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لزوم ترويج علم از نگاهى ديگر
راهكارى براى دستيابى به صلح و توسعه پايدار

آينده كامال پيش  روى ماسـت. او وابسته به ماست؛ همه ما. وابسته به اين 
است كه ما و بسيارى از انسان هاى ديگر امروز، فردا و پس فردا چه مى كنيم؟ 
از سـوى ديگر آنچـه ما مى كنيم و خواهيم كرد، وابسـته به انديشـه ها، 

خواسته ها، آرزوها و ترس هاى ماست. آينده وابسته به اين است. 
 كارل پوپر

روز يكشنبه (18آبان ) مراسم گشايش هفته ترويج علم در ايران در 
ــد. يك هفته پيش از آن نيز در روز يكشنبه 11آبان  برج ميالد برگزار ش
به مناسبت روز جهانى علم، نشست تخصصى «كيفيت بخشى به آموزش 
ــال روز جهانى  علم، تضمين آينده پايدار براى همه» را كه موضوع امس
ــعه است، در محل كميسيون ملى برگزار كردند.  علم براى صلح و توس
هدف از برگزارى هفته ترويج علم و روز جهانى علم، بحث و تبادل نظر 
در مورد جنبه هاى مختلف آموزش علم در ايران و از آن جمله روش هاى 
آموزش علم، ترويج علم، عمومى كردن علم، مادام العمركردن آموزش علم 
و هدف هاى آموزش علم است. براى هريك از بخش هاى فوق، مسايل و 
موانعى وجود دارد، آموزش علم در ايران با سخنرانى معلم، جزوه نويسى 
ــى (كه مطالب و مفاهيم آن ترجمه اى از  و بعد مطالعه كتاب هاى درس
كتاب هاى درسى مغرب زمين بود)، آغاز شد و با وجود تالش هاى فراوان 
كه از همان آغاز كار صورت گرفت كه براى مطالعه طبيعت بايد به خود 
ــود و به گفتار و عمل گاليله  طبيعت مراجعه كرد و راه تحقيق را گش
ــد، هم اكنون نيز علوم تجربى، بدون ابزار  توجه كرد، كمتر توجه مى ش
كار و مشاهده در طبيعت تدريس مى شود و آموخته ها فقط تا آنجا به 
كار مى آيند كه تحويل برگه امتحانى داده شوند و نمره اى گرفته  شود 

و مدركى اخذ شود. تا كى به اين روش ادامه دهيم، مشخص نيست. 
البته در اين قسمت، استثناهايى هم وجود داشته و علم از راه عمل 
آموخته شده كه نتايج آن، پيدايش نخبگانى در علم بوده است. ترويج 
ــمى علم كم وبيش آغاز  علم و عمومى كردن آن همزمان با آموزش رس
ــد. اين كار ابتدا از راه مطبوعات آغاز شد و ترجمه و نوشتن مقاالت  ش
و كتاب هاى علمى به تدريج رواج يافت و حتى نوشته هاى تخصصى در 
هريك از رشته هاى علمى منتشر و بعدا به رسانه هاى صوتى و تصويرى 
ــت. اما مشكل آن بود كه در اينجا بيشتر مفاهيم  نيز كشانده  شده اس
علمى، اغلب مجزا از يكديگر مورد بحث قرار مى گرفت و كمتر به بينش 
علمى توجه مى شد. همه اين فعاليت ها به آن بينشى نينجاميد كه عموم 
ــاس قوانين و اصولى منظم به وجود آمده  مردم بپذيرند كه خلقت براس
ــف كند و با  ــان مى تواند از راه پژوهش، اين قوانين و اصول را كش و انس
آگاهى از آنها زندگى خويش را بهبود بخشد. ترويج علم در كشور اغلب 
ــه افراد صورت مى گرفت و كمتر متكى به نظامات  ــر پايه ذوق و عالق ب
حكومتى يا دسته  و گروه هاى اجتماعى بود و معموال پس از آنكه مروج 
ــت، فعاليت هاى او متوقف  ــته و ناتوان مى شد يا درمى گذش علم خس
ــبختانه در چنددهه اخير پيدايش بعضى از انجمن هاى  مى شد. خوش
علمى عمومى و تخصصى، اميد تازه اى آفريد و سازمان هاى دولتى نيز با 
حمايت هاى خود بر فعاليت  اين انجمن ها افزوده اند، به طورى  كه مى توان 
آينده اى را مجسم كرد كه در آن عموم افراد جامعه از آگاهى هاى الزم و 

مهارت هاى زندگى برخوردار شوند. 
آموزش مادام العمر

ــى همگان را به يادگيرى در سراسر عمر  قرن ها پيش حكيم طوس
ــويق كرد و گفت: «ز گهواره تا گور دانش بجوى» البته در آن دوران  تش
بيشتر لذت يادگيرى و رسيدن به دانايى موردنظر بود و فردوسى بزرگ 
ــيدن به زندگى مردم را به دانشجويى تشويق مى كرد  براى عمق بخش
ولى براى آشنايى با راه ورسم زندگى، همان اطالعات 20سال اول براى 
سراسر حيات فرد كافى بود. اما در دنياى جديد دايما روش ها، فناورى ها 
ــدن از  ــود و كمى غافل ش و توليدات جديد به بازار زندگى عرضه مى ش
ــدن فرد از جامعه مى شود. هرروز شاهد  ــبب جداش جريان هاى روز، س
ــف جديد و اختراع تازه اى هستيم. اگر بخواهيم در جامعه زندگى  كش
ــاعات شبانه روز خود  ــى از س كنيم، دايما بايد خود را تازه كنيم و بخش
را به مطالعه، ديدن و شنيدن تازه هاى تلويزيون و راديو بگذرانيم. يكى 
ــت كه روش هاى تازه شدن علوم را  از مهم ترين كار مدارس امروز آن اس
به دانش آموزان ياد و «چگونه يادگرفتن» را به آنها آموزش دهند. امروزه 
كمتر مدرسه اى در اين راه فعاليت مى كند و بيشتر وقت خود را صرف 
آن كرده كه چگونه ذهن افراد را از اطالعات فراوان و نامربوط پر كنند. 

علم و راه پيش رو
اما به خود علم و فناورى هاى حاصل از آن بازگرديم، پيشرفت هاى دو، 
سه قرن اخير در علم و فناورى، اميدهاى فراوانى را همراه آورده بود، اميد به 
روزى كه به كمك علم و فناورى بتوانيم قحطى و گرسنگى، بيمارى، فقر 
ــهرى به وجود آوريم كه هركس بتواند  و جهل را از ميان برداريم و آرمانش
ــالمت كامل از نعمت هاى هستى بهره گيرد و هرگز درد و غم نبيند  در س
ــد. اما برخالف آنچه مى خواستيم، علم  ــاهد انحراف از راه راست نباش و ش
ــت يك روز به  ــت. كافى اس و فناورى بدبختى هاى تازه به همراه آورده اس
خبرهاى راديو و تلويزيون گوش دهيم يا يك روزنامه خبرى را ورق بزنيم. 
اتومبيل هايى كه فكر مى كرديم ما را سريع تر و سالم تر به مقصد مى رساند، 
اكنون آلودگى هوا را پديد آورده و مشكالتى را براى تنفس شهروندان پديد 
ــافرت را لذت بخش مى كرد، اكنون وسيله  ــت. هواپيمايى كه مس آورده اس
ــت آفريده است.  ــده و وحش انتقال ميكروب ابوال از قاره اى به قاره ديگر ش
ــدن زندگى ها مى شنويم. هريك  ــب خبر از بمباران شهر ها و نابودش هرش
ــووليت آنها آرامش بخشيدن به جامعه است،  از دولت ها كه مهم ترين مس
ــرفت و اختراعات سالح هاى آتشين خود خبر مى دهند. استفاده از  از پيش
پالستيك كه روزى اميدآفرين شده بود،  اكنون دردسر بزرگى براى جهان 
شده است. خاك و آب به كودهاى شيميايى آلوده  شده است در حالى كه 
روزگارى فكر مى كرديم اين كودها موادغذايى را فراوان خواهد كرد و شكم 
گرسنگان سير خواهد شد. آنچه علم و فناورى به وجود آورده تنها سالمت و 
آسايش خاطر و رفاه نبود، بلكه جنگ و نكبت نيز به بار آورده است. اينجاست 
كه آينده پژوهان روند علم و فناورى را به زيان انسان دانسته و ندا در داده اند: 

«تخم يابيم و بكاريم ز نو/ آنچه كشتيم ز خجلت نتوان كرد درو»
ــد علم و فناورى را به سوى برقرارى «صلح و توسعه پايدار»  بايد رش
جهان هدايت كنيم. بايد جامعه را بيدار كنيم و همه تالش ها را در جهت 
ــم. آموزش وپرورش را در جهتى جلو  ــردن عموم مردم به كار بري آگاه ك
ــازگار باشند.  ببريم كه مردم ياد بگيرند در دهكده جهانى بايد با هم س
فاصله فقير و غنى بايد كاسته شود. علمى آموزش داده شود كه بتواند 
ــعه ايجاد كند و بتواند رفاه عمومى به وجود آورد و جامعه را نه به  توس
سوى ويران شهر، بلكه آرمانشهر هدايت كند. دونشستى كه يونسكو و 
ــووالن سازمان هاى علمى و آموزشى و  انجمن ترويج علم با حضور مس
ــور در روزهاى يكشنبه 11 و 18آبان برگزار كرد، پيام  متخصصان كش
مهمى داشت. آن پيام اين بود كه بايد علم و فناورى را در جهت «صلح 

و توسعه پايدار» به كار بريم. 
* رييس اتحاديه انجمن هاى علمى-آموزشى معلمان فيزيك

 افق هاى دور

درباره انگيزه انتخاب معلمان مروج علم
پيامى براى همه آموزگاران مناطق محروم

فرارسيدن روز جهانى علم و بزرگداشت هفته ترويج علم خاطرات 
ــت در  ــيرينى را برايم زنده كرد. يكى از افتخارات اينجانب اين اس ش
ــران بودم، انتخاب و تقدير از  ــه رييس انجمن ترويج علم اي دوره اى ك
ــنهاد كردم كه مورد موافقت اعضا نيز قرار  معلمان مروج علم را پيش
گرفت، عالوه بر اين سعى كردم حاميانى را نيز براى جوايز اين انجمن 
پيدا كنم تا بتوانند به نوعى مشوق معلمان مروج علم باشند. ايده اصلى 
اين انتخاب نيز اين بود كه هرسال، از بين معلمان مناطق محروم سراسر 
كشور افراد شاخصى برگزيده شوند تا از تالش هاى آنان تقدير كنيم. 
در اين انتخاب شرط گذاشتيم كه اين معلمان حتما در مناطق محروم 
خدمت كنند و در مراكز استان ها نباشند. اما عالوه بر اينها، مهم ترين 
ويژگى منتخبان اين است كه منشأ خدمات برجسته اى هستند و غير 
از وظايف رسمى خود، فعاليت هاى ديگرى انجام داده اند. هدف ما از اين 
كار اين بود معلمانى را انتخاب كنيم كه كارهايى فراتر از انجام وظايف 
رسمى خود يعنى تدريس، انجام مى دهند، مثال كتابخانه اى را راه اندازى 
يا آزمايشگاهى را داير مى كنند يا حتى روش هاى نوينى را براى تدريس 
موثر و جلب نظر دانش آموزان ابداع مى كنند و چه بهتر كه اين انتخاب 
توسط سازمان هايى غير از آموزش  وپرورش انجام شود. ما هميشه تالش 
داشتيم هرسال بين يك تا سه نفر از اين معلمان فعال در مناطق محروم 

