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  مقدمه - 1

ات مربوط بـه توسـعه علـم و    یه آنچه که در ادبیته یاقدام برا

ند کـم  یآشود، فریده مینام یعلم و فناوری "2نقشه راه"، فناوری

 گـذرد یک دهـه مـ  یـ ب یاست که از عمر آن قر یش نوظهوریو ب

ز بـه  یـ ن "نقشـه راه "مفهـوم  تازه،  یهر مفهوم نظر همانند .]10[

و  یبنـد دسـته  یکه محققان براشنهاد شده است یپ یازیاعتبار ن

در کـه   دائما در حال تحـول ده و یچیپ یهاداریبه پد یصورت ده

هـر   هماننـد . انـد بـا آن مواجـه بـوده   ت خود یا فعالیاوش قلمرو ک

ان محققان، انـدک  یدر تعامل مز ینن مفهوم یگر اید یمفهوم نظر

مـورد نظـر    ییمعنا -یمفهوم یهاتیو ظرف گردیدهق یاندک تدق

 یو علـم جلـوه هـا   فنـاوری  از آنجا که . است آن بهتر آشکار شده

 یاز حـوزه هـا   ینو پژوهشـگران و کنشـگرا   شتهدا یار متنوعیبس

مختلف بـا   یهاتیکردها و حساسیدگاه و رویمتفاوت و با د کامالً

ن یـ هر گروه از ا یتوان انتظار داشت که تلق یآن برخورد دارند، م

از  ین برخـوردار یدر عـ  "نقشـه راه "محققان و عامالن از مفهـوم  

بـا توجـه بـه آنچـه در     . ز همراه باشـد ین ییها، با تفاوتیاشتراکات

اشـاره   "نقشـه راه "و سـابقه کوتـاه کـاربرد مفهـوم      ییوپـا مورد ن

ن ینخواهـد بـود اگـر دانسـته شـود نخسـت       یشـگفت  ی، جاگردید

ن مفهـوم و  یـ ف واحـد از ا یـ ک تعریـ ارائـه   یمند براکوشش نظام

بهـره   یمختلف بـرا  یهاافتیان رهیمشخص ساختن اشتراکات م

ده یبـه انجـام رسـ    2001از آن در سـال   یو کـاربرد  یعمل یریگ

  .]10[است 

ر از یـ فراگ یفـ یارائـه تعر  یها بـرا ن کوششیاز نخست یکیدر 

  :د شده است کهیکأت "نقشه راه"مفهوم 

ک حـوزه  یـ نـده در  یگسـترده بـه آ   ینگـاه  "نقشـه راه "ک ی

شکل گرفته از معرفت ] ن نگاهیا. [شده است انتخاب یپژوهش

تحـوالت در   3نبانیـا ن یتـر برجسـته از  یل جمعیو قدرت تخ

راه چشـم انـدازها و    یهـا نقشـه . ... باشـد میمورد نظر حوزه 

و  یسـازند، منـابع را از بخـش تجـار    یها را منتقل مـ رتیبص

بخشند یها تحرک و نشاط مکنند، به پژوهشیدولت جذب م

ن یتـر آنهـا بـه مهـم   . دهنـد یش قرار میشرفت را مورد پایو پ

ک حوزه خاص موجـود اسـت   یکه در  یامکانات یحاو 4اههیس

  .]12و  10[ شوندیل مبد

را  فنـاوری راه  یهـا ن کـارکرد نقشـه  یترمهم یگریسنده دینو

  :ف کرده استیونه توصگنیا

  
2 Roadmap 
3 Drivers 
4 Inventory 

عبارت بوده است از، ارائـه   فناوریراه  یهانقشه یکارکرد اصل

ــه ر یو نمــا ــا، برنام ــال معن ــاط و انتق ــش، ارتب ــاد ی، و ایزی ج

راه  یاهـ نقشـه . نشیو گز یگرنشیپ یا، و تا اندازهیهماهنگ

در خصـوص   یاس زمـان یـ مق یحـاو  یهاهینما عموماً فناوری

. آورنــدیفــراهم مــرا هــا و محصــوالت فنــاوریان یــروابــط م

بـه   دهد غالباًیل میروابط را تشک یکه هسته اصل یامجموعه

دست اندر  یهابا سازمان یبا بازار و در موارد ییوندهایمدد پ

ن یـ را(ابـد  ییمـ و محصوالت آن، بسـط   فناوریکار در عرضه 

2004(.  

از  "فنـاوری نقشه راه علم و "ظهور مفهوم  یبرا یمحرک اصل

ن دو قلمرو به وقوع یاست که در ا ینده تحوالتیسو شتاب فزا کی

ن دو یـ ر و رو بـه رشـد ا  یر چشـمگ یثأگر تید یوندد و از سویپیم

است و اقتصاد تا فرهنگ یمدرن، از س یعامل در همه ارکان زندگ

و مسـائل   یق و از آموزش و پـرورش تـا امـور دفـاع    ن و اخالیو د

ان یـ بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ م     . و امثـالهم اسـت   یاجتماع

ن یـ ک ایـ و رابطـه نزد  "تیـ اد درجه عقالنیازد"و  "بودن متجدد"

 یزیـ راز هر نوع برنامهیو ن "یزیربرنامه"و  "م کاریتقس"با  یدوم

ز وقـوف و اطـالعِ   یـ در امـور و ن  یثبات نسـب  یبه برقرار بودن نوع

ن یش رو، ضـرورت تــدو یر تحـوالت پـ  یبـر ســ ) یـی و جز یبعضـ (

ار یـ عمل در اخت یرا برا یالجمله بتواند مختصات یکه ف یچارچوب

  .سازدمیران قرار دهد، آشکار یم گیزان و تصمیبرنامه ر

مختلف جوامـع   یهادر بخش "نقشه راه"در حال حاضر ابزار 

و اداره حکومـت و خـواه در    یاسـ یر امـر س یمدرن، خـواه در تـدب  

و  فناورانـه  یهـا تیـ و خواه در قلمـرو فعال  یقات علمیعرصه تحق

مــورد  یو تجــار یاقتصــاد یو خــواه در حــوزه تکاپوهـا  یصـنعت 

ل و یـ اسـت کـه تکم   ین نکته ضروریتوجه به ا. استفاده قرار دارد

ن یـ در ا(د یـ آ یبه شمار مـ  فناوری یخود نوع "نقشه راه"ن یتدو

ران یدر ا). عرضه خواهد شد یشتریحات بیمه توضخصوص در ادا

ر بـه ضـرورت بسـط    یدو سال اخ یکیز خوشبختانه در ین یاسالم

و  هتوجـه شـد   فنـاوری ن یـ از ا یریبهره گ یبرا یبوم یهاتیقابل

ن یـ مربوط به ا یهاتیجاد ظرفیبه منظور اه است که دیمقرر گرد

. ه شودیتهکشور  یبرا فناورینقشه راه علم و ک یخاص،  فناوری

 کشور ینقشه جامع علمکه نام ن نقشه راه ین ایت تدویولئمس

قـرار   یانقـالب فرهنگـ   یبر عهده شـورا  ،هدیآن انتخاب گرد یبرا

  .ه استگرفت

ن مهم که شکل دادن به یه اا توجه بب یانقالب فرهنگ یشورا

-یاست کـه مـ   یندیآفر ،ن نقشه راهیمربوط به تدو یبوم فناوری

از ، ابـد یتحقـق   یان رشـته ا یـ و م ین رشـته ا یوه بـ ید به شـ یبا

 یهمکـار  یگوناگون برا یهامختلف و صاحبان تخصص ینهادها
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مدعو  یاز نهادها یکی. ن نقشه دعوت به عمل آوردینه تدویدر زم

پژوهشـکده  " یعنیآن  یقاتیتحق یو بازو "یجهاد دانشگاه"نهاد 

 .بود "یتوسعه تکنولوژ

و پژوهشـکده   یاد دانشگاهوالن محترم جهئمساین ارتباط در 

 یااز نگارنده دعوت به عمل آوردند تا در جلسـه  یتوسعه تکنولوژ

و پژوهشـگران محتـرم    یوالن محترم جهاد دانشگاهئبا حضور مس

کشـور را کـه    یس نقشـه جـامع علمـ   یش نـو یپژوهشکده سند پ

 یابیل کرده بود مورد ارزیتا آن زمان تکم یانقالب فرهنگ یشورا

رت و یت از بصـ یـ ن دعـوت کـه حکا  ینگارنده از ا. دهدنقادانه قرار 

نسبت به و پژوهشکده  یوالن محترم جهاد دانشگاهئمس ینیدورب

 یشـنهاد یوه پیشـ . داشت استقبال بـه عمـل آورد  اهمیت موضوع 

 یو پژوهشکده توسعه تکنولـوژ  یوالن محترم جهاد دانشگاهئمس

کنـون در  بـود کـه هـم ا    ییهـا هین رویترشرفتهیمنطبق با پ کامالً

ر آنچـه کـه در   یـ نـرم نظ  یهافناوریبسط  یبرا ین المللیسطح ب

  .شود یل نقشه راه مورد استفاده است، به کار گرفته میتکم

ف آن در باال اشـاره شـد،   یاز آنجا که نقشه راه، چنانکه در تعر

اسـت کـه    یمتخصصان یبه دانش ضمن ینده، متکینگاه به آ ینوع

شـتر  یش هرچـه ب یت دارنـد، پـاال  یـ مورد نظـر فعال  یهانهیدر زم

کـه در   یله متخصصـان یشنهاد شده به وسین پیها و مضامدگاهید

از  یگـر یاند، از جانب شـمار د م بودهیو مورد نظر سهین سناریتدو

 یزان قوت و دقت چشم اندازهایشود تا میپژوهشگران، موجب م

  .دا کندیش پیارائه شده افزا

ه با توجه به آنکه نقشـه  است ک یز ضرورین نکته نید بر ایکأت

، بـه منظـور   یابدآینده تحقق میاست که در  یراه ناظر به تحوالت

آن، بـا   ید محتوایباین نقشه، میها و مضامافتهیحفظ تراز اعتبار 

بـه   فناوریعلم و  یریشکل گ یکه در روندها یراتییت به تغیعنا

  .ردیح قرار گیش و تصحیش و پاالیمورد پا ابد، مستمراًییوقوع م

-نقادانـه جنبـه   یابیناظر به ارز د صرفاًیآیل میکه در ذ یمتن

 ینقشه جامع علمـ " سند پیش نویسدر  اناًیکه اح باشدمی ییها

از بحـث دربـاره    اسـت و ل داشـته  یح و تکمیاز به تصحین "کشور

ن نکته که شـمار  یا. شده است ین سند خودداریقوت ا یهاجنبه

ل تا آنجا که بضاعت نگارنـده اجـازه   الاق(ح یازمند به تصحیموارد ن

ن یـ سـت، نشـانگر ا  یاد نیـ چنـدان ز ) داده استیتوجه به آنها را م

مصـروف شـده    یادیل سند، دقت زیت است که در کار تکمیواقع

و تصـار بـوده   خبـر ا  بنـا عمـدتاً   گرددارائه می الًیدر آنچه ذ .است

مختلـف   یهـا نقدها بـه مقولـه   یدر خصوص دسته بند یکوشش

در کـار انتقـادات    ییمبنا -یمفهوم یهانقداست و نگرفته  صورت

در هـر  سعی بر این شده است تا . اندمطرح شده یشکل  یعبارت

موجـه  "حات الزم در خصـوص  یل و توضـ یـ مورد انتقادات بـا دال 

  .همراه باشد یاصالح یشنهادهایز پی، و ن"مدعا یساز

ل نقشـه  یتکم فناوریبه  یکرد بومیارتقاء سطح رواز آنجا که 

آن  یمربوط به سـاز و کارهـا   یهاراه، در گرو آن است که دانسته

از دســت  یشــتریع شــود و شــمار بیــتوز یتــردر تــراز گســترده

 یضـمن  یهامهارت) و پژوهشگران سازانمیاعم از تصم(اندرکاران 

وه یدوار بـود شـ  یـ د امیـ کننـد، با  5یرا درون فناورین یمربوط به ا

ه یـ بـه رو  یهشکده توسعه تکنولـوژ و پژو یه جهاد دانشگاهیمرض

کـه در   ینه بخصـوص محققـان  ین زمیدر ا. ر بدل شودیعام و فراگ

سـرگرم پـژوهش هسـتند     "فناوریعلم و  یاست گذاریس"حوزه 

سند  یهاتیدر خصوص ظرف یگرفعال، به روشن یاد به گونهیبا

  .مربوط به آن اهتمام ورزند یتکنولوژ ینقشه جامع و راز و رمزها

  

