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، فضايي براي اهل نظر پديد آمده است تـا فـارغ از مباحـث سياسـي و     1389پس از ابالغ نقشه جامع در واپسين روزهاي سال 
  هاي بعدي پيشنهاد نمايند.  براي بهبود نقشه در ويراسترا هايي  فراوان نقشه، فرصتعليرغم نقاط قوت 
بـه نقـاط قـوت و     ياجمـال طور  به ،هاي علمي در ايران و جهانپس از مرور برخي تعاريف و بررسي تاريخچه نقشه ،در اين مقاله

نقل نظرات ساير انديشمندان پيرامـون نقشـه تـالش     هاي بهبود نقشه در آينده اشاره شده است. هنگام به فرصت مبسوطصورت  به
  هاي مختلف درگير در موضوع منعكس شود.المقدور نظرات طرفصورت نقادانه مواجهه شود و حتي هاست كه با اين نظرات ب شده

كه دو نمونـه  هايي براي بهبود نقشه تشخيص داده شدند فرصت هاي متصور براي بهبود،پس از بررسي نقادانه زمينه ،در نهايت
اي از سياست صنعتي لحاظ شود و سعي شود ابتدا يك عنوان دنباله سياست علم و فناوري به اول اينكه، ترين آنها عبارتند از؛ از مهم

هاي فناوري و علم از دل آن برون آيد نه اينكه از طريق نظرسـنجي و امثـال    سياست صنعتي منسجم تصويب گردد و سپس اولويت
هـاي  هايي بخواهيم به نظرسنجيِ خبرگان روي بياوريم، دلفـي  كه براي تشخيص چنين اولويت صورتي حتي در ؛گردداستحصال  آن

توجه به پيشرو بودن صنايع  ثانياً اينكه با ؛اندهايي ضروري بزرگ و ملي يا تحقيقاتي در اين حد و اندازه براي تشخيص چنين اولويت
  هاي اقتصادي فراهم شود. م و فناوري از بخش دفاعي به بنگاههاي الزم براي سرريز عل، زمينهدفاعي
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  مقدمه -1
ايـران   ،1404افق  در ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند

را كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمـي و فنـاوري   
جهان اسالم در منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در

كند.  الملل توصيف مي و داراي تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين
يراني در افق ايـن  هاي جامعه ا ضمن توصيف ويژگي در اين سند،

انـداز، مقـرر شـده اسـت كـه در تهيـه، تـدوين و تصـويب          چشم
هاي سـاليانه، اهـداف و الزامـات سـند      بودجه هاي توسعه و برنامه
طور كامل رعايت شود. يكي  انداز مورد توجه قرار گرفته و به چشم
مطلوب، احراز جايگاه ويژه در حـوزه   ترين ابعاد اين جايگاه از مهم

كه معني رتبه اول علمـي يـا فنـاوري     اين .]1است[علم و فناوري 
جـامع بـه آن پرداختـه      چيست، موضوعي است كه بايد در نقشه

  شود.
و  منظر همه افرادي كه به اين موضوع نگاه راهبردي دارندز ا

در ، طقـه انداز، دستيابي به رتبه اول اقتصـادي من  بنا به افق چشم
بـه عبـارت    ؛پذير نيست، مگر از طريق فنـاوري جهان امروز امكان

و ايـران   مورد انتظاررشد اقتصادي با تكيه بر رشد فناوري، ديگر، 
د. شـ خواهـد  فـراهم  در منطقـه   جايگـاه اول  نيز دستيابي آن بـه 

گويد كه از نظر علـم و فنـاوري   انداز مي ، سند چشمديگر عبارت به
تحقـق  . ]2[اول شدن در منطقه حركـت كنـيم  نيز بايد به سمت 

   ].1[اين فرآيند نيازمند ترسيم صحيح يك نقشه راه است
توجه بـه   كه با استدبير شوراي عالي انقالب فرهنگي معتقد 

اينكه نقشه جامع علمي كشور به تازگي تصويب و به مرحله اجـرا  
و تمـامي  فرا نرسـيده  نقد نقشه زمان ، هنوز ])3[89(سال رسيده

(كه حكـم  كشـور  سازي نقشـه جـامع علمـي    افراد بايد در اجرايي
]. گرچه اين موضـوع صـحيح   4[تالش كننددارد) را قانون رسمي 

معنـاي ايـن   بـه  نقشه جـامع،  ابالغ  توجه داشت ليكن بايد ،است
بايـد  بلكـه  . شودانجام نيست كه تا بيست سال آينده نبايد كاري 

صـورت  و تحقيـق   صورت جدي كـار  براساس اين نسخه به مدتي
دوم   و نسـخه  نمـود  بهينـه آن را ، گيريبـازخورد  سپس بـا . گيرد
روزرسـاني،   . پايش و به]2تدوين كرد[جامع علمي كشور را  نقشه

ضامن بقا و توفيق نقشه جـامع علمـي در جهـت تحقـق اهـداف      
بايـد نقـد و تحمـل    همچنين، انداز بيست ساله كشور است. چشم

در مورد خود نقشه  يو آزادانديش يو نقدپذير گرفته ينقد را جد
كشـور   يبنيادين علم و فناور هايارزش زء. اين جشوداعمال نيز 

و فلسفه وجودي اين نوشتار نيز اعانت بـه   ]2در خود نقشه است[
 ،كنـد كمك ميتي از اين دست نگارش مقاالچنين رسالتي است. 

هـاي   علمي حـول ايـن موضـوع شـكل بگيـرد و زمينـه       گفتماني

  فراهم شود. آيندهدر ت اصالحا
بايد توجه داشت، نقدهايي كه از ساير منتقدين در اين مقالـه  

هاي نقشـه بـوده اسـت ولـي     نويس، همگي به پيشدرآورده شده
همچنـان   كه عاملِ مورد نقـد  استدرك اجمالي نويسندگان اين 

ضـمني   اسـت. لـذا بـا توجـه    نهـايي سـند بـاقي مانـده     در نسخه
ايـراد شـده و فـارغ از وارد دانسـتن يـا وارد      نويسندگان بـه نقـد   

قابل ذكر ديگر آنكـه در   نكته است. شدهنقل ها ندانستن نقدها، آن
نظـران  صاحب است كه بر مبناي اقوالاين مقاله تالش بر آن بوده

عملكرد واقعي آنها(و اينكـه تـا    در موردو  شودو مجريان قضاوت 
شده ت) اظهارنظر نچه ميزان عملكردشان با گفتارشان منطبق اس

  .است
پس از مـرور برخـي مقـدمات ضـروري و ذكـر       ،در اين مقاله

ــا طــرح اجمــالي    ــاوري، ب ــم و فن ــه عل ــران در برنام ــات اي تجربي
فكـري ايـران معاصـر، بـه مبنـاي عمـلِ تنظـيم          شناسـي  جريان

كنندگان نقشه در باب علم ديني اشاره شده و پس از آن منظومه 
خواهد فكري مقام رهبري پيرامون نقشه جامع علمي كشور بيان 

  .شد
پس از بررسي نقاط قوت نقشه و انتقـادات وارده از   ،در نهايت

سوي ساير انديشمندان، نويسندگان اين نوشتار پيشنهاداتي براي 
هاي بعدي نقشه ارائـه   بهبود نقشه در جهت غنابخشي به ويرايش

  نمايند. مي
  

  مروري بر مفاهيم پايه  -2
مقالـه   برخي از مفاهيم ضـروري جهـت ادامـه    ،در اين بخش

 ايـن  در مطروحـه  مطالب گيگسترد به توجه با. هد شدخوا مرور
جهـت   تعريـف نشـده و   رفتـه  كار به تخصصي واژگان كليهمقاله، 
  مقاله رجوع شود.به منابع انتهاي الزم است بيشتر  مطالعه

  تعريف نقشه و انواع نقشه -2-1
-علمـي اسـتنباط مـي   ترين مفاهيمي كه از نقشهيكي از رايج

هاي نقشهسنجي رواج دارد. كه در علم شود، همان مفهومي است
اي از كه نمونه شودمي سنجي قلمرو علم مربوط بهساختاري علوم 

. در ايـن قلمـرو، نقشـه    شـود آن در شكل شماره يك مشاهده مي
بعدي حوزه خاصي از علم براساس  دو بعدي يا سه اييعلمي بازنم

و سـنجي تجزيـه    در رويكرد علـم  همچنينانتشارات علمي است. 
هاي ترسيم اطالعات  روشعالوه بر  تحليل نقشه دانش يك حوزه،

گوناگون مثل تجزيه و تحليل شـبكه،   هاي تواند شامل موضوع مي
موضـوعات، تحليـل اسـتنادي و     شناسي، استخراج مفاهيم و زبان

  باشد. هاي علم و فناوري آن حوزه شاخص
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  ]5نمايي از نقشه علم مديريت شهري[ :1شكل 

  

 ،علمي دارنـد  ها از نقشه سنج اما در اين مقاله تعريفي كه علم
طبق تعريف منـدرج   جامع علمي كشور  نقشهبلكه  ؛مدنظر نيست

پويـا و   ،هماهنـگ  ،اي اسـت جـامع   مجموعـه در متن مصوب آن 
ها و راهبردها، ساختارها و  نگر، شامل مباني، اهداف، سياست آينده

هـاي   الزامات تحـول راهبـردي علـم و فنـاوري مبتنـي بـر ارزش      
اســالمي بــراي دســتيابي بــه اهــداف چشــم انــداز بيســت ســاله 

  ].6[3كشور
سه نظرات از مناسب است جامع علمي كشور   در تدوين نقشه

گذاري  كه از دانش سياست پژوهشگرانييكي،  شود؛گروه استفاده 
هـاي جهـان و    كه امروزه در دانشـگاه  -علم و فناوري برخوردارند 

 كـه  اشخاصي دوم، –. 4علمي در حد دكترا است  ايران يك رشته
  

اول در منطقه تاكيـد شـده اسـت.     كسب رتبه  در سند چشم انداز ايران، بر 3
-اول در علـم و فـن  احراز رتبه جامع، از   انداز نقشهچشمبخش در تفسيري كه 

اول رتبـه   هـاي علـم و فنـاوري   در اولويـت اگر كه  اين است ،آوري آورده شده
انداز كـافي اسـت، چـون شـما     همين براي ارضا شدن سند چشمو  كسب شود

هاي مختلف تفسير كنيد. شايد گفته شود مـا بايـد   صورت شايد اول بودن را به
هـاي  كشـور منطقـه اول شـويم. قسـمت     26ها در بين علوم و فناوري  در همه

 . ]2[گيردنشأت مي 1404داز ايران اند چشمنجامع كنوني از س مختلف نقشه

هـاي تهـران، تربيـت مـدرس و علـم و صـنعت،        در حال حاضـر در دانشـگاه   4
 

 مسـند  بـر  كشـور  سـطح  در و دارنـد  را كـار  ايـن   تجربـه  هاسال
 موضـوعات  در دانشـمند  كه كساني سوم،. اند بوده گذاري سياست
ستند؛ دانشـمندان علـوم انسـاني يـا مهندسـي و      ه مرتبط خاص

گـذاري علـم،    در منابع نظـري و عملـي سياسـت   ]. 2[پزشكي و...
هـا و ابزارهـا    ها، چـارچوب  اي از نظريه فناوري و نوآوري، مجموعه

پيشـنهاد  هاي ملي علـم، فنـاوري و نـوآوري     براي تدوين سياست
شـماره سـه    شـكل شماره دو برخي ابزارها و  شكل .]7[ستاشده

برنامه ملي توسعه علم، شناسي جهت تدوين يك چهارچوب روش
عنوان يك برنامه تحول در سطح كـالن و بـا    فناوري و نوآوري، به
عبـارت   كـه بـاطن آن   كنـد ارائه ميرشته اي،  روش پژوهش بين

 ت از تشخيص موقعيت فعلي و وضعيت مطلوب و سـپس ارائـه  اس
ــلِ   ــر كــردن ايــن شــكاف و در نهايــت تنزي ــراي پ تجويزهــايي ب

  آبشارگونه اين تجويزها تا سطوح عملياتي.