را شناسايى و به جامعه معرفى كنيم.
برقرارى اين جايزه تاثير و بازتاب هاى خوبى در جامعه معلمان كل 
كشور داشت زيرا بسيارى از معلمان مناطق محروم، بر اين باور بودند 
كه جامعه آنها را فراموش كرده و كسى به ياد آنها نيست و در نهايت 
ــى رود. اما ما تالش كرديم با اهداى  ــز همه اين زحمت ها به هدر م ني
چنين جايزه اى، اين پيام را به آنها برسانيم كه جامعه همچنان قدردان 
زحمت هاى شماست. وقتى دبيرى از يك منطقه گمنام انتخاب و در 
سطح كشور از او تقدير مى شود، قطعا باعث دلگرمى او و همه همكاران 

وى در ديگر مناطق محروم مى شود. 
ــفر به يكى از  ــده اصلى اهداى چنين جايزه اى نيز در هنگام س اي
مناطق محروم و گفت وگو با معلمان آن مناطق در ذهنم شكل گرفت. 
ــتم، بارها به مناطق  ــى نيز هس از آنجا كه من مولف كتاب هاى درس
مختلف كشور سفر مى كنم تا براى معلمان، دوره هاى آموزشى برگزار 
كنم. زمانى به يكى از مناطق محروم ايالم رفته بودم. در آنجا با يكى 
ــى براى دانش آموزان انجام داده بود،  از اين معلمان كه كارهاى باارزش
ــكر كردم، اما او كوهى در  ــيار تقدير و تش گفت وگو و در پايان از او بس
ــت را به من نشان داد و گفت آن طرف اين كوه ها، مدرسه اى  دوردس
ــت كه معلم آن، كارهاى باارزش تر و جذاب ترى از من انجام داده،  هس
ــت، كسى او را نمى شناسد. در  ــفانه از آنجا كه راهش دور اس اما متاس
ــى بايد خارج از  ــكل گرفت كه كس همان زمان اين ايده در ذهنم ش
اين چارچوب هاى رسمى آموزش وپرورش، از آنها تقدير كند و دانستم 
بهترين بستر براى چنين تقديرهايى همين انجمن ترويج علم ايران 
ــنهاد تاييد شد و هيات مديره هرسال  است كه خوشبختانه اين پيش
ــده اهدا مى كند. البته بعدها جايزه  ــزه اى را به اين معلمان برگزي جاي
مروجان و معلمان برتر علم در مناطق محروم كشور به «جايزه محمد 
ــاير ايران تغيير نام داد. همان گونه كه  بهمن بيگى»، پدر تعليمات عش
ــيارى مى دانند در يازدهمين دوره مراسم اهداى جايزه ترويج علم  بس
ايران كه سال1388 در فرهنگسراى ابن سينا برگزار شد، با اهداى لوح 
ويژه، از آقاى«محمد بهمن بيگى» به دليل يك عمر تالش انساندوستانه 

در راستاى ساماندهى آموزش عشايرى تقدير كردند. 
خوشبختانه اينگونه انتخاب ها و تقديرها پيامدهاى خوبى نيز داشت، 
مثال در سال گذشته معلمى از مناطق عشايرى استان خراسان جنوبى 
ــد كه بعدها خود انجمن ترويج علم ايران نيز بانى شد كه  انتخاب ش
ــه اش را تجهيز كند و در آنجا آزمايشگاهى بسازد. انتخاب اين  مدرس
ــال ما زمانى زن  ــيارى دارد. براى مث ــران تاثيرگذارى عاطفى بس دبي
ــتاهاى مشهد انتخاب كرده بوديم.  ــوهر دبيرى را از يكى از روس و ش
ــتگى خود براى دانش آموزان دختر يك منطقه  آنان با پاداش بازنشس
محروم كه در مدارس شبانه روزى زندگى مى كردند، خوابگاه ساختند و 
سيستم گرمايش آن را تجهيز كردند. چنين فعاليت هايى باعث دلگرمى 
و تشويق هم اهالى آن منطقه و هم ديگر معلمان مى شود. يا در موردى 
ديگر دبيرى از زاهدان انتخاب شد كه با همان لباس سنتى بلوچى به 
تهران آمد. يكى از نكات جالب اين انتخاب ها اين بود كه سفر بسيارى 
از اين دبيران منتخب به تهران براى دريافت جايزه، اولين سفرشان به 
تهران بود. به همين دليل ما در يكى از اين سال ها با هماهنگى شوراى 
ــى كه از مناطق محروم آمده بودند، برنامه  كتاب كودك، براى دبيران
ــى  ــردى ترتيب داديم تا از موزه ها و مكان هاى علمى و آموزش تهرانگ

شهر ديدار كنند.
هرچند چنين انتخاب هايى براى اين معلمان خاطره شيرينى است، 
ــدادى براى خود ما نيز خاطرات  ــت كه چنين روي اما واقعيت اين اس
ــال ها صادقانه در  ــيرينى را رقم زد. معلمى را در نظر بگيريد كه س ش
ــت و محروم زحمت كشيده بود اما هيچ گاه انتظار  يك منطقه دوردس
ــت كه روزى روزگارى نامش در انجمن معتبرى ذكر شود اما به  نداش
ــده و چنين  ــاره مى بيند كه به عنوان يك فرد موفق، برگزيده ش يكب
ــدادى روحيه مضاعفى به او  ــى از او تقدير مى كند. چنين روي انجمن
ــته از يكى ار مناطق  ــال گذش ــد؛ براى مثال معلمانى كه س مى بخش
ــده بودند، اما گروه زيادى هم براى تشويق شان  ــايرى انتخاب ش عش
ــانى كه در آن جلسه بودند و اين مراسم را از نزديك  آمده بودند. كس
ديده بودند، تحت تاثير صفاى باطنى افراد شركت كننده در جلسه قرار 
گرفتند. با اين همه، باوجود اينكه انجمن ترويج علم ايران هرسال نامه اى 
ــال مى كند تا معلمانى را به ما  را به مناطق آموزش  وپرورش ايران ارس
معرفى كنند، اما متاسفانه تاكنون در اين زمينه هيچ گونه همكارى اى 

صورت نگرفته است. 
ــد. يكى از  در پايان ذكر يك نكته ديگر نيز ضرورى به نظر مى رس
ــت كه  مهم ترين موضوعات در جامعه ما نبود آموزش هاى عمومى اس
ــان  ــتر نش همين موضوع اهميت كار انجمن ترويج علم ايران را بيش
ــده ام افراد براى جاروكردن حياط يا  ــد. براى مثال من بارها دي مى ده
ــيلنگ استفاده مى كنند. من هم  ــار آب ش دم در خانه و مغازه، از فش
هرگاه چنين مواردى را مشاهده مى كنم، سعى مى كنم درباره كمبود 
آب و لزوم صرفه جويى در مصرف آب تذكر دهم اما در بسيارى موارد 
ــرادى ندارد.  ــت و اي ــه من مى گويند كه اين آب چاه اس ــواب ب در ج
ــان دهنده عدم آگاهى افراد از منابع آب و همچنين  همين موضوع نش
ــوارى هاى تهيه آب سالم است. اميدوارم  فرآيندهاى تصفيه آب و دش
در سال هاى آينده با توجه به مجموعه فعاليت هايى كه در اين زمينه 
ــواد رسمى افراد، سواد عمومى  صورت مى گيرد، به موازات افزايش س

نيز افزايش يابد. 
*رييس سابق انجمن ترويج علم ايران

زاويه ديد 

ــور اتفاق  ــمى كش افزودن روزى به  نام ترويج علم به تقويم رس
خجسته و مباركى بود كه مايه دلگرمى همه فعاالن اين عرصه است 
ــمى اين روز در تقويم، مسووالن و همه اقشار  و اميدوارم با ثبت رس
مردم به اهميت و نقش اين روز بيشتر پى برده و از اين پس شاهد 
تالش بيشتر همگان و به ويژه رسانه ها و همچنين نهادهاى خصوصى 
و دولتى در ترويج علوم و ايفاى نقش موثرتر آن در زندگى و جامعه 
باشيم. در همين زمينه چند نكته ضرورى است كه با مخاطبان در 

ميان مى گذارم. 
1- پس از كنفرانس جهانى علوم در سال1999 ميالدى، سازمان 
فرهنگى، علمى، آموزشى ملل متحد (يونسكو) و شوراى بين المللى 
ــال2001 (1380)، دهم نوامبر برابر با 19آبان را به عنوان  علوم از س
ــعه» اعالم كردند. تاكيد بر  «روز جهانى علم در خدمت صلح و توس
ــورها و نيز كاهش  ــعه كش اهميت به كارگيرى علوم در فرآيند توس
ــش  ــت و كوش ــكاف ميان علم و جامعه از اهداف اين برنامه اس ش
مى شود توجه مردم را به اهميت نقش علم در جهت پيشرفت جهان 
جلب كنند. يكى ديگر از اهداف روز جهانى علم، بهره مندشدن آحاد 

مردم، بنا به تخصص و مهارت خود از اين روز است. 
ــال  2- فعاالن عرصه ترويج علم و انجمن ترويج علم ايران، امس
ــتقبال روز جهانى «علم در خدمت صلح و توسعه» و  در حالى به اس
برنامه هاى هفته ملى ترويج علم رفتند كه با پيگيرى دوساله انجمن، 
شوراى فرهنگ عمومى در جلسه اخير خود، ثبت روز جهانى «علم 
ــعه» در مناسبت هاى تقويم رسمى كشور را  در خدمت صلح و توس
تصويب كرده بود. براى ثبت روز جهانى علم در تقويم رسمى كشور 
پيگيرى هاى فراوانى الزم بود. در ابتدا انجمن ترويج علم ايران، اين 
موضوع را پيشنهاد و پيگيرى هاى گسترده مربوط به آن را آغاز كرد. 
اين انجمن از سال1391 مكاتباتى را با وزارت علوم، شوراى فرهنگ 
ــام داد و طى آن اهميت اين  ــاير نهادهاى ذى ربط انج عمومى و س
ــبت و نقش ثبت آن در تقويم رسمى كشور را براى پيشبرد  مناس
ــازى علوم تشريح كرد. ما طرح توجيهى اين موضوع را  و همگانى س
ــود در انجمن ترويج علم ايران  ــتان و همكاران خ با همفكرى دوس
نوشتيم كه به تاييد وزير علوم نيز رسيد. همه مستندات مربوطه را به 
شوراى فرهنگ عمومى و شورايعالى انقالب فرهنگى ارسال كرديم. 
همه اين تالش ها نتيجه داد و رياست جمهورى نيز آن را تاييد كردند 
و در نهايت شوراى فرهنگ عمومى شورايعالى انقالب فرهنگى درج 