  وان نقشهعن -2

 ینقشـه جـامع علمـ   "سـند   توان متوجـه یمکه  ینقدن یاول

مشـخص نشـده   در مقدمـه  چرا که  ؛استعنوان آن  ،کرد "کشور

؛ زیـرا کـه   action plan ایـ اسـت   roadmapمنظور از نقشه، است 

map ا یplan ًـ  که هستند مجزا دو مفهوم کامال ک مفهـوم  یـ  یاول

گـاه  یدر هر جا تیکه هدف آن مشخص ساختن وضعاست  6ستایا

ح یتوض یمثال در نقشه زمان یبرا( باشدمین یمع یا مکانی یزمان

در حـوزه   یالدیمـ  2020ا یـ و  2010شود کـه در سـال   یداده م

. د انجـام داد یـ را با ییافتد و چـه کارهـا  یم یچه اتفاقک یالکترون

 یهاسازد و راهیرا مشخص م یمکان یهاتیموقعز ین ینقشه مکان

 actionکـه   یدر حـال  ،)کنـد ین مـ ییهر موضع تعش رو را در یپ

plan ک یـ نامیمدل دک ی "نقشه"ن نوع یا. است 7ایپوک مفهوم ی

ف اهــدابــه  یابیــدســت یبــرا) نیمعــ یمفروضــات یبــر مبنــا(را 

ن یبنـابرا . کنـد ین مـ یـی تعانـد  ف شـده  یکه از قبل تعر یمشخص

 کیـ  ح داده شود که کدامیتوضسند ، در مقدمه شود یشنهاد میپ

ه یاگر غرض تها یو مد نظر بوده است  "نقشه"مفهوم از ن دو یاز ا

 یایــســتا و پویهــر دو جنبــه ا از یبــیترککننــدگان ســند ارائــه 

  .ح شودین نکته تصریبه ا ها بوده است"نقشه"

ا یـ رد و ید در مقدمه مورد توجه قرار گیبایکه م یگرینکته د

، در اسـت  شدهل یمتفاوت تشک یاهبا توجه به آنکه سند از بخش

و  ینظـر  یهـا تیمقدمه هـر بخـش بـدان اشـاره شـود، محـدود      

ل نقشـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه      یکه در تکم باشدمی یمفهوم

و  "یفیتوص"واجد دو وجه  "نقشه"با توجه به آنکه هر نوع . است

  
5 Internalise 
6 Static 
7 Dynamic 



    نقد و بررسی نقشه جامع علمی کشور
 

  8  1389 تابستان ،چهاردهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

 

اسـت، و در همـه   ) یح و خواه ضمنیخواه به نحو صر( "یزیتجو"

-تیاز محدود یناش ینشیگز یهاتیزها محدودیها و تجوفیتوص

ه یــکننــد، ضــرورت دارد تهیفــا مــینقــش ا یآدمــ یادراکــ یهـا 

بـه نحـو   ) تا آنجـا کـه ممکـن اسـت    (کنندگان نقشه در هر مورد 

 ییهـا ز فرضیاند و نرا که با آن مواجه بوده ییهاتیح محدودیصر

ش رو، یده پـ یـ چیپهای تیتر شدن تعامل با واقعساده یرا که برا

ک مثـال بـه روشـن    یـ ن مقام یدر ا. مشخص سازند د،انرا شدهیپذ

، یکـارتوگراف  یهـا در  نقشـه . کنـد یشدن بهتر مطلب کمـک مـ  

است کـه   یاریاس، معیذکر مق. شودیاس نقشه ذکر میهمواره مق

  .سازدیث دقت و انطباق با واقع را آشکار میت نقشه از حیمحدود

اوت ن نکته در ارتباط با عنوان سند نـاظر اسـت بـه تفـ    یسوم

ل یکـه در مـورد آن در ادامـه بـا تفصـ      "فنـاوری "و  "علم"ان یم

ن اسـتنباط  یچنـ  یاز عنوان کنـون . گرددارائه میح یتوض یشتریب

. است "علم" یبرا ین نقشه ایناظر به تدو شود که سند صرفاًیم

 یبـرا  یاه نقشهیت از آن دارد که تهیسند حکا یکه محتواحال آن

ن اخـتالف در محتـوا و   یا . ده استنظر بو مد "فناوری"و  "علم"

  . از به برطرف شدن داردی، ننمایدایجاد ابهام میعنوان، که 

  

-تـوان برنامـه  یم یدر عالم انسان يچه امور يبرا -3

  8کرد؟ يزیر

توان یم "نقشه راه"ر ینرم نظ یک فناوری ییدر خصوص کارآ

نکـه  با توجه به آ. را مطرح ساخت یمختلف نکات متنوع یایاز زوا

مختلف استفاده بـه   یدر قلمروها یزیبرنامه ر یبرا فناورین یاز ا

ن پرسـش را عنـوان   یـ ا یک موضع فلسفیتوان از ید میآیعمل م

مسـائل مربـوط بـه     یتمام یبرا ن امکان وجود داردیاا یآکه  نمود

د؟ ین شده رسییکرد و با آن به اهداف تع یزیربرنامه یعالم انسان

نگ، ی، آلن توریسیدان مشهور انگلیاضیر ،یالدیم 1947سال در 

وارد عرصـه   9یهـوش مصـنوع   ،ان قـرن یـ کرد که در پا ینیبشیپ

از  یاریدر بسـ را  یآدمـ  یجـا هوشـمند   یهـا نیشـود و ماشـ  یم

در دهـه  . دنـ ریگیمـ  یزیرو برنامه یمختلف محاسبات یهاتیفعال

ول و هربـرت  یـ آلـن نRAND ،  نـد ر ادی، دو متخصص در بن1950

 یهـا نین منطق ماشیدر زم یمندقات نظامیا انجام تحقب منیسا

ها تنها محاسبه کـردن  انهیفه رایکه وظهوشمند، استدالل کردند 

  
تری در خصوص این موضوع بنگرید به مقالـه نگارنـده بـا    برای بحث مبسوط 8

ای از روایـت اولیـه  . "مالحظاتی در باره تفکر نقادانه: دیشیمچگونه بین"عنوان، 

جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شـریف در قالـب    1387این مقاله در دیماه 

 .صورت بسط یافته مقاله در دست تکمیل است. یک سخنرانی ارائه شد
9 Artificial intelligence  

ـ ا. 10ندشـو  ین ذهن آدمیگزیتوانند جایها مانهیست؛ بلکه راین ن ی

 که هدف آن محقـق سـاختن   گردید یدگاهینه ساز دیکرد زمیرو

  .هوشمند بود یهانیدر قالب ساخت ماش (A.I) یهوش مصنوع

. بـود  11از قواعـد  یرویـ پها، مدل ن پروژهیدر ا مورد نظرمدل 

 یها، همچـون دسـتگاه  رایانهاس با ی، در قین مدل، مغز آدمیدر ا

همـه  . کـرد یکـار مـ   ینـ یقواعـد مع  یشد کـه بـر مبنـا   یم یتلق

بـر   گردیدنـد یا دستگاه عرضه مـ ین ین ماشیکه به ا ییهادرونداد

شـدند و بـه صـورت    یتگاه، پردازش مـ دس یاساس قواعد کارکرد

بـه   یمتک یکردهایدر رو گریبه عبارت د .دندیگردیبرونداد ارائه م

 یا مغـز آدمـ  یذهن ن است که یفرض بر ا یدگاه هوش مصنوعید

ـ  یـ که از  "نیا ماشیتابع "ک یهمچون  برخـوردار   یک نظـم درون

ن یا ماشـ یـ گونه که تـابع  مثال درست همان. 12کندیاست، عمل م

کـه هـر درونـداد     نمایدن منطق عمل مییا یبر مبنا x2=F ساده

قواعـد و   یز بـر مبنـا  یـ ن یذهن آدمکند، یرا دو برابر م) xر ینظ(

را کـه   یکه بـر اسـاس آن سـاخته شـده اسـت، اطالعـات       یمنطق

 .کندی، پردازش منمایدمیافت یدر

جه یل راهنما نتین تمثیا یبر مبنا یمتخصصان هوش مصنوع

اسـت   یکاف یآدم ا ذهنی مغز یهاوکار ناخت سازش یگرفتند برا

. نمـود  ییکنـد شناسـا  یرا که ذهن بر اسـاس آن کـار مـ    یقواعد

ار یـ ن قواعـد را در اخت ین بود که اگـر بتـوان همـ   یاستدالل آنان ا

توانند با سـرعت و  یها منیمحاسبه قرارداد آنگاه ماش یهانیماش

را کـه مغـز    یرشتر، همان کایبه مراتب ب یاتیت عملیدقت و ظرف

  
پـردازان در  تـرین نظریـه  های نیول و سایمن که از برجستهدر مورد دیدگاه 10

  :آیند از جمله بنگرید بهزمینه هوش مصنوعی به شمار می

Allen Newell and Herbert A. Simon. “The logic theory 
machine. A complex information processing system”, 
Institute of  Radio Engineers, Transactions on 
information theory, vol. IT-2 no. 3 (1956), pp. 61-79. 
Allen Newell and Herbert A. Simon, Human Problem 
Solving, Longman Higher Education 1971. 
Allen Newell & Herbert A. Simon, “Computer science as 
empirical enquiry”, In M. A. Boden (Ed.), The 
philosophy of artificial intelligence. Oxford: Oxford 
University Press, (1990) [1976]. 
Herbert A. Simon, “The Science of Design: Creating the 
Artificial Source”, Design Issues, Vol. 4, No. 1/2, 
(Special Issue: Designing the Immaterial Society) (1988), 
pp. 67-82. 
11 Role following   

هایی کـه  ضروری است که فرض فلسفی اصلی همه رهیافت تذکر این نکته 12

همـه متخصصـان   . شود، فیزیکالیسم استدر زمینه هوش مصنوعی دنبال می

هوش مصنوعی معتقدند ذهن و مغز یک گوهر بیشـتر نیسـتند و ایـن گـوهر     

شود نامیده می "ذهن"آنچه که . های فیزیکی استواحد از سنخ دیگر سیستم

 .زاری ماشینی است که مغز نام دارددر واقع وجه نرم اف
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 یهـا سـتم ین تمـام س یبنابرا. به انجام رساننددهد یانسان انجام م

AI کـار   14قواعدو  13هاب دادهیکه ترک دیگرد یراحطن مبنا یبر ا

اسـتدالل   یمتخصصـان هـوش مصـنوع   . را انجام دهـد  یمغز آدم

رقابـت   یکه بتوانند بـا مغـز آدمـ    ییهانیساخت ماش یکردند برا

 یهـا کـه متخصصـان در رشـته    یقواعـد است همان  یکنند کاف

-یآنگاه م. ها کار گذارده شوندنیرند در ماشیگیمختلف به کار م

ج یهـا داد و نتـا  نیها را به عنوان درونداد بـه ماشـ  توان انبوه داده

ان قـادر  یش از آنکه آدمیبه مراتب ب یمورد نظر را با دقت و سرعت

  .نمودبه انجام آن باشند، اخذ 

از محققـان سرشـناس در حـوزه هـوش      یکـ یبه عنوان مثال 

  :شد یمدع گنباومیادوارد فبه نام  یمصنوع

ن و یسـازد نمـاد  یان جدا میکه متخصصان را از مبتد یمسائل

ــوده یاســتنتاج ــه شــده ر ب ــد یو در دانــش تجرب ... شــه دارن

ن یمعـ "ا یـ  یاز قواعـد کـار   یانـه یره و گنجیـ متخصصان ذخ

که  ین قواعد با دانشیا بیکنند و ترکید میرا تول "15هاکشف

  .سازدیهاست آنان را به کاربران متخصص بدل مدر کتاب

از  یارهیـ ش در ذهن خـود ذخ یشاپین چون متخصص پیبنابرا

متخصـص   یهـا سـتم یقواعد دارد، همه آنچه که سازندگان س

دن قواعـد از متخصصـان   یرون کشیاز دارند عبارت است از بین

  16.رایانهک یون کردن آنها در در یزیرو برنامه

ش وها، کارشناسـان هـ  نیاز ماشیقواعد مورد ن ییشناسا یبرا

مختلـف رفتنـد و    یهـا بـه سـراغ متخصصـان در حـوزه     یمصنوع

ارشـان  یکـه متخصصـان در اخت   یدند با استفاده از اطالعـات یکوش

انجـام کارهـا بـه صـورت      یبـرا  یپرقـدرت  یهانیگذارند، ماشیم

ر هـوش  یچشـمگ  یهـا تیموفقاز جمله . نمایند یهوشمند طراح

هـا  تیـ فعال یتوانست برخیبود که م ییهانید ماشیتول یمصنوع

کـه در دهـه    ییهـا برنامـه . شطرنج را به انجام برسـاند  یر بازینظ

 ییهـا نیشده بـود و ماشـ   یشطرنج طراح یانجام باز یبرا 1960

د شـطرنج  یاساتتوانستند یگرفتند میها را به کار من برنامهیکه ا

 یدر پـ  یپـ  یهـا تیـ موفق .دنـ شکسـت ده  راطح متوسـط  در س

ان یاقبـال گسـترده دانشـجو    یمحققان در حـوزه هـوش مصـنوع   

 یهـا را به همراه داشت که قصـد داشـتند دوره   یخوش استعداد

  
13 Data 
14 Rules  
15 Heuristics  
16 Edward Feigenbaum,The Fifth Generation: Artificial 
Intelligence and Japan's Computer Challenge to the 
World, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. 
1983. 

