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درباره فعالیت های انجمن ترویج علم ایران
دل های دریایی مشتاقان دانش

۱- هفته جاری (از شنبه ۱۶ تا پنجشنبه ۲۱آبان)، «هفته ترویج علم» 
نــام دارد. دلیل این نام گذاری، واقع شــدن ۱۰ نوامبر یا ۱۹ آبان با عنوان 
روز جهانی «علم در خدمت صلح و توسعه» در این هفته است. چنین 
روزی، امســال برای اولین بار در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. ما 
امسال برنامه های متنوعی را برای بزرگداشت هفته ترویج علم در نظر 
گرفتیم که از روز شــنبه آغاز شد و به مناســبت آن، سلسله نشست ها، 

سخنرانی ها و دو همایش ملی در برج میالد تهران برگزار  شد. 
۲- برگــزاری نشســت ها و ســمینارهای مختلــف از جمله «نقش 
انجمن های علمی در ترویج علم»، «ترویج علم و نســل آینده»، «رسانه 
و ترویــج علم»، «فنــاوری و علوم نوین»، «تاریخ علــم و ترویج علم»، 
«همایــش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلــح»، «تغییر اقلیم و بحران 
آب در ایران» و برگزاری «شــانزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران» از 

جمله فعالیت های ما در این هفته است. 
۳- یکی از فعالیت هــای انجمن ترویج علم ایران، حمایت از افراد، 
انجمن ها، نهادها و ســازمان های مروج علــم و از جمله اهدای جایزه 
به افراد و نهادهای مروج علم اســت. خوشــبختانه این جایزه تاکنون 
بازخوردهای بسیار خوبی در جامعه داشته است، به ویژه اینکه بسیاری 
از برندگان جایزه ترویج علم، برای اولین بار در ســطح کشــور شــناخته 
می شوند. بسیاری از این مروجان علم، دستاوردهای جدید علمی را در 
دورترین و محروم ترین مناطق کشــور بیــان می کنند. یکی از جایزه های 
انجمن ترویج علم ایران، معلمان مروج علم در مناطق محروم اســت 
که جایزه استاد «بهمن بیگی» نام دارد. هدف اصلی ما از اعطای چنین 
جایزه ای، آن بود که جایزه ترویج علم ایران، مختص تهران و شــهرهای 
بزرگ نباشــد و از زحمات و فعالیت های افــرادی که با امکانات کم در 

مناطق دورافتاده نیز به کار ترویج علم می پردازند، تقدیر شود.
۴- انجمن از زمان تشــکیل، اهدافی را برای خود تعریف کرده است 
از جمله اشــاعه بینــش علمی، ارتقای تفکر علمــی و کمک به ترویج 
علم در بین عامه مردم با شناساندن روش های علم و کارایی آن در حل 
مشــکالت جامعه، جلب کمک و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مروج 
علم و نهادینه کردن اصول و روش های ترویج علم. همان گونه که پیش 
از ایــن هم گفتیم، انجمــن در هفته ترویج علم فعالیت های بســیاری 
انجام می دهد اما فعالیت های ما به این هفته محدود نمی شــود بلکه 
این هفته صرفا نمایشگاهی از مجموعه فعالیت های متنوع ما در طول 
سال است تا توجه اقشار مختلف جامعه (از سیاست گذار گرفته تا مردم 
عادی) را نســبت به این موضوع جلب کنیم و امیدواریم با برنامه هایی 
کــه در این هفته برگــزار می کنیم، بین نهادها و دســتگاه های مرتبط با 
ترویــج علم هماهنگــی و هم افزایی هایی صورت گیرد تا دســتیابی به 

اهداف انجمن سریع تر و آسان تر انجام گیرد. 
۵- هر انجمن علمی ســاختار مشخص و دقیقی دارد تا دستیابی به 
اهدافش را ممکن کند. طبق اساســنامه، انجمن ترویج علم یک مجمع 

عمومی دارد که هر ســاله با حضور اعضای پیوســته تشکیل می شود. 
چارچوب وظایف و فعالیت های مــا را نیز مثل همه انجمن های دیگر، 
اساســنامه مشخص می کند. برای مثال ما ســال گذشته و در چارچوب 
اهداف انجمن، فعالیت های بســیاری داشــتیم؛ مثل برگزاری نشســت 
نقش موزه ها در ترویج علــم و همچنین برگزاری کارگاه روزنامه نگاری 
علمــی با همــکاری دفتر منطقه ای یونســکو و کمیته ملی یونســکو. 
برگزاری مراسم ســال جهانی نور و برگزاری کارگاه هایی برای معلمان 

نیز از دیگر برنامه های ما برای دستیابی به اهداف است. 
۶- هرچنــد همــه مردم کشــور از مخاطبــان ما هســتند اما برای 
بهره مندی بهتر افراد مقیم دیگر مناطق کشــور، از امســال برنامه هایی 
را برای برگزاری نشســت های اســتانی تدارک دیده ایــم که با همکاری 
کمیســیون ملی یونسکو در برخی از مراکز اســتان برنامه های ترویجی 

را برگزار می کنیم. 
۷- یکــی ار مهم ترین فعالیت های انجمن ترویج علم، اهدای جایزه 
ترویج علم به مروجان علم اســت که جایزه امسال نیز امروز (پنجشنبه 
۲۱ آبان) اهدا می شود. جالب است که بدانید قدمت جایزه ترویج علم، 
سه سال بیشــتر از خود انجمن ترویج علم است. ما برای اهدای جایزه 
ترویج علم به افــراد و نهادهای گوناگون، معیــار و مالک های دقیق و 
ســخت گیرانه ای داریم. از جمله مالک های ما داشــتن سابقه کار زیاد 
و پیوســته اســت، اما درعین حال این فعالیت ها باید نوآورانه، جالب و 
چشمگیر و باید فراتر از وظایف عادی شخص باشد. برای مثال این جایزه 
به معلمان یا اســتادانی که به کار عادی تدریس اشتغال داشته باشند، 
اهدا نمی شــود مگر اینکه در کار خود نوآوری هایی عرضه کرده باشند 
که کارشــان را به وضــوح از کار دیگر هم صنفــان و هم قطاران متمایز 
کرده باشــد. انتخاب این افراد نیز این گونه است که انجمن، فهرست نام 
افــراد و نهادهای علمی را که کارشناســان برای دریافت جایزه معرفی 
کرده انــد، در چندین نوبت بررســی و داوری و در هر مرحله غربالگری 
می کند تا درنهایت همه اعضای بــه یک جمع بندی و اتفاق نظر درباره 

برنده جایزه برسند. 
۸- جایــزه ای که انجمــن به برندگان اهدا می کنــد، جایزه ای صرفا 
معنوی اســت و هیــچ بخش مادی نــدارد. هرچند برنــدگان از چنین 
جایزه ای هم با روی گشاده استقبال می کنند که نشان دهنده اهداف واال 
و غیرمادی آنان برای ترویج علم اســت، اما از طرف دیگر نشــان دهنده 
بضاعت کــم انجمن برای تــدارک یا افزودن یک بخــش مادی به این 
جایزه است. اصوال همه فعالیت های ترویج علم در ایران دچار مشکل 
کمبود امکانات اســت. باوجود آنکه انجمن ترویــج علم فعالیت های 
بســیاری دارد، اما امکانات آن بسیار ناچیز اســت. جالب آنکه انجمن، 
بودجه ثابت و مشــخصی هم ندارد و بسیاری از هزینه های انجمن نیز 
با استفاده از حق عضویت افراد تامین می شود. به بیان دیگر بسیاری از 
افراد هم در زمینه ترویج علم می کوشند و هم برای آنکه انجمن ترویج 

علم سرپا بماند، مبالغی را پرداخت می کنند. 