اين مناسبت را در تقويم رسمى سال1394 تصويب كرد. 
3- همان گونه كه ذكر شد براى آنكه روزى را در تقويم رسمى به 
مناسبتى اختصاص دهند، پيشنهادكننده بايد با ارايه اسناد و مدارك 
ــفاف اهميت اين رويداد را بيان كند.  ــتدل و قوى و به بيانى ش مس
ــتنداتى كه ارسال كرديم به بيان اهميت علم و نقش  ما نيز در مس
ــترش و ترويج  ــى و جامعه امروز پرداختيم و نقش گس آن در زندگ
آن در جامعه به منظور آشنايى همگان با دستاوردهاى علم را ذكر 
كرديم. هدف اصلى يونسكو از نامگذارى روزى به نام «علم در خدمت 
صلح و توسعه»، كاهش شكاف در نهادهاى توليدكننده علم و عموم 
جامعه است، چنين هدفى با ترويج علم قابل دستيابى است. به بيان 
ديگر مهم ترين دليل ما همخوان بودن اهداف اين روز با اهداف انجمن 
ــامل چندين بند بود كه  ترويج علم بود. (البته طرح توجيهى ما ش

اسناد در انجمن موجود است.) 
4- انجمن ترويج علم ايران به عنوان نهادى غيردولتى، هيچ گونه 
مسووليت يا اختيارى در اين زمينه ندارد، اما به عنوان نهادى مردمى 
و غيردولتى در تالش است تا با رويكردى همه جانبه، علم را در جامعه 
ــترش دهد. به همين دليل از همكارى همه نهادها، سازمان و  گس
ارگان هاى دولتى و غيردولتى كه در اين زمينه فعال هستند، استقبال 
مى كند و آماده است تا تجربه هاى خود را در اختيار آنان قرار دهد يا 

از تجربه ها و امكانات آنان استفاده كند. 
5- به باور ما، ترويج علم وظيفه يا مسووليت قشر خاصى نيست 
و به همين دليل نبايد مروجان علم يا مخاطبان آن را به افراد خاصى 
محدود كرد بلكه هرشخص يا نهادى كه توان دارد مى تواند در اين 
ــركت كند و دانسته هاى خود را به ديگران انتقال دهد يا از  روند ش
ــود. ترويج علم بايد در تمام دوران زندگى  علوم ديگران بهره مند ش
ــان ها قابل مشاهده  افراد جارى و اثرش در جاى جاى زندگى ما انس
ــد. به باور ما ترويج علم يعنى ساده سازى علم تا همگان بتوانند  باش
با آن ارتباط برقرار كرده و از دستاوردهاى آن استفاده كنند. در اين 
حالت از فاصله بين علم و نهادهاى علمى با مردم كاسته مى شود و 
علم در جامعه گسترش مى يابد. همه اقشار مردم، مخاطبان ترويج 
علم هستند. ترويج علم بايد از دوران كودكى و از مهدكودك ها آغاز 

شده و تا سالمندى ادامه پيدا كند. 
ــده است، انتظار  ــور ثبت ش 6- اكنون كه اين روز در تقويم كش
ــده و با سرعت  ــور مدون تر ش مى رود برنامه هاى ترويج علم در كش
ــال  ــترش يابد. انجمن ترويج علم تاكنون در دوس ــترى، گس بيش
برنامه هاى ترويج علم را برگزار كرده و اين سومين دوره اين فعاليت ها 
بود. انجمن هرسال تالش كرده است كه بر كميت و به ويژه كيفيت 
اين برنامه هاى ترويجى بيفزايد تا اثرگذارى شان بيشتر شود. ما سعى 
كرديم در برنامه هاى خود همه اقشار جامعه را در نظر بگيريم. براى 
ــعى كرديم سياستمداران و سياستگذاران  مثال در روز افتتاحيه س
اجتماع را مخاطب قرار داده و توجه آنها را به اهميت موضوع ترويج 
ــگاهيان را مخاطب قرار داده و  علم جلب كنيم. اما در روز دوم دانش
ــيوه هاى نوين ترويج علم و همچنين برنامه ريزى براى اين كار را  ش
بررسى كرديم. در روزى ديگر مخاطبان ما عامه مردم هستند كه در 
روز درهاى باز، به دانشگاه ها و مراكز آموزشى و پژوهشى مى روند و 
از نزديك با اين مراكز و كاركردهاى آنها و شيوه تحقيق و پژوهش 
ــنا مى شوند. به همين ترتيب ما در تعامل موثر و سازنده با  آنان آش
صنايع، رسانه ها و... هستيم. از طرفى ديگر اقشار يا گروه هاى خاص 
مانند معلمان، زنان، دانشجويان و... نيز گروه هايى هستند كه ما آنها را 
مدنظر قرار داده و برنامه هاى خاصى براى آنان داريم، هم از اين لحاظ 
ــى براى آنان برگزار كنيم يا آنكه از تجربه آنان  كه دوره هاى آموزش
براى گسترش علم در جامعه استفاده كنيم. در هفته اى كه گذشت، 
ما چندين كارگاه و دوره آموزشى برگزار كرديم كه جزييات آن در 

سايت انجمن (popscience.ir) قابل دسترسى است. 
7- برنامه هاى روز جهانى علم در ايران تا سه سال پيش اغلب به 
برگزارى يك نشست تخصصى در محل كميسيون ملى يونسكو در 
تهران محدود بود، ولى از سال90 انجمن ترويج علم ايران با دعوت 

ــازمان ها و افراد فعال در حوزه ترويج علم، حركتى گسترده را  از س
ــت روز جهانى علم و گراميداشت آن در قالب هفته  براى بزرگداش

ترويج علم آغاز كرد. 
ــعه، فرصتى را براى  8- روز جهانى علم در خدمت صلح و توس
ــمندان فراهم  ــات علمى، دولت ها، اجتماعات مدنى و دانش موسس
مى كند تا درباره صلح و توسعه (كه از اساسى ترين مفاهيم اجتماعى 
است)، به بحث و تبادل نظر بپردازند. در نگرش نوينى كه يونسكو به 
ــام مى ورزد، صلح تنها به معناى نبود جنگ ميان دولت ها  آن اهتم
ــت، بلكه مى تواند به معناى شرايط يك مديريت ملى سازنده،  نيس
ــى در روابط ميان نهادهاى  ــل اختالفات و ايجاد هماهنگ حل وفص
ــد. بديهى است جوامعى كه از روش علمى  مختلف يك جامعه باش
سود مى جويند، مى توانند منظرى مشترك براى نگاه به جهان بيابند 
و تالش و تاكيد خود را به جاى اختالف ها بر اشتراك ها متمركز كنند 

تا از اين ميان، شايد سرانجام صلح سر برآورد يا گسترش يابد. 
9- بهره مندى آحاد جامعه از ثمرات علم، فناورى و نوآورى، ايجاد 
بستر و فضاى مناسب گفتمان پيرامون تاثير علم، فناورى و نوآورى 
بر زندگى روزمره مردم، ايجاد تمهيدات الزم براى بازديد هاى عمومى 
از موزه هاى علم كشور، معرفى پيشكسوتان و شخصيت هاى علمى 
برجسته كشور، آشناكردن دانش آموزان با مهارت ها و مشاغل علمى، 
ــى از مراكز و نهادهاى موثر در ايجاد تعامل بين علم،  بازديد عموم
ــعه و معرفى برخى حوزه هاى علمى- پژوهشى جديد  صلح و توس
كه موجب ارتقاى كيفيت عمومى زندگى مى شود، از جمله رئوس 
اهداف و برنامه هاى انجمن در بزرگداشت روز جهانى علم در خدمت 

صلح و توسعه است. 
ــن ترويج همه توان خود را  ــد، انجم 10- همان گونه كه ذكر ش
ــتعداد و تجربه نهادهاى دولتى و خصوصى  به كار مى گيرد تا از اس
ــتيابى به اهداف خود  و همچنين افراد حقيقى و حقوقى براى دس
ــا در اين هفته نيز ايجاد ارتباط  ــتفاده كند. يكى از برنامه هاى م اس
بين نهادهاى مروج علم بود؛ ما اميدواريم برقرارى چنين ارتباط هايى 
بتواند در درازمدت باعث تقويت و هم افزايى توانايى هاى اين گروه ها 
ــود. ما از سال گذشته براى تقويت  و در نتيجه افزايش بهره ورى ش
انجمن چندين كارگروه تشكيل داديم كه يكى از آنان، معلمان مروج 
ــتاى تقويت بنيان هاى علمى معلمان (كه در  علم است. ما در راس
ــى و  ــترش و ترويج علوم قرار دارند)، دوره هاى آموزش صف اول گس
ــى براى آنان برگزار مى كنيم؛ در كارگروه زن و علم نيز  كارگروه هاي

برنامه هايى را براى آنان در دست تدوين داريم. 
ــت انجمن و كارآيى آن،  ــى از راهكارهاى ما براى تقوي 11- يك
ــت. براى مثال  ــازمان ها و نهادهاى جهانى اس برقرارى ارتباط با س
ــال ما با همكارى دفتر منطقه اى و كميسيون ملى  برنامه هاى امس
يونسكو در ايران برگزار شد. با توجه به اينكه يونسكو نهاد متولى اين 
ــت، ما نيز در تالش هستيم تا تعامل و ارتباط  موضوع در جهان اس