شتاز علـوم و  یپ یهااز حوزه یکیرا در  یو دکترکارشناسی ارشد 

  . دنبال کنند فناوری

ـ  17ینسـک ین میمارو 1967در سال  شـگاه هـوش   یزماس آیرئ

ن کارشناسان یتراز برجسته یکیو  یت یدر دانشگاه ام آ یمصنوع

له هـوش  ئک نسـل مسـ  یـ  یط"کرد که  ینیبشینه پین زمیدر ا

ن یـ ا یهـا تیان موفقزیم ".شود یحل م یبه نحو اساس یمصنوع

 کـه   یاصـطالح بـه  نه را ین زمیها در احوزه چنان بود که پژوهش

 یقـات یتحق یهـا برنامـه " بـه برنامـه   برنـد یبه کار مـ فالسفه علم 

رنده آن دسته از یها در برگن برنامهیا. بدل کرده بود "18شروندهیپ

 یآنهـا بـرا   ییتوانا یهستند که به نحو روز افزون یعلم یهاپروژه

-یش مـ یافزا) ث تنوعیث تعداد و هم از حیهم از ح(حل مسائل 

ن رشته رو یر ایچشمگ یهاشرفتیبعد پبه  1970اما از دهه . ابدی

بـه مرتبـه    "یهـوش مصـنوع  "به کاهش گذارد و پروژه گسـترده  

 یهـا برنامـه . سقوط کرد "19ابندهیانحطاط  یقاتیتحق یهابرنامه"

نـه  یغـم هز ر یهستند کـه علـ   یعلم یاوهر آن دسته از تکاپیاخ

حـل   یشـان بـرا  یشـود، توانائ یبسط آنها صرف م یکه برا یادیز

کـاهش   مسـتمراً ) ث تنوعیاز حث تعداد  و هم یهم از ح(مسائل 

  .ابدییم

بـا   یهوش مصنوع یهاکه موجب شد تا پروژه یاز جهات یکی

ستد آن بود کـه  یبن بست مواجه شود و از رشد موزون باز ا ینوع

ن حوزه، اخذ یگسترده دست اندرکاران ا یهارغم همه تالش یعل

کـه مـورد انتظـار بـود، حاصـل       یقواعد از متخصصان، بـا سـهولت  

متنـوع بـا صـاحبان     یهـا که در همه تجربه ین معنیبه ا. یدگردن

ان یـ را ب یشد تا قواعدین افراد خواسته میکه از ا یتخصص، زمان

آنان به کار گرفتـه   یتخصص ییاز آنها، توانا یریگکنند که با بهره

کـه   یـی که متخصصـان، از هـر قلمرو   گردیدمیشود، مشاهده یم

گـر  یکردنـد کـه د  ی، اعـالم مـ  اعداز قو یان شماریبودند، بعد از ب

ن حـال شـمار و تنـوع    یدر عـ . آورنـد یاد نمیرا به  یشتریقاعده ب

کردند چنان نبود که به مدد آنها یکه متخصصان بازگو م یقواعد

ق کلمـه  یـ دق یهوشمند بـه معنـا   یهاستمیا سیها نیبتوان ماش

  .وجود آورده ب 20متخصص

ودنـد علـت   قـادر نب  یهرچند خود متخصصان هوش مصـنوع 

ص یرا که بر کارشان حـاکم شـده بـود، تشـخ     یبیت عجیمحدود

ه و یـ ت اولیـ ح علـل موفق یفالسفه علم و ذهن در توضـ دهند، اما 

مطـرح   یقـ یدق یهـا بحث یپروژه هوش مصنوع یینها یناکارآمد

  
17 Marvin Minsky 
18 Progressive research programmes 
19 Degenerative research programmes 
20 Expert machines/ expert systems 
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 یعنـ ی ییکـا یلسوف آمریدو فکه  بود ینکات آنهااز جمله . ندساخت

در  کـه ند نه عنوان کردیمن زیو جان سرل در افوس یوبرت دریه

شـده  فوس متـذکر  یدر  .21ن مقاله از آنها بهره گرفته شده استیا

، بـه  یادراکـ  ییاز مهارت و توانا یتنها تا تراز خاص یکه آدم است

ن تـراز،  یـ بـاالتر از ا . کندیه میتک یریادگی یاستفاده از قواعد برا

 بـا  یو معرفتـ  یا تعـامالت ادراکـ  یـ و  یریادگیـ در  یقواعد سهم

 یریادگی یفوس ترازهایبه نظر در. رامون بر عهده ندارندیط پیمح

  .نمود یطبقه بند 1توان مطابق جدول یرا م

نوآمـوز تـا کارآمـد کـاربرد     در سه تراز  صرفاًستفاده از قواعد ا

که  یشخص .ستا یرانندگ یریادگینه ین زمیک مثال در ای. دارد

، در یاز مربــاموزد، یــب یخواهــد راننــدگین بــار مــینخســت یبـرا 

ـ . ردیـ گیرا فـرا مـ   یا قاعده اصـل یجلسات اول، چند آموزه   یمرب

الب اطالعـات و  یر و دانا به عمد، از همان ابتدا، نوآموز را با سیخب

کالچ کرد عملبه او  صرفاً مثالً. کندیمواجه نم ییجز یهادانسته

دهد که هرگاه عقربه سـرعت سـنج مـثال از    یم آموزشو دنده را 

کـه پـس از    یزمان. استفاده کند 2د از دنده یگذر کرد با 30عدد 

ـ    ین قواعد به خوبیا ینات کافیانجام تمر  یفراگرفتـه شـدند، مرب

ن فاصـله  یـ در ا. نمایـد مـی را به نوآمـوز عرضـه    یشتریاطالعات ب

 یبرد که زمانیم ین نکته پین حال در اثر توجه به اینوآموز در ع

انتخـاب   ید دنده باالتریبارسد که یم ین به حدیکه سرعت ماش

است که  یاضاف ین اطالعیا. کندیر مییز تغیموتور ن یشود، صدا

ل یـ ن قبیـ بـر کسـب ا   ییتوانـا . نمایـد یط کسب مـ ینوآموز از مح
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اس نه چندان گسترده، نوآمـوز را بـه سـطح    یک مقیاطالعات در 

 ی، مبتــدنـات یبــا ادامـه تمر . دهـد یشـرفته ارتقــاء مـ  یپ یمبتـد 

ن حـال، در مثـال   یـ در ا. ابـد ییم ءربر کارآمد ارتقاشرفته به کایپ

. شـود یمـ  ینامـه راننـدگ  ی، شـخص قـادر بـه اخـذ گواه    یرانندگ

د از همه یباینامه خود را اخذ کرده است میکه تازه گواه یشخص

ن یـ وضع کرده مطلع باشـد و از ا  یو رانندگ ییکه راهنما یقواعد

ط یالح محـ مطلع و به اصـط  یطیط محیاز شرا یگذشته تا حدود

ت یـ به رعا یمتک یادیاو تا حد ز یاما نحوه رانندگ. نمایدرا حس 

 یهـا تیـ است که فعال ین معنیه به قواعد به ایتک .است "قواعد"

ف و یـ تعر "قواعـد "له یکه به وس ینیمع یشخص در چارچوب ها

ت انعطـاف  یـ ن قابلیبنـابرا . گـردد یشـوند محـدود مـ   یمشخص م

بـه حـدود و دامنـه قواعـد و      و محـدود  نبودهاد یشخص چندان ز

  .باشدمی زان تسلط او به آنهایم

  

  1جدول 

  

  

  

کـاربر  شود تا شخص به حـد  ین تراز، موجب میدامه کار در اا

طـابق النعـل بالنعـل شـخص از      یرویزان پیمو دا یمتبحر ارتقاء پ

ود را تعامل خ یاصل یابد و در عوض شخص بناییقواعد کاهش م

گذارد که از یم ییهاها و اطالعات و سر نخنشانه یط بر رویبا مح

Novice 

Proficient 

 
Expert 

Advanced 
Beginner 

Competent 
Performer 
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در سطح  یعنی، یریادگین تراز از یدر باالتر. کندیط کسب میمح

کسـره در  یشـخص،   یو عملـ  یمعرفتـ  ی، تکاپوهایدانش تخصص

متخصـص چنـان آشـنا بـه     . ح بـه قواعـد اسـت   یاب توجه صـر یغ

 یکند و تا بدان حـد بـرا   یافت میط دریاست که از مح یاطالعات

-یدارد کـه مـ   ین اطالعات آمادگیارائه واکنش مناسب در قبال ا

 یدادهایـ از اطالعـات و رو  یالبیکـه سـ   یط دشـوار یتواند در شرا

ار مناسـب و  یبسـ  یهـا آورند، واکنشیاو هجوم م یمتنوع به سو

ان مهارت یتفاوت م. ت از خود بروز دهدیمنعطفانه و در خور موقع

ـ یـ قهرمـان سـابق مسـابقات اتومب   (شوماخر  یرانندگ ن یبـ  یل ران

نامه خود را اخذ کـرده اسـت، و   یکه تازه گواه یابا راننده) یالملل

 یماریک پزشک متخصص در مورد بیصائب  یهاا تفاوت حدسی

نامتعـارف وکمتـر آشـنا، بـا      یهـا مـار بـا توجـه بـه نشـانه     یک بی

ن نکته یانگر ای، نمال شدهیصحک پزشک تازه فارغ التی یزهایتجو

-ین امر موجب میهم. باشدنمیبند قواعد  که متخصص در است

تـر از  بـه مراتـب موفـق    یرامونیپ یهاتیشود او در مواجه با واقع

کـه در   یعلت آن است که شـمار امکانـات  . کاربر کارآمد عمل کند

امـا شـمار قواعـد    . ت استینهایب باشدمیت مضمر و مندرج یواقع

ک مجموعـه  یـ روشن است کـه  . باشدمیحدود همواره بالضروره م

. دیـ نامحـدود برآ  یهـا تیـ تواند از عهده پوشـش ظرف یمحدود نم

کردن قواعـد، بـه واسـطه اسـتمرار در کسـب       یمتخصص، با درون

ره و یـ ، ذخیرامـون یط پیو متنوع از تعامل با مح یواقع یهاتجربه

اسـت و در   ها انباشتهها و مثالخود را با انواع نمونه یانبان معرفت

ن انبان دانش و تجربه یاز ا یریط تازه با بهره گیمواجهه با هر شرا

سـازد،  یکه بـا اسـتفاده از آن مـ    ییهاها و حدسو آزمودن فرض

  .دهدیرا ارائه م ینه تریتعامل به یهاوهیش

متخصصان در . ن نکته در مورد همه متخصصان صادق استیا

-، نکات و دانسـته ) هاوزهن حیر ایو نه در غ(خود  یحوزه تخصص

، یه اصـل یـ نجـا رو یدر ا. آموزنـد یه به قواعد نمیتازه را با تک یها

و پربـار   یغنـ  یهـا رتیبـه شـهودها و بصـ    یمتکـ  یو خطا یسع

 یالهئاگر بـا مسـ   یک متخصص برق فشار قویمثال  یبرا 22.است

ار یناشناخته در حوزه کار خود مواجه شود، بـا سـرعت بسـ    کامالً

 یاتـازه  یو دانشـ  یادراکـ  یهـا تیله ظرفئتعامل با مساد و در یز

از  یرویـ بـر اسـاس پ   یچ روین دانش تازه به هـ یا. کندیکسب م

ق یـ از طر یریادگیـ را  یریادگین نحوه یا .دیآیقواعد به دست نم

  
ها، معنایی است که فیلسوفان تحلیلـی از ایـن   مقصود از شهودها و بصیرت 22

نقـش  "عنـوان  گارنـده بـا   ندر این خصوص بنگرید به مقاله . اصطالحات دارند

مسـائل و  : فلسـفه تحلیلـی  مندرج در کتـاب   "های معرفتیشهود در پژوهش

 .1383طرح نو، : ، تهرانچشم انداز ها

-عات در لولهیگونه که حرکت ما درست همان. نامندیم 23آوندها

متخصـص بـه    نامحسوس است، بسط دانـش ) آوندها(ن ییمو یها

له ئحـل مسـ   یبالفعـل بـرا   یر خودآگاهانه و در تکاپویغ یاوهیش

  24.شودیحاصل م

 یدانش متک یگرید یایز از زوایلسوفان علم و ذهن نیگر فید

. انـد ح دادهیبه قواعد را توضـ  یمتکریغ یبه قواعد و دانش تخصص

-ینشـان مـ   یش فکـر یک آزمایبه عنوان مثال جان سرل با ارائه 

 کـاربرد تواننـد در سـطح   یهوشمند تنهـا مـ   یهانیدهد که ماش

را قواعـد   ین قواعـد صـور  یـ ا. رقابت کننـد  یبا آدم یقواعد صور

 یاسـت کـه بـرا    ییهـا ن همان تراز برنامـه یا. 26نامندیم 25ینحو

امـا  . کننـد یها بر اساس آن کار مـ رایانهشود و یها نوشته مرایانه

در . اطالعـات اسـت  پـردازش   ین مرتبه برایتر، نازلیقواعد صور

ن یهمـ  .وجـود نـدارد   "شـناخت "ا ی "فهم"از به ین ن تراز اساساًیا

 "هوشـمند " یهـا نیرا در بـاره ماشـ   یمنـد نکته استدالل قدرت

عـالوه بـر    یدهد کـه مغـز آدمـ   یح میسرل توض. نمایدیمطرح م

در  ی، قادر به درک معانیبر پردازش اطالعات در تراز نحو ییتوانا

در تـراز   یژرف مفهـوم  یهـا هیـ و باالتر از فهم ال "27ییمعنا"تراز 

ن تـراز،  یـ در ا. نـام دارد  "28لیوأر و تیتفس"است که تراز  یباالتر

کـه   قرار دارند) فوس در نظر داشتیکه در ییبه معنا(متخصصان 

تـر  قیـ تـر و عم گسترده یهاتیکنند و ظرف یتوانند ژرف کاویم

  .را آشکار سازند یمفهوم-ییمعنا یهاشبکه

شود کـه توجـه گـردد از    یتر مله آنگاه روشنئن مسیت ایهما

کـه در   ییهاتیدر فعالتوان یم "هوشمند" یهانینسل تازه ماش

 "نهیبه"از اطالعات است به نحو  یادیپردازش حجم زاز به یآنها ن

ـ ا. اسـتفاده بـه عمـل آورد   ) که خواهد آمد یحیبا توض( ن نحـوه  ی

به . افته استیها رواج نهیز زما یادیاستفاده هم اکنون در شمار ز

را در  یادیموفق شده است اطالعات ز یعنوان مثال، دانش پزشک

ـ ا. کنـد  ییمختلف شناسا یهایماریب یهامورد عالئم و نشانه ن ی

  
23 Capillary action 

-م را اضافه وجودی به شـمار مـی  با شرب صدرایی عل مالصدرا و فیلسوفان 24

ارتبـاط  این نکته با آنچه که در اینجا در باره دانش تخصصی گفته شـد  . آورند

به عبارت دیگر متخصص کسی است که به اعتبار دانش تخصصی خـود،  . دارد

 .سعه وجودی بیشتری کسب کرده است
25 Syntactical rules 

و ساختار نظری آنها و نیز آزمایش سرل  "های فکریآزمایش"درباره مفهوم  26

 هـای هـای فکـری در کـاوش   نقش آزمایش"بنگرید به مقاله نگارنده با عنوان 

، مسـائل و چشـم انـداز هـا    : فلسفه تحلیلیمندرج در کتاب  "علمی و فلسفی

 .1383طرح نو، : تهران
27 Semantic 
28 Interpretation 
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د و آنگاه نموره یذخ یاطالعات یهاتوان در بانکیعالئم و آثار را م

