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ه بحث امروز صرفا طرح کاست ابتدا بیان این نکته الزم  .این نشست اندیشمندان حاضر در باسالم و سپاس از استادان و
سئله  ست که در طرحنامه پژوهش آمده و قرار م ست در آینده در  اي ا شود.   اي در پژزمینه آن مطالعه ا شگاه آغاز  این  وه
سانی و جامعه به دلیل ضرورت  روزها  شتر مورد  بحث ارتباط علوم ان ست. موضوع    توجههاي ملّی و زمانی بی قرار گرفته ا
ــت. در ایران   علم و جامعه و رابطه ــانی و جامعه در غرب بحث برانگیز بوده اس ــورعنوه بعلوم انس درحال  ي کهان کش

ــعه  ــت توس ــخت تر میپیچیده هااین ایدهنیز خود به خود اس ــود و کار را س ــت در این تر میش کند. اهدافی که قرار اس
ها و اقدامات مربوط به تعامالت علم و جامعه با تأکید بر علوم ها، برنامهشــناخت ســیاســت اولپروپوزال به آن برســیم، 

 مطالعهلب ها در قاتجارب آن سـپس  کشـور بررسـی خواهند شـد.    20تا  15هاي منتخب اسـت. حدود  انسـانی در کشـور  
سامان می  سه یافته تطبیقی  ضعیت  هاي فوق بایابد. دوم مقای شف نظا   و سوم ک سانی  مند نظرات خبمایران؛  رگان علوم ان
نسانی در علوم ا ن و خبرگانهایی هم با متخصصای است. مصاحبه علم و جامعه با تأکید بر علوم انسان  در خصوص رابطه 

شد  صیه در نهایت  .ایران انجام  خواهد  ستی ب   بعد از تحلیل محتواي آنها، تدوین تو سیا راي ایران به منظور بهبود هاي 
موضــوعاتی چون  بر این مطالعه ناظر همانطورکه مالحظه فرمودید علوم انســانی و جامعه صــورت خواهد گرفت. رابطه

نســانی فعالیت او در کارگروه کاربســت علوم اســت نوع کاربردي  مطالعه از این اســالمی شــدن علوم انســانی نیســت.
شدن در     خواهدکرد. سالمی  ضوعاتی چون ا صرفاً درای توجه قرارخواهدگرفت. کارگروه مبانی نظري مورد مو  تجارب نجا 

شورهاي منتخب در  سته بندي و ارائه می   مطال ک شافی د سی   رانی نیزن ایهاي خبرگادرکنار آن دیدگاه شوند. عه اکت برر
 .خواهد شد

سئله پیچیدگی  سیار دارد.  این م سانی مدرن در غرب هم این مقوله   زیراهاي ب سیار در مهد علوم ان پر فراز و فرود  ب
سانی با جامعه   رابطهبوده است.   دوستدار دانش   ه در ایران کامالً فراهم نیست. جامعه هایی نیاز دارد کزیر ساخت علوم ان

شد و از   می ستیز نبا صلت   خواهد که برج عامی علمطرف  آنخواهد که عقل گریز و علم  شد. خود علم مقداري خ جی نبا
مبتذل  شـدن و  2کند احتمال سـطحی شـدن یا به عبارتی عوامانه  گرایانه دارد، وقتی که خود را به جامعه نزدیک مینخبه

اجتماعی و فرهنگی  کمی چه صدمات رویهیران افتاده است، گسترش بیموزش عالی اشدن را دارد. نمونه این اتّفاق در آ
 روانی ایجاد کرده است؟!! ...  و

صیه  ستیم باید با این مالحظه    بنابراین تو ستی که ما به دنبال آن ه سیا شدن به جامعه،     هاي  شد که این نزدیک  با
اي باشد که باعث سطحی شدن و مبتذل شدن و در بعضی جاها ایدئولوژیک شدن علم مثل       این ارتباط و تعامل به گونه