  

گذاري علم و فنـاوري در   دانشجويان مقطع دكتري مديريت با گرايش سياست
 هستند.حال تحصيل 
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  ]7[ي جامع علميها و ابزارهاي مرتبط با نقشه: حوزه2شكل 

  

  
  ]7[چهارچوبي مفروض براي تدوين نقشه جامع علمي :3شكل 

  
  مروري بر تجربيات ايران در برنامه علم و فناوري -2-2

ــا ســنگاپور و  كشــورها ــه ت ــادا گرفت ــادي از ژاپــن و كان ي زي
خـود  نقشه جامع علمي براي كشـور   مغولستان مبادرت به تدوين

تجربيات ايـران در برنامـه علـم و    بر  ،در اين مقاله .5]8اند[نموده
  .شده استاميركبير آغاز  شود كه از دوره ميمرور فناوري 

  

  10و  9، 7جهت دستيابي به تجربيـات برخـي كشـورهاي ديگـر بـه منـابع        5
 رجوع شود.

اي از اميركبير توجه خاصي به ترقي صنعت داشت و مجموعه
رشـد و   كار بست كه زمينه ها و تدابير را در اين زمينه بهسياست

ار توسعه صنعت را فراهم آورد. گرچه عمر كوتاه دولت وي ثمر كـ 
صـنعت   سياستي را جهت توسعه او را نارسيده گذاشت. وي بسته
  ]:11[هاي آن عبارتند از طراحي و پياده كرد كه سرفصل

 ؛(امنيت، كنترل فساد و...)هاي رونق بازار بسط زيرساخت 

 ؛اي از صناعات داخلي حمايت مالياتي و تعرفه 

 ؛تاسيس مراكز عرضه مصنوعات داخلي 

 ؛ايرانيكاران  تشويق صنعت 
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 ؛تاسيس مدرسه علمي و فني 

 كاران به ممالك مترقي اعزام صنعت. 

محرم سال  15در  ،1324پس از استقرار مشروطيت در سال 
قانوني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجـب   1329

بـه  جهـت تحصـيل   آموز از طريق امتحان انتخاب و  دانش 30آن 
دانش آمـوز شـركت    140 ند. در اين امتحاندش مياروپا فرستاده 

ه.ق بـه   1229نفر از ميان آنها انتخـاب و در سـال    30كردند كه 
 كتاب تاريخ علـم در  آنچنان كه معتمدي در فرانسه اعزام شدند.

الذكر پنج اعزام بـه خـارج   دارد تا قبل از اعزام فوقبيان مي ايران
عباس ميرزا آغاز شده  ها از دورهاعزاماين  .صورت پذيرفته بودنيز 
 ]. 12بود[

شـود  ريـزي در ايـران مشـاهده مـي    آنچه كه در تاريخ برنامـه 
هايي در بخش آموزش و پرورش است. بـه اعتقـاد نفيسـي    تالش

با تصويب قـانون تعليمـات اجبـاري، اولـين      1332شايد در سال 
ريـزي كـه   ؛ يعني برنامـه است شدهبرنامه به معناي واقعي تدوين 

ها و راهكارها در ها، سياستو منابع دارد و محدوديتهدف، مدت 
مطالعـات مهندسـين مشـاور     ،آن مشخص شده اسـت. گـام دوم  

است كه حاوي گزارش روشني از وضعيت آموزش  »ماوراي بحار«
ريـزي در تهيـه   اولين شيوة برنامه است. 1327و پرورش در سال 
 را آن ،وعاكنون در ادبيات موضـ  مهاي است كه اين گزارش، شيوه

طـي  . ايـن مطالعـه كـه    شناسندبه نام روش مطالعات بخشي مي
كلـي، كـالن و تحليلـي از     ،انجـام يافتـه   1327-1328هاي  سال

 هوضعيت آموزش و پـرورش اسـت و براسـاس آن، مسـائل عمـد     
آموزش و پرورش در آن زمان شناسايي و چند پروژه تعريف شده 

چهارم و پنجم قبـل از   هاي عمرانياست. به اعتقاد نفيسي برنامه
انقالب و برنامه اول و دوم توسعه بعـد از انقـالب نيـز كـه بخـش      

هـا، خـط    آموزش دارند داراي چهار ركن شامل اهـداف، سياسـت  
ها و اقدامات اجرايي يا اعتبارات برنامه هستند؛ اما بين ايـن   مشي

چهار ركن ارتباط منطقي وجود نـدارد. پـس از پيـروزي انقـالب     
اي بـه نـام    تين تالش در اين زمينـه، تـدوين برنامـه   اسالمي نخس

بود. در برنامـه   1362فرهنگ، تحقيقات و تعليمات عاليه در سال 
اول و دوم توسعه نيز صرفاً بخش آموزش مورد توجه قرار گرفـت.  

هـاي   در اين مقطع تدوين برنامه ملي تحقيقات و تعيـين اولويـت  
علمـي كشـور از    هـاي  وسيله شـوراي پـژوهش    تحقيقاتي كشور به

) 1380-1384شود. در برنامه سوم توسعه( اقدامات مهم تلقي مي
آموزش فراتر رفت و قلمـرو پـژوهش را    هها از محدوددايره برنامه

مجمع تشخيص مصـلحت نظـام،    1383در سال  نيز در برگرفت.
هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور را در  سياست

 13مرجـع شـماره   صـويب رسـاند كـه در    بند بـه ت  25ماده و  4

تشريح شده است. در برنامه چهارم توسعه با گسترش اين بخـش  
نام توسعه دانايي مشتمل بر آموزش، پـژوهش و    فصل مستقلي به

هايي جديد مانند نظام ملي نوآوري وارد  بيني و ايده فناوري پيش
قالب ها و مراكز علمي در  برنامه شد و تالش شد استقالل دانشگاه

 ]. 14به آنها بازگردانده شود[ 49 هاختيارات ماد

انداز، برخي مطالعات عمومي پيش از تدوين سند چشم اصوال
يـا مطالعـات   علمـي    مطالعات توسـعه  مانند شد؛باره انجام   در اين

سـفارش  و بـه  علـوم   توسعه فناوري كه به ترتيـب توسـط وزارت  
بود. اما بعد از وزارت علوم توسط يك شركت خصوصي انجام شده 

گـذاري مشخصـي را در    انداز مطرح شد و هدفكه سند چشم اين
تا  83هاي كشور ترسيم كرد، سه سند مرتبط با اين سند در سال

پـژوهش و فنـاوري، دوم سـند      منتشر شد. اول، سند توسـعه  85
طـور   ملي تمهيد شرايط جذب و استفاده بهينه از نخبگان كه بـه 

  و سـوم، سـند ملـي توسـعه     گوينـد ن خالصه به آن سند نخبگـا 
  ].2آموزش عالي[

نجـام شـد. بنـابراين    سـاله ا  اين اسـناد بـا فـرض پـنج     هر سه
. در يـاد كـرد  نقشه جـامع علمـي كشـور     عنوان توان از آن به   نمي
 -اف -آر، سند اولانجام شد.  نيزدو كار ديگر  86تا  85هاي سال
كـه بـه    است ورنقشه جامع علمي كش )پيشنهاديه پروژه(هاي 6پي

بايـد   ،جامع علمي كشور نقشه براي نگارش موضوعاتي مثل اينكه
 ؟ چـه عنـاويني مطـرح اسـت؟ روش    پرداخته شودبه چه مسائلي 

  نقشـه  نگارشهاي رسيدن به نقشه جامع چه بايد باشد؟ سياست
نوشـتن  بـراي  اي  مقدمـه  هـا  فعاليت  بايد باشد؟ اين گونهجامع چ

. اين مجموعه در پانزده شود مي بعديهاي  نقشه توسط كارشناس
انجام شد. سند  86و  85هاي  صفحه در سال 700مجلد و حدود 

  مدت توسعه دوم مشخصاً در ارتباط با نقشه جامع بود؛ سند كوتاه
 ؛ه به موازات سند قبلي در وزارت علوم تدوين شـد كعلمي كشور 

له بايد جامع طول بكشد و در اين فاص  دليل كه شايد نقشه اين هب
 در سال اول ها تالش  . اينموجود باشدبراي علم و فناوري سندي 

. صورت گرفـت  ي نظامرهبر مطرح شدن بحث سند جامع توسط
هاي مختلـف اجرايـي و دانشـگاهي     اين دو سند نيز گروه  در تهيه

پي تاكيـدات مكـرر مقـام    در و  86در سال ]. 2[همكاري داشتند
 يبـه شـورا   يانقالب فرهنگـ  يعال ياين كار توسط شورا رهبري،
 يهـا سرعت بحث نقشه را در گـروه  واگذار شد. شورا به  يتخصص
  چهـارم نقشـه    و نسخه نمود يبندگانه جلو برد و آن را جمع شش

و  بود. اين سند حدود بيست صفحه شدكشور آماده  يجامع علم
ايـن  ]. 2[شـت سند پشتيبان دا نيزو پنج هزار صفحه  يحدود س
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پژوهـي و   كـه آينـده   بـود را تا حد زيادي طي كرده  فرآيند ،سند
شد و از نظـر روشـمندي،    ترسيم وضعيت كنوني و... را شامل مي

تـر  كامـل  سـت توان ؛ البته ميردك ها را تا حدي اقناع مي كارشناس
شود. سند ديگري كه به موازات اين نقشه و توسط معاونت علمي 

-هند صد صفح، يك سبود جمهوري تنظيم شده فناوري رياستو 
در سـند نقشـه جـامع علمـي      هايي از آن عمـال اي بود كه بخش
توسـط وزارت   نيزدر كنار اينها مطالعات ديگري  .كشور ادغام شد

  در فضاي نقشه وتحول معروف است   علوم انجام شد كه به برنامه
حـدود   در وزارت علوم نيـز جامع علمي كشور حركت كرده است. 

كـه در راسـتاي    رسـيد انجام به و نُه پروژه  تشكيل شدده كميته 
كنـد.   تحـول را ارائـه مـي     رنامـه بانـداز،  عملياتي شدن سند چشم

طـور   ، برنامه تحـول را بـه  اي از اختالفات پارهوزارت علوم به دليل 
 ييمنظور نها به]. 2[بودنموده   به موازات اين سند تهيهو مستقل 

 ليـ ذ يا تـه يه كمكشـور، مقـرر شـد كـ     يجامع علم  كردن نقشه
فـوق را    دو نقشـه  قيـ تلف تيمسئول يانقالب فرهنگ يعال يشورا

انجاميـد و  طـول  به  1388تا سال  تهيكم ني. كار ارديبرعهده بگ
آمـاده   يرهبر يينها دييحاصل به منظور تأ يقيتلف  باالخره نسخه

 موجـود  يهـا  يابهامات و ناسازگار ،نواقص ليه دلبنقشه  نياشد. 
 ،يسـ يو پس از بازنو شدعودت داده . مجدداً به شورا گرديدن دييتأ

تا اواسط سـال   نديفرا نيا .برسد بيشورا به تصو يدر صحن اصل
سه نسـخه نقشـه    1389تا سال  ني. بنابراديامبه طول انج 1389

 يينهـا  دييـ به تأ كدام چيشد كه ه نيتدو يشنهاديپ يجامع علم
مركـز   مرتبط بـا هاي يكي از مجموعه ،ديگر سوياز  .]15[دينرس

از مطالعـات  رياست جمهوري، كه  يو نوآور يفناور يها يهمكار
نظام علـم و   يگذار استيس  آن نهاد درباره  ساله نيو تجارب چند

  نـانو و سـند جـامع توسـعه     يفناور  سند توسعه نيو تدو يفناور
هـا و از جملـه در    بخـش  يو در برخ برد ياطالعات بهره م يفناور

ـ  ينظـام علـم و فنـاور    يمل يها تياولو نيكارگروه تدو  نيدر اول
 نيـ كـه از ا  رسـيد  يبنـد  جمـع به اين  ،مشاركت داشت زينقشه ن

 ايـن  بر نخواهد آمـد كـه مطلـوب باشـد. لـذا در      يمحصول قيتلف
منـد   و نظـام  ليـ تكم هايي جهـت  تالش 1388از سال و   مجموعه

 در قالـب  ،يعلم و فنـاور  يگذار استيدر حوزه س داتيتول نكرد
اي كـه   . طـي جلسـه  انجام شـد  يشنهاديپ يجامع علم  نقشه كي