زاویه باز

ضرورت زمینه سازی برای فعالیت مروجان علم
تشکیل نهضت علم آموزی

«دیگــر باســوادبودن کافی نیســت». این جمله ای بــود که یکی از 
ســخنرانان مراســم افتتاحیه هفته ترویج علم امسال در برج میالد به 
زبــان آورد. من در بخش اول یادداشــتم قصــد دارم درباره این جمله 
بنویســم. در دهه هــای گذشــته تالش هــای تحســین برانگیزی برای 
ســوادآموزی مردم ایران انجام شــد. فعالیت های ســپاه  دانش قبل از 
انقالب و نهضت سوادآموزی پس از انقالب، نمونه ای از عزم ملی کشور 
برای ریشــه کن کردن بی ســوادی در ایران بود. اما در جهان امروز دوره 
سوادآموزی صرف، به سرآمده و در حال حاضر الزم است نهضتی برای 
علم آموزی تشکیل شود؛ نهضتی که بتواند جایگاه و اهمیت علم نوین 
در جهان را به جامعه ایرانی تفهیم و آن را در نســل  فعلی و نسل های 
آینــده نهادینه کند. یکی از ابعاد تعریف علم نوین در جهان، اســتفاده 
از علم برای افزایش ثروت و ارتقای وضعیت اقتصادی و نیز اســتفاده 
از روش های علمی برای تصمیم گیری های خرد و کالن در ســطح یک 
جامعه و کشــور است. اینها شــاید مهم ترین نکاتی است که باید مورد 
توجه نهادهای علمی کشور باشــد. یکی از راه های نهادینه سازی علم 
نوین در ایران، ترویج و گســترش آن در کشور برای ارتقای سطح دانش 
شــهروندی است؛ زیرا اگر علم و روش های علمی در یک جامعه و بین 
شــهروندان آن نهادینه شــود، باعث تحرک و پویایی آن شده و در بستر 
آن اقتصاد، صنعت و فرهنگ رشــدی متــوازن و هدفمند پیدا می کند. 
درباره آموزش عمومی شــهروندان و ارتقای ســطح علمــی آنها، باید 
تأکید کرد تمام نهادها و مؤسســات علمــی دولتی و خصوصی در این 
زمینه مســئولیت مدنــی دارند؛ زیرا تا جامعــه ای اهمیت علم را درک 
نکند، بســتری برای رشــد آن فراهم نمی شــود. همه نهادهای علمی 
کشور، حتی شــرکت های صنعتی خصوصی، باید بخشی در مجموعه 
خــود برای مباحــث ترویجی درنظــر بگیرند و بــرای آن در بلندمدت 
سرمایه گذاری کنند و نگاهی تشــریفاتی به آن نداشته باشند، همچنین 
برای طرح ریزی و حمایت از برنامه هــای علمی-ترویجی، به خصوص 
در ســطح دانش آموزان تالش کنند؛ دانش آموزانی که آینده ساز کشور 
هســتند. برای درک بهتر ایــن موضوع، مثالی ارائــه می کنم، مثالی که 
نشان دهنده عمق درک و همت جوامع پیشرفته برای ترویج و گسترش 
علم است: چند سال پیش ناسا برنامه تحقیقاتی بزرگی را برای بررسی 
تأثیــرات بی وزنی بر رشــد گیاهان انجام داد. برنامــه از این قرار بود که 
حــدود ۱٫۲  میلیون بذر گوجه فرنگی بین ۱۸ هزار مدرســه در آمریکا و 
کانادا توزیع شــد. نیمی از این بذرهــا پنج ماه در فضا بودند و بقیه آنها 
در زمیــن نگهداری می شــدند. دانش آموزان وظیفه داشــتند بذرهای 
گوجه فرنگی را در شرایط یکســان کاشته و آنها را پرورش دهند و روند 
رشــد آنها را بررســی کرده و نتایج را به ناسا ارسال کنند. ناسا با این کار 
آنها توانســت با توجه به نتایج حاصل از پژوهــش یک جامعه آماری 
بسیار وســیع، تفاوت رشد گوجه  فرنگی هایی را که بذرهای آنها به فضا 
رفته، با بذرهایی که در زمین بودند، بررســی کند. عالوه بر آن، این اتفاق 

باعث شد  میلیون ها دانش آموز از نزدیک با روش کاشت و پرورش گیاه 
و یک فرایند علمی برای بررســی رشد آنها آشــنا شوند و به این شکل، 
در یک برنامــه تحقیقاتی علمی همکاری کنند. مثــال باال نمونه ای از 
یک فعالیت علمی-ترویجی قوی و هدفمند در یک کشور توسعه یافته 
مانند آمریکا بود. حال باید دید نســل فعلی ما و رهبران علمی کشــور، 

برای نسل آینده و ترویج دانش چه برنامه هایی در دست دارند؟ 
نقدی بر جایزه انجمن ترویج علم

حدود ۱۴ ســال از تأســیس انجمن ترویج علم، به همت تعدادی از 
اســتادان دانشگاه و فعاالن علمی ایران می گذرد. شاخص ترین فعالیت 
این انجمن در ســال های اخیر، اهدای جوایز ساالنه به مروجان علمی 
برتر کشــور است. نفس این کار بسیار پسندیده است و بدون  شک باعث 
تشــویق و ترغیب افراد به فعالیت در حوزه های ترویج علم می شــود، 
امــا نکته ای که باید به آن توجه کرد، این اســت که بعد از گذشــت ۱۴ 
ســال، نقدی به این جایزه وارد می دانم. تا جایی که من اطالع دارم، این 
جایــزه ارزش مادی ندارد و به ارزش معنوی آن بیشــتر توجه می کنند. 
اما به راســتی صرف یک تقدیر و تشــکر از این افراد، در یک مراســم و 
اهدای لوح و تندیس، کافی به نظر می رســد؟ مــن اطالعات زیادی از 
نمونه های مشــابه چنین جایزه ای در خارج از کشــور نــدارم، اما وقتی 
برخــی از جایزه های بین المللی در حوزه های هنــری و اجتماعی را در 
جهان بررسی می کنم، شاهد آن هستم که فرد پس از گرفتن یک جایزه 
معتبر، رسالتی یا وظیفه ای برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه خود پیدا 
می کند. چرا ما برای برندگان جایزه ترویج علم رسالتی در نظر نگیریم؟ 
شاید الزم باشــد برنامه ریزی هایی از سوی مسئوالن انجمن ترویج علم 
صورت بگیرد تا امکانات و شــرایطی برای برنــدگان جایزه ترویج علم 
ایجاد شــود که آنها پس از دریافت این جایزه، فعالیت هایی گســترده تر 
و ســازمان یافته تر از قبل برای ترویج علم در کشور انجام دهند. به طور 
مثال، در ســال های گذشــته آقایان «احمد دالکی» و «سیروس برزو» و 
مجموعه هایی مانند ماهنامه نجوم به عنوان برندگان جایزه ترویج علم 
معرفی شــدند. اما چه شرایط یا امکاناتی برای فعالیت های قدرتمندتر 
آنهــا در حوزه های ترویجی پس از دریافت جایزه ایجاد شــده اســت؟ 
منظور از شرایط، ایجاد امکانات مالی و معنوی برای طرح ریزی و اجرای 

گسترده فعالیت ها و برنامه های ترویجی است. 
شــاید الزم باشد مســئوالن دلســوز و زحمت کش این انجمن پس 
از گذشــت ۱۴ ســال، ماهیت این جایزه را از یک مراســم تقدیرگونه به 
امکانات تشــویقی تبدیل کنند تا مروج علم، رســالتش را با انگیزه های 
بیشــتر ادامه دهد. این کار باعث افزایش اعتبار و اثربخشی این حرکت 
خوب خواهد شد. البته چنین انجمن هایی مشکالت و موانع خاص خود 
را دارند که ناشی از عدم درک صحیح علم نوین در جامعه و بین برخی 
مسئوالن کشــور ماست. به همین دلیل الزم اســت نهادها و اشخاص 
مختلف، در راســتای حمایت از انجمن هایــی مانند انجمن ترویج علم 

ایران گام های مؤثری بردارند. 

نگاه از درون

فرماندهی علوم، تحقیقات و فناوری کشــور با چه نهادی اســت؟ 
نقش ها و روابط حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را چه نهادی تعریف 
و کنترل می کند؟ مسئولیت اولویت گذاری در حوزه علم و فناوری با 
چه کسی است و خالصه کالم اینکه ســکان علم و فناوری کشور به 
دست کیست؟ اینها سؤاالتی هستند که به محض ورود به حوزه علم 
و فناوری، با آنها مواجه می شویم. برای پاسخ این سؤاالت نزد دکتر 
«بهزاد سلطانی» رفتیم. او درحال حاضر مدیرعامل صندوق نوآوری 
و شــکوفایی کشور است و پیش تر ســمت مدیرکل پژوهشی وزارت 
علوم را برعهده داشته است. مدتی نیز مشاور معاون علم و فناوری 
رئیس جمهور بوده و در هر دو سمت، عهده دار وظیفه طراحی ساختار 
مرجع سیاست گذاری علم، فناوری و تحقیقات کشور بوده است. در 
دولت دوم «اصالحات»، در ســمت مدیرکل پژوهش وزارت علوم، 
ســاختار شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را طراحی 
کرد و بعدتر در سال آخر دولت دهم، در سمت مشاور معاون علمی 
و فناوری، وظیفه تجاری سازی و توســعه فناوری را برعهده داشته 
اســت و در موضوع مأموریت ها، شــرح وظایف و ساختار معاونت 

علمی هم کار کرده است. 