گذاران بنیان وز بعضی ازهن م انسانی در ایران خیلی جوان است.  اتّفاقی که در شوروي سابق افتاد، نشود. از طرفی علو    آن
ها ی از رشته هاي علوم انسانی در ایران در قید حیات هستند. هنوز بسیاري از متون کالسیک علوم انسانی در خیل      شاخه 

سی   ست. در هریک از حوزه   به فار شده ا سیاري ترجم     ترجمه هاترجمه ن ست اما ب شده ا باقی مانده  شده ه نهایی انجام 
 است. 
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ــانی آن در در جامعه ــت، به تعبیر حال گذار که هنوز علوم انس ــی ما هنوز در ج »مرتون رابرت«قدر جوان اس ــناس امعه ش
شــناســی بعد از جنگ جهانی دوم یا همان حین گردیم! در جامعهانیشــتین خود را پیدا نکردیم! هنوز دنبال کپلر خود می

شان   ست.  دهندهجنگ جهانی دوم، این ن ست،  یناعلمی که ات عجیب و غریب از توقّع جوان بودن این علم ا  قدر جوان ا
شکالتی می   سانی با جامعه را وارد م سازي چندانی   ارتباط علوم ان سانی دقیقاً نهاد صورت نداده   در خودکند. هنوز علوم ان

سخن می گوییم که کلّ      شت در ایرانی  ست. باید توجه دا ست بوم «ا ضعی » زی ست،  هم  ست بوم علم  کلّ ز اینجاف ا ی
و نگران فنّی و مهندسی هم هستیم. کلّ این    علوم پایهحوزه  هاي دیگر هم هستیم. نگران ن شاخه ضعیف است و نگرا  

ــاخه   ــانی باید در غیاب ش ــت بوم باید ارتقا پیدا بکند و الّا خود علوم انس چنین چیزي  ارتقا یابد!! آیا هاي دیگر علومزیس
که یناپذیر است یا نیست؟ در حال حاضر وزارت علوم به شدت نگران علوم پایه شده است؛ به خاطر امکانمتصور است، 

ستقبال خانواده  صفر نزدیک می ها و جوانان اا  صد    دشود. تعداد  ز علوم پایه به حد شجویان علوم پایه در ایران پنج در ان
اشد. علوم پایه که افت کند، فنّی مهندسی هم که درصد ب 15الي آید، این عدد باید باشده است. به شدت دارد پایین می  

گیرد، پایه و اســاس خود را از دســت  غیره می زیک وگیرد، از ریاضــیات و فیدر حقیقت منطق خود را از علوم پایه می
ست. نگران فنّی     خورد و این هد و زمین میدمی شور فاجعه ا ساختار کلّ علم ک ستیم که عا    در  سی هم ه ترین لیمهند

صول   ست. در یک  » سمند « وخودروي ملّی آنمح شاخه »هم تطوري«ا هاي مختلف علوم باید باهم ارتقا پیدا کنند. ، 
سامان یافته   که علوم این سانی تعامل عالی و  شد، در حالی    اي ان شته با شد،    کبا جامعه دا ست بوم علم پژمرده با ه کلّ زی

شه         ست در گو صدیق آن. این ممکن نی سد به ت ست، چه بر صور آن هم امکان پذیر نی شاخه ت شته   اي فقط یک  علمی دا
 باشند. ها کماکان پژمردهشاخه بقیهباشیم که فوق العاده و عالی باشد و 

یر ارند؛ هر اتّفاقی در یک زتعاملی خیلی باال د »هازیر سیستم  «زیست بوم علم  دررد. هم تطوري دا این زیست بوم  
ستم رخ دهد، فوراً در بقیه    ستم    سی سی ست بومی ها تأثیر میزیر  سانی «واقع ، فی الگذارد. در رویکرد زی  گونه» علوم ان