گـروه   تشكيل شد، ايـن  ي عالي انقالب فرهنگيشورا ريدبتوسط 
ارائـه   در صـحن شـورا  خود را در مورد نقشه  يها دگاهينقدها و د

متعـدد،   يهـا  تيـ كـالن، اولو  يفقدان معمـار  ،جلسه ني. در اداد
حل  ارائه راه يها به جا تكرار خواسته نده،ينقشه به آ فيوظا  احاله

نقـدها   نيتـر  عنـوان مهـم   راهبردها بـه  انيو مشخص نبودن متول

خـود را بـراي   موافقـت   يجمهـور  ت سـ اري . همچنـين شدمطرح 
ـ  يمتشكل از سه نفر اعضا يكارگروهتشكيل    نقشـه  نيتـدو  ميت

 يسـ يمنظـور بازنو  ، بـه نـامبرده مجموعـه   يشورا و دو نفر از اعضا
 حـدود  يكارگروه شكل گرفت و ط ني. ااعالم نمودندامع نقشه ج
 ني. همچنـ شـد نقشه تمام  يسيفشرده، بازنو يبا جلساتو دو ماه 

نقشـه در   بيشورا كـه تصـو   يتا در جلسات رسم ه شداجازه داد
دفاع از  يبرا  مجموعهاين از  يا ندهينما گرفت، يدستور كار قرار م

الزم به ذكر اسـت كـه در    البته .مباحث نقشه حضور داشته باشد
 يهـا  جامع(ارزش  كارگروه، سه فصل اول نقشهاين  ليتشك خيتار
و  ،ينقشـه، وضـع مطلـوب علـم و فنـاور      ينظر يو الگو نياديبن

شده بود و امكان  بيطور كامل تصو ) بهيعلم و فناور يها تياولو
 لـيكن نقشـه وجـود نداشـت،     يمنظور اصـالح معمـار   بازگشت به

چهـارچوب  «و  »يراهبردها و اقـدامات ملـ  «در فصول  ياصالحات
صــورت  »يملــ يهــا تيــاولو«در فصــل  يو تــا حــدود »ينهــاد

 يبـرا  يسـازوكار  جادياز وجوه مهم اصالح نقشه، ا يكي .پذيرفت
مقـرر   يآن بود كه در متن سند نقشه جامع علمـ  يضمانت اجرا

 يعـال  يشورا ليذ »يجامع علم  نقشه ياجرا يستاد راهبر«شد 
و  يدست نيياسناد پا نيتدو  فهيشود و وظ ليتشك ينقالب فرهنگا

را برعهده  يو فناور يمختلف نظام علم يادهانه انيكار م ميتقس
   .]15[رديگ

و  اريكشـور پـس از تـالش بسـ     يجامع علمـ  حال نقشهره به
نظـر   هزار استاد دانشـگاه و حـوزه و صـاحب    دو از شيمشاركت ب

ــمند،ياند ــز علمــ  800 ش ــاتيتحق يمرك ــزار ،يق ــزار  6 يبرگ ه
 ،يسـاعت كـار كارشناسـ   /هـزار نفـر   300ساعت جلسه، انجام نفر/

 بانيهـزار صـفحه اسـناد پشـت     51جلسه به همـراه   61 يبرگزار
بـا حضـور    89اسفند ماه سال  17شنبه  روز سه نقشه .شد ميتنظ

ـ  سيرئ ،نژاد يدكتر محمود احمد  يعـال  يشـورا  سيجمهور و رئ
ي و سـاير  انقـالب فرهنگـ   يعـال  يشـورا  ياعضا ،يانقالب فرهنگ

در  شـد.  ييرونمـا  انـدركاران تـدوين نقشـه    انديشمندان و دسـت 
نقشه جامع اجراي  يقائم مقام ستاد راهبر(انيانككب دكتر ،نهايت
 يآغاز اجـرا  يدار برا تياولو ياقدام مل 15 نيياز تع )كشور يعلم

اعالن نمود، وي . همچنين خبر داد 91در سال  ينقشه جامع علم
دار را  تيــاقــدام اولو 15 ياقــدام ملــ 46 انيــاز م يســتاد راهبــر

هـا   و بـه دسـتگاه   يبنـد  از آنها زمان يانتخاب كرده است كه برخ
ابالغ شده و از آنها گـزارش خواسـته شـده اسـت و مرتـب رصـد       

  :استبه شرح زير  داراولويت اقدامات اين .]16[شود يم
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  دار، منتخب از نقشه جامع علمي: پانزده اقدام ملي اولويت1جدول 

يف
رد

 

شماره 
 اقدام

 اقدام منتخب نقشه جامع علمي كشور

 هاي مربوطه هاي ملي و نظارت و ارزيابي تصويب و ابالغ برنامهگذاري اجرايي، اجرايي كردن نقشه جامع علمي،  وكار الزم براي سياست   طراحي ساز 1 1,1,1

 علم و فناوري هايجاد هماهنگي و انسجام بين نهادهاي ذيربط در علم و فناوري و تكميل نهادهاي مرتبط با چرخ 2 2,1,1

 هاي نقشه جامع ها درجهت تحقق اهداف و شاخص پژوهش هاي دولتي و الزام آنها به تامين منابع موردنياز ها و شركت دهي بودجه دستگاه سامان 3 16,7,1

 فهم هاي رسانه ملي به موضوعات علمي و فناوري با زبان ساده و عامه اختصاص بخش مهمي از برنامه 4 9,7,2

5 10,7,2 
انديشي و  هاي آزاد كرسيهاي عمومي با موضوعات تخصصي در حوزه علم و فناوري و حمايت از طراحي و اجراي مناظرات علمي در رسانه

 پردازي و نقد و مناظره نظريه

6 6,2,3 
رساني درمورد  دهي به محصوالت و خدمات داخلي در خريدهاي دولتي، اطالع ويژه از طريق اولويت حمايت از بازارسازي براي محصوالت نوآورانه به

 منظور توسعه صادرات مناطق آزاد به هاي علمي نوآور داخلي در نيازهاي آينده آنها و حمايت از استقرار شركت

7 7,3,3 
بنيان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بيمه و رفع موانع استقرار آنها در هاي دانشاندازي و فعاليت شركتتسهيل مراحل راه

 شهرها

 )ISCجهان اسالم (دهي انتشارات علمي و تقويت پايگاه استنادي علوم  بندي و سامان رتبه 8 4,2,4

 گذاري و نظارت و اجرا سياست بخشي در سطوح منظور هماهنگي و انسجام استقرار نظام سنجش و پذيرش دانشجو در آموزش عالي كشور به 9 6,2

1014,3,6 
علمي آنها  همتناسب با رتبهاي مختلف علمي  ها در مقاطع و حوزه  هاي محيطي و اقتضائات اجتماعي و تنظيم ظرفيت دانشگاه رصد دائمي ظرفيت

 و نيازهاي حال و آينده براساس اصول و مالحظات آمايش سرزمين

 آموزان گري در دانش هنري و مهارتي و تربيت تفكر منطقي و عقالني و روحيه جستجو ،هاي علمي وكارهاي الزم براي رشد خالقيتايجاد ساز 1137,7,6

سازي  هاي علمي، صنعتي و اجرايي، شفاف ها، دستگاه و تعيين جايگاه تشكيالتي مناسب آنها بين وزارتخانهبندي مؤسسات پژوهشي ارزيابي و دسته 121
 ماموريت آنها

132,1,7 
هاي مربوطه و تقليل انجام  هاي اجرايي با رويكرد تمركز بر حل مسائل و رفع نيازهاي دستگاه ارتقاي كارآمدي مراكز پژوهشي وابسته به دستگاه

 هاي پژوهشي قابل اجرا در ساير مراكز پژوهشي و دانشگاهي فعاليت

144,5,8 
هاي  هاي رفاهي ايشان و فعاليت تمام وقت دانشجويان دوره دكتري با تأمين هزينهحمايت از فعاليت تمام وقت اعضاي هيئت علمي با تأمين هزينه

 تحصيلي و معيشتي ايشان با نظارت استادان راهنما

 هاي پژوهشي ايشان با نظارت استادان راهنما ها و فعاليت نامه پژوهانه براي دانشجويان تحصيالت تكميلي در جهت حمايت از پاياناختصاص   155,5,8

  
 ،دارپس از تصويب نقشه و ابـالغ پـانزده اقـدام ملـي اولويـت     

از وفناوري ادامه داشته كـه  گذاري علم ها در جهت سياستتالش
پنجم و نيز  سالهپنج توان به بخش مربوطه در برنامهآن جمله مي
  د.نموفناوري اشاره  و هاي كلي نظام در علمابالغ سياست

  ديني علم مفهوم و فكري شناسي جريان بر مروري -2-3
ه پايـ  بـر  كشـور  فناوري و علم نظام ارزشي از آنجا كه، مباني

 علمـي  جـامع ه نقشـ  پشتيبان اسناد هدر مجموع كه نظري مباني
ـ  به و استوار است شده، ارائه كشور  حركـت  بـر  حـاكم  روحه مثاب
 و هـا  اولويـت  و نظام هاي گيري جهت هكنند مشخص كشور، علمي

 فنـاوري  و پـژوهش  پرورش، هاي آموزش، عرصه در نبايدها و بايد
كننـدگان نقشـه در بـاب علـم دينـي       است، درك ديدگاه تنظـيم 

 عرصـه  در غـرب  بـودن  پيشرو به توجه با رسد. نظر مي ضروري به
 مفهـوم  و عرصـه  بـه  ورود اخير، هايدهه ظرف ها فناوري و علوم
 .اسـت  مدرنيتـه  و ديـن  بـين  رابطـه  تعريـف  از ناگزير ديني علم

سازگاري ديـن و مدرنيتـه يـا     دغدغه وجودمبناي  پناه، برخسرو
 4 شـماره  در شـكل  كـه عدم وجود اين دغدغـه، تفكيـك زيـر را    

 انجـام  معاصـر  ايران فكري هايگروه بين ،داده شده است شينما
  .]17[داد
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  ]17فكري ايران معاصر[ شناسيجريان :4شكل 

  
 فرهنگسـتان  تلقـي  مثال كه بود متوجه كامال بايد مبنا اين با
 علـم  مفهـوم  از) تصـوير  راسـت سمت  گوشه(در قم اسالمي علوم
 بـا  گـراي جريان روشنفكري ديني اجتهـادي سـنت   تلقي با ديني

 مكتب تلقي با دو هر و) تصوير وسط(در مطهري شهيد شاخصيت
) متفـاوت اسـت.   4شـكل شـماره    چـپ  سمت گوشه (درتفكيك

را ممتنع  ينياصوال علم د ،سكوالر يفكرنروش انيجرهرچند كه 
 ايـن  پيرامـون  گفـتن  سـخن  البته ؛]18[دانديم تحقق رقابليو غ

 كه است نيا سندگانينو درك. طلبدمي ايجداگانه مجال موضوع
-ميتنظـ  عمِل مبناي گراتحول اجتهاديِ ديني وشنفكريجريان ر
 در نيـز  ما لذا و استگرفتهباب علم ديني قرار  در نقشه كنندگانِ

 ميخـواه  نقشه ينقاد به ميپارادا نيا چارچوب در يآت يهابخش
  . 7ميپوشيمچشم  بيرق يهاميپارادا از و پرداخت

جـامع   پيرامون نقشه انقالب رهبرمروري بر نظرات  -2-4
  علمي كشور

كه  ييها سرفصل نيتر بارها به مهمابتدا از همان نظام رهبري 
منظور نقد  . بهنمودنداشاره  ،نقشه به آن پرداخته شود نيدر ا ديبا

  

بحـث علـم   در بخش چهارم اين مقاله به اين نكته اشاره خـواهيم كـرد كـه     7
 نسـبت  مختلفـي  هايمحل اختالف است و درك يرانياديني بين انديشمندان 

 را معاصر فكري هايخسروپناه از جريان يبندميتقس اگر لذا .دارد وجود آن به
 پيوستار وسط در تقريباً ما روي پيش ينقشه كه كنيم اذعان بايستي بپذيريم،

  .است متعادل و گنجدمي ايشان توسط شده طرح
 .مطالعه نماييد را 19ماره مرجع شپيرامون نظريات مختلف در باب علم ديني 

