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 سخنرانی دکتر محمد رضا حافظ نیا تحت عنوان:

 "مختصات نظام و ساختار علمی نظریه خیز و نقد ساختار علمی کشور  " 

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، سالن مطهری مکان:/        4921فروردین  92 زمان:

 بسم اهلل الرحمان الرحیم

 این جلسه را دادند.  بیتپردازی که ترهی نظریهبا تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و کمیته دستگا

چندین نکته دارم در این بحث، بخصوص در  .مسئله اساسی در حیات علمی کشورها استیک بحثم راجع به 

ممکن است بر مزاق برخی خوش نیاید، به دلیل اینکه فضای تبلیغاتی جامعۀ ما و فضای فکری  .بحث نقدش

ای خاصی است و بیشتر معطوف به این جنبه است که ما وضعمان خیلی دستگاه مسئول علمی کشور، یک فض

کنم که از خوب است و طبیعتا نقدها در اینجا ممکن است مورد قبول برخی نباشد. من هم بیشتر سعی می

نکته دوم اینکه این بحث احتماال در تاریخ این کشور ماندگار  .بینانه مباحث را مطرح کنممنظر علمی و واقع

ها با وضع کنونی و تصوراتی که از خود در حوزۀ سیاست، رسانه و دستگاه د شد، چون مقایسۀ این بحثخواه

اما در آینده خودش را  یی خواهد داشت و پذیرشش االن سخت است.هاسازمانی مربوطه وجود دارد مغایرت

در ارتباط با تنگناهای ای در اصفهان داشتم نشان خواهد داد. نکته سوم اینکه من چند وقت پیش سخنرانی

تنگناهایی که اجرای های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزۀ علم و فناوری، و آنجا به صراحت اجرایی سیاست

کنم آنجا هم رو است را بیان کردم که احساس میها با آن روبهها را و تحقق اهداف این سیاستاین سیاست

شد. من اینجا نیامدم تا از هایی است که باید گفته میقیقتها و حبرخی خیلی راضی نبودند، اما واقعیت

ای طور که در فضای فرهنگی و سیاسی و رسانهها به تنهایی صحبت بکنم، آنها و موقعیتها، نقاط قوتمثبت

و ها هستند، نقاط قوتقطعا کنند که وضع ما خیلی خوب است. که همه دارند تعریف می ،کشور ما مرسوم است

خصوص ها وجود داشته باشد، بهخود آگاهی و شعور نسبت به آنکه الزم هم هست فتن ندارند. البته به گنیازی 

در حوزۀ سیاست و حکومت. اما مهم این است که ما بدانیم برای رسیدن به یکسری اهداف، با چه تنگناها و 

یری قرار خواهیم گرفت. ایط تخددر شر ،اش تعریف کنیمر همهاگ رو هستیم که به فکرش باشیم.روبه مشکالتی

شود که همه چیز خوب است، کنم در حوزۀ سیاست امروزه چنین وضعی دارد حاکم میکما اینکه احساس می

یز خوب گوید نه، همه چیری. اما رویکرد انتقادی عکس این است، میگویند رویکرد تخد. به این می!ابیمبخوپس 

های انتقادی، ها حل شود. این نوع صحبتفکر باشیم که چه کنیم این ت، باید بهها خوب نیسنیست، برخی حوزه
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چاره باشد.  و کند که به فکر راهکند، حساس میشکنانه هستند. حوزۀ سیاست را بیدار میهای چرتصحبت

نظر از اینکه برخی چه خواهند گفت، و چه قضاوتی خواهند کرد، حقیقت را باید بگویم تا بنابراین من صرف

 هم  ایدانستند و یک عدهمییک عده ای فهمیدند، اند، بدانند که گفتند و یک عدهدگان نگویند که نگفتهآین

ها ممکن است در تاریخ علم این کنم که برخی از این بحثندانستند و یا نخواستند بدانند. از این جهت عرض می

 کشور ماندگار شود. 

هایی هستند که ها نسبت به همدیگر گسیخته هستند، ولی ایده، اینمقدماتی دارمنکته برای ورود به بحث، چند 

جغرافیای سیاسی از یک سو های اصلی. من رشتۀ کارم به شما عزیزان کمک خواهند کرد برای درک و فهم بحث

ها بهتر بگویم که تمام انسان .تک افراد بشر حضور داردو ژئوپلیتیک است که موضوعی است که در زندگی تک

ها ها ابعاد دیگری هم دارند، انسانچرا انسان که ابعاد دیگری ندارند.وداتی ژئوپلیتیکی هستند. نه اینموج

ها موجوداتی سیاسی هستند برای اینکه انسان .موجوداتی اجتماعی هستند برای احساس نیاز به روابط اجتماعی

 .شان را بگذرانندهستند چون باید معیشتها موجوداتی اقتصادی انسان .بتوانند فرمانروایی کنند بر دیگران

و تولید منزلت که خواهان آن خواهند قلمروسازی فضایی ها موجوداتی ژئوپلیتیکی هم هستند، چون میانسان