سوب می کل شیان «شود.  یدي مح ست، همه جا را می کلیدي مرتفع گونه» آ ست بوم   بتر ا ست، به غناي زی یند، قدرتمند ا
قش را پیدا بکند و داشــته باشــد. به قول علماي زیســت بوم انی این نکند و ما امیدوار هســتیم که علوم انســکمک می
شیان آن مرتفع «شناختی   شد  آ ش   گونه». با ست بوم علم از طریق ارتباط بی شدن و  تر با جامعه، کاربرديکلیدي در زی تر 

 کند. ارچوب عقالنی آن ارتقا پیدا میمنطقی و در چ گونهحل مسئله به 
هاي در جایی که زیر ساخت در حقیقت، الگو قابل شناسایی و ارائه است.     با بررسی ادبیات این حوزه پژوهشی چهار  

ها آن 3آوريهاي علم و فنها که آموزش عالی توسعه یافته دارند و نظام عتی شده، آن ها قوي است، کشورهاي صن   علمی آن
شور، کدام         سی کرد کدام ک ست. البته قطعاً در این پژوهش باید برر شده ا ست، در آنجا معموالً از چهار الگو تبعیت  باال ا

د از خبرگان پرسید کدام  الگو را پیروي کرده است. شاید در یک کشور دو یا سه الگو همزمان پیگیري شده باشد. اما بای       
سب یک از آن ست ها در ایران منا شت این چهار الگو  مطالعه  البتّه. تر ا ست. در   باید توجه دا مقدماتی در حد طرح نامه ا

ست این   ست که باید از    کن چهار الگو افزایش پیدااجراي طرح ممکن ا سب بودن کدام الگو براي ایران آن چیزي ا د. منا
 شود.در ادامه این چهار الگو ارائه می میانگین نظرات خبرگان دربیاید.

ست که در ایران به نام   اولالگوي  -  ست. این   4»ترویج علم«آن چیزي ا شده ا سانی.  ترو گوییمجا میترجمه  یج علوم ان
اي بکنیم، یعنی رفع نقصــان دانش مردم. در حقیقت علم را ســاده و رســانه .گویندمیبه آن مدل کمبود یا مدل نقصــان 
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ساده بکنیم که   شود. بحث فهم همگانی از علم آنقدر آن را  شود. بخش    هاي علمی به حوزهایجاد  شانده  هاي عمومی ک
 دوم این است که جامعه بتواند علم را بپذیرد.

ست چراکه این ا     شده ا شدیدي به این الگو  ست، از عالم به عامه نقدهاي   سواد. یک جریان یک مردم بی لگو خطّی ا
که ما علم را از عالم بگیریم در یک الگوي خطّی به مردم شــوند؛ اینتلّقی می علمی ســواد طرفه. در این الگو مردم فاقد

هاي آوري بشکند. یعنی هدف بنگاه فن مقاومت مردم را در برابر توسعه  خواهدمیبرخی موارد  منتقل بکنیم. این مدل در
محیط زیســت  یا نینســااآید محیط زیســت آوري میکه جایی که این فن کنند، این اســتآوري تولید میبزرگی که فن

آورانه  هاي فن حکند، مردم کمتر مقاومت بکنند. نیروهاي بومی و نیروهاي محلّی اجازه بدهند طر          طبیعی را تخریب می 
 رد نقد گرفته است. موپنهان هم در این الگو وجود دارد و تا حدي نیز این هدف  تا حديشود. چون روي زمین پیاده 

ــبکه     5الگوي ارتباطات علم   الگوي دوم، ــت. این الگو روي ماهیت ارتباطی علم تأکید      یا مدل گفتگویی، مدل شـ اي اسـ
علمی و  هاي مردم. در این الگو اطّالعاتبه نیازها و گرایش توجهکند؛ روي به اشــتراك گذاشــتن ارتباط با مردم و  می

شــود، ندارند. یعنی مثل رنگین کمان که معلوم نیســت کجا رنگ قرمز تمام میتمایز از هم  اطّالعات غیر علمی خیلی
ــروع می ــفافی با همدیگر ندارند و علم به عنوان کجا رنگ نارنجی ش ــود؛ اطّالعات علمی و غیر علمی خیلی تمایز ش ش