 

 نقشه نيتا چه اندازه در تدو”كه  ديپرس انياز متول دينقشه با نيا
  ].20[”موارد محقق شده است؟ نيكشور ا يراه علم
نقشـه جـامع    ميبـدان  ديـ با"؛ علوم گوناگون گاهيجا نييتع

 نيـ كدام علم؟ به چـه انـدازه؟ در كجـاى ا    ست؟يعلمى كشور چ
ورزشـكارى كـه فقـط     كيـ نباشد كه مثل  نجورينقشه جا دارد؟ ا
 كيـ اش مثـل   و شانه نهيس ،كه پا يدر حالكند،  يروى بازو كار م

ورزشكار فقط كـارِ   كيندارد.  اى دهيفا ن،ي! اميآدم الغر است، باش
 اى دهيـ قدرتى نداشته باشـد، فا  چيهاى او ه اندام  هيبق بكند، نهيس

 علـوم  هـاى  رشـته  از بخشـى  در مـا  ..متناسـب باشـد.   ديندارد. با
جلـوتر از كسـانى    لـى ي. خميهسـت  ادنيـ  از جلـوتر  ها قرن انسانى،

. نـد يآ سرآمد به حساب مى ايرشته در دن نيكه امروز در ا ميهست
هـاى گونـاگون علـوم انسـانى؛      در رشته م؟يرا دنبال نكن نهايا چرا
. بعضى از علـوم  ميدارزيادي هنر، ما سابقه  خ،يفلسفه، تار ات،يادب

هم هست كه اگرچه از غرب آمده، امـا اگـر درسـت     گريانسانى د
ى يـ گرا و تجربـه  تيـ كه عبـارت از عقالن  آن هيرمايخم م،يدقت كن

 تىخرافـا  اروپـاى . اسـت  اسـالمى  – رانـى ياست، از تفكـر و روح ا 
روانشناســى و  ،تيريمــد ،اقتصــاد ،شناســى ســتيتوانســت ز ينمــ

سـوغات تفكـر    ن،يـ كنـد. ا  ميشكل تنظـ  نيشناسى را به ا جامعه
اسـالمى بـود    رانيا هعمدطور  بهى شرق و يگرا و تجربه ىيگرا علم

 نيـ تحول منتهى شد. به هر حـال، در ا  نيكه رفت در آنجا و به ا
و خودمـان   ميجلو ببر اخودمان ر ديبا م،يكه عقب هست ىيزهايچ

بزرگـى   اريهـاى بسـ   انيى زيگرا . ترجمهميترجمه نكن م؛يابداع كن
الزمـى اسـت:    زِيـ نقشه جـامع علمـى، چ   ن،نابراي... ببراى ما دارد
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علوم گونـاگون، هركـدام؛ مقـدار دانشـجو، نـوع دانشـجو،        گاهيجا
 ديـ با نهـا اي گونـاگون؛  منـاطق  – پسر دختر، – انيجنس دانشجو
  ].20["ميبكن ميخواه يكار م چه ميما بدان ؛روشن بشود

  مسـئله "؛ قطع شده علم و فنـاورى  يها رهيزنج ليتكم
است كه من  ىيزهاچي ءجز و اختراعات قاتيكاربردى كردن تحق

 كيـ در  م،يبكن قاتىيتحق كيدارم. ما ممكن است  هيتك ي آنرو
در  نيـ به جاهاى خوبى هم محقق ما برسـد؛ امـا ا   غاتىيپروژه تبل

باشـد؛   تهوضع كشور، در جهت رشد و توسعه كشور نقشى نداشـ 
 ميمـان را بتـوان   علم ديشود. ما با لينتواند به ثروت ملى تبد عنىي

الزم  زىير تالش الزم دارد، برنامه ن،ي. اميكن ليبه ثروت ملى تبد
 همـان  در بـاز  كه –هست نياى در كنار ا نكته كيدارد. آن وقت 

علم و فناورى   رهيزنج دباي ما كه –ردگي مى قرار علمى جامع  نقشه
قطـع شـده    رهيزنج نيى از ايجاها كيكه گاهى  م،يكن ليتكم ار

واقعى درست بشود و علم بتوانـد از همـه    ديخط تول كياست، تا 
  ].20["جهات به اهداف خودش برسد

نگـاه بـه    كي"ي؛ علم يها توازن و تعادل در رشته جاديا
دهنده نداشتن نقشه جـامع   ها، نشان         كلى علمى در دانشگاه          برنامه

افراد آورم و          دست مى ها من به كه در گزارش طورى علمى است. آن
 ميدهنـد، تقسـ   يدانشگاهى و مسئول به ما اطالع مـ  ،خبره ،آگاه

 ميتقسـ  كيـ هـاى گونـاگون علمـى،             رشـته  زىيـ ر         توان در برنامه
ى مـا  يجاهـا  كيـ  .سـت يكشور ن ازيو منطبق با ن حيصح ،عادالنه

حركتـى مشـاهده    ى اصـال يجاها كي م،يدار رىيرشدهاى چشمگ
ناشى از نبـود نقشـه جـامع علمـى      نيا .غلط است نيشود! ا ينم

مغتـنم   م،يبكنـ  شرفتياى ما پ         است. درست است كه در هر رشته
ها سـال در دوران           هاى متمادى، ده است و براى كشور ما كه سال

از كاروان علمى بشر عقـب مانـده اسـت، هـر      ت،يطواغ تيحاكم
هاى علمى  شرفتيپ واز ثمرات علم  زىيمان به هر چ ى دستيجا

 ميخـواه  ياما اگر م ست؛ين دىيترد نيبند شد، مغتنم است؛ در ا
كند و علم در كشور  دايعلمى به معناى واقعى كلمه پ          كشور رتبه

 در چـه  –هاى گونـاگون علمـى           در رشته ستىيبشود، ما با نهينهاد
 وو واقعــى  حصــحي تعــادل و تــوازن –پــژوهش در چــه آمــوزش،
  ].20["ماست ازهاىيجزو ن نيا م؛يبكن جادياى ا         عادالنه
جـامع    از آنكه نقشه بعد"؛ نقشه نينظام مهندسى ا جاديا

 رد؛يانجام بگ ستىيهم با گرىيو فراهم شد، كارهاى د هيعلمى ته
جامع علمى    نقشه لينقشه، تبد نينظام مهندسى ا جادياز جمله: ا

 مانكـاران يهـا بـه پ   پـروژه  نيـ ى علمى و سپردن ا به صدها پروژه
قاتى يو مراكز تحق ديها و اسات دانشگاه نيهم :كه عبارتند از نىيام

  ].20["ها دانشگاه
نظارت بـر    شبكه جاديا"؛ علمى شرفتينظارت بر پ  شبكه 

كردن اسـتاد، دانشـجو،    ريعلمى؛ حسن اجراء و درگ شرفتيپ نيا
علمـى،   شـرفت يپ  نهيدر زم دنديپرس اندانشجوي حاال كه –محقق

  طرح مهندسى نقشـه  نيدر ا ديبا حتما ها ناي –ستيما چ فيتكل
كنـد؛ هـر    فاءينقش ا تواند يشود. هر دانشجو م دهيجامع علمى د

 فاينقش ا تواند يهر كارگاه آموزشى م قاتى،ياز مراكز تحق مركزى
 نيكار چند ساله است. ا كي ني. بنابراتوانند يهم م ديكند و اسات

سـتى يبا ديتمام، با ام رىيگيت، با پكار چند ساله با شدت، با حد 
روزى  نـا يقي. ديخواهـد رسـ   جىيشـاءاللَّه بـه نتـا    دنبال شود و ان

هـاى   دانشـگاه  افتنيعلمى  تيمرجع دينيبب اكه شم ديخواهد رس
 لـى يخ سـت؛ يدور از دسترسـى ن  زيـ چ رانيـ و دانشمندان ا رانيا

مـن   د؛يـ د ديـ را خواه نيا نايقيها  به شماست. شما جوان كينزد
  ].20["ندارم دىيترد

 جـاد يا شـنهاد يپ"؛ جامع علمى  نقشه شرفتيپ  رصدخانه
 كردنـد؛ كـامال   مطـرح  نقشـه جـامع علمـى را    شرفتيرصدخانه پ

دارد،  ى الزميـ اجرا  جامع علمـى، هـم برنامـه     درست است. نقشه
چقدر كـار   مينيبب نكهاي براى اى رصدخانه –شانيا رتعبي به –هم
  ].20["منحرف نشود، متوقف نشود مهتا برنا رود، يم شيپ

دارد بـه   اجيجامع علمى احت  نقشه"ي؛ ساز ياتيعمل تيقابل
هـاى دولتـى    دسـتگاه  نيمسـئول  سـتى يى. بايـ ى اجرا برنامـه  كي

جامع علمى بتواند   نقشه نياى را طراحى كنند تا ا برنامه ننديبنش
 ان،يـ از آقا كـى يكند. به قـول   دايشود و تحقق پ ادهيو پ اتىيعمل

 م،ينكنـ بعـد منتشـرش    م،يكن دينباشد كه ما علم را تول نيفقط ا
ــذار ــ  ميبگ ــتفاده نكن ــار، از آن اس ــبا م؛يكن ــاز ا دي ــتفاده  ني اس

  ].20["ميكن
و  ايـ پو ،زنده ستىيجامع علمى با  نقشه"؛ روز و به ايپو، زنده

متمـادى   انيبـراى سـال   زىيـ چ كيـ  ميخواه يروز باشد. ما نم به
پـنج   گر،يمال امروز است. اى بسا تا سه سال د نيا م؛يدرست كن

بخشـى از   مياى بشود كه مجبـور شـو   به گونه تيوضع گريسال د
و  ايـ پو ،زنـده  ديـ . نقشـه با ميبكنـ  ديبا م؛يجا كن نقشه را جابه نيا

  ].20["معنا باشند نيمراقب ا دياى با عده كيروز باشد؛  به
توسعه منطبق بـر نقشـه جـامع      پنج ساله هاى برنامه 
آنچه كه مربـوط بـه     نهيتوسعه در زم  پنج ساله هاى برنامهي: علم

جامع علمـى    بر طبق نقشه قايدق ديدانش و آموزش عالى است، با
  از نقشـه  سـتى يهـاى توسـعه با   شود. برنامه زىير طراحى و برنامه
سـازوكار   نيكند. همچنـ  تيبخش خاص تبع نيجامع علمى در ا

  ].20[شدقوى هم براى نظارت وجود داشته با
از رهبـري نظـام   ، انتظـارات  1388در انتهاي سال  نگاهداري

  ]:1در محورهاي زير خالصه كرد[ راجامع علمي كشور  نقشه
 نظام اسالمي؛ هسرمايترين  عنوان مهم علم به  
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 فرآيندي بودن رشد علمي از دبستان تا باالترين مدارج علمي؛  
 ايجاد روحيه دليري براي عبور از موانع؛  
 تبعيت عزت اقتصادي و عزت سياسي از عزت علمي؛  
 ضرورت رسيدن به مرجعيت علمي در دنيا؛  
      هكمك نقشه جامع علمي به تحقـق چشـم انـداز بيسـت سـال 

  نظام؛
 اي علمي كشور؛ه ن ميان رشتهايجاد تواز  
 افزايش رشد كيفي در كنار رشد كمي؛  
 ها و مراكز تحقيقاتي؛ سودمند بودن افزايش دانشگاه  
 ضرورت رسيدن به رتبة اول علمي در منطقه؛  
 دار و منظم  هاي زمان ريزي تعيين راهبردهاي عملياتي و برنامه

  در نقشه جامع؛
 افزايش دانشجويان تحصيالت تكميلي؛  
   كاربردي كردن پروژه هاي تحقيقاتي در جهت توسعه و رشـد

  كشور؛
    ــع و مشــكالت و ــع موان ــوم انســاني و رف ــه عل ــژه ب توجــه وي

  هاي پيش روي آن؛ آسيب
 تبديل علم به ثروت ملي؛  
 .ايجاد شبكه نظارت بر پيشرفت علمي و حسن اجراي نقشه  
  

  نقاط قوت نقشه  -3
  از:از نظر سوزنچي عبارتند نقشه  نقاط قوت

  از آراء  يريـ گ و بـا بهـره   يصـورت جمعـ   تالش شده تا كار بـه
  ؛نظران مختلف انجام شود صاحب

  ـ  ياز فضـا  يبه خوب »يو ارزش ينظر يمبان«در قسمت  يغرب
به  يحاكم بر مفهوم علم خارج شده و مباحث براساس نگاه اسالم

  ؛است دهيعلم و انسان مطرح گرد
 ستيانداز ب چشم خصوصا ياثر به اسناد باالدست نيا نيدر تدو 

  ؛ساله كشور توجه شده است
 ش شـده  تـال  انيبسنده نشده، بلكه در پا اتيكل انيبه صرف ب
   ؛ارائه شود زين ياتيعمل يشنهادهايپ
    يعنـ يگرفتـه شـده اسـت،     يارتباط دانشـگاه و صـنعت جـد 

ــا توجــه بــه ن ينقشــه جــامع علمــ يطراحــ كشــور در  يازهــايب
 .و توسعه انجام شده است يمختلف فناور يها عرصه

صـورت   برخي ديگر از نقـاط مثبـت قابـل ذكـر در نقشـه بـه      
  وار چنين است؛فهرست

مدنظر قرار معنوي و اخالقي  ،هاي ديني شاخصدر اين نقشه 
صورت مستقيم و غيرمستقيم بر  رود به اميد ميگرفته شده است. 