 اصوال چه موضوعی باعث شد که عتف ایجاد شود؟  �
پس از انقالب، شورایی با عنوان شورای پژوهش های علمی کشور 
وجود داشــت که کار سیاست گذاری در زمینه علم و فناوری را انجام 
می داد. این شــورا ۱۵سال به کار خود ادامه داد، اما درنهایت متوقف 
شــد. دکتر «رضا منصوری» که ســمت معاون پژوهشی وزیر علوم، 
آقای دکتر «معین» و بعدتر دکتر «توفیقی» را داشــتند، در این شــورا 
فعال بودند و پس از انحالل شــورای پژوهش های علمی کشــور، با 
اعتبار شــخصی خود، به مدت سه ســال تمامی دستگاه های ذی ربط 
در حوزه علــم و فناوری و بخش خصوصی و حتــی وزارتخانه ها را 
دعوت کرد و عمال سیاســت گذاری علمی، پژوهشی و فناورانه کشور 

را در معاونت پژوهشــی وزارت علوم تحت عنوان شورای هماهنگی 
تحقیقــات پیش می برد، اما درنهایــت در دوره وزارت آقای «معین»، 
الیحه ای با عنوان اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری از سوی دولت به مجلس ارائه شد. شورای عالی عتف یکی 

از مواد این الیحه بود. 
 سایر موضوعات مطرح شده در این الیحه چه بودند؟  �

این الیحه دارای دو جهت گیری عمده بود. یکی از این جهت گیری ها 
مربوط به اســتقالل دانشگاه ها و اداره آنها به شــکل هیأت امنایی بود 
کــه فکر می کنم مربوط به ماده ۴۹ قانون اســت. قرار بود دانشــگاه ها 
از وزارت علوم اســتقالل نســبی پیدا کنند تا وزارت علــوم بتواند وارد 
فضای سیاســت گذاری علم و فناوری شود. جهت گیری دیگر مربوط به 
شــورای عالی عتف بود که قرار بود نه فقط برای وزارت علوم بلکه برای 

کل کشور در حوزه علم، تحقیقات و فناوری سیاست گذاری کند. 
 اما می دانیم که عمال این اتفاق نیفتاد. چه شــد که در دو دولت  �

پیشــین، عتف به جای سیاست گذاری برای کل کشور، به یک نهاد در 
وزارت علوم تبدیل شد؟ 

مجلس هفتــم با دولت همســو نبود و تلقی نماینــدگان مجلس 
از الیحــه وزارت علوم، نه یک تلقی کارشناســی، بلکه یک تلقی کامال 
سیاســی شــد. دکتر «معین» بر هــر دو جنبه الیحه اصرار داشــت، اما 
مجلس پافشــاری می کرد و قصد نداشــت موضوعــات مدنظر وزارت 
علوم را تصویب کند. از آنجا که دولت هم پافشــاری چندانی نداشــت، 
دکتر «معین» استعفا کرد. دولت، استعفای آقای «معین» را پذیرفت و 
به جای او دکتر «جعفر توفیقی» را (که از لحاظ شخصیتی نیز فرد بسیار 
مداراگرتری است) انتخاب کرد. درنهایت آقای «توفیقی» با مجلس به 
اشتراک نظر رســید و الیحه وزارت علوم در سال ۸۳، با تغییراتی عمده 

تصویب و به قانون تبدیل شد. 
 می گویید تغییــرات عمده، خــب این قانون چه مشــخصاتی  �

داشت؟ چه تفاوت هایی با الیحه اصلی داشت؟ 

آنچه که امروز به عنوان عتف می شناســیم، درواقع ناشی از اجرای 
همان قانــون اهداف، وظایف و تشــکیالت وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری اســت که تنها دو وظیفه را برعهده دارد. براساس ماده ۴ قانون 
مذکور، وظایف و اختیارات شــورای عالی عتف به این شــرح مشــخص 
شــدند: نخســت، اولویت بندی و انتخاب طرح هــای اجرائی بلندمدت 
سرمایه گذاری کالن در بخش های آموزشی و پژوهشی و فناوری و دوم، 
بررســی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و 
فناوری. آنچه که معاونت پژوهشــی وزارت علوم مدنظر داشت، چیزی 
ورای این وظایف بود. ایده ما درواقع سیاست گذاری کالن علم و فناوری 

کل کشور بود که درنهایت تبدیل به همین دو بند شد. 
 پــس از تصویب قانون در زمینه های مربوط به عتف، چه اتفاقی  �

افتاد؟ 
راه اندازی عتف برعهــده معاونت پژوهشــی وزارت علوم بود. من 
هــم به عنوان مدیرکل پژوهشــی و فردی که با دیــدگاه نوآوری و نظام 
ملی نوآوری آشنایی داشت، مســئول طراحی ساختار شدم. با مطالعه 
الگوهای کشــورهای دیگر و مطالعه شورای پژوهش های علمی کشور 
و بــا درنظرگرفتن نقاط ضعف آن (که دکتر «منصوری» به خوبی از آنها 
اطالع داشتند)، وظایف سازمانی، اعم از ساختارها، فرایندها، کارکردها و 
اجزای ساختار و سازمانی آن برای عتف طراحی شد. هرچند این وظایف 
به موجب قانون بسیار محدود شــده بود و اصال با فکر ایده پردازان آن 
مطابــق نبــود، بااین حال در جلســه اول یا دوم شــورای عالی عتف، با 
حضور رئیس دولت وقت مطرح شــد و به تصویب رسید. این وظایف و 
مأموریت ها به دو بند قانونی مذکور محدود نبود و می توانســت مشکل 

فرماندهی یکپارچه علم و فناوری کشور را حل کند. 
 گفتید آنچه از عتف در ذهن داشــتید، فراتــر از این بود؛ ممکن  �

اســت کمی راجع به آن الگوی مدنظر معاونت پژوهشی که خودتان 
هم بخشی از آن بودید، توضیح دهید؟ 

بله، آنچه درنهایت به عنوان عتف شــناخته شد، با ایده های اولیه ما 

بســیار متفاوت بود. ما برای عتف جایگاهی فرادستگاهی تعریف کرده 
بودیم که فناوری کشــور را حرکت دهد، اما عمــال این اتفاق نیفتاد. به 
خاطــر دارم که در زمان طراحی ســاختار، آقای دکتر «منصوری» از من 

پرســیدند که در ســاختار مدنظر من، چند نفر نیرو می تواند کافی باشد، 
پاســخ من ۷۰۰ نفر بود. دکتــر «منصوری» دوباره از من پرســیدند که 
منظورت این اســت کــه عتف وزارت علــوم را در دل خود بخورد؟ من 

پاسخ دادم: بله، اتفاقا منظور من همین است. البته عمال با این پیشنهاد 
من موافقت نشــد و ساختار با  ۷۰نفر نیرو بازطراحی شد. اما درنهایت، 
حتی این طرح ۷۰نفری هم اجرائی نشد و تنها یک نفر به عنوان پشتوانه 

