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 ها و سازوكار توليد علمپرسش از زمينه

 

از سوي جامعه علمي كشوور در سو م ملوي  0831در سال « شعار توسعه علمي شرط بقا»

م رح شد. به دنبال آن پروژه تغييرات سواتااري در وزارت علووو و سوتد تودورن برناموه 

اي ارون شوعار نوان ثمرات مرحلوهبه ع« توسعه داناري محور»چهارو توسعه كشور با روركرد 

را با طورح شوعار « توليد علم»سالة كشور نيز مبحث  01انداز جامه عمل پوشيد. سند چشم

به س م رك آرموان ملوي « غربي از نظر علمي و اقاصاديقدرت اول من قه آسياي جنوب»

نو  و ارتقا داد. بدرهي است در مسوير تحقوا ارون آرموان  نووز در اباوداي راه  سوايم. موا

افوزاري و از جوند فرآرنود اي رابي به ارن آزموان عمودتان نرومعضالت پيش رو براي دست

توان گفت توليد علم مارادف با رفو  ارون اي كه مياند. به گونهعلمي و فر نگي و اجاماعي

فر نگوي و  - اي علمويموان  است. در روركرد اجاماعي نيز توليد علم برآرند تمهيد زمينه

آن نيست. در نوشاار حاضر برتي پرسشهاي كليدي كه  ررك معرف رك را بورد اجاماعي 

گيري ماناظر با آن است طرح شده و جامعه علمي كشور بوه تممول در آنهوا دعووت و جهت

 شود.مي

 ا با  دف حول مسوارل و توان ارائه نظرره براي شناتت تفصيلي پدردهتوليد علم را مي .0

شوود. آغاز مي« مسمله»لم در  ر شاتة معين، از رك معضالت اجاماعي دانست. توليد ع

آغواز « مسوملة مشو  »در مورد تود توليد علم در س م كالن نيز بارد از رك را چند 

اي از مسوارل مجموعوه» كنيم. مسملة ما چيست؟ ارن مسمله بارد تووب تعرروش شوود. 

اي تبيين راه حل كند تا راه را بردر قلمرو توليد علم به ما كمك مي« توب تعررش شده

  موار كنيم.

ممكن است شبا ت به فرآرند اي توليد در اقاصاد را تداعي كند. در حالي « توليد»واژة  .0

كه فرآرند توليد علم شبا ت و قرابت بيشاري به فرآرند اي آفررنشگري فر نگي دارد. 



اوالن: از فائده مباني بر سودآوري، در ارن فرآرند  ميشه كارساز نيست زررا  -مدل  زرنه

 اي فر نگوي و گيري علووو در بسوار زمينوهتوضيم فرآرند اي پيچيده و پنهان شوكل

اجاماعي عاجز است و ثانيان : ممكن است به كاركرد وا و اثورات دراز مودت و  نامشوهود 

 توليد علم كم اعانا باشد.

ل  اي حسي نيست بلكه در معني عاو تود فلسفه و الهيات را  م شوامعلم فقط تبيين .8

فرضهاي ماافيزركي و غير تجربي علوو، عمدتان ررشه در فلسفه دارند و ما  شود. پيشمي

 اي  اي غربوي نيوز چنوين اسوتي زمينوهگيررم )حاوي در اندرشوهآنها را مفروض مي

 ا و محركهاي علوم علموي نيسواند و از جوند توود علوم محي ي و تارر ي و انگيزه

 باشند.نمي

يد علوو تجربي قابل مشا ده و آزمارش نيست بلكه نق ة عزرموت آن توليد علم فقط تول     

توليد معرفت جدرد اسوت. توليود علوم ماومثر از توليود معرفوت اسوت. معرفوت نيوز از 

گيورد و  اي م الفي چون عقل، تجربه، شوهود و اشوراو و وحوي نشومت ميسرچشمه

 حسي نيست. منحصر در تجربة

 محقوا، برناموه كوالن پ و شوي توود را ماومثر از مبواني در فرآرند توليد علم ، معموالن     

شوكار »كند. پ و شگر حوداقل در مرحلوة معرفاي )كه لزومان علمي نيساندي انا اب مي

كند و ارن مرحلوه از قواعود روت تحقيوا علموي از تاساگاه معرفاي آغاز مي« مسارل

در كنوار عوامول  پ و شگر است كه (World – Life)كند. ارن زرست جهان تبعيت نمي

ه در م د د. بنابرارن با توجه بدروني توليد علم به فرآرند كار علمي او شكل و جهت مي

تر آرا بهار نيست كه اص الح توليد علم را كامل تو معرف لمتوليد ع يتنيدگي فرآرند ا

 اسافاده كنيم؟ « توليد علم و معرفت»نموده از اص الح 

را به مقوله توليد علم معين كنيم. علوم روك كواالي  شارساه است در ابادا، نگرت تود .4

فر نگي است اما نگاه غالب در كشور ما به آن نگرت مهندسي و كمّي ماومثر از مكاوب 



است. در نگاه فر نگي ، رك اثور مماواز و برجسواه ممكون  (Positivism)اثبات گراري 

د.  وم اكنوون است تمثيري بيش از  زاران مقاله و كااب و محصوول درگور داشواه باشو

نماروه شوده اسوت، بوه  ISIالمللي ارران كوه در شا درم عليرغم آنكه تعداد مقاالت بين

مسووولين  گيور  تعوداد مقالوه،چندرن برابر افزارش رافاه است و در دوي مواراتن و نفد