دستاوردهاي نقشـه مـوثر باشـد و حتـي اميـد تـاثيرات مـاوراي        

طبيعي(مانند ازدياد بركت دانـشِ اهـل علـم) نيـز در آن هسـت.      
نهادهايي كه تغييرات  مسير توسعه علمي كشور بهوابسته نكردن 

از ديگـر   ،شان) زياد اسـت واسطه ماهيت سياسي مديريتي آنان(به
  نقاط قوت اين نقشه است.

در بين دانشگاهيان دانشگاه  1388بهمن ماه رهبري نظام در 
 فرهنگـي  نگـاه  يـك  علـم  بـه  صـحيح  نگاه": فرمودند تهران بيان

  ."8است

به نظر صاحبان اين سطور اين موضوع در بندهاي مختلفي از 
نقشه مورد توجه قرار گرفته است. البته نبايد از اين موضوع غافل 
شد كه مهندسي فرهنگ عمومي كشور موضـوع سـند ديگـري از    

  شوراي عالي انقالب فرهنگي است.
ركـت  حبينـي و   شتوانه اصلي يك جهـان پمردم كه  در صورتي

 علمي بايد در نقشهاين موضوع  باشد،اجتماعي در شعارها مطرح 
عمومي كردن علم  مولفان مقاله،]. به نظر 1[نيز مدنظر قرار گيرد

توان است(از جمله ميو فناوري تا حدي در نقشه ملحوظ گرديده
اشـاره   9باالخص اقـدام   آن هايو زير مجموعه 2به راهبرد كالن 

  نمود).
در نقشه جامع علمي كشور تالش شـده بـر مبـاني ارزشـي و     

و  هـاي علمـي   نمونـه  ،هـا  نظريـه  ،بومي كشور، تجربيـات گذشـته  
مفـاهيمي  همچنـين   ؛صورت همزمان تكيه شـود  تجارب عملي به

مانند وقف و حركت جهادي در نظام علـم و فنـاوري از نظـر دور    
و بازسـازي تمـدن    يارتباط با كشـورهاي اسـالم  است و به نمانده

  .استشده توجهاسالمي 
 در اين سند به تربيت در كنار تعليم و به مهارت در كنار علم

 .استنقشه  است كه حاكي از جامعيت نسبيتوجه شده
  

  هايي براي بهبود نقشه فرصت -4
هايي كه براي بهبـود نقشـه    در اين بخش به اجمال به فرصت

ابتـدا   ،همـين منظـور   شد. بهخواهد مورد بحث قرار گرفته، اشاره 
شود و سـپس   انتقادات وارده از سوي ساير انديشمندان مطرح مي

  نمايند. پيرامون نقشه ارائه مي خود نظرات مقاله نويسندگان
انگيـز اسـت و در معنـاي    برنوآوري بحث  از نگاه ديني، اصوال
به تنهايي، هدف  تر از آن است كه شايسته باشد ضعيف اقتصادي،
 ،بـا انـدكي تأمـل    باشـد. هاي علمي و فناورانـه مسـلمانان    فعاليت
 يهـاي خاصـ   از آنجا كه دين منشأ عقايـد و روش  ،شود مي آشكار
  

: عاشق علـم  ]1[هاست نگاه فرهنگي به علم داراي اين خصيصهاز نظر ايشان  8
تقدم منصف بودن،  بودن، صبور بودن، جمعي فكر كردن، وجدان كاري داشتن،

 عقل بر احساسات، اعتقادات عميق ديني داشتن
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كـه اگـر علـم از جـنس     اين عرصه آن است  مسئله بنيادي ،است
علـم و  آيـا  ، گرفتـه شـود  وري از جـنس روش درنظر اعقيده و فنـ 

اين سوال اگر تلطيف شود به  ؟]21[است فناوري با اسالم سازگار
هاي نقشه جامع علمي كشور  اولويتتوان رسيد كه:  اين انتقاد مي

هاي فن آورانه است، نه گسترش علم و  از نظر طراحان آن اولويت
احياي تمدن اسالمي يـا سـاير    ،دانش براي تعميق نگاه توحيدي

اين همان ضعف اصـلي  از ديدگاه اين گروه، ابعاد فرهنگي علم؛ و 
است. سخن بر سر اين نيسـت كـه در نقشـه جـامع علمـي      نقشه 

ايـن اسـت   مسئله هاي فناوري توجه نشود، بلكه  كشور به اولويت
 -هـاي فرهنگـي   و نـه اولويـت   -هاي فنـاوري  كه چرا اولويت

رود،  بـيم آن مـي   اين نقشه قـرار گرفتـه اسـت؟   ترين دغدغه  مهم
، چيزي شبيه بـه  »تمدن آرماني اسالمي«تلقي طراحان مذكور از 

اين  ديدگاه برگزيده ].22[است» وضعيت كنوني جوامع صنعتي«
بنـدي علـوم و ميـزان نيـاز بـه علـوم        درباره علم و طبقه است كه

ـ  مـا   نه فقط براساس نيازهـايي كـه جامعـه جهـاني بـه      گوناگون 
كـه ديـن   اسـت  هايي  گذاري كند، بلكه براساس ارزش تحميل مي

تبيين شـود و   - كند هاي انقالب اسالمي اقتضا مي اسالم و آرمان
سپس براساس اين امور، انواع علوم مورد نياز كشور در يـك دوره  
زماني معين و ميزان نياز به هريك مشـخص گـردد و سـازوكاري    

گيـري نظـام    مرجـع تصـميم  گـذاري،   مشخص شود كه اين ارزش
هاي  آموزش عالي براي بازگشايي يا حذف يا اصالح برخي از رشته

دانشگاهي و افتتاح يا تعطيل كردن مؤسسات پژوهشي و افـزايش  
البتـه   ؛]22[يا كاهش جذب استاد و دانشـجو و پژوهشـگر باشـد   

سال پس از نگارش نظرات سوزنچي در  آنچنان كه نگاهداري، يك
هـاي   دارد، گويـا در ويـرايش  و دانشگاه بيان مـي پژوهشگاه حوزه 

بعدي نقشه كـه منجـر بـه ويـرايشِ مصـوب گرديـده از نظـرات        
اكنـون ايـن   سوزنچي و پارسانيا بهره گرفته شده و لذا شـايد هـم  

ذاكر صـالحي بـه كمـك    ليكن  ؛انتقاد به قوت سابق مطرح نباشد
جـامع،   هـاي نقشـه  نـويس يكي از آخـرين پـيش  تحليل محتواي 

درصـد)،   23/38سه گروه مفاهيم علمي و فناوري(با  معتقد است
درصــد) و مفــاهيم مــديريتي(با   08/16مفــاهيم اقتصــادي(با  

درصد) بـه ترتيـب بـاالترين سـهم را در سـاختار مفهـومي       7/14
كنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم  نويس نقشه ايفا مي پيش
به ششـم مفـاهيم   شناختي، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگي، رت جامعه
پژوهي، رتبه هفتم مفاهيم سياسي و در نهايـت در آخـرين    آينده

شايان ذكر است كه اين نتـايج از   رتبه مفاهيم حقوقي قرار دارند.
تحليل محتواي كل نقشه حاصـل شـده وگرنـه تحليـل محتـواي      

ها و رويكردهاي كلي حاكم بر نقشـه  بخش اول نقشه(كه به ارزش
هـاي فرهنگـي و   وت معنـاداري بـين ارزش  پردازد) بيانگر تفـا مي

بـه هـر حـال     .]14[نيسـت هاي علمـي و فناورانـه   ديني با ارزش
آيا علم ارزشـمند در  : كندميطرح سوزنچي يك سوال بنيادين را 

پيش از پاسـخ   اسالم فقط علمي است كه به فناوري منجر شود؟!
بدين موضوع شايسته است به بيان رهبر انقالب اشـاره شـود كـه    

ولي اگر بـه كـار    ،علم به خودي خود ارزشمند است" :فرمايند مي
]. به نظر صاحبان اين سطور 23["شودگرفته شود ارزشمندتر مي

نبايد در پاسخ دادن بدين سوال، از مفهوم فناوري نرم غافل شـد.  
خلق و نوآوري با محوريت انسـان و از  عبارت است از  ،فناوري نرم

 فـردي،  رفتـار  بينـي، جهـان  ها،طريق ايدئولوژي، احساس، ارزش
تـوان ادعـا   با اين وصف مـي  .]24[يانسان جامعه و سازماني رفتار
تواننـد بـه ايجـاد    آن دسته از علوم انساني كه در نهايت مي ،كرد

اجتماعي سودمند منتهي شوند نيـز در رويكـرد   فردي و تغييرات 
م و هـاي نـر   فنـاوري گيرند. لـذا  فناوري محور مورد تفقّد قرار مي

 ،از طـرف ديگـر   .]1[استمورد توجه بودهدر نقشه هم ساز  هويت
تـر در  صـورت عميـق   بايد توجه داشت كه موضوعات فرهنگي بـه 

 مهندسي فرهنگ كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نقشه

اسـت  ايـن   شـود ميمطرح  توسط نگاهداري بحث ديگري كه
پرداختـه نشـده   آموزش و پـرورش  به به اندازه كافي  در نقشه كه

 ،اين نقشه در گويندميپاسخ به اين انتقاد در نيز ؛ كه برخي است
و انتقادهـا  نظـرات  شده اسـت. لـذا   پرداخته آموزش و پرورش به 
بـه   انقـالب  سه مأموريت اصلي كه رهبـر  در ضمن تفاوت است.م

عبارتنـد از: مهندسـي    ،شوراي عالي انقالب فرهنگي ارجاع دادند
علمـي كشـور و تحـول و نوسـازي نظـام       فرهنگي، نقشـه جـامع  

تحــول و نوســازي نظــام «طرحــي تحــت عنــوان ؛ لــذا آموزشــي
ت تدوينِ نقشه جامع در شورا در حال بررسـي  ابه مواز» آموزشي
 هآنجا، سند فلسـف  . دراستآموزش و پرورش  برمتمركز  است كه

تعليم و تربيت آماده شده است، تحول بنيادين آموزش و پرورش، 
دنبـال   .. همـه اينهـا بـا ايـن رويكـرد     .وزش و پرورش وآم هرهنام
پـروري كننـد كـه     محوري را جايگزين حافظه شود كه خالقيت مي

در حقيقت ترجمان اين گفتمان بـا كمـي مسـامحه در دانشـگاه،     
]. البته 1[محوري است محوري با آموزش جايگزيني پژوهش همان

به لحاظ ساختاري سندهاي تحول بنيادين در آموزش و پـرورش  
امـا بـه    استو سند دانشگاه اسالمي ذيل سند نقشه جامع علمي 

لحاظ محتوايي ارتباط اين دو سند با نقشه جامع علمي مشـخص  
اقدامات نقشه جـامع علمـي نسـبت بـه سـند       ،لامثبراي نيست. 