فکری باقی ماند. 
 در سال ۸۴ که دولت عوض شد، چه تغییراتی در عتف به وجود  �

آمد و اصوال چه شــد که معاونت علمی ریاســت جمهوری به وجود 
آمد؟ 

برنامــه اولیه در معاونت پژوهشــی وزارت علوم دولت هشــتم 
ایــن بود که عتف فراتر از وزارتخانه باشــد ولی عمال در دولت نهم، 
شورای عالی عتف به ســطح معاونت وزارت علوم نزول کرد و حتی 
در ســطح وزیر هم نه، بلکه به ســطح معاون وزیر پایین آمد. قطعا 
معــاون وزیر که ده ها کار مهم دیگر از جمله مدیریت پژوهشــگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی کشــور، ارتقای پژوهشــی دانشــگاه ها و مدیریت 
پارک های فناوری و مراکز رشــد را بر عهــده دارد، هرچقدر هم قوی 
باشــد نمی تواند غیر از مدیریت جلســات عتف وقــت دیگری برای 
عتف بگذارد درحالی که سیاســت گذاری علم و فناوری وقت بســیار 
می خواهد. البته جلسات عتف ســالی یکی، دوبار برگزار می شد، اما 
حتی این جلســات نیز جدی نبود. با نزول ســطح عتــف، کارایی آن 
هم محدود شــد و کارکردهای مدنظر، اتفاق نیفتاد. بنابراین تمامی 
دستگاه های کشور به این نتیجه رسیدند که در حوزه سیاست گذاری 
علم و فناوری کشــور، خالئی وجــود دارد. درواقع، معاونت علمی 
ریاســت جمهوری در ســال  ۸۵ بــرای پرکردن این خأل ایجاد شــد. 
اساســا نبود مکان و سازمانی برای سیاســت گذاری در تجاری سازی 
و کارآفرینی، معاونت علمی را ایجاد کرد. بخشــی از وظایفی که آن 
روز برای عتف نوشــته شــد، امروز در تشــکیالت بزرگی در معاونت 
علمی انجام می شــود. به لحاظ نیرو هــم، در معاونت علمی ۲۰۰ یا 
۳۰۰ نفر رسما مشــغولند و بقیه هم به طور پاره وقت یا پروژه ای، اگر 
عتف امروز و ساختارهای دیگر مثل صندوق نوآوری و شکوفایی و... 

هم به آن اضافه شــوند، رقم نزدیک به ۷۰۰ نفر می شود. البته تمام 
کارکردها هم اتفــاق نمی افتد. در حال حاضر در کنار معاونت علمی 
ریاســت جمهوری و عتف، ستاد پیگیری نقشــه جامع علمی کشور، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی انقالب فرهنگی را هم 
داریم و تعدد مراکز تصمیم گیری به تعداد انگشتان یک دست است. 
همین امر مانع انســجام در سیاست گذاری می شود. حسن وضعیت 
کنونی این اســت که حجم فعالیت ها در زمینــه علم و فناوری زیاد 
می شــود، اما عیب آن نیز این اســت که شــاهد فرماندهی واحد و 
انســجام در حوزه علم و فناوری نیســتیم و منابــع هدر می روند. در 
دولت کنونی انسجام تصمیم گیری در مورد اقتصاد تا حدودی اتفاق 

افتاده است اما در حوزه علم و فناوری چنین نیست. 
 پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟  �

چهارســال پیش پیشــنهادی را در کنفرانس مدیریــت و تکنولوژی 
مبنی بر ادغام عتف با معاونت علمــی مطرح کردم، اما امروز معتقدم 

که چنین چیزی فعال ممکن نیست. 
 چرا؟  �

موضوع به شــدت به افراد قرارگرفته در نقش های مدیریتی وابسته 
است. اینکه چه کســی معاون علمی، چه کسی وزیر علوم و چه کسی 
دبیر عتف است، می تواند در طرح این پیشنهاد بسیار مؤثر باشد. ترکیب 
افرادی که امروز در پســت های مدیریتی هستند و کارهای صورت گرفته 
در هر دو نهاد، به گونه ای اســت که ادغام عتــف را در معاونت علمی 
غیرمنطقــی می کنــد، اما بهتر اســت عتف ســطح باالتری نســبت به 

وضعیت موجود و استقالل بیشتری نسبت به وزارت علوم پیدا کند. 
 این استقالل یافتن و فراوزارتخانه ای شدن چگونه میسر است؟  �

مثــال، رئیس جمهور می تواند حکم مســتقیمی بــا رضایت وزارت 
علــوم صادر کند و فــردی را خارج از مجموعــه وزارت علوم به عنوان 
دبیر شــورای عالی عتف اعالم کنــد. دبیر عتف باید بتوانــد با وزیران و 
وزارتخانه های مختلف کار کند. بنابراین هم زمان باید هم سطح باالتری 

داشته باشد و هم از وزارت علوم مستقل شود و با قدرت رئیس جمهور 
کار کند. ســاختار نانوشــته کنونی عتف، سیاست گذاری را برعهده دارد، 
اما سیاســت گذاری که ابزار اجرا در دست نداشته باشد، عمال نمی تواند 
کاری از پیش ببرد. بودجه، ارتباطات و جایگاه درست می تواند این ابزار 
را به دست سیاست گذار بدهد. بحث اول این است که جایگاهی متحد 
و ساختاری مشــخص برای عتف، معاونت علمی و تمامی ارگان هایی 
که دســت اندرکار این حوزه هســتند، تعریف شود. درحال حاضر تمامی 
این ساختارها می خواهند در رأس تصمیم گیری در حوزه علم و فناوری 

باشند. بنابراین دولت باید یک ساختار منسجم واحد ایجاد کند. 
 وضعیت امروز سیاست گذاری علوم، تحقیقات و فناوری کشور را  �

چگونه توصیف می کنید؟ 
عتف یک بدنه سیاســت گذاری اســت و معاونــت علمی یک بدنه 
راهبردی اســت. این دو با هم می توانند کار کنند؛ یک سر و یک بدن. نه 
بدن می تواند بدون ســر کار کند و نه ســر بدون بدن. تابه حال، معاونت 
علمی بدن بوده و کارهای اجرائی را انجام داده است و هم زمان سعی 
کرده برای خود ســر بســازد و ایده پردازی کند. درواقــع مجبور به این 
موضوع بوده، چون چاره ای نداشــته اســت. ســر بدون بدن هم سعی 
می کند برای خود بدن درست کند. مدام تصویب کردن و اجرائی نشدن، 

فایده ای ندارد. 
 چه باید کرد؟  �

درواقــع همکاری و هماهنگی این دو با هم اســت که می تواند یک 
بدن کامل به وجود آورد و نواقص کار را برطرف کند. ساختار عتف، اعم 
از کمیسیون های آن به نحوی تنظیم شده اند که بتوانند اجماع عمومی 
الزم بــرای سیاســت گذاری های کالن را بــه وجود بیاورنــد. درعوض، 
معاونــت علمی به نوعی طراحی شــده کــه در بحث تجاری ســازی 
بســیار موفق عمل کرده اســت و می تواند بدن اجرائی مناســبی برای 
سیاســت گذاری های علم و فناوری کشــور باشــد. بنابراین همکاری و 

ارتباط هماهنگ این دو می تواند ما را به مقصود برساند. 

گفت وگوی «شرق» با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور
سکاندار سیاست گذارى علم و فناورى کشور کیست؟ 

گروه علم: هر ساله با فرارســیدن هفته ترویج علم، بسیاری از رسانه ها، 
لزوم ترویج علم در جامعه را یادآوری کرده و بر نقش رســانه ها در این 
زمینه تأکید می کنند. البته علم مهم اســت و بهتر آنکه مردم عادی هم 
با دستاوردهای جدید دانشمندان در حوزه های گوناگون آشنا شوند. اما 
پرسش مهم این اســت که آیا کارکرد و ترویج علم در ارضای کنجکاوی 
شــخصی ما خالصه می شــود؟ آیا جوامع دیگری که بر ترویج علم بین 
مردم تأکید می کنند، اهداف دیگری را هم مدنظر دارند؟ اصوال در ترویج 
علم باید به چه موضوعاتی توجه کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها 
با دکتر «رضا منصوری»، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، هم کالم 
شــدیم که هم در زمینه ترویج علم و هم در زمینه سیاست گذاری های 
علمی صاحب نظر اســت. به باور دکتر «منصوری»، شــیوه های ترویج 
علم در ایران باید متناســب با ویژگی های مردم ما باشد، ازجمله اینکه 
ما عالوه بر اینکه دســتاوردهای جدید علم را بیان می کنیم، باید شــیوه 
تفکر علمی را هم گســترش دهیم و بیاموزیــم در عصر جدید همه ما و 
به ویژه دولتمردان باید براســاس نوعی نگرش علمی که مبتنی بر نتایج 

پژوهش های علمی است، تصمیم بگیریم. 