بيشترى با اين نهاد داشته باشيم. 
12- هرچند علم سابقه بسيارى دارد اما موضوع ترويج علم، نه 
ــور ما و نه در كل دنيا، سابقه چندانى ندارد به همين دليل  در كش
باوجود آنكه ممكن است موضوع ترويج علم، موضوعى ساده و آسان 
ــد، اما در واقع بسيار دشوار است، به ويژه آنكه هيچ نهاد  به نظر برس
ــت.  ــازمان دولتى اى موظف به انجام چنين فعاليت هايى نيس يا س
ــكالت انجمن ترويج علم  ــه همين دليل ما براى آنكه بتوانيم مش ب
ــازمان ها و نهادهايى را كه  ــتيم س ايران را حل كنيم در تالش هس
ــان با ما همخوانى و سنخيت دارد، با اهميت  فعاليت ها و وظايف ش
ترويج علم آشنا سازيم تا بتوانيم از همكارى ها و توانمندى هاى آنان 
نيز استفاده كنيم. يكى از مهم ترين فعاليت هاى ما در اين هفته نيز 
جلب مشاركت  چنين نهادهايى است. يكى از مهم ترين مشكالت ما 
ــت كه ترويج علم اهميت و نقش بسيارى در ساختن آينده  اين اس
جامعه دارد، اما باوجود همه اينها در اسناد باالدستى كشور، ذكرى از 
آن به ميان نيامده است. ما همچنان اميدواريم كه در آينده بتوانيم 
باز هم گام هاى بزرگترى براى تحقق اهداف انجمن برداريم. دستيابى 
به چنين هدفى، هرچند بسيار دشوار است، اما ما اميدواريم با طرح 
اهميت آن براى مسووالن، دانشگاهيان، رسانه ها و ديگر اقشار بتوانيم 

به چشم اندازهاى تعريف شده، برسيم. 
ــت به گستردگى جامعه. اهميت  13- ترويج علم موضوعى اس
ــاس مى شود. به همين دليل ما در  ترويج علم هرروز و همه جا احس
طول سال در اين راستا فعاليت مى كنيم. برخى از دوستان و همكاران 
ــته به ما انتقاد كردند كه انجمن در طول سال  ــال هاى گذش در س
فعاليتى ندارد و فقط در هفته ترويج علم فعاليت مى كند، اما اينجانب 
ــك در جريان فعاليت هاى اين انجمن و  ــى كه از نزدي به عنوان كس
تالش هاى همكاران خود هستم، تاكيد مى كنم انجمن ترويج علم 
در تمام طول سال فعال است، اما در اين هفته نتيجه دستاوردها و 
ــم  تالش هاى خود را عرضه مى كند، در واقع هدف از برگزارى مراس
هفته ترويج علم، پررنگ تر كردن نقش ترويج علم است. به بيان ديگر 
ما از يك فرصت بين المللى استفاده كرديم تا موضوع ترويج علم در 
سطح عموم مردم مطرح و در نتيجه شكاف بين علم و جامعه كمتر 
شود. اما همه كارگروه هاى ما برنامه هاى دقيق و مدونى دارند كه به 
شكل مرتب آن را اجرا مى كنند و ما اميدواريم در سال هاى آينده نيز 

اين فعاليت ها گسترده تر و به ويژه كيفى تر شود. 
14- يكى از اركان ترويج علم در جامعه رسانه ها هستند، به بيان 
ديگر بدون وجود رسانه ها، ترويج علم امكان ندارد. ما اميدواريم همه 
به موضوع ترويج علم كمك كنند و به ويژه رسانه ها نقش پررنگ ترى 
داشته باشند. ما اميدواريم همه خود را در موضوع ترويج علم سهيم 
بدانند و گمان نكنند كه ترويج علم موضوعى است كه فقط وظيفه 
انجمن ترويج علم است بلكه اين عرصه بسيار گسترده است و همه 
مى توانند در آن نقش آفرين باشند. ما اميدوارم هر شخص و نهادى 
در حوزه فعاليت خود بتواند اهميت علم را به مخاطبان خود يادآور 

شده و در عرضه ترويج علم گام بردارد. 
ــووالن، به ويژه مسووالن حوزه  15- در پايان اميدوارم همه مس
ــتر توجه كنند. براى  فرهنگ و آموزش به اهميت اين موضوع بيش
مثال تا زمانى كه در نگاه ما اهميت مجالت علمى-ترويجى از اهميت 
مجالت علمى-پژوهشى كمتر باشد، افراد كمترى رغبت مى كنند كه 
در اين حوزه فعاليت كنند و در نتيجه موضوع ترويج علم با دشوارى 
روبه رو مى شود. اگر ما براى نگارش مقاله در مجالت علمى-ترويجى 
نيز امتياز مناسبى در نظر بگيريم، مى توانيم سريع تر به اهداف ترويج 
علم دست پيدا كنيم به ويژه آنكه اگر به ياد بياوريم نگارش مقاله براى 
عموم بسيار دشوارتر از نوشتن مقاله هاى علمى براى همگان است. 
اميدوارم در آينده دانشگاهيان ما به اهميت موضوع بيشتر توجه كرده 

و ساده نويسى را مدنظر قرار دهند. 
* رييس انجمن ترويج علم ايران

 درباره لزوم و شيوه هاى ترويج علم در جامعه
همه مخاطب علمند، همه مروج علم

ــايد تابه حال برايتان پيش آمده باشد كه كودكى درباره  محيط  ش
ــخ آن را به درستى  ــد كه پاس ــوالى پرسيده باش ــما س اطرافش از ش
ــايلى برخورده ايد كه به  ــا در زندگى روزمره به مس ــته ايد ي نمى دانس
ــته ايد، يا  ــتى از آن در ذهن نداش طبيعت مربوط بوده و توصيف درس
ــايد پيغام هايى در خصوص رخدادهاى نادر طبيعى دريافت كرده  ش
ــت.  ــوالى حياتى بوده اس ــما س ــيد كه صحت وقوع آنها براى ش باش
اين دست سوال ها كه زاده ذهن بكر آدمى  است، عموما درباره طبيعت 
پيرامون اوست، درباره پديده هايى است كه انسان در زندگى روزانه به 
ــخ آنهاست. سوال هايى كه  آنها برخورد مى كند و به دنبال يافتن پاس
دانستن پاسخ درست آنها نه تنها به شناخت جهان پيرامونش و جايگاه 
ــت و  خود در آن كمك مى كند، كه گه گاه به تصميم گيرى هاى درس
تبرى از خرافه مى انجامد. شناخت علم به همراه روش تفكر علمى به ما 
كمك مى كند تا توضيحى مناسب براى اين قبيل پرسش ها پيدا كنيم. 
براى گسترش علم در جامعه، تك تك ما مى توانيم نقش بسزايى 
داشته باشيم و در حد توان خود به دوستان و آشنايان و مهم تر از آن 
به كودكان خود آموزش دهيم. نكته  بسيار مهم در اينجا اين است كه 
بايد دقت كنيم تنها مطالب و مواردى را به ديگران آموزش دهيم كه 
ــيدن به اين مهم، يكى  ــت آن، اطمينان كافى داريم. براى رس از صح
ــتفاده از نيروهاى متخصص است؛ افرادى كه  از روش هاى كارآمد، اس
در زمينه هاى تخصصى مختلف، تبحر داشته باشند، عالوه بر فعاليت  
حرفه اى خود، مى توانند در آن زمينه خاص به آموزش علم براى عموم 
مردم نيز بپردازند. نكته بسيار قابل توجه اين است كه رسانه هاى عمومى 
ــانه هاى  ــد نقش غيرقابل انكارى در اين زمينه ايفا كنند. رس مى توانن
ــتارى هركدام به نوبه  خود مسوولند؛ هم  ــنيدارى و نوش تصويرى، ش
در آگاهى بخشى علمى به جامعه و هم در ايجاد انگيزه براى باالبردن 

آگاهى در تك تك اعضاى جامعه. 
ــطح آگاهى متوسط بااليى داشته باشد، مى تواند  جامعه اى كه س
زمان مفيد بيشترى را صرف پيشرفت و توسعه در زمينه هاى مختلف 
ــش و آگاهى از خرافات جلوگيرى مى كند و به مردم جامعه  كند. دان
ــاد خالقيت هاى جديد و  ــد كه منجر به ايج ديدگاه تازه اى مى بخش
ــود. جامعه اى كه محيط اطراف خود را  ــازندگى هاى بيشتر مى ش س
بشناسد، نسبت به آن احساس مسووليت بيشترى مى كند و مى تواند 

محيط بهترى براى رشد خود و فرزندانش مهيا كند. 
ــاى ترويجى علم در  ــال هاى اخير، فعاليت ه ــبختانه در س خوش
كشورمان در زمينه هاى مختلف شروع شده است. قطعا اين فعاليت ها 
را با كمك متخصصان، حرفه اى ها و عالقه مندان ترويج علم، مى توان 
ــوان به صورت  ــاى ترويج علم را مى ت ــرد. برنامه ه ــترده تر هم ك گس
برنامه هاى تلويزيونى و راديويى، برگزارى جشنواره ها و گردهمايى هاى 
ــايت هاى علمى به زبان ساده،  ــى، وب س عمومى، كالس هاى آموزش
ــمى  مجالت علمى و صفحات علم روزنامه ها و حتى به صورت غيررس
ــرا كرد. تنها در صورت درك  ــاده به اطرافيانمان، اج و آموزش هاى س
اهميت واقعى ترويج علم، هر كسى كه بهره اى از دنياى بيكران و زيباى 
علم برده باشد، خودش را مسوول خواهد دانست كه ديگران را نيز در 
درك بهتر جهان اطراف سهيم كند و ديگران را از آن محروم نگذارد. 

ــش و آگاهى مان، به ما كمك  ــن علم عالوه بر باالبردن دان آموخت
مى كند كه مسايل ساده اى را كه روزانه با آن سروكار داريم به روش هاى 
ــاس نتايج به دست آمده، تصميم   بهترى تجزيه وتحليل كنيم و براس
گرفته و عمل كنيم. به كارگيرى روش علمى، نقش موثرى در باالبردن 

كيفيت زندگى فردى و اجتماعى ايفا مى كند. 
* پژوهشگر پَسادكترا در دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا

ــعه علم، فهم عمومى از علم وفناورى، توليد علم، سياستگذارى  توس
ــر آن از جمله كلمات و اصطالحات كليدى  ــم، ارتباطات علم و نظاي عل
ــتند. همه ساله در بسيارى از كشورهاى  مرتبط با مقوله ترويج علم هس
جهان، موسسات و نهادهاى دولتى يا غيردولتى با پيمايش فهم عمومى 
از علم وفناورى در جامعه، گزارشى از روند و چشم انداز توسعه علم كشور 
ارايه مى دهند و همچنين راهكارهايى براى سياستگذارى هاى صحيح و 
اصولى در اين حيطه پيشنهاد مى كنند. از ديگر سو پيشرفت روزافزون 
علم وفناورى، مسايل و چالش هاى جديدى را نيز به دنبال دارد و مسايل 
زيست محيطى، شبيه سازى و موضوع سلول هاى بنيادى، كاربرد ژنتيك 
در كشاورزى و تغذيه و انرژى هاى تجديدپذير، پاى علم را به حوزه هاى 
ــگران  ــت نيز باز مى كند. پژوهش ديگرى نظير اخالق، اقتصاد و سياس
ــتانداردى را در  ــتگذارى علم در كشورهاى مختلف، الگوهاى اس سياس
تحليل روند توسعه علم لحاظ مى كنند. در تعاريف كالسيك دو الگو براى 
سنجش ميزان فهم عمومى از علم در جوامع وجود دارد كه البته هركدام 
ــن الگوها مزايا و معايبى نيز دارند: مدل كمبود و مدل گفت وگو يا  از اي
مدل مشاركت. در مدل نخست، تاكيد روى كمبود دانش عمومى است، 
كمبودى كه بايد از سوى اهل علم و متخصصان برطرف شود. مدل دوم 
اما به ضرورت ارتباط دوجانبه بين جامعه علمى و شهروندان مى پردازد. 
ــى مورد توجه قرار  ــواد علمى و فهم عموم ــوى اول، دو مقوله س در الگ
مى گيرد و تحليل هاى آمارى در اين باره به صورت ضمنى نشان خواهند 