مكـن اسـت   تحول بنيادين آموزش و پرورش در بعضـي مـوارد م  
تر باشند يا بعضي راهبردهـا   تر يا جزئي تر، مفصل تر يا ناقص كامل

كه بايسـتي در   يا اقدامات در يك سند باشد اما در ديگري نباشد
  هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد. ويراست
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فياض در پاسخ به اين سوال كه علوم انساني چه جايگاهي در 
ا چـه انـدازه مـا را بـه     نقشه جامع علمي كشور دارد و اين نقشه ت

گويـد:   آرمان اسالمي شدن علوم انسـاني نزديـك مـي كنـد، مـي     
سـت  ا هـا اسالمي شدن اين علوم در نقشه جامع به شيوه غربـي "

اند، در هـواي تفكـرات غـرب نفـس     چون كساني كه آن را نوشته
ال ساختار بيمار است و بايد طرحي نو در انـداخت.  وكشند، اص مي

كننـده مـا را بـه جـايي      هاي خسته و بحث هاي تكراري اين حرف
رساند، حوزه علميه قم بايد از خودش سوال كند در راسـتاي   نمي

اسالمي شدن علوم انساني چه اندازه در اين مسير قـدم برداشـته   
است. جالب است كه هم حوزه و هم دانشگاه در اين نكته كـه راه  

از كجـا بايـد    دانند ، اشتراك نظر دارند اما نميكردهرا اشتباه طي 
كند. چون روشنفكران  شروع كنند. نقطه شروع را كسي پيدا نمي

هـا فقـط دربـاره     و كارشناسان و استادان حوزه و دانشگاه ما سال
انـد از آن   اند و هنـوز نتوانسـته   غرب و تفكرات غربي مطالعه كرده

هـاي غربـي متوقـف     فضا و از آن تفكرات خارج شوند و در انديشه
ينــي از طــرف برخــي اســاتيد چن ايرادهــاي ايــن]. 3["انــدشــده

در اين  .]1است[حوزه و دانشگاه نيز به نقشه وارد شده پژوهشگاه
  باب، توجه به چند نكته مفيد است:

 واقعيت ": گويديكي از مديران طرح تدوين نقشه در پاسخ مي
علم ديني دچار ضعف هسـتيم و   هاين است كه ما در ادبيات حوز

خره در ايـن  باال. تدوين كنندگان نقشه نيست تدوين ادبيات، كار
ايـد   علم ديني ارائـه داده  سي سال خود شما چقدر نظريه در باب

. چقدر در مباني فلسـفه علـم بـا رويكـرد     شده استكه استفاده ن
صـورت   پـردازي  هاي محكم و متقن و نظريه ديني و اسالمي متن
ـ     ؛شده استبرداري ن گرفته است كه بهره ه نـوعي  لـذا ايـن نقـد، ب

   .]1["دوسويه است
 بحــث طراحــي نقشــه، مهندســي  در ضــمن"افزايــد:  وي مــي

همزمان است. مانند يك هواپيمـايي اسـت كـه در حـال حركـت      
جـا يـك مهندسـي روي هواپيمـا      مجبوريد در همان است و شما

توانيد بگوييد كـه جريـان علـم و فنـاوري      انجام بدهيد. شما نمي
هـاي مبتنـي بـر     رويكـرد و نظريـه  بـا   كشور متوقف شود و برويم

بنـدي سـاختار    هاي ديني و اسالمي طراحي كنيم و تقسيم مؤلفه
خره . بـاال كنـيم شـروع   و بعد دوباره حركت را دادهعلوم را تغيير 

ــدوديت    ــث مح ــان باع ــي همزم ــك مهندس ــا   ي ــراي م ــايي ب ه
 ]. 1["شود مي

 بحث علم ديني بين  ،نيز اشاره شدبه آن  باالدر كه  طور همان
 مختلفي هاي بسيار محل اختالف است و درك يرانياانديشمندان 

-يمـ  هـا ينيبمعتقدند كه جهان يگروه. دارد وجود آن به نسبت
 يتكاپوهـا  آنهـا كنند كه در درون  جاديرا ا ييهابوم ستيز توانند

را كسـب   يخاصـ كشف  ن،يو مع يكل يهايريگ سمت با يمعرفت
ـ   يمحتوابر  هاينيب جهان يرگذاريتأث زانيكنند. اما م  شيعلـوم ب

است  يرونيب تيواقع ،يعلم يهاافتهيداور  راي. زستيحد ن نياز ا
 يگـر يد گـروه  همزمـان  و] 18افـراد[  نانـه يب جهـان  يو نه باورها
 آنقدر علوم در نانهيبجهان يباورها و كيزيمتاف نقش كه معتقدند

 علـوم  بـودن  مضـر  بلكـه  و بـودن  ديـ مف ريغبه  كه است رنگ پر
خسـروپناه از   يبندميتقس اگر لذا ؛است شده منجر يكنون يانسان

 كـه  نمـاييم  اذعـان  بايسـتي  بپذيريم، را معاصر فكري هايجريان
 توسـط  شـده  طـرح  پيوسـتار  وسط در تقريبا ما روي پيش نقشه
 .9است متعادللذا  و گنجدمي ايشان

 ابـراز  ، از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي واليتي همچنين
عالوه بر تصويب موادي در نقشه جامع علمي كشور كـه   دارد:مي

در راستاي اسالمي شدن علوم انساني است، شوراي عالي انقـالب  
حـدادعادل مشـخص كـرد و     تبـه رياسـ   نيزفرهنگي، گروهي را 

نساني  علوم ابررسي  ،گروه. وظيفه اين طرحي را به تصويب رساند
ايــن علــوم در راســتاي تــا  دادن آن بــودو مــورد بــازنگري قــرار 

و متناسـب بـا شـان جمهـوري اسـالمي       انقالب هاي رهبر ديدگاه
اكنون مشغول كار اسـت و   سازماندهي(تدوين) شود. اين گروه هم

 مخبـر ]. 3[شود به بهبود شرايط علوم انساني منجراميد است كه 
ي تحول علوم انساني وظيفه بررسي با بيان اينكه شورانيز دزفولي 
هاي علوم انساني را در نقشه جامع علمي كشور  هاي رشته اولويت

هاي علوم انساني متناسـب   هاي تكميلي اولويت دارد، گفت: بخش
سازي، در شوراي تحول علوم انساني براي  سازي و اسالمي با بومي

 .]4شود[ ابالغ به نقشه جامع علمي كشور بررسي مي

 يـك   بايد به اين موضوع توجه داشت كه تهيه نقشه، در ضمن
كار جمعي است و رسيدن به اشتراك نظر، يك اصل است. بديهي 

، در دنباشمشاركت نداشته گيري  است كه اگر نخبگان در تصميم
برخـي افـراد    اينكـه لـذا   ؛مشاركت نخواهند كرد امطمئننيز اجرا 

بعضي از بندها را بيش از حد انتزاعـي بداننـد و برخـي مـوارد را     
 ]. 1ضرورت كار تهيه اسناد ملي است[ ،تعديل كنند

 كـه  ديـد  حسـني  سـخنان  كنـار  در بايد را دفاعيات اين همه 
 رويكـرد  كـه  انـد  داشـته  قصـد  نقشه كنندگان تدوين: است معتقد

 رويكرد درافكندن پي در و كنند ايجاد علمي فضاي در را جديدي
انــد و هــاي موجــود در علــوم بــوده ترهيافــ از متمــايز جديــدي

بالطبع نياز  ؛هاي موجود استفاده كنند خواستند كه از پارادايم نمي
را ذكر كنند و اين كـار را   خود بوده است كه مباني علمي و ديني
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في كه براي چنين هـد  اند. اما از آنجايي در ابتداي نقشه انجام داده
اي جز ايجاد يك پارادايم ديني نيست و اين كار هنوز تحقق  چاره

خارجي پيدا نكرده است، لذا اين مباني كه در ابتداي نقشـه ذكـر   
ختارمند در مـتن اشـراب شـود و    طور سـا  شده، نتوانسته است به

صورت يك ضميمه و پيوست به ابتداي نقشه الصاق شده  به صرفا
ترين اموري كه به نظر  ترين و بنيادي است. از اين رو، يكي از مهم

گرفـت،   آيد در نقشه بايد براي آن سياسـتگذاري صـورت مـي    مي
اي  به گونه ،سياستگذاري براي دستيابي به چنين پارادايمي است

د و تأثير خود را در فرآيند سياستگذاري كه اين مباني معنادار شو
علمي كشور نشان بدهد. اين پـارادايم محـوري بيشـتر در علـوم     

كـار   بـه و در علـوم طبيعـي    شـود  مـي انساني و اجتماعي مطـرح  
اين سخن بدان معناست؛ حاال كـه پـاراديم اسـالمي     .]1[آيد نمي

توليد علوم انساني اسالمي در دست مـا نيسـت حـداقل بايـد در     
 رسدشه تمهيداتي براي تدوين آن انديشيده شود كه به نظر مينق

تـوان  است(از جمله مـي  شده لحاظ نقشه در حدي تا موضوع اين
ي جـامع علمـي   هايش در نقشـه و زيرمجموعه 5به راهبرد كالن 

اعمال تغييرات تمركز بر اين نقشه با  ،كشور اشاره نمود). درضمن
تـالش   حـوزه و دانشـگاه   يگفتگـو تشـويق  و  ي پايـه ها گرشبر ن

تواند در موضوعاتي مانند علم دينـي و  است حداقل اگر نمينموده
سازي علوم انساني حرف نهايي را بزند ولي زمينه را بـراي   اسالمي

  گري نمايد.توليد آن فراهم كند و تسهيل
بـا  پور طرح شده اين است كه: انتقاد ديگري كه از جانب علي

بايسـت   علمي كشـور مـي   كالن پيشرفتهاي  توجه به اينكه طرح
ضـيات مكـاني مـا طراحـي شـود،      تاقليم و بوم ايـران و مق  هبرپاي

ــا شــناخت دوره  هــاي پيشــرفت علمــي در ضــروري اســت كــه ب
 )صفويه هقرن دوم تا چهارم، قرن هفتم و نيز در دور(همانند ايران

هـا در  هاي اساسي پيشـرفت علـم در آن دوره   لفهوها و م و ويژگي
 گيري كاملجامع علمي كشور از اين تجربيات بهره هنقشطراحي 

هاي  رسد، بيشتر با مدل جامع كه به نظر مي هصورت گيرد تا نقش
برداري شده است، بـا مـدل بـومي     غربي موافق است و از آن گرته

رسـد پـارادايم توليـد،    نظر مـي  ]. با اينكه به1[همگام باشد كشور
اوري اطالعـات بـه كلـي بـا     كارگيري دانش در عصر فنتوزيع و به

ولي اين نظر قابل تأمل اسـت و بايـد    ،ادوارِ پيشين متفاوت است
جامع علمي كشور مراجعـه نمـود و اگـر     به اسناد پشتيبان نقشه

هـاي بعـدي اصـالح     چنين نقصاني در آن وجود دارد در ويراسـت 
آن  گونه كـه از عنـوان   همان ،نظام ملي نوآوري در الهرح شود. به

دانـد. نظـام   مـي  معتبـر  كـامال گرايـي را   آيد، خصـلت بـومي  برمي
ديگـر ممكـن اسـت     اي بـه جامعـه  نوآوري، ملي است و از جامعه

شرط كارآمدي نظام نوآوري، ملي  سابسياري بكند. اسا هاي تفاوت

ايرانيـان   ] و دقت در تجربيات موفـق گذشـته  21[بودن آن است
  دهد.گرايي نقشه را افزايش يتواند خصلت بوممي

-ذاكر صالحي با كمك تحليل محتواي يكي از آخـرين پـيش  

بر سياسـت  مبتني اين نقشه جامع، معتقد است  هاي نقشهنويس
شايد علت را بتـوان   .]14[فشار علم(در مقابل كشش تقاضا) است
وجـو كـرد كـه: متأسـفانه     در اين بيان سوزنچي كاشـاني جسـت  

انقالب  يكشور به سمت وزارت علوم و شورا يفناور يها استيس
كـه   يهسـتند رفتـه اسـت. درحـال     گانـه يب كه با صـنعت  يفرهنگ
ايـن انتقـاد در كـل     .]25[كنـد  يم دايدر صنعت توسعه پ يفناور