ن یک ماشـ یـ  از عالئم، با کمـک  یتواند با ارائه شماریهر کاربر م

 مبـتال  یمـار یبه کدام ب مار احتماالًیهوشمند، مشخص سازد که ب

ن یـ ا. سـت یهر کدام چ یبرا یشنهادیمعالجه پ یهاو راه باشدمی

 یبهداشـت  یهـا ستمیاطالع رسان هم اکنون در س یهانوع برنامه

 یهر کاربر به راحت. قرار گیردکا مورد استفاده یدر اروپا و آمر یمل

که در دسترس همگـان   ینترنتیا یهاگاهیمراجعه به پاتواند با یم

آنهـا   یامـداو  یهـا مختلـف و راه  یهـا یمـار یقرار دارد، دربـاره ب 

اطالعـات در   "هوشمند"پردازش . به دست آورد یدیاطالعات مف

ا انجـام معـامالت   یـ ، "یبانکـدار "ر یگر نظیمختلف د یهاتیفعال

دمات، ماننـد  هـا و خـ  ا خدمات مربـوط بـه فـروش کاال   ی، و یملک

 یمصـرف  یا انواع مصنوعات و کاالهای ا قطاریما یت هواپیفروش بل

 یرهادر کشــو یابـه نحـو گسـترده    و امثـالهم  یا مـواد خـوراک  یـ 

هوشـمند   یهـا نیدامنه استفاده از ماش. افته استیرواج شرفته یپ

 یداروساز یهابه عنوان مثال، شرکت. رودیز فراتر مین تراز نیاز ا

سـاختار   ییشناسـا  یهـا بـرا  سـتم یا سیـ هـا  نیماشـ  لین قبیاز ا

مختلـف بهـره    یهاد دارویتول یمناسب برا ییایمیش یهامولکول

ن یـ ا یینـد شناسـا  یآحجـم محاسـبات مربـوط بـه فر    . رنـد یگیم

ـ  ( یها چنان اسـت کـه انجـام آن از عهـده آدمـ     مولکول ه الاقـل ب

ر انگلسـتان کـه   ینظ یدر کشور. ستیساخته ن) و سهولت یسادگ

هر  یعنیکند، یعمل م یسنت یهاروش یبر مبنا ییستم قضایس

تـا  (کوشد، تـا نظـرش را   ینه، میدر هر زم یأصدور ر یبرا یقاض

ش یاز چنـد قـرن پـ   (کـه در گذشـته    یبر آراء قضـات ) حد امکان

-یمـ  "هوشـمند " یهـا اند منطبق سازد، برنامهداده یرا) تاکنون

  .دیقضات به شمار آ یبرا یتواند کمک کار بزرگ

 صـرفاً  "هوشـمند "سـتم  یکه ذکر شد، س یاما در همه موارد

ـ  یپ 30یا دسـتگاه محاسـبات  یـ  29ک پردازشگری آنکـه از   یشـرفته ب

که دستگاه  یجیر نتایتفس .، استبرخوردار باشد "درک"و  "فهم"

هر  بوده و "متخصص"آورد، کار یخود به دست م یهااز پردازش

-، امکان کشـف جنبـه  باشد شتریب "متخصص" یهاییاندازه توانا

  .گرددمی ترتر در اطالعات پردازش شده فزونژرف یها

 یبـرا "ن قسمت مطرح شده بود آن بود که یکه در ا یپرسش

ن پرسش یا "کرد؟ یزیرتوان برنامهیم یدر عالم انسان یچه امور

 یاز کاربردهـا  یکیت دارد که یاهم یبحث کنون یث برایاز آن ح

مختلـف   یهـا در حـوزه  یزیـ برنامه رکمک به  "نقشه راه" یاصل

ن یـ که در باال آمـد ا  یحاتیاز توض. است یرشد علوم و فناور مثالً

  
29 Processor 
30 Computational device 

ک یـ در  یشود که باال بردن تراز علـوم و فنـاور  ینکته مشخص م

 ییهافناوریکه با استفاده از  ییها"یزیربرنامه"ه به یکشور با تک

. اه اسـت همـر  یاساس یهاتیشود با محدودیم "نقشه راه"مانند 

ت یــترب یرا بـرا  ییهــاوهیتواننــد شـ یراه حــداکثر مـ  یهـا نقشـه 

ت کـاربران متبحـر و   یـ امـا ترب . شنهاد کننـد یپ "کاربران کارآمد"

 "از قواعـد  یرویپ"آن  یکه مبنا یزیره به برنامهیمتخصص با تک

ط ید شرایبایر میتحقق هدف اخ یبرا. باشدنمیر یاست امکان پذ

رشـد و   "نـه یبـوم به ستیز"آن با عنوان  ابد که ازیتحقق  یگرید

 ینـه رشــد و نــوآور یبه یهــابـوم ســتیز. شــودیاد مـ یــ ینـوآور 

ق آونـدها،  یـ از طر یریادگیـ هستند که در آنها امکان  ییطهایمح

، همچنان که گذشت، تنها یریادگیوه ین نوع شیا. باشدمیفراهم 

خـود بـا    یتخصصـ  یهـا است که متخصصان را در حوزه یاوهیش

کشـور   ینقشه جامع علم. سازدیمرتبط م یباالتر معرفت یهازترا

اختصاص دهد کـه در   یطیشرا یرا به بررس ید، بخش مهمیبایم

فـراهم   "نـه یبه یبـوم هـا  سـت یز"موزون  یآن امکان ظهور و بقا

  31.گرددیم

  

  يتفاوت علم و فناور -4

، اسـت  ه نقشـه از آن غفلـت شـده   یـ در تهکـه   یموضوع بعد

هر  یعلم و فناور. ن استی، فلسفه، اخالق و دیرتفاوت علم، فناو

ان یشه و تعامل آدمیو محصول ذهن و اند 32یتماعجدو برساخته ا

که با هـم   یرغم ارتباط تنگاتنگ یعلاما . هستندط یان با محیآدم

عـدم توجـه بـه    . نـد یآیمتفاوت به شـمار مـ   33ییهستارهادارند، 

 یهـا یموجب بـروز بـدفهم   ن دو نوع برساختهیان ایم یهاتفاوت

 یانگسندیاز نو یادیار زیشمار بس. شودیم یلیو تحل ینظر یجد

-یو فرهنگ قلم م فناوریکه در حوزه مطالعات مربوط به علم و 

مرتکـب   یاساسـ  یهـا ن تفـاوت یـ بـه ا  یتوجه یزنند، به اعتبار ب

 یبرخـ . انـد خود شده یزهایها و تجولیدر تحل یاشتباهات فاحش

  :34ن قرار استیبد یورعلم و فنا انیم یهااز تفاوت

  
  :های بهینه بنگرید بهبومتر درباره زیستبرای بحث تفصیلی 31

پژوهشـکده  : ی، تهـران علی پایا، دانشگاه، تفکر علمی، و آوری و حیطـه عمـوم  

  ؛1385مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و    : علی پایا، تکنولـوژی، فرهنـگ و اخـالق، تهـران    

 .1388ارتباطات و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 
32 Social construct
33 Entities 

  :تر در این زمینه بنگرید بهبرای بحث مبسوط 34

مسـائل تـازه، چشـم انـدازهای نـو،      : یلی و تحلیل فلسفیعلی پایا، فلسفه تحل

 .1388طرح نو، : تهران
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اسـت   یاجتمـاع  یهـا برساختهآن دسته از علم، مجموعه  -1

کـه  یدرحـال . اسـت  یآدمـ  یمعرفت یهاازینهدفشان رفع که 

. انسـان اسـت   یرمعرفتـ یغ یهـا ازیـ نهـا رفـع   یفنـاور هدف 

 یر آن همگـ یها و نظـا ها، بانکیها، دموکراسها، خانهلیاتومب

ز بـه  یـ ن یهـا در مـوارد  یفنـاور . اندیر معرفتیغ یازهایرافع ن

و  یحـواس آدمـ   کمـک بـه بسـط    یبرا یلیمنزله ابزارها وسا

چگـاه  یامـا ه . کننـد یعمـل مـ   یو یادراک یهاتیت قابلیتقو

-ها، کتابدانشگاه. را ندارند یاز معرفتیرفع ن ییتوانا ماًیمستق

  . ها هستندیل فناورین قبیها در زمره اانهیها، را

-غرض گزاره .است یها عارشاز ارز یعلم برخالف فناور -2

 ییهـا است و نه گـزارش ارزش  "تیواقع"، نمودن یعلم یها

دربـاره   یمگر آنکه ارائه اطالعات(ها باور دارد که دانشمند بدان

 یهااگر گزاره). بوده باشد یق علمیهدف تحق "هاارزش"ن یا

 یهـا قهیو سـل  یذهنـ  ی، باورهـا ییبه عوض واقـع نمـا   یعلم

ن أدانشمند را بازگو کننـد، شـ   یخصوص یهاو ارزش یشخص

هـا و  داسـتان "خود را از دست خواهنـد داد و در تـراز    یعلم

 "در خـود بسـته  " ییک شـبکه معنـا  یکه در  "یلیات تخیروا

گر آنچه که علم را علم یبه عبارت د. رندیگیمعنا دارند، قرار م

 .ت استیکند، ارتباط آن با واقعیم

 یهاقهیو سل یو جمع یفرد یهابا ارزش ها کامالًیفناور -3

 فنـاوری ک یـ در واقع هـر انـدازه   . ها ارتباط داردافراد و گروه

پاسـخ   یاقهیو سـل  یسـت یپراگمات یهال جنبهین قبیبهتر به ا

 . تر خواهد بوددهد، مقبول

 یهـا نـه یفراتر از ظرف و زمو هستند  یعلم کل یهاگزاره -4

را بـا   یعام علمـ  یهاتوان گزارهیالبته م. اعتبار دارند 35خاص

ده یـ نام "37یط مـرز یشرا"و  "36هیط اولیشرا"کمک آنچه که 

ظـرف و  همـواره نسـبت بـه    هـا  یکـه فنـاور  یدر حالشود یم

ک ظـرف  یرا که در  یک فناوریتوان ینم . ندحساس هانهیزم

مـات  یو تنظ یکـار د شـده، بـدون دسـت   یـ ن تولینه معیو زم

آن متفاوت که با  یگرینه دیط و ظرف و زمیدر مح 38مناسب

 .است به کار گرفت

به منظور ( قتیبه حق ترکینزدشرفت در علم، یار پیمع -5

شرفت در یار پیاست؛ اما مع )تیتر از واقعقیدق یریارائه تصو

 . است یرمعرفتیغ یازهای، رفع نیفناور

  
35 Specific contexts 
36 Initial conditions 
37 Boundary conditions 
38 Fine tuning 

. انـد یابیـ قابـل ارز  39ینـ یع یارهایبا مع یعلم یهاگزاره - 6

 .40است یستیپراگمات یهاها، جنبهفناوریدر  یابیمالک ارز

هـر  شود در یده مینام "41یمعرفت ضمن"نقش آنچه که  -7

ج یاما تبعـات و نتـا   ت استیحائز اهم فناوریعلم و دو حوزه 

د علـوم و  یـ رشد و تول. باشدنمیکسان ین دو حوزه یا یآن برا

محققـان   "یمعرفـت ضـمن  "بـودن انبـان    یها به غنـ فناوری

 یبـه معرفـت ضـمن    یمـ عل یهـا افتـه ی یاما بقا. وابسته است

هسـتند و پـس از    ینیع یعلم یهاافتهیرا یزباشد نمی یمتک

 یشـود جـا  یده مینام "3جهان " کشف در آنچه که اصطالحاً

ها، بقا و تداوم تا حـد  یکه در مورد فناور یدر حال.  رندیگیم

جهـان  "است که متعلق به  یمتک "یمعرفت ضمن"به  یادیز

در مـورد   42.اسـت  یشخصـ  و یذهنـ  ی، که جهانباشدمی "2

از دسـت   یو ضـمن  یو شخص یفرد یهاها اگر مهارتفناوری

. ار دشوار خواهـد بـود  یرممکن نباشد بسیبرود، اعاده آن اگر غ

را  "فنـاوری انتقـال  "است که کار  ییهااز جنبه یکین نکته یا

  .ازدسیده بدل میچیپ یالهئبه مس

ک آن یـ ات نزدن ارتباطی، در عفناوریان علم و یم یهاتفاوت

نقشـه  "ن یسازد که در تدوین نکته را برجسته میگر، ایکدیدو با 

ن دو برسـاخته،  یـ متفاوت ا ن کامالًأد شیبایم "فناوریراه علم و 

رد و هر نوع یمد نظر قرار گ قاًیان آن دو، دقیم یوندهایبه همراه پ

در کشـور بـر    یفنـاور ارتقـاء سـطح علـوم و     یبرا "یزیبرنامه ر"