خواهند در میاز شعور فضایی برخوردارند و ها موجوداتی جغرافیایی هم هستند، چون بکنند. انسانهستند 

انسان وجودی ها همه ابعاد شان را با فضا و مکان تنظیم کنند. بنابراین اینرابطه فضای جغرافیایی زندگی کنند و

به عنوان یک موجود است. وقتی یک انسان موجودی است ژئوپلیتیکی یعنی موجودی است که دائما در فکر 

یکی قلمروپایی، قلمروآرایی و تعیین منزلت خودش در سیستم است. این همان جنبۀ ژئوپلیتقلمروسازی، 

کنیم و ژئوپلیتیکی تک ماها اندیشۀ ژئوپلیتیکی داریم و ژئوپلیتیکی فکر میخصایص و رفتار انسان است که تک

اش را در سیستم رنکینگ باال و پایین کنیم. وقتی دانشگاه تربیت مدرس دنبال این است که رتبههم عمل می

و  ،کنیم بین اعضای خانوادهریم قلمروسازی میکند، این یعنی تفکر ژئوپلیتیکی. وقتی من و شما در خانه دا

دهیم. خُب من رشتۀ کارم کنیم یعنی یک رفتار ژئوپلیتیکی داریم انجام میسازی  برای خودمان میحریم

گوید که ژئوپلیتیک است، بنابراین ژئوپلیتیک در این مباحث کامال برای ما جایگاه دارد. وقتی حکومت دارد می

خواهم رتبۀ اول باشم، این یعنی تفکر ژئوپلیتیکی، یعنی اندیشۀ ژئوپلیتیکی، یعنی ا میغرب آسیمن در جنوب

موجوداتی هستیم ژئوپلیتیکی. از طرف دیگر، من رشتۀ  و کنیم،همه ژئوپلیتیکی فکر میپس کنش ژئوپلیتیکی. 

. این است که شناسی سروکار دارمشناسی و روش تحقیق هم هست، یعنی با مباحث معرفتکارم مباحث روش

 و بستر تخصصی بنده هست. زمینه بحثی که مطرح خواهم کرد به نوعی متاثر از این 

 امام خمینی گفت: شروع می کنم.در باره موضوع سخنرانی امام خمینی سخنان ابتدا از  
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. است شکست اساس و است پیروزی اساس انسان. شودمی شروع آدم خود از هاپیروزی و هاشکست همۀ اساس»

 (.ره )امام خمینی«  است امور تمام اساس انسان باور

کننده است در زندگی جوامعی مثل جامعۀ این یک نکتۀ کلیدی و سایکولوژیک و روانشناختی است که تعیین

 م پرداخت.های دیگر هم به این خواهدر بحث ایران. این نکتۀ کلیدی را باید در نظر داشته باشید که البته

 و را کوچک و بزرگ صنایع توانیدنمی و بکنید درست صنعت توانیدنمی که باشد آمده ورتانبا چنانچه شما»

 انجام که توانیدنمی هست، باور این تا بکنید، درست را آنها خودتان است بوده غرب به احتیاج که چیزهایی

 هم ما داریم، تفکر قدرت هم ما ،انسانیم هم ما که بیاید باورتان باید اول کنید؛ درست را خودتان باید اول. بدهید

 خواهید موفق] شد پیدا شما برای باور این اگر. هست قوهالب بشر افراد همۀ در قدرت این. داریم صنعت قدرت

 (.ره)امام خمینی «  [بود

و هایی که به لحاظ سایکولوژیک ای است برای درمان جوامع و ملتبینانه و نسخهای است واقعاین یک نظریه

ای نیاز دارند. هم گیر تولید قدرت به چنین روحیهشان را از دست دادند و در یک رقابت نفسروحیه روحی،

و قدرت روحی یعنی جرأت انجام آن کار و رسیدن به هدفی که  ،روحیه، هم قدرت روحی. روحیه یعنی انگیزه

هستند ویست ملتی که در دنیا فرد یا یک سازه بدنبالش است. چون جامعۀ ما یکی از آن جوامعی است در بین د

 است که راه درمانش این است.  که دچار بیماری سایکولوژیک خود کم انگاری

نکته بعدی تبیین مدل مفهومی ژئوپلیتیک اطالعات است که بر اهمیت علم و فناوری و اطالعات در تولید و 

 کاربری قدرت تاکید دارد:
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 ها در تولید قدرتلوژی و هنر، چهار مولفۀ بنیادین هستند که اینها، تکنونقش علم و دانش، اطالعات و داده

 کنند. آفرینی مینقش برای کشورها و سیستمها

ها و خواهم اشاره کنم مفهوم قدرت ملی است، که دغدغۀ همۀ شهروندان، همۀ دولتمفهوم دیگری که اینجا می

ژئوپلیتیکی یک ویژگی و صفت جمعی برای  قدرت ملی به عنوان مفهوم کشورهاست.در همۀ بازیگران سیاسی 

کند. قدرت ملی از باشد که به طور همزمان به عنوان صفت فرعی یک کشور نیز تجلی پیدا میافراد یک ملت می