داد برنامه هاى ترويج علم يك كشور تا چه حد موفق عمل كرده اند. 
ــى دارد كه بر طبق آن  ــخصه ها و مولفه هاي ترويج علم عمومى مش
ــم را ارزيابى كرد.  ــوان ميزان فهم عمومى يك جامعه از مقوله عل مى ت
ــى پايه، فهم  ــه مباحث علمى كتاب هاى درس ــبت ب دانش ابتدايى نس
ــتنتاج، تصور مثبت از  ــتقرا و اس ــتدالل و اس روش هاى علمى مانند اس
ــاى خرافى مانند طالع بينى يا اعتقاد به  ــه علم وفناورى و رد باوره مقول
ــتند. اما در نهايت  ــاخص هاى فهم عمومى از علم هس اعداد از جمله ش
ــت كم در  ــاورى مى بينيم كه وضع جوامع مترقى و صنعتى دنيا دس ناب
موضوع باورمندى به خرافات و شبه علم، به هيچ عنوان بهتر از كشورهاى 

درحال توسعه نيست. 
زمانى كه به آلمان مهاجرت كردم، مى پنداشتم در بطن يك جامعه 
ــهم بزرگى در توليد علوم از فيزيك، شيمى،  ــرفته كه س مترقى و پيش
ــته و دارد و دانشمندانش  ــكى و... گرفته تا رياضيات و فلسفه داش پزش
ــبه علم و خرافات  ــل را از آن خود كرده اند، خبرى از ش ــا جايزه نوب ده ه
ــات ترويج علم و همچنين مشاهدات شخصى  ــت اما كار با موسس نيس
ــى آمارها، خالف اين را نشان مى داد و باعث شد كه در  به انضمام بررس
ــور ما ايران طبق آمارهاى منتشرشده  باورم تجديدنظر كنم. اگر در كش
10درصد از جمعيت طى يك سال نزد رمال و... رفته اند در غرب نيز آمارها 
تا همين حد نگران كننده است. گزارش موسسه «Demoskopie» در 
ــد نگران كننده باورهاى خرافى مردم آلمان به  ــال 2005 بيانگر رش س
ــال2005 چيزى  ــال هاى دهه70 ميالدى است؛ مثال در س ــبت س نس
ــت عدد 13 اعتقاد داشتند درحالى كه  حدود 28درصد از افراد به نحوس
ــت. يا اينكه 66درصد  ــال 1970 تنها 17درصد بوده اس اين آمار در س
آلمانى ها تصور مى كنند فرشته محافظى دارند كه به آنها در مواقع خطر 
يارى مى رساند. شمار معتقدان به انرژى شفابخش سنگ ها و تعداد زياد 
ــتريان درمان هاى جعلى معنوى مانند ريكى و نظاير آن نيز در اين  مش

كشور كم نيست. 
اين آمارها نشان مى دهد توسعه صنعتى و همچنين شاخص باالى 
ــواد عمومى قابل قبول يك  توليد علم الزاما به معناى فهم عمومى و س
جامعه نيست. ترويج علم در ايران با موانعى چون باورمندان به طلسم، 
ــعور كيهانى، فالگيرى  و كف بينى، رمالى،  هوميوپاتى، عرفان حلقه و ش
ــاى دروغين  ــگون اعداد، درمان ه ــت يا ش غيبگويى، مهره مار، نحوس
ــب،  ــراى رد بال، خوش يمنى نعل اس ــه به تخته ب ــى، زدن ضرب و جعل
ــت گربه سياه، صبركردن پس از عطسه، خواص سنگ ماه تولد،  نحوس
ــت و در غرب نيز وضع  ــى، فال قهوه و تاروت روبه رو اس آل، انرژى درمان
تقريبا به همين منوال است، احيانا با زمينه فرهنگى و اسامى متفاوت. 
طبق گزارشى مربوط به سال1390، رماالن و فالگيران در ايران برحسب 
ــا 300هزارتومان و در  ــهرت و مقبوليت، مبالغى بين20هزار ت ميزان ش

ــقف پنج ميليون تومان نيز دريافت  برخى موارد مبالغ قابل توجهى تا س
ــرق، شماره 1273) در غرب نيز ماركتينگ و بازار  مى كنند. (روزنامه ش
ــود خرافات و رمالى با سوءاستفاده از نادانى عمومى، سود سرشارى  پرس
ــد و مراجعان به درمانگرهاى تقلبى نيز  ــد رماالن و فالگيران مى كن عاي
ــاله ميلياردهادالر در سراسر دنيا براى افراد و  ــكه اى دارند. هرس بازار س
محصوالتى كه ادعاى نيروهاى ماوراءالطبيعى دارند، خرج مى شود. فروش 
كتاب ها، مطالب مجله ها و تلويزيون، فيلم ها و نظرسنجى ها بيانگر عالقه 
گسترده مردم به مباحث فراحسى، پارانرمال، غيبى، ارواح و جهان هاى 
ديگر است. نظرسنجى انتشاريافته توسط «گالوپ» در هشتم ژوئن 2001 
نشان مى دهد 54درصد مردم آمريكا به درمان وراحسى يا معنوى يا به 
نيروى ذهن انسان براى درمان بدن، 32درصد به نهان بينى يا نيروى ذهن 
براى آگاهى از گذشته و پيش بينى آينده، 28درصد به اختربينى يا تاثير 

ستارگان و سيارات بر زندگى انسان اعتقاد دارند. 
پرسش اينجاست كه چرا با وجود موسسات پژوهشى و انجمن هاى 
ترويج علم فعال، خرافات و باورهاى شبه علمى حتى در جوامع صنعتى و 
پيشرفته روزبه روز گسترش مى يابد؟ به عبارت ديگر توسعه علمى پايدار 
و آمار خيره كننده توليد علم، چگونه در كنار روند فزاينده باور به شبه علم 

و خرافات در جامعه توجيه مى شود؟ 
ــكده هاى فنى  ــخ محتمل مى تواند بودجه هاى كالن دانش يك پاس
دانشگاه ها و موسسات پژوهشى باشد. سرمايه گذارى هاى هنگفت روى 
ــوم پايه به صورت تخصصى و صرفا در محيط هاى  فناورى ها و حتى عل
آكادميك سبب شده تالش ها براى زدودن باورهاى خرافى و شبه علم در 
ــد. همان گونه  آموزش ابتدايى و در ميان عموم مردم چندان موفق نباش
ــى يا اعتقاد به اعداد از  ــد، رد باورهاى خرافى مانند طالع بين كه ذكر ش
جمله شاخص هاى مهم فهم عمومى از علم است. بنابراين شاهد جامعه اى 
هستيم كه توسعه خود در علم وفناورى را مديون اقليتى متخصص است 
و در عين حال فهم عموم شهروندان از علم نمره قابل قبولى ندارد. فارغ 
ــورها در توسعه علمى نمونه هاى موفقى بوده اند. اساسا  از اينها، اين كش
ــعه علمى يك كشور مستلزم برنامه ريزى سيستماتيك در سطوح  توس
ــت و البته بودجه پژوهش، هزينه دارد. دانش، شغل دانشمند  كالن اس
ــت و نمى توان از پژوهشگران انتظار داشت كه هم دغدغه هاى مالى  اس
داشته  باشند و هم بتوانند ذهن خود را به زمينه پژوهشى شان معطوف 
كنند. در آلمان به صورت كلى اين امكان براى پژوهشگران وجود دارد كه 
با بهره گيرى از بورسيه ها و كمك هزينه هاى مالى موسسات پژوهشى يا 
دانشگاه ها، تامين مالى شوند و بتوانند تمركز خود را نه روى كسب معاش، 
بلكه روى زمينه پژوهشى بگذارند. البته در اين خصوص همچنان نقايصى 
هم هست. به عنوان مثال گفته مى شود توزيع متقارنى به لحاظ تخصيص 
ــيارى همچنان اين  بودجه ها صورت نگرفته يا اگر هم گرفته، از ديد بس
ــت هاى كالن سياسى و  ــت. درواقع اين سياس توزيع رضايتبخش نيس
اقتصادى است كه به بودجه بندى براى توسعه علوم جهت مى دهد. براى 
نمونه در سال هاى اخير، روى آوردن دولت آلمان به تامين انرژى از محل 
ــرمايه گذارى عظيمى را در بخش انرژى هاى  انرژى هاى تجديدپذير، س
ــته است. اغلب بودجه پژوهشى  ــيدى و... در پى داش باد و انرژى خورش
دانشگاه ها و موسسات پژوهشى روى پژوهش هاى مرتبط با تكنولوژى و 
صنعت يا بيولوژى و عصب شناسى و... متمركز شده و در بسيارى از موارد 
ــت پژوهشكده هاى علوم انسانى از فرصت و موقعيت مساوى  ممكن اس
برخوردار نباشند. اين موضوع كه بودجه توسعه علمى كشور به چه شكل 
ــاخه هاى مختلف علوم تخصيص يابد، يكى از  و باچه مكانيسمى به ش
بنيادى ترين پرسش هاى بحث حوزه سياست گذارى علم است. تخصيص 
و صرف بودجه تحقيقات در ديرينه شناسى، فيزيولوژى، فيزيك ذرات يا در 
نانوتكنولوژى، كيهان شناسى، مهندسى كشاورزى يا مكانيك يا متالورژى 
ــى بزرگ تعيين  ــات پژوهش با بحث و تبادل نظر متخصصان در موسس
مى شود و نهادها و انجمن ها و دانشگاه ها، با صرف هزينه و كنارگذاشتن 
بودجه و همچنين موسسات تحقيقاتى با اعطاى جوايز ارزشمند به فعاالن 
علم وفناورى، اين انگيزه را در دانش پژوهان به صورت چشمگيرى تقويت 
ــعه علم بدون صرف بودجه و بدون در نظر گرفتن  مى كند. انتظار توس
انگيزه مالى پژوهشگران، توقعى بيجا و غيرعملى است. درست است كه 
دنياى علم، دنياى تجارت و ماركتينگ نيست و ماهيت و محتواى علم 
و روش علمى با دنياى تجارت متفاوت است، اما نمى توان اين واقعيت را 
ــغل دانشمند است و كمتر پژوهشگرى حاضر  ناديده گرفت كه علم، ش
ــود و به صورت  ــت وجوگرانه خ ــود صرفا براى ارضاى روحيه جس مى ش