 یکـه بـرا   ینقشه راه .ق به انجام برسدین شناخت دقیمه یمبنا

 یباشد که برا یتواند مشابه نقشه راهیشود، نمین میتدو "علم"

بـه   یاگر قرار باشد در نقشه واحد یحت. شودیآماده م "یفناور"

را کـه نـاظر    ید مالحظات خاصیباین دو جنبه پرداخته شود میا

. گیـرد مـد نظـر قـرار     ن دو هستار اسـت بـا دقـت   یک از ایبه هر 

شـتر موضـوع   یتواند به روشن شدن بید میآیم الًیکه ذ یحیتوض

  .کمک کند

افـراد و   یر معرفتـ یغ یازهایکه گفته شد رافع نچنان یفناور

ک یـ ولوژیجز آن دسته که با حاجـات ب ه ب(ازها یاما ن. جوامع است

  
39 Objective 

هـای پراگماتیسـتی، بـه    البته توجه به این نکته ضروری اسـت کـه مـالک    40

دهند، در تحلیل نهـایی، و  ی نقاد میتوضیحی که فالسفه رئالیست و عقل گرا

در ایـن  . کننداز یک جنبه بسیار اساسی اعتبار خود را از مالک صدق اخذ می

  .گردیدمعرفی  قبال ًخصوص بنگرید به فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی که 
41 Tacit knowledge 

  :بنگرید به "2جهان "و  "3جهان "تر در باره اصطالحات برای توضیح دقیق 42

طـرح نـو،   : در دفاع از علـم و عقالنیـت، تهـران   : کارل پوپر، اسطوره چارچوب

1384. 
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 ینـ یتمامه عه ب یوکار دارند، امور سر) و توالد و تناسل ءر بقاینظ

دهـد کـه   ینشان م یخوبه ب یکنون ینمونه جوامع مصرف. ستندین

بـه منظـور    یدارهیبزرگ سـرما  یا نهادهایچگونه صاحبان کاال و 

. کننـد یجـاد مـ  یکاذب در افراد ا یازهایفروش محصوالت خود، ن

-یبـه شـمار مـ    "ارزشمند"و  "لیاص" یهاازیازها نینکه کدام نیا

است که پاسخ  ی، قضاوتباشدمی ند و کدام فاقد ارزش و مبتذلیآ

مورد قبـول   یارزش یهانظام ره بیبا تک یادیگفتن به آن تا حد ز

ط ین حال، با توجه بـه شـرا  یدر ع. ر استیپذافراد و جوامع امکان

ز از یـ تـازه ن  یازهاین "خلق"له ئمستمر در همه جوامع، مس دائماً

ه هـدف  کـ  یادر جامعه ،به عنوان مثال. شودیت برخوردار میاهم

تازه در  یازهاین "خلق"شتر است، یبه ثروت ب یابیدست آن صرفاً

شـتر  یب ید و مصرف مادیرد که افراد را به تولیگیشکل م یریمس

 یازهـا یرافـع ن "هستند کـه   "هایفناور"از آنجا که . ب کندیترغ

-فنـاوری "راه مربوط به  یهانقشهند، یآیبه شمار م "یرمعرفتیغ

  .ن شودیجوامع تدو یارزش یهاتوجه به نظامتواند بدون ینم "ها

رد که هر ید مورد توجه قرار گیز باین نکته نین حال ایدر ع

قابل "آن دسته از کاربران و کنشگران  یبرا صرفاً فناورینوع 

د یکه در تول یخاص "ییشبکه معنا"خواهد بود که در  "استفاده

 فناوری مثالً. سهم داشته است مشارکت داشته باشند فناوریآن 

افتاده در  له دوریک قبیان یبوم یبرا "لپ تاپ"ا ی "یبانکدار"

راه  یهاآن دسته از نقشه. آمازون، فاقد معناست یهادل جنگل

د با یبایشوند، مین میمورد نظر تدو یهافناوری بسط یکه برا

 ییمعنا "یهاشبکه"افتن یا تحقق یت کامل به موجود بودن یعنا

، ییمعنا یهان شبکهیعدم توجه به ا. گردند یمولد آنها، طراح

  .گرددیم یشنهادیپ "راه یهانقشه"منجر به بال استفاده شدن 

توان یراه مربوط به بسط علوم چه م یهادر مورد نقشه

ن یو بنابرا یر معرفتیغ یازهایعلم، چنان که گذشت به ن ؟گفت

توانند یم یعلم یهاافتهیالبته . ندارد یک کاریو پراگمات یشخص

ازها به کار گرفته ین نیرفع ا یبرا فناورانهدر قالب محصوالت 

-تیو بالذات ناظر به شناخت واقع ، اوالًیعلم یهاافتهیاما . شوند

ت جنبه و وجه دارد، و ینهایت بین حال از آنجا که واقعیبا ا. اند

ت محدود است، یاکتشاف واقع یجوامع برا یهاییامکانات و توانا

ص منابع یتبع آن تخصه نش و انتخاب و بیله گزئز مسیننجا یدر ا

ن ید به دقت ایبا یهر نقشه راه علم. ابدییت میت ها، اهمیو ظرف

ل، یارها و دالین و معینکته را روشن سازد که بر اساس کدام مواز

 ییهاان شمار فراوان جنبهیخود را انجام داده و از م یهانشیگز

-ه شناخت آن اقدام کرد، جنبهت نسبت بیتوان در واقعیکه م

  .ده استیرا که در نقشه آورده، برگز ییها

که در نقشه جامع  یفاهداآنچه که در باال آمده با بحث مربوط به 

  .کشور مطرح شده است ارتباط تام دارد یعلم

  

  نقشه ییمشخص نمودن هدف نها -5

نقشـه جـامع   "س یش نـو ید در پیبایکه م یهااز جمله جنبه

 آن ین شـده بـرا  ییتع ییف غااهدارد، ید توجه قرار گمور "یعلم

   :س آمده استیش نویدر مقدمه پ. است

 نیا نییتب کشور یعلم جامع ۀنقش میترس در نکته نیتر مهم

 نقشه کالن تیهدا که یهدف نیتر یعال که است ریخط امر

 سـه  در تـوان یمـ  را هدف نیا ست؟یچ ردیگیم برعهده  را

  :نمود میترس سطح

، "پروردگـار  بـه  قـرب  و یبشـر ۀ جانب همه کمال و سعادت"

 دیتمه "و "یصنعت تۀافی توسعه یکشورها با فاصله جبران"

  . "یاسالم تمدن یایاح یبرا یمقدمات

نقشه در نظر  "یاهداف عال"که به عنوان  یاهر سه جنبه

ن اشکال در یترید اصلیشا. مل استأگرفته شده است محل ت

 آنها یمبهم بودن صورت بند ،یشنهادیمورد هر سه هدف پ

است که در مورد هر  ی، چنان کلیشنهادین هدف پینخست .باشد

رساند صادق است و یا جامعه خداباور به انجام میکه فرد  یتیفعال

با . ستین سند برجسته نیا یص آن براین اعتبار وجه تخصیبه ا

ن یو ا نمایدیت کمک میتوجه به آنکه علم به شناخت واقع

به  فناوریقرب به حق است و از آنجا که  یبرا یاشناخت مقدمه

شتر یکار، توجه بتواند کمکیرساند که میمدد م ییازهایرفع ن

ن سند خاص یرا با ا ین هدف کلیتوان ارتباط ایبه حق شود، م

  .تر ساختمشخص

دهد که یح نمیز توضیح شده در سند نین هدف تصریدوم

تواند از یم یشرفته صنعتیپ یکشورها کدام جنبه از فاصله با

جبران فاصله به چه  ن نقشه راه جبران شود و اساساًیق ایطر

 یها، بده بستانین المللیاست؟ هم اکنون در عرصه ب یمعن

مکمل به خود  یهایصورت همکار یادیتا حد ز فناورانهو  یعلم

مشابه در  یهاتیموارد فعال اناًیچند اح هر یعنی. گرفته است

از  یاریخورد، در بسیکشور به چشم م فناورانهو  یعلم یتکاپوها

کوشند نقش یم) خود یهاتیبا توجه به ظرف(موارد کشورها 

نکه در یفا کنند نه ایرا ا "تر ک مجموعه بزرگیک بخش از ی"

ق جنبه مورد نظر یتدق. 43گران به رقابت بپردازندیهمه موارد با د

  
برای تفصیل بیشتر در این خصوص بنگریـد بـه مقالـه نگارنـده بـا عنـوان        43

 "مالحظـاتی از منظـر آینـده اندیشـی    : جهانی شدن، علم، فناوری و توسـعه "
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-یم "یافته صنعتیتوسعه  یجبران فاصله با کشورها"از هدف 

 یبر محتوا یریگن سند و شکلیبر نحوه تدو یر قاطعیثأتوان ت

  .آن داشته باشد

د مقدمات یا تمهیو  "یتمدن اسالم یایاح"بحث درباره 

مفهوم . د با دقت نظر همراه شودیبایز مین منظور نیا یبرا

ق و یر دقیک مفهوم غی یاز نظر فلسف "یتمدن اسالم یایاح"

ک ی) ر آنیو خواه غ یخواه اسالم( "تمدن"را یز. ست استنادر

از . ستیکسان نیابنده است که دو حالِ آن یهستار تحول 

ن یا "حالت"کدام  یایال کرد احؤتوان سیسندگان سند مینو

ن پرسش به یم به ایتمدن مورد نظر بوده است؟ هر پاسخ مستق

گفته شود  اگر مثالً. که خواهد آمد نادرست خواهد بود یحیتوض

توان متذکر شد که یدر آن صورت م "اسالم ییعصر طال یایاح"

اسالم  "ییعصر طال"چنان با  یکنون فناوریو  یط علمیشرا

زنده "تفاوت کرده است که ) یقرون سوم تا ششم هجر(

ث ینامطلوب از ح یتیرا در موقع یران اسالمیآن عصر ا "ساختن

  .هد دادقرار خوا یجهان یهابقا در عرصه رقابت

متحول  یداریپد "تمدن"ن نکته که یبا در نظر گرفته ا

 ییبقا و تداوم و شکوفا یکه برا یشونده است، هر نوع هدف

نده یدر آ یتیم موقعید ناظر به ترسیبایشود میآن مطرح م

م یدر ترس. "در گذشته یطیشرا یباز ساز"باشد و نه 

ارائه د کامال دقت شود تا از یبایز مینده نیت آیموقع

 .44ز گرددیپره کامالً "ییایوتوپیو  یناکجا آباد" یشنهادهایپ

تمدن  یایاح"عبارت  یرسد به جاین اساس به نظر میبر ا

 نبرساخت"ر ینظ یاز عبارتباشد که می ترمناسب "یاسالم

ات یمتناسب با مقتض یاز تمدن اسالم ياتازه صورت

د یبایم زینجا نیالبته در ا. دیآاستفاده به عمل  "زمان

ح داده یمورد نظر تا حد امکان توض یاهیژگیمختصات و و

 .شود

  

  یاشکاالت بردار سه وجه - 6

سـند  اسناد پشتیبان که در  یگرید یاز جمله ابهامات مفهوم

 یکه به منزله شاکله اصل است یبردار سه وجهخورد یبه چشم م

شـنهاد  یپ "کشور یعلم جامع ۀنقش نیتدو و هیته يالگو"

  
پژوهشـکده  : انمندرج در، دانشگاه، تفکر علمی، و آوری و حیطه عمومی، تهـر 

 .1385مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
  :های ناکجا آبادی نظر کنید بهدر خصوص خطرات دیدگاه 44

: کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، به ترجمه استاد عزت اهللا فوالدوند، تهران