فرهنگ علم در  رد؛ اشاعه گیقرار می توجهشود و روابط درون علم و بیرون همزمان مورد  فرآیند اجتماعی وسیع تلّقی می 
گو و گذاران و مردم از طریق گفتخوبی که محقّقان باید با ســیاســت اســت و رابطه توجههاي اجتماعی مورد این شــبکه

ــبکه ــند. این ش ــته باش ــازي داش ــنجی از مردم هم اس ــود؛ یعنی مرتّب مناظرهنجام میجا نگرش س مدنی بین مردم و  ش
 که این دانش ظرفیتی براي کنش ایجاد بکند. براي اینأمین کنندگان جریان دارد گذاران و تیاستپژوهشگران و س

سوم  شدن فرهنگی اجتماعی خود علم      6بحث درگیر کردن مردم با علم در عمل الگوي  ساخته  ست. در حقیقت دنبال بر ا
علم دارند. از علم حمایت  گیرد. مردم مشارکت جدي و حمایت عملی از است. در علم مداخله از پایین به باال صورت می  

خواستند بپذیرند که نقص زیادي از بیماران نمی عده زمانی که بیماري ایدز آمد، گویندرا هم می آنال مثکنند. واقعی می
کردند. آنها را به داخل آزمایشــگاه بردند و خواســتند آزمایشــات را خود افراد ایمنی دارند و نتایج آزمایشــات را قبول نمی

شارکت کردند. بنابراین    شدند بیماري نقص ایمنی دارند و همکاري و م در این  انجام دهند. در این حالت بود که متقاعد 
ــت محیطی هم در علم به   ــتیم و مالحظات اجتماعی، اخالقی و زیس ــال واقعی علم به زندگی مردم هس الگو دنبال اتّص

و منطبق و مشــارکت کننده اســت. در حقیقت دانش  فعالاین الگو اســت. مخاطب علم هم مخاطب  توجهشــدت مورد 
زیابی است و مردم پیامدهاي علم را هم ار توجهعلم خیلی مورد  نان درها و زمحلّی و بومی تماشاچی نیست. نقش اقلیت

ــط خود مردم ارزیابی می    کنند، پیامدهاي    می ــود و ه کار علمی مرتباً توسـ مردم  دف هم بهبود کیفیت زندگی روزمره  شـ
 است. 

ــت که گام به گام این الگوها کامل ــوند؛ هر الگو در عین تر و بهتر میقابل توجه اس ات الگوي قبلی را ال محتویحش
 کند. هم در درون خود دارد و در عین حال عناصري را به آن اضافه می

است. این الگو جدیداً داغ شده است و خیلی هم به علوم انسانی نزدیک است. البته من مایل       7علم مشاوره  الگوي چهارم
ــتم واژه   ــی «را  advisoryهس ــالح اندیش ــاوره«گویند میترجمه کنم. در عربی » ص ــاوره،» مش ــاوره این مش  مش

گذار نیست. بلکه  علم است که فقط در اختیار گذاردن دانش به سیاست    یانه بر پایهگراحمایت یاقدام سیستماتیک است،   
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طور کنیم. همانمداخله هم می ،، فقط انتقال دانش نیست. گاهی براي تغییردهددانش چیزهاي دیگر هم به او میغیر از 
شاور روا  شاوره س این کار را میشنا نکه م ست        آنعلم به معناي عام  کند، در م سیا شاور حتّی به  ست م گذار ممکن ا

 شود.روحیه بدهد. اصالً دانش ندهد، روحیه بدهد. بعد کارهاي جانبی دیگري هم انجام می
ست ک     سی، بینش بدهی، راه حل بدهی؛ فقط این نی شنا ه به او علم بدهی، به در این الگو باید دقیقاً مخاطب خود را ب