رايگان، خود را وقف پژوهش و فعاليت علمى كند. 
* پژوهشگر مطالعات علم وفناورى در دانشگاه كاسل

بررسى نقش رسانه ها در آموزش همگانى
لذت كشف جهان را با ديگران شريك شويم

تفاوت ها و شباهت هاى الگوهاى ترويج علم در ايران و غرب
گسترش شبه علم و خرافات همپاى علم

دستاوردهاى ترويج علم

درس هايى كه بايد بياموزيم

آزاده كيوانى*

 عرفان كسرايى*

سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسكو) در سال2001، 
ــعه»  10نوامبر (19آبان ) را به عنوان روز جهانى «علم در خدمت صلح و توس
اعالم كرده است. از آن سال، 10نوامبر در همه كشورهاى جهان و از جمله 
كشور ما، برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه ارتباطات علمى برگزار مى شود. 
ــط يونسكو و  ــترك توس در پى برگزارى كنفرانس جهانى علم (به طور مش
شوراى جهانى علم) در بوداپست مجارستان در سال1999 و بر پايه دو سند 
ــتفاده از دانش علمى» و «برنامه علمى/چارچوب  «اعالميه جهانى علم و اس
عملياتى: علم در قرن بيست ويكم»، اين روز به عنوان روز جهانى علم انتخاب 
شد و يونسكو پيشنهاد كرد هرساله مراسمى به اين مناسبت برگزار شود. اين 
ــال از برگزارى اوليه آن، فرصتى براى برگزارى برنامه هاى  برنامه طى 14س
ــى،  ــاى درهاى باز مراكز علمى و پژوهش ــه روز و هفته ه ــف (از جمل مختل
كارگاه هاى تخصصى، برنامه هاى ويژه در موزه هاى علوم، برگزارى نمايشگاه ها 
و جشنواره هاى علمى) براى توسعه و تقويت رابطه علم و دانشمندان و جامعه 
ــال هاى گذشته براى  ــت. برنامه هاى ويژه اى كه در س و ترويج علم بوده اس
چنين روزى در نظر گرفته شد، عبارتند از نجوم (سال2009)، علم در خدمت 
ــت محيطى  ــردم و فرهنگ (2010) و جامعه پايدار از نظر زيس ــى م نزديك
(سال2011). زمينه امسال روز جهانى علم نيز «آموزش كيفى علم: تضمين 

آينده پايدار براى همه» است. 

بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، پايدارترين وضع 
ــانى (در سال2014)، براى  توسعه با باالترين درجه در شاخص توسعه انس
ــور فنالند گزارش مى شود كه بهترين وضع  ــومين سال پى درپى در كش س
از نظر شاخص سعادتمندى (رفاه) را نيز در ميان كشورهاى دنيا (بر اساس 
ــه جهان  ــال2014) دارد. با نگاهى به نقش ــه لگاتوم در س ــزارش موسس گ
درمى يابيم در جاهايى كه كمترين بهره را از توسعه پايدار داشته اند، بيشترين 
منازعات، تندروى، جنگ و چالش هاى پايه بشرى نظير بيمارى هاى همه گير 
ــاد جنگ فاجعه بار و امروزين چنين  ــدز و ابوال) همچنان وجود دارد. نم (اي
ــوريه قابل مشاهده است. در جدول شاخص  وضعى متاسفانه در عراق و س
توسعه انسانى ملل متحد، كشور هائيتى (از آسيب پذيرترين كشورهاى دنيا 
در پنج سال گذشته در مقابل سوانح طبيعى مانند زلزله 2010 و توفان 2012 
سندى) در رده168 و افغانستان (كشورى كه بيش از سه دهه جنگ و ناآرامى 
و ناامنى را تجربه كرده است) در رتبه169 قرار دارد و 18كشور بعدى، يكسره 
كشورهاى آفريقايى هستند كه اكثرا در معرض درگيرى و نزاع هاى داخلى 
ــرا ابوال) بوده اند،  ــى و جنگ و بيمارى هاى همه گير (ايدز و اخي و بين الملل

كشورهايى مانند جيبوتى، مالى، جمهورى آفريقاى مركزى و سيرالئون. 
ــال2014 مورد توجه ويژه  ــاخص توسعه انسانى در س نكته اى كه در ش
ــانى پايدار، بر پايه كاهش آسيب پذيرى و افزايش  ــعه انس قرار گرفته، توس
ــاختمان ها است. همچنين اگر درآمد روزانه مدنظر قرار گيرد،  تاب آورى س

حدود 1/2ميليارد نفر با درآمدى كمتر از 1/25دالر در روز زندگى مى كنند. 
 (UNDP) ولى اگر شاخص گزارش هاى چندمعياره برنامه عمران ملل متحد
مدنظر قرار گيرد، در سال2014 حدود 1/5ميليارد انسان (حدود 22درصد 
ــت و  از جمعيت كنونى جهان)، زير خط فقر مطلق از نظر آموزش، بهداش
ــتانداردهاى زندگى، ساكن 91كشور در حال توسعه هستند. بسيارى از  اس
ــيب پذيرى باالى فيزيكى (ساختمان ها) و هم  اين مردم هم در معرض آس
ــيب هاى اجتماعى و اقتصادى (در زندگى روزمره) هستند. كشور ما در  آس
جدول شاخص توسعه انسانى سازمان ملل متحد در جايگاه75 (از 187كشور 
ــال2014 در  ــاخص سعادتمندى در س ــده) و در رده بندى ش رده بندى ش
ــور رده بندى شده، قرار گرفته است. بديهى است كه  جايگاه107 از 142كش
جايگاه موجود به هيچ عنوان مطلوب نيست و يكى از راه هايى كه به بهبود 
وضعيت كشور ما كمك مى كند، توسعه و ترويج علم در كشور است.  البته 
اين سوال همواره مطرح بوده و هست كه دانشمندان واقعا چقدر مى توانند 
ــخ هاى فورى به  ــد كه در زمينه ترويج علم فعاليت كنند؟ پاس يا نيازمندن
چنين پرسشى را شايد بتوان چنين دسته بندى كرد: اول آنكه دانشمندان 
ــعه و زمينه سازى براى فعاليت هاى خود (به ويژه در كشورهاى در  براى توس
حال توسعه) بهتر است در زمينه ارتباطات علمى مشاركت كنند، دوم آنكه 
جامعه اى كه در آن تفكر علمى توسعه يابد، جامعه اى بهتر براى همه (از جمله 
دانشمندان ساكن همان جامعه) است. سوم آنكه برخى از دانشمندان، عمال 

نمى توانند يا مايل نيستند در اين زمينه كار كنند ولى برخى هم با عالقه، 
چنين موضوعى را دنبال مى كنند. خوب است اگر براى فعاليت اين دسته از 
عالقه مندان، كمكى فراهم نمى شود، حداقل مانع تراشى نشود و چهارم آنكه 
ترويج علم به خودى خود، كارى تخصصى و حرفه اى است و به توان و كارآيى 
خاصى (و البته دوجانبه: هم در زمينه كار تخصصى و هم در زمينه برقرارى 
ــرى زبان عمومى و همه فهم براى انتقال مطالب پيچيده  ارتباط و به كارگي
ــت تا در هر حوزه تخصصى علمى، دانشمندانى  علمى) نياز دارد و الزم اس
ــلط در زمينه هاى گوناگون ترويج علم، در جامعه وجود داشته باشند  با تس
ــال قبل، انجمن ترويج علم ايران، برگزارى هفته اى  يا پرورش يابند. از دوس
ــبت روز جهانى علم در خدمت صلح و  ــه نام هفته ترويج علم را در مناس ب
توسعه تدارك ديد و مراسم اعطاى جايزه(هاى) ترويج علم كه طى سال هاى 
ــز به روزى در  ــد، به طور متمرك ــته در زمان هاى مختلف اهدا مى ش گذش
همين هفته منتقل شد. در سال جارى، سومين هفته ترويج علم، همزمان 
با روز جهانى علم براى صلح و توسعه در كشور ما برگزار مى شود.  برگزارى 
مناسبت هايى مانند هفته ترويج علم -يا هفته علم- به صورت يك مناسبت 
تقويمى و يك بار در سال، البته نه هدف ترويج علم است و نه نمايانگر تمامى 
فعاليت هاى مرتبط با آن، ولى واقعيت آن است كه داشتن چنين مناسبتى 
ــاالنه، براى جمع بندى و گزارش دادن برخى از فعاليت هاى اين  در تقويم س
انجمن، زمانى بسيار مهم محسوب مى شود چراكه انگيزه هاى فراوانى را براى 
فعاليت روبه جلو در اين زمينه در كشور ايجاد مى كند. از طرفى برخى از افراد 
ــوى ديگر، امكان  و گروه هاى فعال، امكان و فرصت معرفى مى يابند و از س
ــم و در نهايت فرصت ارتباط  ــويق برخى برگزيدگان در اين زمينه فراه تش

بيشترى بين مروجان علم، دانشمندان و مردم برقرار مى شود. 