 .1375انتشارات خوارزمی، 

ت در یـ ند و فعالین بردار سه محور موضوع، فرآیا یبرا. شده است

 ،یانسان علوم"ن یعناو "موضوع"در محور . نظر گرفته شده است

ـ  یهاتیاولو ،هیپا علوم ، هنر و یاسالم معارف  و سـالمت  ، یمل

ـ  علـوم ، یکـاربرد  علوم ، یستیز علوم درج شـده   "یارشـته  نیب

که از سنخ  "یمل یاهتیاولو"به جز ن محور یا یاجزاهمه . است

ن یـ ب ایـ ن ترتیـ بـه ا  .باشـد مـی  از جنس علمامور تجویزی است 

 "موضـوعات "ن یـ ان ایـ شود که مالک وحـدت م یال مطرح مؤس

ــتیچ ــو. س ــه  ید یاز س ــر، رابط ــمگ ــور ی ــدیفرآ"ان دو مح و  "ن

و به عنوان مثال مشخص نشده  ستیروشن ن کامالً زین "تیفعال"

-شده یتلق "ندیآفر" "وزشآم"ا ی "پژوهش"است با کدام مالک 

در  یک عنوان کلیدر قالب  "یفناور"ا چرا یو  "تیفعال"اند و نه 

ک یـ کـه   "ینـده نگـار  یآ"داده شـده اسـت و    یند جایآمحور فر

قـرار   "تیفعال"است در محور  یق مختلف فناوریمصداق از مصاد

شـتر  یب یتواند به اسـتحکام نظـر  ین موارد میرفع ابهام در ا. دارد

  .مدد رساند "امعنقشه ج"

  

  ا توسعه؟یشرفت و یرشد، پ -7

حاکم بـر   یتوان در مورد چارچوب نظریکه م یگریدپرسش 

قشـه  کننـدگان ن  نیکـه تـدو   ن استیمطرح کرد ا "یعلم نقشه"

ک از یـ  کـدام کشـور بـه    فناورانـه و  یعلم یهاتیبسط ظرف یبرا

 یبارهـا ؟ انـد نظـر داشـته   47و توسـعه  46شرفتی، پ45م رشدیمفاه

بـا توجـه   . گر متفاوت استیکدیم با ین مفاهیا ییو محتوا ییمعنا

م یزان و تصـم یـ ر را بـه برنامـه ر  ین که نقشه جامع راه و مسیبه ا

توانـد بـه اخـتالل    یم ییمعنا یهادهد، وجود ابهامیران ارائه میگ

ـ ا از. نجامـد یها بیزیرها و برنامهیریم گیدر تصم رو ضـرورت   نی

و  ییتـا حـد امکـان از وضـوح معنـا      مختلف نقشه یهادارد جنبه

  .برخوردار باشد یریتفس ییخودکفا

 یتویانسـت "ر یگذار و مـد انیش، پروفسور رائو بنیچند دهه پ

هندوستان مرتبط با مسـائل برنامـه    یو اجتماع یتحوالت اقتصاد

ران آمده بـود در  یکه به دعوت سازمان برنامه و بودجه به ا "یزیر

ن پرسـش  یـ بـه ا  نمـود زمان برگزار محل سادر که  یک سخنرانی

ن گونه پاسخ داده یاست یشرفت چیان رشد و توسعه و پیتفاوت م

کلمـه   یرا بـه جـا   "تحول"پرسند که چرا واژه یاز من م... ": بود

ن امـر آن  یـ ل ایـ دل. امخود به کـار بـرده   یتویدر نام انست "رشد"

صور ام که برخالف آنچه در گذشته تدهیجه رسین نتیاست که به ا

رشـد  . ستیشرفت نیشه متضمن پیهم] ا توسعهی[رفت، رشد یم

  
45 Growth  
46 Progress 
47 Development  
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ـ . ان آوریـ ا زیـ د باشـد و  یممکن است مف] ا توسعهی[ کن آنچـه  یل

 یاست و البتـه تحـول اجتمـاع    "تحول"ا ی "رییتغ"ت دارد، یاهم

ن دو بدون یک از این که هر یاست، گو ا یتر از تحول اقتصادمهم

  48".ستیکامل ن یگرید

  

  نهاد ایکنشگر  -8

و تقابـل  نهاد  وگر کنشگاه یجاگر، موضوع ینکته قابل طرح د

  ئـی    ان آن دو در ارتباط بـا تحقـق اهـداف عـام و جـز     یو تعامل م

ن یـ ق ایـ دق یدر معنـا ( "نهادهـا "د یدر جهان جد. است "نقشه"

 یکننده در شکل دادن به تحوالت اجتماعن ییتع ینقش) اصطالح

ان دو جهـان  یم نقاط اصلی افتراقاز  یکین امر یبر عهده دارند و ا

کـه در چنـد    ییهـا ن در پرتو پژوهشیهمچن. د و کهن استیجد

ن یـ ده اسـت ا یبه انجـام رسـ   "فناوری"و  "علم"ر درباره یدهه اخ

 یهـا تیـ فعالاز نـوع   علم و هـم فنـاوری  نکته روشن شده که هم 

مسـتقر در   یکامل به نهادهـا  یو اتکا وب گردیدهسمح یاجتماع

گــر مطالعـات متنــوع در حــوزه علــوم  ید یاز ســو. ارنــدجامعـه د 

گـران قدرتمنـد   آشکار ساخته است کـه کـنش   یو انسان یاجتماع

ب آنهـا و  یـ ا  تخریت و باال بردن بازده نهادها و یتوانند در هدایم

   .نمایندفا یا یثرؤشان نقش میت هایکاهش دادن قابل

شه راه چ نقید کرد که هیکأد تیبه اعتبار آنچه گفته شد با

گاه نهادها و یتواند بدون توجه به نقش و جاینم فناوریعلم و 

 یهاگام یت دو هستار علم و فناوریگران، در بهبود موقعکنش

 ییشنهادهاید در بردارنده پیابنقشه جامع  و ثر برداردؤبلند و م

ش یباشد که در زمره عوامل پ ییت نهادهایا تقویس یسأت یبرا

 یبرا یداتیشنهاد تمهیپ. شوندیوب ممحس فناوریران علم و 

گران قدرتمند و جلب کنش یرات مخرب و منفیثأکاستن از ت

  .ش دهدیت طرح را افزایتواند شانس موفقیآنان م یهمکار

  

ن یدر ب یه و علوم شناختیده گرفتن علوم پایناد -9

  علوم منتخب

-یس سند به چشم مـ ینوشیکه در پ ییهاتیاز محدود یکی

اسـت  م گرفته شده یاست که تصم یبه انتخاب علوم مربوط خورد

ـ . آنهـا کسـب گـردد   مـورد  در منطقه رتبـه اول در   ن علـوم  یدر ب

  
 3، هفته نامه نگین،"ستا له اینئا پیشرفت؟ مسرشد ی"پروفسور رائو،  48

  :این متن برگرفته از تحقیق ذیل است  .54و  18- 17، صص 1353بهمن 

ارزیابی تحلیلی و نقادانه برخی از علل و عوامل توسعه علی پایا و همکاران، 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی : ، تهراننیافتگی علوم انسانی و اجتماعی در ایران

  .1388 و اجتماعی،

 یکشـورها کـه در  یدرحال. شودیده نمیه دیانتخاب شده، علوم پا

آن  یوحـدت بخشـ  به سـمت   یقاتیتحق یهاتمام برنامه شرفتهیپ

شـوند  یم دهینام NBIC49 اصطالحاًکه ها یو فناورم وعلدسته از 

  .رودیمش یبه پ

  

  سندس یش نویپدر مورد گر ید یاضافد نکته نچ -10

کالن نقشـه   يهااهداف و شاخص"به در پیس نویس  -1

نکـه  یبـا توجـه بـه ا   . پرداختـه اسـت   "کشـور  یجامع علم

جـامع  ، نقشه نددا کرده ایت پید اهمیها در جهان جدشاخص

 یته مهمـ نک. ستها توجه کرده اشاخصبه  یعیطور طبز بهین

 د مد نظر داشته باشـند آن اسـت کـه   یسندگان سند بایکه نو

 یزدگتیشود؛ چراکه کمن یزدگتیمنجر به کم ییگراشاخص

ت یـ خطـر کم . کنـد ید مـ یـ را تهد فناوریرشد موزون علم و 

و پردازش انـواع   یکه امکان جمع آور یکنون یدر فضا یزدگ

ش یل افزایسابقه و به صورت اکسپونانس یب یها به نحوتیکم

بـه   "یداده کـاو "ر یـ نظ ینیها با عناوروشدا کرده و انواع یپ

اند، بـه  ها و اطالعات در آمدهد دادهیتول یبرا ییصورت ابزارها

 .افته استیاد یمراتب ازد

ت یـ کم یهـا یاده رویـ ، اگر از زییگراگر،  شاخصید یاز سو

. دشته باشـ دا یمهم یهاکارکرد تواندیبرکنار بماند، م ییگرا

ت یـ در ارتباط با علـم حـائز اهم   که ن کارکرد مهمیااز جمله 

. باشـد مـی علـوم   یهاافتهیدا کردن یت پینی، کمک به عاست

-یذهنـ  تا آنجا که ممکن است ازند نکید تالش میعلوم جد

در  یـی گراتیـ نیع. ر کننـد یسـ  یـی گراینـ یعسمت به  ییگرا

سـت و  یله متفکـران رئال ین اصطالح، که به وسـ یتازه ا یمعنا

لسـوفان  یشنهاد شده و با مفهوم مورد نظر فینقاد پ یگراعقل

دسـترس   قابـل  یمتفاوت است، به معنا یکله ست بیویتیپوز

بـودن   یابیـ ارز و قابل یطه عمومیدر ح یعلم یهاافتهیبودن 

گـرا و نقـاد اسـتدالل    فالسفه عقـل  .50طه استین حیآنها در ا

رود کـه  یار مبه شم یعلم یدر صورت یک دعوی کنند کهیم

 اًیــداشــته باشـند و ثان  یبــه آن دسترسـ  اوالًگـران بتواننـد   ید

 ین اعتبـار اگـر کسـ   یـ بـه ا . کنندقضاوت  بتوانند در مورد آن

ا در یـ د که نتوان مصداق آن را مشخص ساخت و یبگو یسخن

، علمـی  کرد یابین مصداق نتوان آن را نقادانه ارزییصورت تع
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 یابیـ و ارز یتجربـ  یابزارهـا بـا   یابیزار یعلم یابیارز( نیست

  .51)است یفلسف-ین منطقیبا مواز یابی، ارزینظر

و  ینـ یع یهـا یابیزرتواند کار ایمناسب م یهان شاخصییتع

به . ل کندیتسه یادیرا تا حد ز یزیتجو یهایز هدف گذارین

را  ییهـا شـاخص ریاخ یهـا در سـال سازمان ملل عنوان مثال 

-ه است کـه بـا شـاخص   شنهاد کردیپ 52یشرفت انسانیپ یبرا

 یبـرا  1960و  1950 یکه در دهه ها یصلب و محدود یها

 .شد تفاوت داردیشنهاد میشرفت و توسعه پیپ زانیسنجش م

بخـش راه   تیرضـا  یها که البته هنوز تا کارآمـد شاخصن یا

-یبه شمار مـ  ییهامعدود شاخص ءجزش دارند یدر پ یدراز

و انـد  شـده  شـنهاد یپ یاجتماع-یکه در حوزه علوم انسان ندیآ

ـ ) ییهـا تیدها و محـدود یو با قبول ق ییهادر محدوده(  یراب

حوزه  درتحوالت مختلف از  ییهاجنبه یفیو ک یسنجش کم

  .اندمورد استفاده قرار گرفته یاجتماعتعامالت 

منطـق   یهات نظامیر موقعیها، نظل شاخصین قبیت ایموقع

تـا   کننـد یکوشـش مـ   یمنطق صـور  یهانظام. است یصور

موجـود اسـت و در    انیرا که در ذهن آدم یفراخ یهاتیظرف

ت یـ مز. شـود فراچنـگ آورنـد   یان میب یعیطب یهاقالب زبان

تـوان بـا دقـت    یآن اسـت کـه مـ    یصور یهاها و منطقزبان

هام کمتر آنهـا را بـه کـار گرفـت و در انتقـال      یشتر ابهام و ایب

 یریچشـمگ  یاهشرفتیرغم پ یاما عل. از آنها بهره برد یمعان

صد سال گذشته به  یط یمنطق یصور یهاکه در بسط نظام

انـد کـه   ها چنان کامل نشـده ن نظامیدست آمده است هنوز ا

را که بـا کمـک    ییهاهشیو اند یعیطب یهازبان یبتوانند غنا

. نماینـد شود بـه نحـو کامـل در خـود مـنعکس      یان میآنها ب

ات یـ ف حمختلـ  یهـا جنبـه  یابیـ ارز مربـوط بـه   یهاشاخص

-یش مـ یرا افـزا  ینـ یع یزهایها و تجویابیارز ییتوانا یانسان

ن حـال  یدر عـ . بسط آنها از ضرورت برخـوردار اسـت   دهند و

نرم است کـه   یهایها، در زمره فناورل شاخصین قبید ایتول

ل آنها از عهـده  یسخت، مشارکت در تکم یهایبرخالف فناور

سـت کـه   ین یمـر د و ایآیز برمیشرفت نیدر حال پ یکشورها

ن اعتبـار بـه   یـ بـه ا . شرفته باشدیپ یمحدود به کشورها صرفاً

 یجـامع علمـ  نقشـه  "کـه   ییهـا از جنبـه  یکـ یرسد ینظر م

د، بسـط و  یابداع، تول د ورزدیکأد نسبت به آن تیبایم "کشور
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-د با هدف پوشش دادن بـه جنبـه  یجد یهاشنهاد شاخصیپ

