه  بکه  یدهک جهکت  :11 کاالن  راهبرد .11
 حکوزه  مکؤثرتر  نقکش  یفایا یبرا ینوآور و یفناور
   سالمت؛ و یپزشک علوم

 و علکم  چرخکه  بکه  یدهک  جهکت  :12 کاالن  راهبرد .12
 حکوزه  مکؤثرتر  نقکش  یفایا یبرا ینوآور و یفناور
 ؛یمهندس و یفن
 آموزش تیتقو و قیتعم و توسعه :13 کالن راهبرد .13

 (.24-23)ص  هیپا علوم حوزه در پژوهش و

گکذاری   ضرورتی ندارد که شکخص متخصکص سیاسکت   
این نکتکه را تشکخیص دهکد ککه     ها باشد تا  علوم و فناوری

انکد بکا    های درخکور تکوجهی ککه در بکاال ذککر شکده       ایدئال
هکای کنکونی جامعکه مکا فاصکله بسکیاری دارنکد. از         واقعیت

هکای بالفعکل در ایکران،     فهرست باال و در مقایسه با واقعیت
کند که برخی  این نکته به ذهن مخاطب پرسشگر خطور می

انکد ککه    اندرکاران تهیه نقشه جامع بر این باور بکوده  از دست
وان تک  هکای مشکفقانه، مکی   فق  با ذکر تجویزها، و یا آمکوزه 

منتظر تحقق نتایج مورد انتظار بود. اما واقعیت این است که 
هایی که پیوسکته در نقشکه بکه آن     تنها تحقق یکی از آرمان
در « دهی به چرخکه نکوآوری   جهت»اشاره شده است، یعنی 
بوم بهینه است که خود نیازمند تحقق گرو ایجاد یک زیست

الکب  های الزم متعدد اسکت و در بهتکرین حالکت در ق    شرط
 شود. ظاهر می« ای در دست تکمیلپروژه»

بینانکه   تجدید نظر در محتوای سند و بازنگری واقکع  .1
هککای مطککرح شککده در آن بککا توجککه بککه در ایککدئال
های سیاسی حاکم بکر   های جامعه و واقعیتظرفیت

کشور و منطقه، ضرورتی اساسکی اسکت. در غیکاب    
چنین بازنگری دقیق و از سکر وسکواس و بصکیرر،    

هککای  ای از دسککتورالعمل کنککونی مجموعککه سککند 
متعارض و یا ناشدنی است که موجب اتالف حکرث  

کنکد و   اندرکاران توصیه می و نسل است را به دست
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هکا و   های مرات آن نیز در پکس ایکن تعکارض    جناه
ماند. توجکه کنیکد    نقایص غیرقابل استفاده باقی می
های علوم «اولویت»که سند جامع علمی کشور باید 

اوری را برای کشور مشخص سازد. سند حاضکر  و فن
شمار بسیار زیادی از امکور را  « کشکول»نظیر یک 
مطرح ساخته است. این حکد از  « اولویت»به عنوان 

شود که سکند در عمکل نتوانکد    گویی موجب میکلی
راه مشخصی را برجسته سازد و به این اعتاار وظیفه 

 اند.توانکد بکه انجکام برسک    بودن را نمی« نقشه راه»
درست اسکت ککه سکند نقشکه جکامع بایکد بیکانگر        

هایی باشد که رسیدن بکه آنهکا بکرای کشکور      ایدئال
ها اگر چنان دور دسکت  ضرورر دارد، اما این ایدئال

باشند که با مقتضیار کشور تناسب نداشکته باشکند،   
هیچ کمککی بکه بهاکود شکرای  علمکی و فناورانکه       

لککز، هککا، بککه قککول جککان رانخواهنککد کککرد. ایککدئال
ای ککه در  . نمونه[11] باشند« بینانهیوتوپیایی واقع»

مورد سیاست انگلستان ذککر ککردم، مرکالی از ایکن     
 .1بینانه استهای واقع اندیشی ایدئال

نگارنککده از اهتمککام افککراد یککا نهادهککایی بککرای      .2
روزرسانی محتکوای سکند و بکازبینی آن اطالعکی      به

نظر خارگکان در  گیری از ندارد. این امر نیازمند بهره
های مختلف است. امکا مکدیریت ایکن امکر را      رشته

مرکز پژوهشی نظیر مرکز تحقیقار سیاست علمکی  
 دار شود.تواند عهدهکشور می

 گیري نتیجه

به منزله فناوری مهمی است « نقشه راه علم و فناوری»
که در کشورهای مختلف از حدود چند دهه پیش به منظکور  

و فناورانکه کشکورها بکا توجکه بکه      های علمی تعیین اولویت
های آنها مورد استفاده قرار گرفته است، نیازها و نیز ظرفیت

در ایران نیز به یک فنکاوری بکومی بکدل شکده و در قالکب      
مصداق و تعّین بیرونی  نخستین« نقشه جامع علمی کشور»

                                                                                    
نتارنده در تکمیل مقاله کنونی از نظرات بارادر خاود، آقااا     .1

حسین پایا، مدیر محتر  انتشارات طرح نو، بهره برده اسات  

 کند. که از همکارا ایشان تشکر می

خود را پیدا کرده است. هرچند به همه کسکانی ککه در ککار    
« خسته نااشید»اند باید نقش داشته سازی این فناوریبومی

گفت و از زحماتشان تقدیر به عمل آورد، اما در همان حکال  
و به منظور باال بردن بازده این فناوری، ککه بایکد بکه نحکو     

های علمی و فنی کشکور  مستمر برای جهت دادن به فعالیت
به کار گرفته شود، باید بر این نکته تأکید کرد ککه بررسکی   

نخستین نقشه راه علمکی و فناورانکه ایکران بکه      ولو شتابزده
گیکری بهینکه از ایکن    سازد که بکرای بهکره  خوبی روشن می

های بیشتری ضکرورر دارد. بکه   اندوزیفناوری، هنوز تجربه
رسد نقشه جامع علمی کشور، در صورر کنونی آن، نظر می

های گوناگون با توجه به ناهماهنگی مختلف در میان بخش
وبیش ایدئالی و بلندپروازانکه  های کمیز ارزیابیاین نقشه و ن

های بالفعل )و نه بالقوه( کشور کنندگان نقشه از ظرفیتتهیه
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و و توجه ناکافی به واقعیت

هکایی  اقتصادی در درون و بیکرون مرزهکای ایکران، آمکوزه    
-ریکزان و دسکت   چندان عملی و کاربردی در اختیکار برنامکه  

رویکردهای  دهد. به این اعتاار و در پرتوندرکاران قرار نمیا
نقادانه به محتوای نقشه، نظیر آنچکه ککه در ایکن مختصکر     

تکر و  صورر گرفته است، باید بکرای تکدوین روایکت دقیکق    
تری از نقشه راه علم و فنکاوری بکرای ایکران، بکا     بینانهواقع
از گیکری نقادانکه از نظکرار شکمار هکر چکه بیشکتری        بهره

 .2ها را باال زداندرکاران، دوباره آستینمتخصصان و دست
 

                                                                                    
این گفتار با استفاده از سند نقشه علمی کشور نوشاته شاده    .2

 .[13و  12است ]
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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,  
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