ــه راه حلّ       با این رویکرد  دهی.براي اقدام می  دهی؛ روحیه دهی، راه حل می ش میاو بین ــتی که همیشـ که معتقد هسـ
ها هســتند. که از اتالف ســرمایه و منابع جلوگیري بشــود. عمدتاً مخاطب این الگو دولتبهتري وجود دارد؛ به خاطر این

ست  ست. دولت  مردم ه؟ دولتی که نماینددولت چی شاوره     ها به عنوان نمایندها ستم م سی ستفاده   مردم از  کنند. میعلم ا
شاوره      ستم م سی سازمان       حاال این  ست؛ یعنی  ساختمند ا ضی جاها  ست، گاه در     8علم یا در بع ساختمند ا دارد. گاه نیمه 

ستان مجلس عوام، هر نماینده       برخی مراکز بی شور انگل ست. مثالً در ک ست، انفرادي ا شمند به عنوان  ساخت ا اي دو دان
ست یعنی در هر    شاور در اختیار دارد که کامالً با آنها در تماس ا شود و مثالً درباره  زمان که بخواهند تماس برقرار می م

شود با آنها گفتگو   حهالی ست فردا بحث  س   کند. این الگو تقریباً الگوي بیمی اي که قرار ا شکال نیمه  ساختی ا ت ولی ا
سرائیل در هر وزارتخانه   ساختمند آن هم ه  ست که خیلی از چیزها را او باید نظر      ست. مثالً در ا شدي ه شمند ار اي دان

ست.        سازمان نی شد که  شمند ار سازمان     بعاما در بدهد. آن دان شورها  ست می ضی ک شود که به معناي واقعی  هایی در
 تر دارد.و یک حالت نهادي و وسیع Institutionهستند، باید توجه داشت  سازمان

گیري کدام هاي مورد اسـتفاده در تصـمیم  )منابع کلیدي دانش و ارزش1در این الگو دو سـؤال اصـلی مطرح اسـت:     
خواهند براي رفاه مردم گذارانی که میراي سیاستدرست براي دولتمردان است، بگیري بحث، بحث تصمیم هستند؟ این

ست   صمیم رزش)چگونه این منابع دانش و ا2گذاري بکنند. سیا شود و ها در ت شود؟    گیري ادغام ب ستی ادغام ب به نحوه در
 گیري نکنیم.قبل از پژوهش تصمیم پژوهش است که هر سال شعار هفتهایران  درچیزي که  همان

حالت فردي و پراکنده ور طیجاد بشــود. همیناهایی اســت که باید گیري خوب تابع فرآیندها و رویهبنابراین تصــمیم
ها در الگوي مشــاوره علمی ها و میانجیایرانی ایجاد بشــود و نقش رابط ا و این فرآیندها باید در جامعههندارد. این رویه

ست. این رابط خیلی مه ستن       م ا سانی ه ستند؟ این نهادهاي میانجی چه ک سانی ه سانی و دولت چه ک د؟ ها میان علوم ان
ست  نقش  این شتر مخاطب دولت ا ست که جالب این میانجی جا بی شرایطی فراهم  ی ایجاد میموقعت محلّ ها این ا کنند، 

شود و ایجاد   می صمیم خوب گرفته  صربفردي ت محلّی نقش ین موقعیاکنند که ت ست که این میانجی  منح توانند ها میا
 داشته باشند. 
ــتهها میاین رابط ــند، ايتوانند بین رش ــتهتوانند خود آنمیهاي مختلف باش ــند. یعنی در حقیقتها بین رش  اي باش

ستگذاري تحقیق    شته     ، میکنندب به معناي عام آن Research policy سیا صی و تک ر ص اي کار بکنند و توانند تخ
شند. بحث     رابط شته با شته با همدیگر تعامل دا سیعی در مورد  هاي مختلف در هر ر شاوره اي «هاي خیلی و » الگوي م

 وجود دارد . 
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