  .باشدمی یات انسانیمختلف ح یها

اسـت کـه در جوامـع     یمیاز مفـاه  انیش بنتوسعه دان -2

ان یم. شناخته نشده است یمثل ما به درست یاو جامعه یغرب

 "55ا معرفـت یـ دانـش  "، و "54اطالعات"، "53داده"سه مفهوم 

آنچه کـه تحـت عنـوان جامعـه     . وجود دارد یادیز یهاتفاوت

افتـه  یرواج  یغربـ  یا دانش محـور در کشـورها  یان یدانش بن

مربـوط بـه پـردازش     یهـا تیـ به بسـط فعال ناظر  است عمدتاً

ـ یـ در واقع آنچـه در ادب . اطالعات است -knowledge یات غرب

based شود، عمدتا  یده مینامinformation-based ا  یdata-

based یجوامع غرب یهاتیمقصود آن است که ظرف .باشدمی 

 یاطالعـات  یهاها و اطالعات به برکت بانکپردازش داده یبرا

 یهـا تیـ بـا قابل  یمحاسـبات  یهـا سـتم یحجـم و س ار پر یبس

اصـطالح  . دا کـرده اسـت  یـ پ یادیـ ار زیش بسـ یگسترده، افزا

شتر مطـرح شـده بـود،    یدو دهه پ یکیکه  "انقالب اطالعات"

را بـه   یر کنـون یـ بـودن بـه تعب   "ادیـ دانـش بن " ین معنایهم

 . کردیان میتر بروشن یصورت

اصـطالح   ییامعنـ  یهـا بـه هالـه   ظـاهراً س، ینوشیدر سند پ

 یبـرا . نشده است یتوجه کاف "انیدانش بن"ا ی "ادیدانش بن"

ح داده شـود کـه   ین ابهام الزم است در متن سند توضـ یرفع ا

پـردازش   یهـا تیـ کـه از ظرف  یاتـوان از جامعـه  یچگونه مـ 

از شـروط الزم   یکـ ی یعنـ یاطالعات باال برخوردار شده است، 

ک جامعـه  یبه تراز توان یکسب دانش را فراهم کرده، م یبرا

صـعود  ) معرفـت (ق واژه دانـش  یـ دق یدر معنا "ادیدانش بن"

)  نیتـر یاگر نه اصـل (ن یتریاز اصل یکیر ین سیح ایتوض. کرد

  .است یف هر نقشه راه علم و فناوریوظا

د یـ کأمـورد ت  یاز محورهـا  یکـ ی، پیش نویسدر مقدمه  -3

بـزرگ در   يهادانشگاه ینیآفرنقش"نقشه  یطراح یبرا

اگـر   .درنظر گرفته شـده اسـت   "کشور ین نقشه علمییتب

بـزرگ   یهـا سندگان آن بـوده اسـت کـه دانشـگاه    یمقصود نو

سـند را   یح اهداف نقشه جامع و محتوایح و تشریفه توضیوظ

د از یـ تـوان و با یاسـت کـه مـ    یافـه ین وظیرند، ایبرعهده بگ

د یابیها مرسد، دانشگاهیاما به نظر م. ها انتظار داشتدانشگاه

اهـداف نقشـه    "تحقـق "ش از آن در ین، که بیینه تنها در تب

 .کنند ینینقش آفر
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ـ همـراه بـا معنو   يد علوم و فنـاور یتولبحث  -4 ت و ی

ز از یـ که در مقدمه نقشه آمده ن هابر اخالق و ارزش یمبتن

-شیپکه  همان گونهرا یز. د اصالح گرددیاست که با یموارد

د بـه  یطرف فقط بایب ورت کامالًص علم بهح داده شد یتر توض

 یهاازیمتناسب با ن دیبایرا م یقت باشد، اما فناوریدنبال حق

تواننـد بـه   یها میاز فناور ین حال برخیدر ع. ساخت یبشر

از  یکـ یبه عنـوان مثـال   . ز مدد برسانندین تقیکار کشف حق

. بـه عـدالت اسـت    یابیبشر امروز، دست یهان دغدغهیترمهم

الت ی، برساخته اذهان و تخـ قدند عدالتست معتیفالسفه رئال

د یـ با اسـت کـه   ینـ یو ع یعـ قوا یسـت، بلکـه امـر   یان نیآدم

ر یـ نظ "عـدالت "مثـال  . آن را کشف کـرد متنوع  یهاتیظرف

مـورد   ینـ یو ع یواقعـ  یاست کـه بـه مثابـه هسـتار     "عدد"

 یهـا رد و آنـان بـا کـاوش   یـ گیدانان قرار م یاضیر ییشناسا

ل یـ ن برسـاخته نا یمختلف ا یهاتیخود به کشف ظرف ینظر

دانـان کمـک   یاضـ یپرقدرت بـه ر  یهاانهیساخت را. شوندیم

 یهاتیبه کشف ظرف یشتریب یکرده است با شتاب و کارآمد

 "عدالت" ینیدر مورد هستار ع. ابندیق یتوف "عدد"ناشناخته 

فناورانه به بشر کمک کـرده اسـت بهتـر بـه      یهاشرفتیز پین

 ییهـا یاز فناور یکی. ندیل آینا فراخ آن یهاتیشناخت ظرف

 فنـاوری ا یـ ن یشده است ماش ینه مددکار آدمین زمیکه در ا

هـر چـه    یهـا رایانـه گونه که  درست همان. است یدموکراس

ــل ــر قابلکام ــت ــاتی ــتریب یه ــداد"از  یش ــرا در اخت "اع ار ی

ز یـ ن یدموکراسـ کارآمدتر  یهادهند، مدلیدانشمندان قرار م

 . رسانندبکمک عدالت  یهاتیظرف اختتوانند به شنیبهتر م

نقشـه  س ینـو شیسـند پـ  در سفانه أمتکه  یاز موضوعات یکی

 ی، بحـث دموکراسـ  است به آن اشاره نشدهکشور  یجامع علم

ک یـ بـه عنـوان    یکه دموکراسیدرصورت. است یساالرو مردم

، نـه تنهـا بـه    یثر در حوزه علوم اجتماعؤالعاده مفوق یفناور

کـه  کند، یو تحقق آنها کمک معدالت  یاهتیظرف ییشناسا

مناسب  یعلمموزون و دراز مدت شرفت یپ ین حال برایدر ع

  .آوردینه را فراهم میزم

ار یله بسـ ئبه مسـ  یاچ اشارهین هیس همچنینوشیدر سند پ

 یهـا حـال آنکـه در بحـث   . نشده است فناوری "کنترل"مهم 

در زمره  آن "کنترل"له ئ، مسفناوریمربوط به توسعه و رشد 

ن نکته بخصوص بـا  یا. دیآین موضوعات به شمار میتریاساس

-د کسب کردهیجد یهافناوریکه  یمیعظ یهاییتوجه توانا

، یدموکراس یفناور. برخوردار است یادیار زیت بسیاند از اهم

ــراز جملــه مناســب ــرا یهــارن ابزایت  فنــاوری "کنتــرل" یب

 .56شودیمحسوب م

: خـورد ین جمله بـه چشـم مـ   ینقشه ااسناد پشتیبان در  -5

ـ  ینیبشیها پوین سناریالبته ا" سـت  ینـده ن یآ یقطع

عـدم   ییص و شناسـا یوها، تشـخ یبلکه هـدف سـنار  

ـ گمیرگذار بر تصـم یثأو ت یاصل يهاتیقطع  يهـا يری

خـاص اسـت    ک اصطالحی 57ینیبشیپ ."باشدیم يراهبرد

، که در قالـب  کیسینیدترم یهاو مدل هاستمیسمورد در  که

شـوند،  ین ارائـه مـ  یمعـ  یهـا ش فرضیبا پ یاضیر یهامدل

هستند  ییدرباره روندها ییهاشنهادیوها پیسنار. مصداق دارد

 یهـا ه بـه اسـتدالل  یـ قـرائن و شـواهد و بـا تک    یکه بر مبنـا 

دا یـ بـروز پ  یط خاصـ یشـود در شـرا  یمناسب، احتمال داده م

نـده  یا آیـ  58ینگـر شیوها از اصطالح پـ یدر مورد سنار. کنند

عـدم   ییص و شناسایتشخ" عبارت. شودیاستفاده م 59یرنگا

ک سـند  یـ کـه در   اسـت  ینیسنگ یدعو "یاصل یهاتیقطع

ق و یـ د عبارتش دقیبایکه م "ینقشه جامع علم"ر ینظ یعلم

-فالسـفه عقـل  . دیـ نمایز میمل برانگأاز خدشه باشد، ت یخال

ت، یباره واقعما در یدهند که همه دعاویح مینقاد توض یگرا

که  حال است و خواه آنچه ت زمانیآنها که ناظر به واقع خواه

سـت  ین ییهـا ها و فرضجز حدس یزینده راجع است چیبه آ

ن اساس و با توجـه بـه آنکـه    یبر ا. میفکنیکه ما بر واقع فرا م

 یعبارت خـود سـند، آنچـه مـد نظـر اسـت شـمار        یبر مبنا

 گمانـه "بـه   "...ص و یتشـخ "د عبارت یبایاست، م "ویسنار"

تر قیآن دق ییابد تا بار معنایر ییتغ "...ص و یدرباره تشخ یزن

 .گردد

ـ   يعلم و فنـاور  يوهایسنار" - 6 ـ نقشـه ج  یامع علم

در دو  ير و تحوالت فناورییلفه تغؤکشور براساس دو م

نقشـه از   اسناد پشتیبانکه در  ی، عبارت"ع و کندیحالت سر

  
برای بحث مستوفی تردر خصوص ارتبـاط دموکراسـی بـا پیشـرفت علـم و       56

  :کنترل فناوری بنگرید به

 -تأثیر چهارمین موج توسعه علمی یبررسعلی پایا و رضا کالنتری نژاد، 

، پروژه اجـرا شـده بـرای    فنّاورانه براي حوزه فرهنگ و اجتماع در ایران

متن این تحقیق به صورت یـک کتـاب   . علمی کشورمرکز تحقیقات سیاست 

  .انتشار می یابد) 1388(مستقل در سال جاری 

پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و    : تکنولوژی، فرهنگ و اخـالق، تهـران  علی پایا، 

.1388ارتباطات و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 
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ن یباال چن از عبارت. تر شودقیدقد یبایمز یآن استفاده شده ن