 در هفته ای که گذشت برنامه های بسیاری برای بزرگداشت علم  �
و بیان اهمیت ترویج علم برگزار شــد. در ابتدا می پرســم شــما چه 
توصیه هایی به فعاالن عرصه ترویج علم دارید که کارشــان به نتیجه 

مطلوب برسد؟ 
وقتــی ما دربــاره ترویج علم صحبــت می کنیم، خوب اســت با دو 
مفهوم آشــنا باشیم؛ یکی خود علم است و دیگری شیوه های ترویج آن. 
متأسفانه بسیاری از افراد (حتی دانشجویان و فارغ التحصیالن و فعاالن 
ترویج علم) ممکن اســت با مفهوم علم نویــن و روش  ها و کارکردهای 
آن به خوبی آشــنا نباشــند و از طرف دیگر، نکته مهم این اســت که اگر 
می خواهیم در حوزه ترویج علم فعال باشــیم، باید به خوبی با روش ها و 
شیوه های ترویج علم آشنا باشیم و مثال بدانیم آن روش های ترویج علم 
که مثال برای کشــور آمریکا مفید است و کارایی دارد، لزوما برای کشور ما 
مفید نیست یا کارایی ندارد. متأسفانه برخی از ما به خوبی با مفهوم علم 
مدرن یا علم نوین آشــنا نیستیم. البته ما روزگاری در زمینه علوم سرآمد 
بودیم و شــاید همین موضوع باعث شده اســت تصوری که ما امروزه از 
علم داریم، همان تصور سابق باشد. درحالی که واقعیت این است تعریف 
علم جدید و روش ها و کارکردهای آن با علم قدیم متفاوت شــده است. 
یکی از مهم ترین ویژگی های علم نوین این اســت که با زبان ریاضی بیان 
می شود. اهمیت ریاضی و زبان ریاضی این است که باعث می شود تفکر 
ما بسیار عمیق تر و بنیادی تر شــود. برای مثال، به دانش آموزان آموزش 
می دهند دو دو تا می شود چهار تا یا پنج پنج تا می شود ۲۵ تا. دانش آموز 
تا زمانی که این موضوع را نمی داند، در ســطحی از تفکر اســت و زمانی 
کــه آن را می فهمد، به ســطحی باالتر از تفکر می رســد. البته این مثال 
بســیار ساده بود اما با همین مثال می توان نتیجه گرفت، ما هرچه بیشتر 
با مفاهیم دقیق ریاضی آشــنا می شویم، تفکر برای ما آسان تر و دقیق تر 
می شــود. به عنوان یک مثال دیگر، دانش آموزان در درس های ریاضی و 
فیزیک یاد می گیرند اگر جســمی در حال حرکت باشد، شما با انجام یک 
عمل ریاضی روی معادله حرکت آن، به مفهومی به نام سرعت می رسید 

و اگــر عمل دیگری را روی معادله ســرعت انجام دهید، به مفهومی به 
نام شتاب می رســید. اما اگر با مفاهیم و روش های ریاضی آشنا نباشیم، 
نمی توانیم مفهوم ســرعت و شــتاب را درک کنیم یا تمایــز میان آنها را 
متوجه شویم. ولی امروزه دانش آموزان دبیرستانی ما این مفاهیم را درک 
می کنند که دلیل اصلی آن آشــنابودن با زبان و روش های ریاضی است. 
به بیان دیگر، از زمانی که ما با روش ها و نمادهای ریاضی آشــنا شدیم، 
تفکر ما هم عمیق تر شده است. به بیان دیگر، ریاضی اجازه تفکر عمیق تر 
را به ما می دهد، یعنی وقتی که ما از زبان ریاضی استفاده می کنیم، تفکر 
ما بســیار عمیق تر از زمانی اســت که از زبان واژگانی استفاده می کنیم. 
یک عامل دیگر که باعث تقویت تفکر در انسان می شود، در اختیارداشتن 
تجهیزات اســت. می دانید تجهیزات، یکی از ضروریات برای علوم جدید 

است که موجب تقویت تفکر شده است. 
 علم پدیده بسیار مهمی است، اما چه ارتباطی می تواند با جامعه  �

داشته باشد؟ 
علم یــک فرایند پیچیده اجتماعی اســت. بســیاری از کشــورهای 
پیشــرفته، بخشــی از درآمد خود را به علم اختصاص می دهند. یکی از 
وظایف دانشگران در این جوامع این است به پرسش هایی که در جامعه 
مطرح می شــود، پاســخ دهند. ممکن اســت برخی از پرسش هایی که 
مطرح می شود، فقط در کنجکاوی انسان ریشه داشته باشد، مانند اینکه 
کیهان چگونه پدید آمده است؟ اما گاهی هم ممکن است این پرسش ها 
درباره مســائل روزمره زندگی مردم باشــد، مثل این پرسش که چگونه 
می توان مشــکل کم آبی را حل کرد؟ در این مــوارد، دولت از متخصص 
می پرســد برای حل مشــکل چه باید کرد؟ متخصصان یا بخش علمی 
جامعه نیز پاســخ این پرسش ها را بیان می کنند. نکته مهم این است که 
چگونگی مطرح کردن این پرسش ها نزد جامعه علمی، یا شیوه متقاعد 
کردن مســئوالن و دولتمردان درباره لزوم توجه به یک موضوع علمی و 
هزینه کردن برای آن، فرایندهای بســیار پیچیده ای دارد. ما در صد ســال 
گذشته این فرایند را به خوبی یاد نگرفتیم، یعنی نه دولت می داند چگونه 
پرسش های خود را با دانشگران مطرح کند و نه متخصصان ما می دانند 
چگونــه می توان دولت را متقاعد کرد که برای حل یک مشــکل علمی 

خاص مشارکت کند. 
 یکی از نکاتی که شــما چندین بار در صحبت هایتان تأکید کردید،  �

این بود که ما هنوز اهمیت پژوهش یا تحقیق علمی را درک نکرده ایم. 
می توانید این موضوع را بیشتر توضیح دهید. 

من برای اینکه اهمیت این موضوع را بهتر بیان کنم، مثالی از جامعه 
امروز خودمان بیان می کنم. دولت تصویب کرده است برای ساخت یک 
سد، مبلغ ۲۴ هزار  میلیارد تومان هزینه شود. این مبلغ برابر با هشت سال 
بودجه پژوهشــی کشور ماست. اگر ما تفکر مدرن داشته باشیم، پیش از 
اینکه این مبلغ را برای ســاخت سد هزینه کنیم، ابتدا یک درصد آن را یا 
دســت کم یک هزارم آن را برای پژوهش درباره لزوم ســاخت این سد یا 
آثار ســاخت آن هزینه می کنیم. ابتدا باید ببینیم ساخت سد مفید است 
یا زیان بار؟ آثار مثبت آن بیشــتر است یا آثار منفی؟ این سد کجا ساخته 
شود، بهتر اســت؟ چگونه می توان با آثار ناخواسته ساخت سد مقابله 
کرد؟ یعنی ما باید پیش از اقدام به فعالیت هایی که ممکن اســت نتایج 
متفاوتی داشــته باشد، به موضوع پژوهش در زمینه آثار آن فعالیت هم 

توجه کنیم. متأســفانه ما در زمینه پژوهــش و به ویژه پژوهش در علوم 
بنیــادی، کمتر فعالیت می کنیــم و درنتیجه اکنون می بینیم مشــکالت 
بســیاری در همین زمینه سدســازی پدید آمده اســت. این یک نمونه از 
رفتارهای غیرعلمی اســت کــه در جامعه (هم بیــن دولتمردان و هم 
افراد عادی جامعه) وجود دارد. درست است که سدسازی یک دستاورد 

بزرگ مهندســی اســت، اما باید در نظر داشــت اگر همین کار سدسازی 
بدون پشتوانه های پژوهش علمی انجام شود، ممکن است به جامعه یا 

محیط زیست ما آسیب بزند. 
 برخی مدعی هستند اگر پژوهش های علمی مفید باشد، خودش  �

می تواند هزینه هایــش را تأمین کند، پس دانشــمندان نباید انتظار 

داشته باشــند دولت برای پژوهش های علمی هزینه کند. این افراد 
معتقدند بــرای مثال فوتبال درآمدزاســت و بایــد هزینه هایش را 
خودش تأمیــن کند. علم و پژوهش های علمی هــم باید هزینه های 

خودش را تأمین کند. 
برخــی فکر می کننــد پولی کــه در راه پژوهــش و تحقیقات صرف 

می شــود، هزینه های بی دلیلی است که باید جلو آنها را گرفت، ولی باید 
دانســت این طرز فکر بسیار اشتباه اســت. در مقایسه پژوهش و فوتبال 
هم چند نکته بســیار مهم است؛ اول اینکه هزینه فوتبال بسیار بیشتر از 
پژوهش های علمی است. دیگر آنکه مردم مشتریان و طرفداران فوتبال 
هســتند و خودشــان هم باید هزینه های آن را تأمین کنند نه دولت ولی 