امروزه همه كارشناسان معتقدند ترويج علم به عنوان يك كار راهبردى 
براى توسعه علم در كشورها الزم است و چنانچه كشورى نتواند در اين 
زمينه فعاليت مناسبى داشته باشد، نخواهد توانست زمينه هاى مساعد 
رشد علمى و فنى را براى دهه هاى بعدى خود فراهم آورد. آگاهى دادن 
به مردم، عالقه مندكردن آنها به موضوع هاى علمى و از آن مهم تر، ترويج 
ــت كه بايد سرلوحه كار  دانش در بين نوجوانان و جوانان، از مواردى اس
رسانه هاى گروهى و دستگاه هاى ذى ربط قرار گيرد؛ زيرا از يك سو مردم 
ــنا شوند و با استفاده از اين آگاهى، راه امروز و  بايد با مقوالت علمى آش
فرداى خود را به طور صحيح انتخاب كنند، فريب علم نمايى ها و اطالعات 
غلط را نخورند و آمادگى الزم براى پرداخت هزينه ساختن فرداى كشور 
را پيدا كنند و از سوى ديگر دانش آموزان بتوانند با ديدگاهى منطبق بر 
واقعيت، تحصيل در رشته هاى مختلف را انتخاب كنند و براى برداشتن 

گام هاى الزم در دهه هاى بعدى آماده شوند.
با نگاهى گذرا به دكه هاى روزنامه فروشى مى بينيم كه متاسفانه در 
ــريه زرد در زمينه هاى مختلف، از هنرى گرفته  ــر ده ها و صدها نش براب
تا ورزشى، تعداد نشريات علمى ما بسيار ناچيز هستند و حتى نشريات 
ــر،  ــنگين هزينه هاى نش ــه علمى نيز به دليل بار س ــى در زمين ترويج
نمى توانند كمر راست كنند و همين اندك ماهنامه هاى علمى- ترويجى، 
ــط سازمان هاى دولتى محروم هستند.  ترويج  از حمايت هاى الزم توس
ــت كه بدون داشتن هزينه اى  دانش در بين نوجوانان و جوانان سال هاس

براى دستگاه هاى دولتى، توسط انجمن هاى علمى مردمى و رسانه هايى 
مانند وبالگ ها و ديگر شبكه هاى اجتماعى صورت مى گيرد؛ براى مثال 
در زمينه هاى اخترشناسى و فناورى فضايى، انجمن و كانون هاى كوچك 
و بزرگ نجومى توسط عده اى از جوانان عالقه مند در شهر هاى مختلف 
به وجود آمده كه باوجود بى مهرى ارگان هايى كه بايد حامى آنها باشند، 
ــا در برخى موارد با داليلى كه  فعاالنه كار مى كنند. البته اين فعاليت ه
ــود؛  ــت، به نقطه مثبتى ختم نمى ش ذكر همه آنها باعث اطاله كالم اس
براى مثال در برخى موارد در اينترنت شاهد پخش خبرهاى شبه علمى 
ــرعت نيز با رونويسى در سايت و  ــتيم كه پايه علمى ندارند و به س هس
وبالگ هاى ديگر پخش مى شوند.  متاسفانه در بين دستگاه هاى دولتى و 
شبه دولتى، شاهد نوعى بى تفاوتى و حتى در مواردى حركت هايى منفى و 
معكوس در زمينه ترويج علم هستيم؛ براى مثال رسانه اى مثل صداوسيما 
همانند تاجرى عمل مى كند كه براى خرج و دخلش، چرتكه مى اندازد 
ــت براى  ــراى درآمد حاصل از پخش آگهى هاى بازرگانى، حاضر اس و ب
برنامه ها و سريال هايى كه تاثير فرهنگى شان در حد يك تلنگر هم نيست 
ــتند)، هزينه كند اما برنامه هاى  ــى در برخى موارد بدآموز نيز هس (حت
علمى - ترويجى اين دستگاه، به دليل نداشتن آگهى هاى بازرگانى، بسيار 
ــى  ــت.  در نظام آموزش و پرورش ما نيز ترويج علم به فراموش ناچيز اس
سپرده شده است. در زمانه اى كه در كشورهاى ديگر، گردش هاى علمى، 
ــگاه ها و موزه ها، برنامه هايى همچون دعوت از سخنران  بازديد از نمايش
ــمندان و...، يك اصل آموزشى پذيرفته شده است، چنين  علمى و دانش

فعاليت هايى در مدارس و آموزشگاه هاى ما محلى از اعراب ندارد و به آنها 
اهميت نمى دهند. باز هم در زمينه رشته مورد عالقه خودم مثالى مى زنم. 
ــت كه مدارس و آموزشگاه هاى ما، پرونده ترويج فضانوردى را  سال هاس
كنار گذاشته و فراموش كرده اند. حتى غرش افتخارآفرين ماهواره برهاى 
ــمنان اين مملكت حرام كرد، نتوانست  ــم دش ايران كه خواب را بر چش
مسووالن برنامه ريز را در اين وزارتخانه از خواب غفلت بيدار كند تا براى 
ــازى ذهن كودكان و نوجوانان امروز (كه كارشناسان فرداى اين  آماده س
ــى مطالبى  ــزى كرده و در كتاب هاى درس ــتند)، برنامه ري مملكت هس
ترويجى-آموزشى در جهت آشناسازى آنها با فناورى فضايى بگنجانند 
و آنان را به سمت تحصيل در اين رشته هدايت كنند.  دستگاه هاى ديگر 
دولتى و شبه دولتى نيز رويه اى مشابه دارند و از كارهاى ترويجى غافلند 
و اگر هم كارى انجام مى دهند، تشريفاتى و در چارچوب روزهايى است 
كه در تقويم رسمى به امرى اختصاص يافته است، گويى قبل و بعد از 
آن روز يا هفته، ترويج علم بهايى ندارد، در صورتى كه هريك از نهادها و 
ارگان هاى دولتى، در چارچوب كارى كه برعهده آنهاست، بايد عهده دار 
گوشه اى از ترويج علم باشند.  اين بليه متاسفانه دامن تشكيالتى مانند 
انجمن ترويج علم را هم گرفته و انجمنى كه بايد حضورى فعاالنه داشته 
باشد، تنها به برگزارى مراسمى ساالنه اكتفا مى كند و حتى برنامه اى براى 
بهره گيرى از توانايى هاى افرادى كه به دريافت جايزه اين انجمن سرفراز 
ــده اند، ندارد در صورتى كه اين افراد مى توانند و بايد  به عنوان سپاس  ش
از زحمات اين انجمن، حداقل طى سال بعد از انتخاب، كارهاى ترويجى 

گسترده اى را با همكارى انجمن ترويج علم به انجام برسانند.  متاسفانه 
در برخى موارد شاهد هستيم نهادهاى دولتى، به اتكاى بودجه هايى كه 
در اختيار دارند، كارهايى تشريفاتى در زمينه ترويج علم انجام مى دهند 
ــدك دارند. به طور مثال چندى پيش اعالم  ــودى ان كه يا بى ثمرند يا س
ــگاران علم و فناورى  ــد دومين دوره ارتقا، هم افزايى و آموزش خبرن ش
توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى برگزار شد. افراد صاحب 
ــخص هستند و تا جايى كه  صالحيت براى تدريس در اين دوره ها مش
ــتم، هيچ يك از آنها در اين امر شركت نداشتند و ظاهرا  من مطلع هس
ــكده هاى روزنامه نگارى استفاده شده كه گرچه هريك  از استادان دانش
ــمندى دارند، اما در زمينه  ــه روزنامه نگارى، خود جايگاه ارزش در زمين
ــت، درمان  علم و فناورى تخصصى ندارند.  وزارتخانه هايى مانند بهداش
ــاورى اطالعات، نيرو، نفت، صنايع و  ــكى، ارتباطات و فن و آموزش پزش
معادن و امثال آنها يا ارگان و سازمان هايى همچون سازمان فضايى ايران، 
حفاظت محيط زيست، انرژى اتمى و... آيا وظيفه ترويجى خود را انجام 
ــعه  مى دهند؟  به نظر من، تنها نهاد دولتى اى كه در زمينه ترويج و توس
علم چندسالى است فعاالنه وارد عمل شده، وزارت آموزش عالى است كه 
با دادن مجوز و دايركردن موسسات آموزش عالى غيردولتى و نيمه دولتى، 
ــتر اين افراد تنها با ديدن  ــده است. بيش باعث جذب صدها ديپلمه ش
ــطحى در رشته هاى مختلف، از جمله رشته هاى علمى،  آموزش هاى س
به جمع بيكاران كشور اضافه مى شوند و تا چندسال ديگر، هزاران جوان 
صاحب مدرك كارشناسى در رشته هاى مختلف علمى خواهيم داشت 
كه به عنوان راننده آژانس و تاكسى، كارگر چلوكبابى، پيك موتورى و... در 
سطح جامعه پراكنده خواهند شد و به اين ترتيب به طور خودكار، علم در 

گوشه و زواياى مختلف كشور پخش مى شود. 
* روزنامه نگار علم و پيشگام ترويج دانش فضانوردى

حرف اول

رودررو

علم و توسعه پايدار
آيا زندگى پايدار ممكن است؟ 

وظيفه ترويج علم بر عهده كيست؟ 
بذرى براى فردا بكاريم

 مهدى زارع
طاهره رستگار* عضو هيات مديره انجمن ترويج علم ايران

شهرزاد حسينى  واجارگاه*

نگاهى  گذرا به هدف سازمان آموزشى، علمى  و فرهنگى  ملل متحد (يونسكو) 
ــال به نام روز ترويج علم براى صلح و  از نامگذارى روز 10نوامبر (19آبان) هرس
توسعه، اهميت موضوع عمومى سازى مقوله علم يا به بيان ديگر، افزايش سطح 
ــان  ــى  درباره نقش علم در زندگى  روزمره را خاطرنش ــى  و فرهنگ عموم آگاه
ــرى و افزايش آگاهى  عمومى  از  ــد. ترويج فرهنگ عالقه به علم، يادگي مى كن
ــاز به برنامه ريزى و  ــش علم در زندگى ، مانند هر مقوله فرهنگى  ديگرى ني نق
آموزش دارد. مهم ترين اصل در اين برنامه ريزى، عالوه بر نگاهى  بنيادى، ضرورت 
توجه به تداوم فعاليت هاست. الزم است متوليان فرهنگى  متوجه باشند كه ايجاد 
فرهنگ توجه به علم در جامعه، يك فرآيند بلندمدت است كه يك شبه به دست 
نمى  آيد. اينكه هر سال در سالگرد پاسداشت روز جهانى  ترويج علم، سمينارها 
ــود و متخصصان بحث هاى تخصصى در مورد علم  ــخنرانى  هايى  برگزار ش و س
ــته باشند، هرچند مهم است ولى  كمكى چندانى به عمومى  سازى علم در  داش