قابل توجه است ولي در كنار آن نبايستي نكات زير را از نظـر دور  
  :داشت

   بــا توجـه بــه قــوت نســبي   نويســندگان ايـن مقالــه بـه نظــر
فناوري و كاربرد در ضعف نسبي وجود ها و  ها و پژوهشگاه دانشگاه

-مـي ننظـر   هاي مبتني بر فشار علم بيراه به دانش، اتخاذ سياست

هـاي  تواند در بلند مدت به رسـوخ فنـاوري  خصوص مي رسد و به
 ؛نوين در بسياري از صنايع موجود بيانجامد

  ن بين رويكردهاي فشار علم زتوامناسب است جهت برقراري
و كشش تقاضا، الاقل در مقام اجراي نقشه، اعضاي ستاد راهبري 
اجراي نقشه جامع علمي كشور(كه در فصل پنجم نقشه، قسـمت  

علـم ماننـد    اند و بيشتر از مجامع توليدكنندهب احصا شده -5-1
حوزه و دانشگاه يا حداكثر از مجلس شوراي اسالمي هسـتند) بـا   

هــاي بــزرگ علــم و فنــاوري در     كننــده ينــدگان مصــرف نما
هاي اجرايي مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت) و  كشور(دستگاه

 ؛قضائيه تكميل شود قوه نيز نماينده

 گـذاري علـم و فنـاوري     سياست آنچنان كه در متون و ادبيات
 فنـاوري سياسـت   را بـراي  دو رويكرد يـا هـدف كلـي   آمده است 

ايجـاد شـرايط    بـر  كـه  10گـرا اشـاعه  رويكرد ؛توان تعيين كرد مي
ي مناسب براي نوآوري در كل اقتصاد تأكيد دارد و رويكرد ديگـر 

بيشـتر در جهـت بـرآورده     شـود و ناميـده مـي   11گراكه مأموريت
ــراي  ــرايط الزم ب ــاختن ش ــعه  س ــهتوس ــه فناوران ــاي در زمين ه

رد بـا هـم مغـايرت ندارنـد و     است. اين دو رويك ها)(اولويتخاص
 .]26[هسـتند هـر دو  كشورها كم و بـيش در پـي تحقـق     معموال

ن نقشه جامع چنين بوده كه كنندگاتنظيم راهبردرسد نظر مي به
بـوم  مصـوب بيشـتر در پـي فـراهم آوردن زيسـت      نقشـه  در متن
(يعني همـان  در كشـور باشـند   علـم، فنـاوري و نـوآوري    مناسب
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ها نيـز معـين    ويتالبته در نقشه برخي از اول ؛12گرا)رويكرد اشاعه
انـد تـا بـار    كننـدگان نقشـه تـالش نمـوده    شده است ولي تدوين

هاي صنعتي و اجرايـي  بخش گرا را بر دوشهاي مأموريتسياست
در  اندشدههاي اجرايي موظف  كليه دستگاهلذا در نقشه  ؛بگذارند

هاي اجرايي ستاد راهبري اجراي نقشـه جـامع    چارچوب سياست
 و تدوين نقشه اين اجراي براي را خود هاي برنامه و هاعلمي، طرح

ت اسـ  موظف ستاد. نمايند تسليم ستاد به تصويب و بررسي براي
 شــده ارائــه هــاي برنامــه و هــاطــرح عملكــرد و پيشــرفت ميــزان

ساله به شوراي عالي انقـالب   هاي اجرايي را در فواصل يك گاهدست
هـاي   گرچـه سياسـت   ،بـه ايـن ترتيـب    فرهنگي گـزارش نمايـد.  

فنـاوران و صـنعتگران در    گـرا در مـتن نقشـه و جامعـه    مأموريت
لـيكن فرآينـدي    ،فرآيند نگارش نقشـه سـهم بسـزايي نداشـتند    

 ؛بهره از اين گروه نباشدطراحي شده كه حاصل نهايي كار بي

 اسـت لـيكن    كنوني پر رنگ گرا در نقشهبا آنكه رويكرد اشاعه
برخـي ديگـر از عوامـل    هاي بعـدي بـه   شايسته است در ويرايش

گرا توجه بيشتري شود؛ گنجاندن بندهايي در جهت تشويق اشاعه
-هـاي ماليـاتي، سـرمايه   جذب فناوري خارجي(از طريق معافيـت 

ــانِ فعــال در مرزهــاي   ــزام خارجي گــذاري مســتقيم خــارجي، ال
هـا و...) و نيـز تسـهيل    سرزميني به تشكيل كنسرسيوم با ايرانـي 

توانـد در ايـن   ناورانه خـارجي مـي  مهندسي معكوس مصنوعات ف
گيري كلي بيـان  راستا مفيد باشد. بديهي است كه در نقشه جهت

  شود و تصويب جزئيات با مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.مي
علـم بايـد متناسـب بـا      كند، برنامـه داوري اردكاني تأكيد مي

]. پيشتر متذكر شديم كه نگارندگان 27توسعه نوشته شود[ برنامه
ليكن انتقادي كـه   ؛دانندانداز ميشه آن را برآمده از سند چشمنق

بـه  ايـن اسـت كـه     ،به نقشه وارد اسـت  نويسندگان مقالهبه نظر 
هـاي   خصوص در بخش تعيـين اولويـت   (بهسياست علم و فناوري
توسـعه   سياسـتي برآمـده از راهبـرد    عنوان علم و فناوري) بايد به

توسـعه   راهبـرد آنچه كه در زيرا اغلب  ؛صنعتي نيز نگريسته شود
-ردتر از آن است كـه در چشـم  ، خگرددصنعتي كشور مطرح مي

توسـعه صـنعتي    راهبـرد انداز منعكس گردد. بنابراين بايـد ابتـدا   
هـاي   و سپس بر مبناي آن اولويت 13كشور مورد توافق قرار بگيرد

  

نيز تأكيد شده است كه وظيفه اصـلي   18منبع در برخي از منابع از جمله  12
نه آنچه كه از دلِ رويكردهاي  استبومي نقشه جامع پديد آوردن چنين زيست

 شود.ريزي خارج مي سنتيِ برنامه

صـنعتي كشـور انجـام     هايي در جهت تدوين سياست توسعهتاكنون تالش 13
هـاي غيرمشـاركتيِ   ولي متاسفانه به علت روش )29و  28(در مرجع استشده

ـ   ين كنشـگرانِ  انجام اين تحقيقات، پس از اتمام آنها اجماع الزم بر روي آنهـا ب
 

كه در ايـن نقشـه چنـين     درصورتي ؛علم و فناوري استخراج شود
تا حدي علـوم)  و (ها فناوريهرحال  . بهشود مشاهده نميفرايندي 
كه زمينه دستيابي را  استابزاري دارد و از آن جهت مهم  شأنيت

انـد،  به اهدافي كـه در سـندهاي باالدسـتي و مـوازي ذكـر شـده      
دار بـودن فنـاوري    توان اولويتطور مثال نمي لذا به ؛تسهيل نمايد

كـه هنـوز    درحالي ،تأكيد قرار دادنانو، زيستي يا شناختي را مورد 
-شـده دقيقاً مشـخص ن  دار كشور مزيتو صنايع  استراتژي توسعه

كشـور   فناوريسياست  فرآيند استخراجنخواهيم   است. حتي اگر
را به آماده شدن يك راهبرد صنعتي منسجم گره بزنيم، بـاز هـم   
بايد توجه داشت كه كشورهاي پيشرو بـراي رسـيدن بـه چنـين     

دهنـد و بـا   هاي بزرگي در سطح ملي شكل مي ايي، دلفيه اولويت
هـاي   سازي نظرات انبـوهي از خبرگـان فنـاوري    گردآوري و كمي

و نيز ها  كنند تا بدينوسيله كيفيت قضاوتدار را تعيين مي اولويت
هـا بـه يـك گـروه      تعيين اولويتو  ؛افزايش يابدمشاركت در اجرا 

. بـه نظـر   شـود  واگذار نمي محدود(ولو متشكل از افراد انديشمند)
توانـد  مي ،انداكنون تعيين شدههايي كه هم رسد همين اولويتمي
هاي مقدماتي دلفي مورد استفاده قرار گيـرد   عنوان ورودي پانل به

  نگاري ملي ختم گردد.  و در نهايت به يك پروژه آينده
ها وارد شده اين اسـت كـه   انتقاد ديگري كه به بخش اولويت

 ،هـاي الـف   ل در اولويتامثبراي ها هم سطح نيستند.  ولويتا ؛اوال
گـاز و   ،نفـت  و ؛قـرار دارد فناوري، نانو، ميكرو و زيسـت فنـاوري   

ب و ج در  ،هاي الف اولويت ؛ثانيا .استبخش نيز در اين هواوفضا 
در بـراي مثـال   برخي موارد همپوشاني دارد. به اين صـورت كـه   

هاي يك بخش مثل هوافضا آورده شـده و در   فناوري ،قسمت الف
هـاي فلـزي و مـواد مغناطيسـي كـه بخشـي از       ژ   اآليـ  ،قسمت ج
مـورد تأكيـد قـرار     است،هاي بخش هوافضا يا نفت و گاز  فناوري

رسد براي مرتفع سـاختن ايـن انتقـاد الزم    نظرمي به گرفته است.
ر يـك بسـتر   دار د هـاي اولويـت  است كه ارتباطات متقابل فناوري

-نيازي و...) در قالب يـك ره نيازي و پسزماني(شامل روابط پيش

فناوري مورد بررسي قرار گيـرد تـا مشـخص شـود كـه       14نگاشت
آالت صنعتي و حوزه ماشين مانندها در يك فناوريِ عام( پيشرفت

توانـد بـه پيشـرفت در سـاير     دقيق) طي چـه ترتيبـاتي مـي    ابزار
خودرو، هوافضـا، دفـاعي و...) منجـر    ها(همچون ها و بخشفناوري

شود و بدون انجام چنين تحليلي نقشه ناقص خواهد بـود. انجـام   
كند؛ بي شـك  كمك مينيز ها بندي فناورياين تحليل به اولويت

هاي بيشتري را تحت تأثير قـرار  ها و بخشهايي كه حوزهفناوري
  

 صنعت و فناوري پديد نيامد. 

14 Road map 



  عليرضا نصر اصفهاني و محمد عسكريانامير حسين رهبر،  
 

  55  1393و تابستان  شماره بيست و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتيدو
  

  اولويت بيشتري خواهند داشت. ،دهند
توجه مناسب به صنايع دفـاعي بـوده    يكي از نقاط قوت نقشه

بـين حـوزه    ديوار بلندي كه در اثر مالحظـات امنيتـي  است ولي 
طبيعـي كشـيده    طور هصنايع دفاعي و مصرفي در هنگام بحران ب

حـداكثري بـين    ترين عامل براي ممانعت از تعامـل  شود، مهم مي
گـردد. بنـابراين،    مـي  هاي دفاعي و مصرفي در نظام نوآوري حوزه
طبيعـي داراي موانـع    طـور  ههاي نوآوري در شرايط تحريم ب نظام

درونـي خـود هسـتند      ساختاري براي بهينه كردن حجم تعامالت
 مصــرفي) آنهــا اســت. -كــه ناشــي از طبيعــت دو كانونــه(دفاعي

نـوآوري   اي بلـوغ نظـام   از فرآيند مرحله ميرعمادي طي پژوهشي
هر چقـدر   كه كندكشورهاي در تحريم، اين نظريه را پيشنهاد مي

باشـد، رابطـه    تـر شـده   كه نظام ملي نوآوري به بلوغ خود نزديك
بسـيار ضـعيف    تعاملي بين بخش دفاعي و غيردفاعي كه در آغـاز 

است كـه فنـاوري    شود. تداوم اين فرآيند تا زماني بود، تقويت مي
المللي برسد و تعامـل   بين دفاعي به مرحله تجاري شدن در سطح

هـاي سـازماني و    نـوآوري  غيردفـاعي بـه  بين دو بخش دفـاعي و  
تالش شده تا  5 شكل شماره. در ]30[نجامدافرآيند و محصول بي