مشتری پژوهش های علمی دولت است و دولت هم باید هزینه های آن 
را تأمین کند، چــون همان گونه که گفتم، نتیجه این پژوهش های علمی 

برای حل مشکالت جامعه به کار می رود. 
 شما بارها به شیوه های ترویج علم در رســانه ها انتقاد کرده اید.  �

به نظر شما، رسانه های علمی ما چه مشکالتی دارند؟ 
یکی از مشــکالت رســانه های علمی ما این اســت که در بسیاری از 
موارد، بــدون اینکه تحقیق کافی انجام دهنــد، ادعاهای افراد مختلف 
را منتشــر می کنند، بدون اینکه قبل از انتشــار این ادعاهای علمی، کمی 
درباره درستی و نادرستی آن تحقیق کنند، یعنی هنوز بسیاری از رسانه ها 
و خبرنگاران علمی ما یاد نگرفته اند اگر با یک پرســش یا موضوع جدید 
علمی مواجه شــدند، به ســراغ انجمن های علمی بروند و از آنها نظر 
بخواهند. امیدوارم در این هفته که هفته ترویج علم اســت، رســانه ها 
ارتباط شان را با انجمن های علمی تقویت کرده و از طرف دیگر، در انتشار 

اخبار علمی بیشتر دقت کنند تا اعتماد مردم به رسانه ها از بین نرود. 
 پرسش مهم دیگر این است که چه لزومی به ترویج علم در جامعه  �

اســت؟ چرا مردم باید از نوع فعالیت های دانشــمندان یا جوامع و 
انجمن های علمی باخبر شوند؟ 

بــرای لزوم ترویج علم در جامعه، چندیــن دلیل وجود دارد؛ یکی از 
نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که علم هزینه بر است. 
در برخی از کشورها مانند کشــور ما، هزینه های الزم برای پژوهش های 
علمی از پول نفت تأمین می شــود، اما در بسیاری از کشورهای دیگر، این 
هزینه ها از پول مالیات مردم تأمین می شــود. به همین دلیل این پرسش 
بــرای مردم ایجاد می شــود پول هایی که ما به عنــوان مالیات پرداخت 
کردیم، کجاها صرف شــده اســت؟ مالیات دهنده ها می پرسند پول ما را 
برای چــه کارهایی هزینه کردید؟ دراین صورت دانشــمندان یا جوامع و 
انجمن های علمی به مردم پاســخ می دهند که پول شان در کجاها و به 
چه دلیلی و با چه هدفی مصرف می شود. به همین دلیل بسیاری از افراد 
و انجمن های علمی، بخشــی از وقت و انرژی شان را به موضوع ترویج 

علم اختصاص می دهند. 
 پس ما که پــول هزینه  پژوهش هــای علمی مــان را دولت و از  �

درآمدهای نفت می دهد، شاید چندان نیاز نباشد که جامعه را توجیه 
کنیم علم چه اهمیت و کاربردی دارد؟ شــاید با این نوع نگاه ترویج 

علم در جامعه ما چندان موضوعیت نداشته باشد. 
بله، این صحبت تا حدودی درست است، ولی به یاد داشته باشید ما 
هم به سمت مدرنیته می رویم و در آینده باید جامعه مان را با شیوه های 
مدرن اداره کنیم، پس ما هم باید با علم آشــنا شــویم و اهمیت علم را 
درک کنیــم. البته باز هم تأکید می کنم نوع و شــیوه های ترویج علم در 
جوامع مختلف تا حدودی با هم متفاوت اســت. برای مثال، در بسیاری 
از کشورهای دیگر، نتایج پژوهش های جدید و دستاوردهای علمی نوین 
بین مردم ترویج می شود. مردم آن جوامع مدرن اند و با طرز تفکر علمی 
هم آشنا هســتند. اما در جوامعی که هنوز طرز تفکر علمی رایج نشده، 
خوب است عالوه بر بیان دستاوردهای علمی، در برنامه های ترویج علم، 

طرز تفکر علمی هم ترویج شود. 
 پیشنهاد شما برای ترویج مؤثرتر علم چیست؟  �

به باور من، نکتــه مهمی که باید درباره ترویج علم به آن دقت کرد، 

این اســت که باید به ویژگی های جامعه خودمان توجه کنیم و بر مبنای 
آن کار ترویــج علم را انجام دهیم. یعنی ویژگی های جامعه ما با ژاپن یا 
اروپا متفاوت اســت. نکته مهم در ترویج علم این است که در کار ترویج 
علم، عالوه بر اینکه به ترویج دســتاوردهای جدیــد علمی می پردازیم، 
به موضوع ترویــج «تفکر علمی» هم اهمیت دهیم تا در یکی، دو دهه 
بعد که نســل جوان امروز ما سیاست مدار شد و تصمیم گیری های کالن 
جامعــه بر عهده او قــرار گرفت، بتواند بر مبنای تفکــر علمی، جامعه 
را درســت اداره کند. یکی از انتقادها به ما این اســت که ما هنوز مدرن 
نشــده ایم که شاید یکی از دالیلش این باشــد که ما هنوز یاد نگرفته ایم 
چگونــه برای علم هزینه کنیم، یا اصال علم چیســت و از اهل علم باید 
چه انتظارهایی داشت. توجه به چنین موضوع هایی در ترویج علم بسیار 

مهم است. 
 بسیاری می خواهند با دانشمندان مشورت کنند، ولی به نظر شما،  �

بهترین دانشمند در حوزه محیط زیست یا بحران آلودگی هوا کیست 
که دولتمردان به آنها مراجعه کنند؟ 

یکی از نکات مهم در زمینه علم همین پرســش است که نمایندگان 
اهل علم چه کســانی هســتند، یعنی برای حل مشکالت علمی باید به 
چه کســانی مراجعه کرد؟ در جوامع پیشــرفته، معموال این کار برعهده 
انجمن های علمی اســت. خوشبختانه ما در کشور تعداد زیادی انجمن 
علمی داریم که از بسیاری از کشــورهای دیگر بیشتر است اما هنوز هم 
شاید برخی از این انجمن ها به بلوغ رفتاری نرسیده باشند و شاید نتوانند 
همه وظایفشــان را به درستی انجام دهند. از آن طرف هم باید مشخص 
کرد جامعه یعنی چه و چه کسانی نماینده جامعه هستند. در این زمینه 
هم باید گفت رســانه ها، یکی از نماینده های مهم جامعه هستند. یعنی 
رســانه ها از یک طرف باید بیانگر مسائل و مشــکالت جامعه باشند و از 
طرف دیگــر، انجمن های علمی هم برای حل مشــکالت نظر دهند که 
متأســفانه ما در هر دو زمینه رسانه ها و انجمن های علمی، ضعف هایی 

داریم که  باید آنها را برطرف کرد. 
 یکی از مشکالت مهم در زمینه ترویج علم این است که در برخی  �

موارد اخبار نادرستی در رســانه ها منتشر می شود. برای پیشگیری از 
این موضوع چه باید کرد؟ 

اول اینکــه همان طــور که گفتــم، خبرنــگاران باید تــالش کنند با 
موضوعات علمی روز بیشــتر آشــنا شوند و در کارشــان خطای کمتری 
رخ دهد. دیگر اینکه ارتباط شــان را با انجمن های علمی تقویت کنند تا 
بتوانند آسان تر و ســریع تر به درستی یا نادرســتی اخبار پی ببرند. دیگر 
اینکه وقوع اشتباه تا حدودی طبیعی است و هر فرد یا جامعه ای اشتباه 
می کند و ما هم نباید از اشتباه بترسیم. اما نکته مهم این است که ما باید 
سازوکاری داشته باشیم که بتوانیم اشــتباه ها را درک و بعد آثار و نتایج 
این تصمیم اشتباه خود را جبران کنیم. باز هم تأکید می کنم اگر دو نهاد 
رســانه و انجمن های علمی به بلوغ برســند و کارشان را درست انجام 
دهند، می توان بین ارکان مختلف جامعه ارتباط های درستی برقرار کرد 
تا از بروز اشتباه ها پیشگیری یا اشتباه های پیش آمده را حل کرد. رسانه ها 
و انجمن های علمی باید پل ارتباط دانشگران با جامعه باشند و بین شان 
ارتباط برقرار کنند. اگر این ســازوکار پدید آمد، هم اشــتباه کمتری پیش 

می آید و هم می توان نتایج اشتباه ها را رفع کرد. 