جامعه نمى كند. 
نگاهى  به الگوهاى موفق در كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد كه در 
ــگاه ها خود را موظف مى دانند كه آگاهى  ــور ها، مراكز علمى  و دانش اين كش
ــروزى را به طور عام و  ــر ام ــورد علم و نقش آن در زندگى  بش ــى  در م عموم
ــگاه كمبريج  ــتاوردهاى علمى  خود را به طورخاص افزايش دهند. دانش دس
ــتن 90برنده جايزه  ــگاه برتر دنيا با داش ــس به عنوان يكى  از سه دانش انگلي
ــات، يكى  از نمونه هاى موفق در  ــت جايزه معتبر فيلدز در رياضي نوبل و هش
برقرارى ارتباطات مردمى به شمار مى رود. در اين دانشگاه، اداره امور خارجى 
و ارتباطات، وظيفه برقرارى ارتباطات مردمى و اطالع رسانى را برعهد دارد. از 
جمله وظايف و فعاليت هاى اين اداره كه برعهده گروه روابط عمومى آن است، 
مى توان از برگزارى جشنواره علم كمبريج، جشنواره ايده ها و روز «درهاى باز» 
ــنواره علم كمبريج كه يكى از چندين جشنواره  در كمبريج نام برد. در جش
ــود و بازتاب وسيعى در رسانه هاى  ــت كه در انگليس برگزار مى ش علمى  اس
ارتباط جمعى دارد، عالوه بر سخنرانى هاى علمى  الهام بخش و مناظرات علمى  
داغ، فعاليت هاى علمى  براى گروه هاى سنى مختلفى برگزار مى شود. سطح 
ــخنرانى  و مباحثات براى استفاده عمومى تنظيم مى شوند و شركت  اين س
در اين برنامه براى عموم آزاد و اغلب بدون هزينه است. در فعاليت هاى اين 
جشنواره، موضوعات وسيعى از فيزيك و اخترشناسى  گرفته تا علوم زيستى  
و زمين شناسى  مد نظر قرار مى گيرد. منابع انسانى  اين فعاليت ها هم، اغلب 
استادان دانشگاه و دانشجويان هستند كه به صورت داوطلبانه سعى مى كنند 
در زمينه تخصصى خود، براى عموم صحبت كنند يا فعاليت هاى علمى  در 
زمينه علوم مختلف براى كودكان و نوجوانان ترتيب دهند. در جشنواره ايده ها 
ــى خالقانه، سخنرانى و نمايش  نيز، مجموعه متنوعى از فعاليت هاى نمايش
فيلم در زمينه علوم اجتماعى و انسانى و هنر برگزار مى شود. اين فعاليت ها 
ــطح آگاهى عمومى  در زمينه هاى مختلف علمى ، فرصتى  ضمن افزايش س
ــب تجربه گرانبهاى جذب مخاطب عمومى توسط  ــت مغتنم براى كس اس
ــگران. عالوه بر اين، به دليل اهميت اين موضوع و با  ــگاهيان و پژوهش دانش
هدف ايجاد آمادگى در پژوهشگران براى فعاليت هاى اين جشنواره، مباحثه 
و مصاحبه در راديو و تلويزيون يا انتشار مطلب در نشريات عمومى ، دانشگاه 
در طول سال و در چندين نوبت، دوره هاى آموزشى ويژه اى براى ارايه مطالب 
ــاى اجتماعى اين  ــى  برگزار مى كند. فعاليت ه تخصصى به مخاطب عموم
دانشگاه تنها به برگزارى اين جشنواره محدود نمى شود؛ براى مثال دانشكده 

ــگاه هرسال برنامه چندروزه اى را با عنوان «فيزيك در كار»  فيزيك اين دانش
ــاله هستند و در  برگزار مى كند كه مخاطبان اين برنامه، نوجوانان 14تا16س
آن  نمونه هاى بسيارى از آزمايش هاى ساده فيزيكى  كه اهميت علم فيزيك را 
ــان مى دهد، در حضور اين دانش آموزان  در زندگى  روزمره و جهان واقعى نش

انجام مى شود. هدف اين برنامه، ارتباط مستقيم بين 
محققان فعال در زمينه فيزيك و پژوهشگران بالقوه 

آينده (دانش آموزان) است. 
بررسى  نحوه ارتباط دانشگاه ها و بدنه اجتماعى در 
ايران، نشان مى دهد كه متاسفانه برنامه مدونى در اين 
ــدارد. به عنوان مثال، اولين خاطره ورود  زمينه وجود ن
به محوطه دانشگاه ها براى اكثر دانش آموزان كشور ما، 
شركت در آزمون كنكور يا ثبت نام در دانشگاه است؛ در 
حالى  كه در بسيارى از كشورهاى پيشرفته، دانشگاه ها 
ــوان روز «درهاى باز» معرفى  روزى يا روزهايى را به عن
ــتانى   ــا، دانش آموزان دبيرس ــد و در اين روزه مى كنن
ــده و  ــگاه ش همراه خانواده هاى خود وارد محوطه دانش

ــى و رفاهى آن  بيشتر  با فعاليت هاى علمى ، فرهنگى، هنرى و امكانات پژوهش
آشنا مى شوند. چنين بازديدهايى نه تنها براى ايجاد انگيزه در دانش آموزان براى 
يادگيرى دانش مهم است، بلكه باعث مى شود آنان با امكانات دانشگاه بالقوه اى  

ــال يا سال هاى بعدى، خانه علمى  و آموزشى شان شود،  كه ممكن است در س
بيشتر آشنا شوند و آگاهانه به انتخاب رشته و دانشگاه بپردازند. افزايش سطح 
ــش و نقش آن در زندگى، موجب افزايش  ــى  اجتماعى در مورد علم و دان آگاه
ــود، زمينه را  ــزه در كودكان و نوجوانان براى فراگيرى علوم مختلف مى ش انگي
براى كشف استعداد آنها توسط خانواده ها و سيستم هاى 
آموزشى فراهم مى كند، خالقيت را در افراد پرورش داده 
و در نهايت موجب ايجاد فضاى الزم براى رشد محققان 

و دانشمندان آينده مى شود. 
ــت فرآيند افزايش سطح آگاهى عمومى   بديهى  اس
ــه درخور  ــم، نيازمند توج ــورد نقش عل ــه در م جامع
ــور به اين  ــووالن و متوليان علمى  و فرهنگى  كش مس
موضوع، در كنار فرآهم آوردن امكانات و زمينه هاى الزم 
است، اما بايد توجه كرد كه اين مقوله، موضوعى از باال 
به پايين نيست كه فقط با تصويب قوانين يا ايجاد ادارات 
مربوطه در دانشگاه ها و مراكز علمى  و برگزارى سمينار ها 
ــتادان و  ــد. بلكه خانواده ها، معلمان، اس به نتيجه برس
دانشجويان نيز بايد خود را موظف بدانند تا نقش خود را در اين حركت عمومى  
به خوبى  ايفا كنند. به عنوان مثال، خانواده ها مى توانند در سنينى كه كودكان، 
بيشترين توان يادگيرى را در خانه و خانواده دارند (سنين دو تا شش سالگى)، با 

بردن كودكان به كتابخانه ها، موزه ها و پارك هاى علمى  و فناورى، ضمن ايجاد 
ــتعداد كودك، يادگيرى و توجه به نقش دانش را در  ــف عالقه و اس زمينه كش
كودكان تقويت كنند. از طرف ديگر استادان و پژوهشگران هم مى توانند با ايجاد 
نشرياتى، موضوعات علمى  روز دنيا و دستاوردهاى تحقيقاتى  خود را با زبانى قابل 
درك براى جامعه توضيح دهند. به عالوه محيط هاى علمى  و پژوهشى مى توانند 
ــى از بودجه هاى تحقيقاتى  خود را صرف آموزش عمومى و اطالع رسانى  بخش
در زمينه پژوهش خود به جامعه كنند. گشودن در دانشگاه ها و مراكز علمى  به 
روى دانش آموزان در سنين مختلف آموزشى و برگزارى كارگاه حين بازديدهاى 
ــگاه ها و مراكز علمى  ندارد، اما محصول  علمى ، هزينه مالى چندانى براى دانش
ــيار باارزش است بلكه سود سرشارى را نصيب جامعه  بلندمدت آن نه تنها بس
خواهد كرد. دانشجويان نيز مى توانند به عنوان نيروى انسانى  داوطلب، در اين 

فرآيند نقش آفرينى كنند. 
ــت همه ما دانشگاهيان كه در مراكز علمى  و پژوهشى فعاليت  الزم اس
ــانه به مقوله ارتباط مردمى براى توسعه علمى   مى كنيم، نگاهى دورانديش
جامعه داشته باشيم و بدانيم كمترين كارى كه مى توان به عنوان قدرشناسى 
ــى و  ــتر الزم را براى فعاليت هاى علمى ، آموزش در مقابل جامعه اى  كه بس
پژوهشى فراهم كرده و هزينه هاى آن را پرداخته و مى پردازد، اين است كه 
در جهت باالبردن سطح عمومى  درك علم و دانش همان جامعه تالش كنيم. 
در بسيارى از دانشگاه هاى برتر دنيا، معيار انتخاب استادان براى استخدام يا 
دانشجويان براى ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا، عالوه بر 
ــتن كارنامه موفق علمى ، آموزشى، پژوهشى و كيفيت و كميت انتشار  داش
ــركت در فعاليت هاى داوطلبانه از جمله گسترش همگانى علم  مقاالت، ش
ــت. نبايد فراموش كنيم موفقيت كارهاى علمى  و پژوهشى در گرو  نيز هس
ــت همه حلقه هاى زنجيره فعال در عرصه توليد علم است كه  عملكرد درس
از متوليان آموزش و پژوهش، استادان و معلمان، دانشجويان و دانش آموزان 
و تك تك افراد جامعه تشكيل شده است. اين حلقه ها همگى  به هم وابسته 
ــوند و به هم سود مى رسانند. مسووالن  ــتند و از همديگر منتفع مى ش هس
ــرمايه گذارى و از همه  ــى و قانونگذارى با ايجاد زمينه هاى قانونى ، س اجراي
ــطح آگاهى  علمى  جامعه، زمينه را  مهم تر ارزش گذارى به مقوله افزايش س
ــد علمى  و اقتصادى كشور  ــرفت هاى دانش بنيان و در نتيجه رش براى پيش
ايجاد مى كنند. استادان و محققان با ايجاد رابطه تنگاتنگ با جامعه، ضمن 
ــى علمى  در  ــاوره و انگيزه بخش ــن به جامعه، زمينه همكارى، مش اداى دي
اجتماع را تقويت مى كنند. دانشجويان نيز با كمك در اين فرآيند در تربيت 
محققان و دانشمندان آينده ميهن مان، نقش مهمى ايفا مى كنند. به عالوه، 
افراد جامعه  اى  كه سطح آگاهى  عمومى  آنان در مورد نقش علم در زندگى  
ــرفت علمى  و آموزشى كشور بازى  روزمره باال رفته، نقش فعال ترى در پيش
مى كنند كه از آن  جمله مى توان به سرمايه گذارى افراد جامعه در تحقيقات 
عملى (چه از طريق كمك هاى نوع دوستانه و چه از طريق سرمايه گذارى روى 
ايده هايى  با قابليت تجارى شدن)، اشاره كرد. اعطاى بورس هاى تحصيلى براى 
تامين هزينه دانش آموزان مستعد توسط افراد متمول، كارخانجات و صنايع يا 
برپايى بازارچه هاى خيريه براى كمك به تحقيقات سرطان از جمله نمونه هاى 
موفق مشاركت اجتماعى در تامين هزينه هاى علمى است كه در بسيارى از 

كشورهاى پيشرفته دنيا مشاهده مى شود.
* پژوهشگر پسادكترا در دانشگاه كمبريج، انگليس

 سيروس برزو*

 اكرم قديمى*

اسفنديار معتمدى*

نگاهى  به الگوهاى موفق در 
كشورهاى توسعه يافته نشان 
مى دهد كه در اين كشور ها، 

مراكز علمى  و دانشگاه ها خود 
را موظف مى دانند كه آگاهى 

عمومى  در مورد علم و نقش آن 
در زندگى  بشر امروزى را به طور 
عام و دستاوردهاى علمى  خود را 

به طورخاص افزايش دهند.


