
  یجهان و یمل تجارب و کردهایرو یبررس: جامعه و یانسان علوم تعامل

  غالمرضا ذاکرصالحی

 انسانی، هاي صورت گرفته در محیط زیست طبیعی و دلیل تخریب هبمحققان اتحادیه اروپا امروزه  به اعتقاد
شورمندي  براي کسب دانش دیگرتالش  و انجامیده رشد فناوري به بدبینی روبه و دانش پیشرفت در

-ها دانشگاه( سسات مسئولؤم پایه توافق نامرئی بین علم و گسترش علم جدید بر .ندارد چنددهه پیش را
اکنون ضروري است که روابط  .باشد می سویی دیگر جامعه از بین مردم و از یک سو و )ها دولت-صنایع

  .)2000ادیه اروپا،اتح( .ریزي گردد جامعه پایه فناوري و قالب جدید علم، جدید متناسب با

خاص کشورهایی  عمدتاً رویکردهایی زاییده شده است و چنین تجارب و جامعه از علم وموضوع رابطه 
جامعه کاستن شکاف  هاي علم و هدف برنامه .فناوري هستند علم و اي در شده است که داراي پایگاه تثبیت

کشورهاي مختلف  وان درت می نوع هدفگذاري را چهار بدین منظور. مردم است ارتباطی بین دانشمندان و
  :شناسایی کرد

  عرصه عمومی نوآوري علمی در تعمیق مفهوم علم و گسترش و-1

  مردم عادي چهره به چهره میان دانشمندان و تعامل مستقیم و ایجاد-2

  هاي علمی درجهان تازه هاي تازه و آشناشدن مردم باپیشرفت-3

 شمنداندان فراهم سازي موقعیت براي تعامل نزدیک میان مردان سیاست و-4

حوزه  درحوزه علوم انسانی باید به چند جامعه هاي علم و برنامه ها و رسد براي مطالعه سیاست می به نظر
  :  توجه کرد

  راهبردهاي مکتوب منشورها و هاي سیاستی و متن -

  شوراها نهادها و و مراکز -

  نهادهاي بین المللی -

  رسوم ها و عرف ها و هاي ناشی ازفرهنگ رویه -



  کشورها و ها صحنه عمل با توجه به تفاوت فرهنگ رعملکردهاي واقعی د -

  .جامعه حوزه ارتباط علم و در همه کشورها نقاط اجماع در ها و نهایت توجه به شباهت در -

جامع  تهیه شده درکشورهاي پیشرفته هم چنین یک مطالعه تطبیقی نسبتاً اسناد بررسی منشورها و
 .هد ریزان قرارد ختیار برنامها در اطالعات مفیدي را به همه موارد گفته شده توجه و تواند می

هاي  گرا نیز آموزه زمینه علوم انسانی جامعه در هاي عمیق فرهنگی دارد و مایهما درون علیرغم اینکه کشور
 در. این خصوص به انجام نرسیده است اسالمی خوبی وجود دارد، اما هنوز مطالعه جامعی در- ایرانی

 هایی براي گسترش تعامل علم و یافته است برنامه کشورهایی که علوم انسانی مدرن در سده اخیر توسعه
  .خبرند آنها بی از مفاد عمدتاًجامعه تدوین شده که متولیان امر در ایران 

  

 