رقیه رضائى

روز جهانــی علم فرصتی اســت تــا به ســهم و موقعیت کنونی 
کشورمان در تولید علم نگاهی گذرا بیندازیم. تصور می کنم دست کم 
ســر این موضوع اتفاق نظر داشته باشــیم که اساسا پیشرفت و قدرت 
اقتصادی یک کشــور در دنیای امــروز، ارتباط تنگاتنگی با ســهم آن 
کشــور از توســعه علم و فناوری دارد. فرقی نمی کند این پیشرفت در 
پژوهش های علوم پایه باشــد یا در زمینه مهندسی یا پزشکی. قدرت 
از دل توســعه علمی برمی آید و به همین دلیــل، مثال ایاالت متحده 
آمریکا، روســیه، فرانسه، انگلستان و چین در شــورای امنیت سازمان 
ملــل متحد حق وتو دارند و می توانند اعمال زور کنند؛ اما برای مثال، 
بنــگالدش یــا نیکاراگوئه از چنیــن قدرتی بی بهره اند. بدیهی اســت 
هر کشــوری نقــاط ضعف و قوتــی دارد و بر حســب توانمندی ها و 
پتانســیل های تاریخی یا جغرافیایی، می تواند در حیطه های گوناگون 
علوم و فناوری حرفی برای گفتن داشــته یا نداشــته باشــد. در دنیای 
امروز، ظاهرا مالک تاریخی توسعه یافتگی، رویدادهایی است که پس 
از انقالب صنعتی رخ داده است. تمدن های باستانی که در دوره هایی 
از تاریخ، عصر طالیی علمی داشــته اند، الزاما اینک در رده کشورهای 
توسعه یافته جای ندارند. گزارش عصر طالیی توسعه علمی در نجوم، 
طب و جغرافیا در سرزمین ما را تنها می توان در کتاب های تاریخ علم 
پیدا کرد. «غیاث الدین جمشــید کاشانی»، «رازی»، «خواجه نصیرالدین 
طوسی» و «ابوالوفا بوزجانی» از جمله افتخارات تاریخی ما در توسعه 

علم هستند، اما دروازه توسعه علم و فناوری در دنیای امروز بر پاشنه 
دیگری می چرخــد؛ همان گونه که افتخار یونانی هــا به «جالینوس»، 
«ارســطو»، «افالطون» و «سقراط» نمی تواند اقتصاد ورشکسته یونان 
را نجــات دهد و بایــد در این زمینه فکر دیگری کــرد. در هفته ای که 
گذشت، چین از یک هواپیمای مسافربری با نام C919 رونمایی کرد که 
برای طراحی و ســاخت آن هفت  سال زمان صرف شده است. رؤیایی 
که باالخره پس از حدود نیم قرن تحقق یافت. مهم ترین پرسشــی که 
به ذهن متبادر می شــود این است که آیا الگوی توسعه فناوری الزاما 
غربی اســت؟ ظاهرا پاسخ به این پرسش منفی است. چین، ژاپن، کره  
جنوبی، روســیه، غربی نیســتند و در دنیای علم و فناوری حرف های 
بســیاری برای گفتن دارند. ما در این یادداشــت، علــم و فناوری را در 
کنــار هم می آوریــم و تمایزی میان آنهــا قائل نمی شــویم. البته که 
طبــق تعاریف کالســیک، علم همــان فناوری نیســت و بخش های 
بزرگــی از علم هیچ گونه کاربرد عملی یــا تکنولوژیکی عاجلی ندارد. 
پژوهش های نظری Speculative یــا نظریه پردازی Theorizing عمال 
در فناوری ها دیده نمی شوند، اما ما در اینجا با اغماض، علم و فناوری 
را به  عنوان یک مجموعه به هم پیوســته از دانش در نظر گرفته ایم که 

شاخصی برای توسعه یک کشور محسوب می شود. 
توسعه علم و فناوری در بستر تاریخ

همان گونــه که گفتیم در دنیــای امروز علم و فنــاوری، هر آنچه 

پیش از انقــالب صنعتی بوده، تقریبا کان لم یکن تلقی می شــود و در 
این رقابــت نفس گیر، هیچ چیــزی پیش بینی پذیر نیســت. این رقابت 
به قدری حیرت برانگیز اســت که مثال ســرزمینی که تنها ۵۰۰ سال از 
اکتشــاف آن می گذرد، می تواند تمدن های چند هزارساله را پشت سر 
بگذارد. ۳۵ دانشــگاه از ۵۰ دانشــگاه برتر جهــان، متعلق به ایاالت 
متحده اســت و ۲۶ درصد مقاالت علمی دنیا در رشــته های علوم و 
مهندسی در این کشور تولید می شود. از نظر تاریخی در اروپا، استخراج 
زغال ســنگ و تولید آهن، نقش بســیار مهمی در فرایند صنعتی شدن 
کشورهایی مانند آلمان، به ویژه در سال های بین ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ داشته 
است. مسئله ساخت ماشــین های بخار بر مبنای اصول ترمودینامیک 
را نبایــد نادیده گرفت. آلمانی ها در همان زمــان اهمیت کاربرد علم 
در صنعــت را به خوبی دریافتند و در ســال های پس از ۱۸۷۰، به ویژه 
در صنایع شــیمیایی پیشرفت های عظیمی داشتند. آنها سرمایه گذاری 
هنگفتــی روی پژوهش علمی کردند و البتــه نتیجه آن را هم دیدند. 
در ســال ۱۸۷۲ به گواه یک گروه انگلیسی که از آلمان بازدید می کرد، 
تعداد دانشــجویان شــیمی مشــغول به تحصیل در دانشگاه مونیخ، 
از تعداد دانشــجویان شــیمی در کل انگلستان بیشــتر بود. اکنون نیز 
مؤسسات پژوهشــی بزرگ خارج از دانشگاه ها در آلمان، سهم بزرگی 
در تولید علم در شــاخه های گوناگون دارند. مؤسساتی مانند انستیتو 

ماکس پالنک، فرانهوفر و هلمهولتز. 

چه باید کرد؟ 
بررســی زمینه های اجتماعی توسعه و سیاست گذاری های کالن در 
این زمینه، کار جامعه شناسان و اقتصاددانان است. برداشت و تحلیل من 
از مقوله توسعه علم و فناوری بسیار ساده است؛ برای توسعه علم در 
یک کشور باید هزینه کرد. بدون بودجه های کالن  میلیارد دالری نمی توان 
در دنیای امروز حرفی برای گفتن داشــت. دانشــمندان، مهندســان و 
متخصصان هیچ کشــوری بدون داشــتن انگیزه مالــی، زندگی خود را 
وقف پژوهش نمی کنند. این مســئله ارتباطی به الگوی غربی یا شرقی 
در توسعه علم ندارد. چین که هفته گذشته از هواپیمای مسافربری اش 
رونمایــی کرد، در حال حاضر ۱٫۹۸ درصــد از تولید ناخالص داخلی اش 
را به تحقیق و توســعه اختصاص داده است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ 
این مقدار را به ۲٫۵ درصد برســاند. کشورهایی مانند ژاپن، کره  جنوبی، 
هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان نیز بودجه تحقیق و توسعه خود را افزایش 
داده اند. در ژاپن این مقدار برابر با ۳٫۳۵ درصد و در تایوان ۳٫۰۶ درصد از 
تولید ناخالص داخلی است. سهم بودجه پژوهش در آلمان و فرانسه و 
کشورهای اسکاندیناوی، از بیش از دو درصد تا ۳٫۵ درصد، نشان دهنده 
سرمایه گذاری کالن این کشــورها در پژوهش های علم و فناوری است. 
الگوی توســعه علم در عصر کنونی، کامال بین المللی اســت. چین به 
همان منابع مطالعاتی دسترســی دارد که در اروپا و آمریکا به کمک آن 
هواپیمای مسافربری می سازند. ما هم در ایران در دانشکده های فنی و 
مهندســی خود، مثال در مکانیک مصالح، ترمودینامیک، توربوماشین و 
ســد و بتون و ریاضیات مهندسی، همان کتاب هایی را می خوانیم که در 
آمریکا، انگلستان یا آلمان تدریس می شود. مسئله اصلی حجم بودجه 