ارم و در انود كوه از كشوور مصور و عربسواان سوعودي پيشوي گرفاوهمحارو اعالو كرده

اي اندك بزودي از تركيه نيز جلو توا يم افاواد، اموا در عوين حوال سواتاار اي فاصله

اند. در آموزت و پرورت آمار واي بسويار نگوران علمي ماناسب با ارن رشد تغيير نيافاه

در مق   ماوس ه وجوود دارد. بوراي تالقيوت و نووآوري در  اي از ترك تحصيلكننده

سيسام آموزت و پ و ش، نظامهاري براي پارش و انودازه گيوري وجوود نودارد. ميوزان 

 اي پ و شي توسط دساگا هاي اجراري اندك است و فرآرند جذب علوم كاربست رافاه

توانود ليد علوم نميدر فر نگ ب وي و كند است. بنابرارن نگرت صرفان كمّي به مقولة تو

تحول در تماو اركان فر نگي و اجاماعي و اقاصادي جامعه را تممين نمارد. پرسش ارن 

آورد است كه ات اذ روركرد غير كمي به توليد علم چه الزاماتي را براي ما به ارمغان موي

 و چه تمهيداتي بارد اندرشيده شود؟

انود روا راب وة آنهوا دارد؟ آرا مارادف« توسعه علمي» اري با شعار توليد علم چه تفاوت  .5

عموو و تصوص است را ارنكه راب ة ت ي دارند به ارن معني كه توسعه علمي مقدموة 

اسوت؟ بوه  (Context)با زمينه  (Text)توليد علم است؟ و را آنكه راب ة آنها راب ة مان 

 شود؟رورد و بارور ميارن معنا كه توليد علم در زمينة توسعه علمي مي

 اي گذشاه نيسايم؟ از ا براي آغاز مجدد حركت نيازمند تحليل و نقد و بررسي تالتآر .6

اي ناتماو است را كامل شده و به ا داف تود رسيده نظر ما پروژة انقالب فر نگي پروژه

افوزاري مسولمانان اي فقور نرواست؟ اگر ب وا يم بيشار به عقب برگوردرم علول ررشوه

عقب ماندگي  سايم؟ چورا عصور طالروي درتشوش  چيست و چرا دچار چرتة معيوب



تمدن و علوو اسالمي پاران رافت و شكاف چهارصدساله در حوزه علم و تكنولووژي بوين 

 اي عقوب كالبود شوكافي ررشوه كشور اي صنعاي غورب ارجواد شود؟  جهان اسالو و

 .كندمي  توليد علم در وضعيت كنوني كمك ماندگي تارر ي ما به شناتت موان

ارم. در ارون مواجوه (Knowledge Flows)« جررانات دانوش» گيري ون با شكل م اكن .7

اند. پرسوش ارون اسوت كوه آروا واژة ميان دو مقولة آموزت و پ و ش در م تنيده شده

شوود؟ اگور را نيوز شوامل مي« اناقال دانوش»و « گيريآموزت و راد»توليد علم، مقولة 

  اي نظاو آموزشي كشور نيست؟بنيان پاسخ مثبت باشد آرا ارن امر مسالزو تحول در

و در نهارت شارساه است از تود بترسيم براي تلا و باروري چنين درتوت تنومنودي  .3

ارم؟ آرا شعار توليد علم رك شعار ملي است روا درون چقدر زمان و سرماره كنار گذاشاه

؟ … ب شي و صرفان مربوط به حوزه و دانشوگاه و وزارت علووو، تحقيقوات و فنو وري و  

 اي ملي بودن ارن شعار در عرصة عمل و اجورا چيسوت؟ آروا سياسوت گوذاران شات 

گذاري د ند تا چه ميزان حاضر بوه سورمارهاقاصادي و آنهاري كه مناب  را ت صي  مي

 ؟«ملي»است را « درون ب شي»در ارن زمينه  ساند و نگاه آنها به ارن فعاليت، 

اي توليد علم اسوت و ارنكوه چوه مكانيزمهواري نكاه مهم درگر فرآرند دساور گذاري بر .9

ارم؟ ارن فرآرند كامالن دولاي است را با مشواركت دانشومندان و براي ارن كار مهيا كرده

اي اندرشيده گيرد و را راه حل ميانهن بگان دور از چشم دروان ساالري دولاي شكل مي

اروت روا قوابلگي شده است؟ نقش دولت در ارن زمينه، تصدرگري، سياست گوذاري، حم

است را  يچكداو؟ سهم دانشومندان و پ و شوگران در فرآرنود دسواورگذاري و سوتد 

 سازي براي توليد علم چقدر است؟سياست

اي و عينوي اسوت. از درگر مسارل عمده و اساسي در ارن زمينه تعيين ا وداف مرحلوه .01

 -س و گرتوه بوردارياقابا -. گاو اولتوان گامها و مراحلي را برشمردبراي توليد علم مي

 واي نووقد مبانووي و روت –گاو سووو   -اقاباس فعوال و گوزرنش  ودفمند -گاو دوو



  -نوسوازي  -گواو پونجم   -تورميم و بوازسازي علوووو  -گاو چهارو  -عولوو و موعارف 

 تمسيد  –گاو ششم 

شده است پرسش نهاري ارن است كداو گاو از مراحل رادشده و ا داف عيني فوو ات اذ      

 و لوازو را بردي و سياساي  ر گاو چيست؟

توان نايجه گرفت حركت توليد علم حركاي سهل و ممان  است. سوهل در نهارت مي        

از ارن رو كه مناب  تاو ارن حركت مشامل بر مناب  فر نگي و تارر ي مساعد و نيروي 

 اي كمرشكن، پيچيده انساني مافكر و با انگيزه موجود است و ممان  به لحاظ پرسش

 كند. و چند وجهي كه در پيش روي آن تودنماري مي