اسـاس   فقط بر یعلم و فناور یوهاین سنارییکه تب دیآیبر م

-یمـ صورت  یو بدون توجه به تحوالت علم یرات فناورییتغ

زان یـ تـوان انتظـار داشـت کـه م    ین باشـد مـ  یاگر چنـ . ردیگ

 .اد نخواهد بودیوها زین سناریبخش ا ید و آگاهیمف یمحتوا

که  یحاتیبا توضمتخصص . مشارکت نخبه و متخصص -7

 یدانش و معرفتـ ، یانهیکه در زم یکس یعنیشتر داده شد یپ

هـا بـه   نـه یه زمیـ و در بقاست کرده  یدرونگران یش از دیرا ب

ن یـ نکـه ا یا و دهیـ برگز یعنـ ینخبـه،  . از داردیگران نیکمک د

انـد و چـرا   شده "دهیبرگز"به کدام اعتبار  "دگانیبرگز"ل یقب

اسـت کـه    ید امـر یآیل نقشه به کار میتکم یشان برایتوانائ

له آن گـاه بهتـر   ئن مسـ یـ ت ایـ اهم. ح داده شودید توضیبایم

 یسـفانه معـان  أمت "نخبه"م اصطالح یابیشود که دریروشن م

و  یفاصـله گـذار   یبه خود گرفته است و نوع ینامطلوب یفرع

 .کندیم یرا تداع یوار کشید

ـ د بر کلیبا یاله ینیبجهان" -8 هـا اشـراف   ه دانـش ی

ن امر موجب اکتفـا بـه علـوم    یغفلت از ا. داشته باشد

جهان . دارد یاز به بازنگرین عبارت نیا "شده است یتحصل

و  یزیو تجـو  یست که بتوان به صورت دسـتور ین یامر ینیب

اشـراف داشـتن   . ل کـرد یآن را به محققان تحم "دیبا"د یبا ق

جهـان  . اسـت  یینارسا ر کامالًیز تعبیها نبر دانش ینیجهان ب

جاد کننـد کـه در درون   یرا ا ییهابومستیتوانند زیها مینیب

ن کشـف  یو معـ  یکل یهایریسمت گ یمعرفت یهاآنها تکاپو

ها بر ینیجهان ب یر گذاریثأزان تیاما م. را کسب کنند یخاص

 یهـا افتـه یرا داور یـ ز. سـت ین حـد ن یش از ایعلوم ب یمحتوا

راد و نانه افیجهان ب ی، است و نه باورهایرونیت بی، واقعیعلم

 .هاینیجهان ب یاصل یهاآنان از آموزه یرهایا تفسی

ـ ، ی، منابع معرفتمقدمه در -9  یتجربه، عقل، شعور و وح

ن هـر چهـار   یـ ا. ستیق نیر دقین تعبیاما ا. شده است یمعرف

منـابع معرفـت   . معرفت هستند و نه منـابع معرفـت   یابزارها

) کتـاب و سـنت  ( ینید یآموزه ها(خ یعت، تاریطب عبارتند از

  .ینفس آدم، و )رندیگیقرار م یخیز در زمره منابع تارین

) قرآن و سـنت ( یانیاستفاده از منابع وح" عبـارت  -10

تواند مبدا تکون یم یشناسو انسان یشناسعتیدر طب

 .نیز اشـتباه اسـت   "باشد یعلوم گوناگون با نگرش اسالم

ن اشتباه شده یمنجر به ا یگر عدم شناخت علم و فناوریبار د

تـوان  ینمـ  "یعلم با نگـرش اسـالم  "ا ی "یعلم اسالم". است

امکـان  ) بـه شـرطها و شـروطها   ( "یاسالم فناوری"اما . داشت

 .ر استیپذ

ــارت -11 ــاط م" عب ــل و ارتب ــتعام ــمندان و ی ان دانش

 یرا نهادهـا یـ ؛ ززائد اسـت ، "است يضرور یعلم ينهادها

                      .       س شده استیسأان دانشمندان تیتعامل م یبرا اساساً یعلم

 يهـا بر تـالش  یجمع يهاتیح فعالیترج"عبارت  -12

ر شود تـا  ید بازتحریبایم "دانش يدر توسعه مرزها يفرد

دن کار افراد است، نقـد کـردن   یشیاند. نگردد یموجب بدفهم

ن یبـ  یهـا یهمکار ی، اگر به معنایجمع یتکاپوها. کار جمع

امـا  . ده اسـت یپسـند  یاسـت کـار   یاان رشـته یـ و م یارشته

وه یهـر دو شـ  . نـدارد  یوجهـ  یفـرد  یهاآن بر تالش رجحان

. نـد یآیهـا، بـه کـار مـ    نـه یهـا و زم تیتکاپو، با توجه به موقع

نند و کمیکار  یشتر به صورت فردی، بیمحققان نظر معموالً

 یهایت دارند، به همکاریفعال یعمل یهاکه در عرصه یکسان

 .ش دارندیگرا یعمل

علوم و معـارف   یت جهانیمرجع يت و ارتقایتثب" -13

مـورد توجـه    "در سند یات فارسیشامل زبان و ادب یبوم

زبان، علـم  "د اشاره کرد که ینه باین زمیدر ا. قرار گرفته است

رفـع   یبـرا  یالهیزبان وسـ . "است فناوریبلکه  ستیمعرفت ن

 یازهایرفع ن کمک به یبرا یالهیا وسیو  یرمعرفتیغ یازهاین

 .است یمعرفت

 یبـه جــا  "عــدالت محـور  تحـوالت " ینـ یگزیجـا  -14

بـه منظـور   . تر استدر سند مناسب "محور توسعه عدالت"

 .ت داردیاهم یساالرو مردم یتحقق عدالت، دموکراس

نمودن دستورات  يو کاربرد يپردازهینظر"عبارت  -15

ه یو نظر) ع(ت یو اهل ب) ص(امبر اکرم یقرآن و سنت پ

) ع(ت یاهل ب یت علمیج و اشاعه مرجعیت و ترویومهد

-هیـ نظر یبـرا . خـورد یبه چشم م "و هنر یدر علوم انسان

 بـوم سـت یدر صـورت وجـود ز  . وجود نـدارد  یاقاعده یپرداز

ارائـه   یبـرا  ییهـا تیتر بدان اشاره شد ظرفشیکه پ یانهیبه

نمــودن  یکـاربرد "د در مـورد  یـ با. دیــآید مـ یـ هـا پد هیـ نظر

ز ین ")ع(ت یو اهل ب) ص(امبر اکرم یرآن و سنت پدستورات ق

 یحاتیبخصوص با توضـ  .ستیکه مقصود چ ح داده شودیتوض

 یرویـ پ"و  "یتمیآلگـور " یهـا ها آمـوزه تیکه درباره محدود

ت یـ مرجع"ب یـ گر، ترکید یاز سو .ارائه شد "کننده از قواعد

رسـد کـه اهـل    یبه نظر نم. مل استمحل تأ "تیاهل ب یعلم

 یهـا خـود رسـالت عرضـه آمـوزه     یو بالذات برا اوالً) ع(ت یب

 ین بزرگـواران بـرا  یـ ا یهـا آمـوزه . انددر نظر داشته "یعلم"

بـا   ت انسان بوده است که عمـدتاً یاز انسان ییهاساختن جنبه
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وکـار علـم بـا     سـر . مـرتبط اسـت   یو اخالق یارزش یسپهرها

 . هاستتیف سپهر واقعیتوص

و هنـر   یسـان نمـودن علـوم ان   يکاربرد" عبـارت  -16

 "نـده یآ يهـا تیریهـا و مـد  ازها، ضرورتیبراساس ن

ز اشاره شـد،  ین طور که قبالًهمان. شتر استیق بیازمند تدقین

ر یـ غ یازهـا یرفـع ن  یت و فنـاور یفه شناساندن واقعیعلم وظ

بـرخالف   یو اجتمـاع  یاما علوم انسان. را برعهده دارد یمعرفت

ک یـ از گر، یبارت دبه ع باشند؛ی میوجه دو یستیو ز یکیزیف

 یو از سـو  ین حـاکم بـر روابـط انسـان    یفه کشف قوانیسو وظ

کردن  یبا کاربرد. ر و کنترل را برعهده داردییفه تغیگر وظید

 یمـ ده گرفتـه  یـ نادهـا  آن ی، وجه علمیو اجتماع یعلوم انسان

امـا  . 60شـود یپرداختـه مـ   دو آن یو فقط به جنبه فناور شود

علـم و   یگـذار اسـت یحـوزه س که در  یفالسفه علم و محققان

 یاگـر فنـاور  انـد کـه   د نشـان داده نـ کنیپـژوهش مـ   یفناور

دهـد، بـه سـرعت از حرکـت     بخود را از دست  یپشتوانه علم

 یانسـان کردن علوم  یکاربردد بر یکتأ ن اعتباریبه ا. ستدیایم

 .نجامدیب یج نامطلوبیتواند به نتایم

ـ  . اشاره شده است "یعلم بوم" عبارت -17 و  یوماما علـم ب

ن یتواند چنـ یم) یبا شروط(است که  فناوری. ندارد یر بومیغ

 .61دا نمایدیپ ینشأ

  

  يریگجهینت -11

 یکشور، گـام مهمـ   یس سند نقشه جامع علمینوشیپ تدوین

ـ   یبـوم  یهـا تیـ برساختن ظرف یاست در راستا از  یکـ ی رنـاظر ب

 نیر هر تجربه تازه، اینظ. ینرم در حوزه علوم اجتماع یهایفناور

 یریاما فراگ. ها نبوده استیها و کاستضعف یااز پاره یاقدام خال

منـد و  نظـام  یهـا ید، جز از رهگـذر سـع  یا دانش جدیهر مهارت 

ـ  از خطا یریادگی ح آنهـا  یتصـح  یدر راسـتا  یها و کوشـش عقالن

و  یوالن جهـاد دانشـگاه  ئکـه مسـ   یبا اهتمام. ستیر نیامکان پذ

و  یاز خرد جمع یریگه بهرهنیدر زم یپژوهشکده توسعه تکنولوژ

 یرهـا یدوار بـود، تحر یـ تـوان ام یکارشناسان دارند، م یهادگاهید

قـوت بـه    یهاجنبه یتر و حاوافتهیش یس، پاالیش نویدتر پیجد

ن گذشته با توجه به آنکـه نقشـه جـامع،    یاز ا. شتر باشدیمراتب ب

ر شـود، بلکـه   یـ شـه تحر یهم یکبار و بـرا یست که تنها ین یسند

  
  در این خصوص بنگرید به 60

، حکمت "مالحظاتی نقادانه در باره دو مفهوم علم دینی و علم بومی"ی پایا، عل

 .1386و فلسفه، تابستان 
.بنگرید به منبع پیشین 61

شـرفته اسـت   یپ ین المللیب یه مرسوم در همه نهادهایه روچنانک

 یاهـا بـه گونـه   ن نـوع نقشـه  یرند، ایگیبهره م ین فناوریکه از ا

 یدواریـ ن امیـ ا یشـود، جـا  ین به روز میمستمر و در فواصل مع

-سینـو شیر پـ یـ که از رهگذر تحر یوجود دارد که با تجربه مثبت

وط بـه  مربـ  یاورفنـ  یصـورت بـوم  د، یآین سند حاصل میا یها

 -یان منابع دانشـ یدر م یگاه مناسبیراه بتواند جا یهاد نقشهیتول

و کاربران مختلف قادر به اسـتفاده از   دا نمایدیدر کشور پ یمهارت

  .گوناگون شوند یهاآن در حوزه

  

  تقدیر و تشکر -12

های جناب دانم از محبت و راهنماییدر پایان بر خود الزم می

قرنفلی سپاسگزاری نمـوده، توفیـق روزافـزون    آقای دکتر محسن 

  .ایشان را آرزو نمایم

  

6/5/89: و تاریخ پذیرش 4/88: تاریخ دریافت



  علی پایا  

 

  21  1389 تابستان ،چهاردهشماره   صنعتیمه توسعه تکنولوژي فصلنا

 

  فهرست منابع 

  .1386، حکمت و فلسفه، تابستان مالحظاتی نقادانه در باره دو مفهوم علم دینی و علم بومی ؛علی پایا، ]1[

، فّناورانه براي حوزه فرهنگ و اجتماع در ایران -ین موج توسعه علمیتأثیر چهارم یبررس ؛رضـا  کالنتری نژاد، ؛علیپایا،  ]2[

   .پروژه اجرا شده برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تهـران،   ،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطـات و مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور      ، تکنولوژي، فرهنگ و اخالق ؛علیپایا،  ]3[

1388.  

 .1388، تهران، طرح نو، مسائل تازه، چشم اندازهاي نو: یل فلسفیفلسفه تحلیلی و تحل ؛علیپایا،  ]4[

  . 1353بهمن  3، 54و  18تا  17ص  ، هفته نامه نگین،"ستا له اینئرشد یا پیشرفت؟ مس" ؛پروفسور رائو ]5[

، ایـران  ارزیابی تحلیلی و نقادانه برخی از علل و عوامل توسعه نیافتگی علوم انسانی و اجتماعی در ؛همکاران ، علی،پایا ]6[

 .1388تهران،  ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 .1385 ،تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،، و آوري و حیطه عمومیندانشگاه، تفکر علمی، علی؛ ایا، پ ]7[

 .1375 ،تهران انتشارات خوارزمی،، جامعه باز و دشمنان آن ؛)عزت اهللا ،فوالدوند: مترجم( کارلپوپر،  ]8[

 .1384 ،تهرانطرح نو، ، در دفاع از علم و عقالنیت: اسطوره چارچوب ؛کارل پوپر، ]9[
[10] Kostoff R.; Schaller R.; “Science technology roadmaps”, IEEE Trans. Eng. Manage., 48, p.p. 132–143, 2001. 
[11] Phaal R.; C. Farrukh; D. Probert; Technology roadmapping: Linking technology resources to business objectives, 

Centre of Technology Management, University of Cambridge, Cambridge, UK, 2001.
[12] Robert Galvin; Science Roadmaps, Science, vol. 280, p. 803, 8 May 1998.
[13] Karl Popper; Realism and the Aim of Science, Routledge, 1985. 
[14] Hubert Dreyfus; What computers still can't do: a critique of artificial reason, MIT Press, 1992; 
[15] Huber Dreyfus; Dreyfus S.; "Making a mind versus modelling the brain: Artificial intelligence back at a branch-

point. In M. Boden (Ed.)", The philosophy of artificial intelligence, Oxford University Press(1990), p.p. 308-333, 
1988.

[16] John Searle; Minds, Brains, and Science, Harvard University Press, 1986. 
[17] John Searle; “Is the Brain’s Mind a Computer Program”, Scientific American, p.p. 26- 31, January 1990. 
[18] John Searle; The rediscovery of the mind, MIT Press, 1992.  
[19] David Chalmers (Ed.); Philosophy of mind: Classical and contemporary, readings, Oxford University Press.
[20] Margaret Boden; “New breakthroughs or dead ends?”, Philosophical transactions: Physical sciences and 

engineering, 349(1689). Artificial intelligence and the mind: New Breakthroughs or dead-ends?, p.p. 1-13, Oct. 15, 
1994. 

[21] Edward Feigenbaum; The Fifth Generation: Artificial Intelligence and Japan's Computer Challenge to the World, 
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1983. 

[22] Allen Newell; Herbert A. Simon; “The logic theory machine. A complex information processing system”, Institute 
of  Radio Engineers, Transactions on information theory, No. 3, vol. IT-2, p.p. 61-79, 1956. 

[23] Allen Newell; Herbert A. Simon; Human Problem Solving, Longman Higher Education, 1971. 
[24] Allen Newell; Herbert A. Simon; Computer science as empirical enquiry, In M. A. Boden (Ed.), The philosophy of 

artificial intelligence. Oxford: Oxford University Press, 1990 [1976]. 
[25] Herbert A. Simon; “The Science of Design: Creating the Artificial Source”, Design Issues, No. 1/2, vol. 4 (Special 

Issue: Designing the Immaterial Society), p.p. 67-82, 1988. 



    نقد و بررسی نقشه جامع علمی کشور
 

  22  1389 تابستان ،چهاردهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

 

 