تحقیقاتی است که برای توسعه باید صرف کرد. 
* پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل

یادداشتی در باب ماهیت بومی سازی علم
آیا الگوى توسعه علمى الزاما غربى است؟   عرفان کسرایى*

روزانه حدود ۲۰ میلیون ساعت از وقت تهرانی ها در ترافیک تلف 
می شــود. این تازه بخش کوچکی از ماجــرای اتالف وقت در فرایند 
حمل ونقل شهری است. همه ما زمان قابل توجهی از زمان روز خود 
را در راه می گذرانیم؛ چه در ماشــین و در ترافیک، چه پیاده و چه در 
مترو و اتوبوس در راه رفتن به خانه و مدرســه و دانشگاه و محل کار. 
بدون شــک درصد قابل تأملی از این زمان را می توان زمان تلف شده 

انگاشت. 
البته نمی تــوان از ارزش اجتماعی گپ وگفت های چند دقیقه ای 
در تاکسی یا دیگر وسایل نقلیه عمومی به آسانی گذشت. گوش کردن 
به برنامه های رادیویی و آخرین اخبار روز هم خالی از فایده نیســت. 
جذاب تر از آن حتی لذت بردن از موسیقی هایی است که خودتان در 
تناســب با روحیه تان انتخابشــان کرده اید و از ضبط صوت ماشین یا 
از گوشــی تلفن همراهتان پخش می کنید. با وجود امکان بهره وری 
از گزینه های مطرح شــده، بســیاری از این اوقات را به تنهایی در حال 
خیره شــدن به خیابان از پنجره اتومبیل، شــنیدن ناخودآگاه مکالمه 
تلفنی فرد کنارمان، شــمردن تعداد ایســتگاه های مترو تا رسیدن به 
مقصد، چک کردن آخرین عکس های دوســتانی که می شناســیم (یا 
حتی نمی شناسیم!) در شــبکه های اجتماعی و بسیاری موضوعات 
دیگر از این دست می گذرانیم. می توان گفت درصد عمده ای از زمان 

ما در حمل ونقل صرفا تلف شده است. 

شــاید با نگاهی گذرا به سرانه تأســف برانگیز مطالعه در کشور، 
پیشــنهاد کتاب دســت گرفتن در متــرو یــا اتوبوس بیــش از اندازه 
خوشــبینانه به نظــر بیاید. اما هم زمــان اقبال عمومی به اســتفاده 
از گوشــی های تلفن هوشــمند و ارائه اینترنت از طریق شــبکه های 
تلفن همراه موقعیت بالقوه ای برای اســتفاده هوشــمندانه از زمان 

تلف شده مان در راه را ایجاد کرده است. 
در دنیای پر از تکنولوژی امروز، در زمانی که گوشی تلفن هوشمند 
از اجزای جدانشدنی زندگی روزمره بسیاری از ما شده است، می توان 
اســتفاده های بسیار ارزشــمندی از این ابزار جدانشدنی این روزهای 
زندگی مــان داشــت. این دنیای کوچــک چند ۱۰ســانتی  مترمربعی 
می توانــد نقش یک رســانه تمام عیار را برای شــما ایفــا کند، با این 
تفاوت ظریف و دوست داشــتنی که در هر لحظه خودتان می توانید 
محتــوای موردنظرتان را انتخــاب کنید. از پیگیــری آخرین اتفاقات 
در شــبکه های اجتماعی گوناگون و آخرین اخبار سیاســی و آخرین 
اظهارنظــر جنجالی فالن بازیکــن و بازیگر اگر بگذریــم، پایگاه های 
بیشــماری در اینترنت موجود هســتند که می توانند سطح سوادمان 
را در کمتریــن زمان به بهترین وجه ممکن ارتقا بخشــند. می توان با 
ســلیقه های گوناگون، از دریچه های فرهنگی، هنری یا علمی به این 
موضوع پرداخت. با توجه به رســیدن روز جهانــی علم به معرفی 
چند راه ســاده برای بهره وری هرچه بیشتر علمی از زمان های مرده 

روزانه با استفاده از تلفن همراه و اینترنت خواهیم پرداخت. بسیاری 
از مــا چون پیش از این وارد دنیای علم نشــده ایم، با وجود جذابیت 
غیرقابل انکار آگاهی هرچه بیشــتر، ناخودآگاه دروازه های این دنیای 
زیبا را به روی خود بســته می بینیــم. برای بازکردن ایــن دروازه ها، 
جریان های بســیار زیــادی در ایران و جهان بــه راه افتاده اند. مجله 
دانســتنی ها با هدف علم برای همه یادتان هســت؟ حاال می توانید 
صدهــا پایگاه اینترنتی پیدا کنید که مقاالت و یافته های روز دنیا را به 
زبــان عامه ترجمه می کنند و با رعایت موازین علمی، شــما را با این 
دنیای شــگفت انگیز همراه می کنند. اگر چند سال پیش مشکل نبود 
مطلب به زبان فارســی هم وجود داشت، حاال دیگر به لطف تالش 
بی وقفــه فعاالن عرصه ترویج علم می توانید مطمئن باشــید در هر 
رشته ای که عالقه مند هستید، چندین پایگاه مختلف به زبان فارسی 
وجود دارد. کافی اســت همین طور که در مترو یا اتوبوس نشسته اید 
و حوصله تان ســر رفته است، یکی از این وب سایت های جذاب را باز 

کنید و تا رسیدن به مقصد یک مقاله علمی بخوانید. 
ممکــن اســت خواندن در وســیله نقلیه برای همه کار آســانی 
نباشــد. یا اینکــه خودتان در حال رانندگی باشــید یــا اصال در حال 
قدم زدن تا رســیدن به مقصدتان باشــید و اصال امکان نگاه کردن به 
صفحه تلفن همراهتان را نداشــته باشــید. در این شــرایط، پیشنهاد 
ما گوش کردن بــه فایل های صوتی ســخنرانی های علم برای همه 

اســت. پایگاه هــای اینترنتی فراوانی این امکان را برای شــما فراهم 
کرده انــد. شــاید معروف ترین این گونــه پایگاه ها TED.com باشــد 
که این روزها نســخه فارسی آن هم شــروع به کار کرده است. شما 
می توانید با مراجعه به این گونه پایگاه ها، موضوع موردنظر خودتان 
را جســت وجو کرده و از میان صدها ســخنرانی کوتــاه در آن زمینه 
توســط موفق ترین افراد در آن شاخه، آنچه به نظرتان هیجان انگیزتر 

است را انتخاب و به آن گوش کنید. 
می توانیــد پــا را از این هم فراتــر بگذارید. ممکن اســت دلتان 
بخواهد در کالس های یک دانشگاه از راه دور شرکت کنید یا موضوع 
خاصی مدنظرتان است و می خواهید آن را به شکل درس بیاموزید. 
پایگاه های معروفی ماننــد edx.org، edx.org یا coursera.com به 
زبــان انگلیســی و maktabkhooneh.org به زبان فارســی با هدف 
ترویج علم به شــکل رایگان تنها مثال هایی از ده ها پایگاه مشــابهی 
هســتند که به شــما این امکان را می دهند یــک کالس درس را به 
شــکل صوتی یا تصویری از جلســه اول تا آخر دنبال کنید. البته این 
روش آخــر به کمی برنامه ریزی و زمان بیشــتر نیــاز دارد تا بازدهی 
الزم را داشــته باشد. فراموش نکنید همه موارد مطرح شده در قالب 

اپلیکیشن هم در تلفن همراهتان قابل دسترسی هستند. 
اینها فقط گوشــه هایی از ظرفیت بالقوه ای است که تلفن همراه 
هوشــمند متصل به اینترنت برای شــما فراهم می آورد تا اســتفاده 
بهتری از زمان های تلف شده در روز داشته باشید. اگر فقط پنج درصد 
از شما از زمان پشت ترافیک ماندن تان استفاده مفیدی داشته باشید، 
فقط در تهران به اندازه روزی حدود یک میلیون ســاعت مطالعه به 

آگاهی جمعی مان افزوده می شود. 
* پژوهشگر فیزیک آماري و کوانتوم، دانشگاه ایالتی لوییزیانا

لزوم بهره برداری از ظرفیت  بالقوه  تلفن های همراه هوشمند در افزایش آگاهی جمعی
بهره وري  علمی از زمان تلف شده در ترافیک  اشکان بلوچى*
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