نظامي و اقتصـادي  -ضرورت برقراري ارتباط بين دو حوزه امنيتي
 تا شده استنشان داده  6شكل شماره در  .به تصوير كشيده شود

 بـه  نـوآوري  در نظام موجود ساختاري عناصر بين تعامل كه زماني
 و هاي دفاعي بخش اش تعامل باال بيننشانه كه آن، بحراني سطح

 نظام افزايش بلوغ باشد، رابطه نرسيده است، نوآوري نظام مصرفي

از  پـس  اما .استمثبت  تحريم تاثيرپذيري افزايش با نوآوري ملي
 هـاي  نـوآوري  حـوزه  در چه و فناوري در حوزه چه نوآوري اينكه

 نوآوري و اطالعات چرخش كه شود مي موجب سياستي و نهادي

 توجـه  با پذير گردد، غيرنظامي امكان و نظامي بخش دو اين بين

 سـطح  در نـوآوري  افـزايش رشـد   و داخلـي  تعـامالت  سـطح  به

 تحـت  را رابطـه  ايـن  .دشو منفي مي رابطه اين برتر، هاي فناوري

و  فنـاوري  هـاي  سـطح توانمنـدي   شـاخص  بومرنگي رابطه عنوان
الـذكر مـا را   مقـدمات فـوق   .]30شناسند[ مي ها تاثيرتحريم درجه

هـاي   بيش از پيش به نقش بسيار مهم برقراري ارتباط بين بخش
خواند ولي متاسـفانه در نقشـه تمهيـدات    دفاعي و مصرفي فرا مي
هـاي اقتصـادي    ها از بخش دفاع به بنگـاه  الزم براي سرريزفناوري

  است. بيني نشدهپيش

 
  ]30[پلي بين حوزه امنيت ملي و توسعه اقتصادي بر اساس منطق چندگانه: 5شكل 

  
  ]30[ها هاي فناوري و اثرگذاري تحريم رابطه بومرنگي توانمندي: 6شكل 
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 56  1393شماره بيست و سه، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتيدو
  

ــا اخــالق در علــوم نــاوري از جملــه و ف موضــوعات مــرتبط ب
هـايي مـورد   كه بايستي در چنين نقشه استترين مالحظاتي  مهم

 كاروسـاز  طراحـي توجه قرار گيرند. خوشبختانه در نقشه نيـز بـه   
 ايحرفه اخالق بر نظارت و ترويج تدوين، متولي تعيين و اجرايي

پژوهشي و نيز  و علمي هاي محيط در رفتاري ضوابط و معيارها و
 بـر  نظـارت  و ترويج و مهندسي اي حرفه اخالق معيارهاي تدوين
رسـد ايـن مقـدار از    نظـر مـي   ولي به ؛آنها اشاره شده است رعايت

در كـه  هسـتيم  آن متاسـفانه امـروزه شـاهد    نيست.  تأكيد كافي
اي از دفـاتِر مشـاور   كوچـك و بـزرگ، هسـته    هاي اطراف دانشگاه

شـود كـه در مقابـل دريافـت پـول      نمايِ پژوهشي مشـاهده مـي  
هـاي پژوهشـي را    هـا و گـزارش  نامهمقاالت، پايان مسئوليت تهيه

-گيرند و به دليل مهارتي كه در اين حوزه كسب كردهبرعهده مي

هاي غيرواقعي و بعضا تكـراري را در ظـاهري    ها و تحليلاند، داده
آرايند و تحويل(برخي از دانشجويان كه جهـت  شكيل و علمي مي

ــ   ــاطع ب ــه تحصــيل در مق ــه آن فراغــت از تحصــيل و ادام االتر ب
نيازمندند) و معدودي از اساتيد(كه جهـت ارتقـاء و تفـاخر بـدان     

هــاي گذارنــد. حتــي دروس مهــارتي و دانشــكدهمحتاجنــد) مــي
هاي كارگاهي مهندسي نيز از اين مشكل در امان نيستند و پروژه

دانشجويانِ مهندسي كامپيوتر، برق، عمران، شهرسازي، معمـاري  
ورد تبليـغ قـرار   مـ  ه و در يك بازار رقـابتي ناو... بدون واهمه، آزاد

شود. به اين ترتيـب نـه پايگاههـاي    گيرد و خريد و فروش ميمي
دانشِ انباشته از مقاالت مـا بـراي كاربرانشـان، موثـق و مطمـئن      

تواننـد از شايسـتگيِ   وكـار مـي  خواهند بود و نه صـاحبان كسـب  
م كه دانيمستخدمينِ مدرك به دستشان مطمئن باشند. نيك مي

شرط پويايي و توفيقِ هر صنف، انجام نظارتهاي دروني و دريافت 
ي عالمـان و فنـاوران نيـز از ايـن قـانون      بازخورد است و جامعـه 

مستثنا نيستند. لذا شايسته است شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
ويرايش هاي بعدي نقشه، بستري را براي نهادهاي تقنيني ماننـد  

انگـاري چنـين   م آورد كـه بـا جـرم   مجلس شوراي اسالمي فـراه 
هـاي علمـي    هايي زمينه را براي بالنـدگي بيشـتر محـيط   فعاليت

  فراهم آورد. 
هـاي مربـوط بـه توسـعه و رشـد فنـاوري،        بحث همچنين در

-ترين موضوعات به شمار ميي كنترل آن در زمره اساسيمسئله

هـاي عظيمـي كـه     آيد. اين نكته به خصوص با توجه بـه توانـايي  
از اهميت بسيار زيادي برخوردار  اندهاي جديدكسب كردهريفناو

هـاي علمـي و فناورانـه     فناوريِ نرمِ دموكراسـي در محـيط   است.
شـود  محسوب مي فناوري ازجمله مناسبترين ابزارها براي كنترل

هـاي علمـي اغلـب    . چرا كه موضـوعات اخالقـي در محـيط   ]18[
روح بتوان آنها را بيتر از آن هستند كه با قوانين خشك و پيچيده

منــدي از ي جهــاني نشــان داده كــه بهــرهكنتــرل كــرد. تجربــه
دموكراسي در جوامع عالمان و فناوران تا حد زيـادي خصوصـيت   

كند و خود كنترلي و خودسازماندهي را در اين جوامع تقويت مي
ابزار مناسبي براي كمك بـه رعايـت مالحظـات اخالقـي در ايـن      

در كشـور مـا مـدل جديـد حكمرانـي       جوامع است. خوشـبختانه 
ي جـامع  مبتني بر مردمساالري ديني در حال اجراسـت و نقشـه  

علمي موظف است بازتاب مناسبي از اين دسـتاورد انقـالب را در   
  هاي علمي ارائه نمايد. محيط

در بخش قبلـي، توجـه بـه رويكـرد جهـادي و نيـز برخـي از        
ع شـد ولـي در   ظرفيتها همچون اوقاف در نقشه مورد ستايش واق

هاي همين راستا توجه بيشتر به نقش بسيج كه از ثمرات و رويش
تواند مفيد باشد. امـروز در  هاي بعدي ميانقالب است در ويرايش

اغلب دانشگاهها و واحدهاي بزرگ صـنعتي شـاهد حضـور دفـاتر     
ي بسيج و بسيجيانِ فعال هستيم و مناسـب اسـت از ايـن شـبكه    

گي تا اقصي نقاط كشور پيش رفتـه  غيررسمي كه به صورت موير
هاي مهندسي شـده و نيـز غيـر    بيشتر استفاده شود. اصوالً شبكه

اسـت  هاي اخير بسـيار مـورد توجـه بـوده     رسمي نوآوري در سال
هاي كارگري ما بـا ترتيبـاتي اثـر    كه بسيج نماييدحالتي را تصور 

ي بخش به بسيج اساتيد و دانشجويان متصل شـود. مـثالً شـبكه   
ي پايگاههـاي بسـيج صـنايع پتروشـيمي كـه تقريبـاً در       دهگستر

اي منطقـي بـا   تمامي واحدهاي پتروشيمي وجود دارد را به شيوه
هـاي شـيمي و   بسيجيانِ محصلِ تحصيالت تكميلـي در دانشـكد  

مهندسي شيمي مرتبط كنـيم. مطمئنـاً از دل چنـين ارتباطـاتي     
البتـه چنـين   رود. هاي دفاع مقـدس مـي  انتظار بازآفريني حماسه

شـود و نيـاز بـه سياسـتگذاري     هايي در خالء ايجاد نمـي همكاري
  دارد.

] اشاره 31ي ديگري [ برخي از نگارندگانِ اين نوشتار در مقاله
ي نهادهاي غير رسـمي  نموده اند كه اسالم به خصوص در حيطه

بديلي در جهت استقرار اقتصاد دانش بنيـان  تواند تسهيلگرِ بيمي
ي فرهنگي مناسبي براي تواند زمينههاي اسالمي ميباشد و آموزه

تحقق مبانيِ اصلي چنين اقتصادي (اعـم از توليـد، اكتسـاب، بـه     
برداري از دانش) فراهم آورد كـه پسـنديده   گذاري و بهرهاشتراك

 است در ويرايشهاي بعدي مورد توجه قرار گيرد. 
  

  بندياختتام و جمع -5
نقاط قوت نقشـه اشـاره شـد و    از در اين مقاله ابتدا به برخي 

صورت نقادانه، انتقاداتي كه به نقشه وارد شده بود مـورد   سپس به
-اجمـاالً پاسـخ تـدوين    نويسـندگان تدقيق قرار گرفت. بـه نظـر   

علـم، علـم دينـي و     كنندگان نقشه به منتقدين در بـاب فلسـفه  



  عليرضا نصر اصفهاني و محمد عسكريانامير حسين رهبر،  
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فعاليـت  ؛ زيـرا اصـوال   كننده اسـت  سازي علوم انساني قانعاسالمي
ه بايد از اي است كرشتهين نقشه يك پژوهش كاربردي و بينتدو

لـذا اگـر    .كنـد  سـفه علـم اسـتفاده   لها مثل ف خروجي ساير رشته
و انديشـمندان علـوم اجتمـاعي، پـارادايم      اسـالمي م وفالسفه علـ 

-تواننـد از دسـت   اسالمي علوم اجتماعي را طراحـي كردنـد مـي   

را لحاظ كنند. امـا از   اندركاران نقشه متوقع باشند كه آن پارادايم
هايي براي بهبـود تشـخيص داده شـد كـه دو     طرف مقابل فرصت

  ترين آنها عبارتند از؛  نمونه از مهم
اي از سياسـت  عنـوان دنبالـه   اينكه سياست علم و فناوري بـه  -1

صنعتي لحاظ شـود و سـعي شـود ابتـدا يـك سياسـت صـنعتي        
علـم از دل  هاي فنـاوري و   منسجم تصويب گردد و سپس اولويت

  ؛آن برون آيد
اينكــه بــا توجــه بــه پيشــرو بــودن صــنايع دفــاعي در اغلــب  -2

هـاي الزم بـراي   كشورهاي تحت تهديد از جمله كشور ما، زمينـه 
هاي اقتصادي فراهم  سرريز علم و فناوري از بخش دفاعي به بنگاه

  شود.
  

  پيشنهاداتي براي آينده -6
 شـه يهم يبـرا  و بـار  كيـ كه تنها  ستين يسند نقشه جامع،

 يالملل نيب يهمه نهادها مرسوم در هيچنانكه رو بلكه شود، ريتحر
 هـا  نوع نقشه نيا ؛رنديگيبهره م ي نرمفناور نيا از است شرفتهيپ

با توجه  .]18[شوديروز م به نيمع فواصل در و مستمري ابه گونه
سالگي از زمانِ تصويب نقشه نزديك شده، به اينكه به آستانه پنج

مناسب است كه شوراي عالي انقالب فرهنگي رويكـردي غلتكـي   
ريزي را پيش بگيرد و زمينه را براي بازبيني و در صورت در برنامه

  لزوم بازتصويب نقشه فراهم آورد.
 

  تقدير و تشكر -7
ــود را      ــدير خ ــب تق ــه مرات ــن مقال ــندگان اي ــيله نويس از بدينوس

ــايي ــازنده راهنم ــاي س ــاتح ه ــدي ف ــر مه ــي  راد وي دكت ــر اميرعل دكت
  دارند. ابراز مي الدين سيف
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