 ملتها و دارد گسترش به میل ذاتاً ملی قدرتشود.  های یک ملت و کشور پدیدار میها و توانمندیبرآیند قابلیت

برای ارتقاء منزلت  جدیدی هایتوانائی و هافرصت ها،ظرفیت کسب و خود قدرت افزایش دنبال به کشورها و

 :از عبارتند کشورها ملی قدرت های سرچشمه و مبانی. در سیستم منطقه ای و جهانی هستندژئوپلیتیکی خود 

. اقتصادی هایسرچشمه -9. طبیعی جغرافیای و های سرزمینیسرچشمه -9. فناوری و علمی هایسرچشمه -4

 -8نظامی.  هایسرچشمه -7سیاسی.  هایسرچشمه -6. های اجتماعیسرچشمه -5. های فرهنگیسرچشمه -1

 .(962: 4985)حافظ نیا،  فضایی و فراکروی هایسرچشمه -2فرامرزی و فراکشوری.  هایسرچشمه
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 نقش مهمی در تولید قدرت ملی کشورها دارند. همه ها این

 : موارد زیرند می و تکنولوژیکی که تاثیرگذار در قدرت ملی هستند شاملعوامل علدر بین آنها 

 نظریه دانشمندان، پژوهشگران، اساتید، پژوهشی، و علمی مراکز ها،دانشگاه تعداد: شامل ،علمی زیربنای: الف

 تولید یا GNP در بودجه سهم معلمین، تعداد جمعیت، کل به دانشگاهی کردگان تحصیل نسبت پردازان،

  .ملی ناخالص

 نیز و ارتباطات، خدمات، کشاورزی، صنعت، هایحوزه در متعارف تکنولوژیهای: شامل ،تکنولوژی سطح: ب

 و پزشکی ژنتیک، و زیستی اتمی، فضائی، اطالعات، فناوری ارتباطی، تکنولوژیهای نظیر برتر و نوین تکنولوژیهای

 و تحقیق بودجه میزان غیره، و علمی پژوهشهای سازی،هشبی کامپیوتر، و الکترونیک نانو، بهداشتی، و درمانی

 .بخشها کلیه در توسعه

 تعداد چاپی، کتب متوسطه، آموزاندانش تعداد مختلف، مقاطع دانشگاهی التحصیالن فارغ: شامل ،علمی تولید:ج

 های نظریه و اکتشافات اختراعات، تعداد علمی، کنفرانسهای علمی، تحقیقات علمی، هایمقاله علمی، مجالت

 .علمی

 ISI بویژه المللی بین شده نمایه یا و خارجی مجالت در شده چاپ هایمقاله تعداد: شامل ،علمی صادرات: د

 از خارج در دانشمندان تعداد خارج، در شده چاپ کتب تعداد المللی،بین کنفرانسهای یا و ISC و  SCOPUSو

 .کشور داخل در خارجی نشجویاندا تعداد خارج، در شده ثبت اختراعات تعداد کشور،

تمام انها باید بدانند که اند، مظهر و نشانۀ تولید قدرتISI  کنند که تعداد مقاالت دوستان در ایران فکر میبرخی 

 ی علمقدرت از منظر سرچشمۀ ، آنهم ها و متغیرهای تولید قدرتای از مولفهاست در بین مجموعه مورد یکآن 

 و تکنولوژی. 

سه مجموعه عوامل داریم که در تعامل با یکدیگر در تولید قدرت به عنوان بین عوامل قدرت ملی  در رابطه

عوامل فرهنگی.  -9عوامل جغرافیایی و انسانی.  -9عوامل سیاسی و حکومتی.  -4کنند: عوامل زیربنا عمل می

ها نباشند یا ضعیف عمل دهند، اگر اینزیرساخت تولید قدرت را شکل می ،این سه مجموعه در تعامل با هم

امیدی به زایش قدرت در فضای جغرافیایی یا در یک سازۀ ملی نباید کنند یا در تعامل با هم عمل نکنند، شما 

نیاز و اساسی ها نقش زیربنایی دارند و پیشداشته باشید. هرچند که ادعاها ممکن است وجود داشته باشد. این

 هستند. 



6 | P a g e  

 

 

المللی، ای و... تا قدرت بینهای قدرت، قدرت علمی، فناوری، رسانهگیرند. مولفهمی ها شکلروی این مدل، قدرت

قدرت ملی، قدرت سیاسی را  .کنندها قدرت ملی را تولید میها ماهیت روبنایی دارند. مجموعۀ ایناین قدرت

 . (979: 4985افظ نیا، )ح گذارندهای برگشتی دارند و روی هم تاثیر میها با هم رابطهکند و اینتولید می

مفهوم دیگری که ماهیت ژئوپلیتیکی دارد و باید شما این را بدانید، شناخت ساختار روابط ژئوپلیتیکی در 

نه امروز، نه دیروز، نه فردا، که این یک نظریه است، یک اصل کنیم، دنیاست. جهانی که ما در آن زندگی می

گونه بوده، هست و خواهد بود. ژئوپلیتیک جهانی همواره این علمی است، پایداری دارد، یعنی ساختار نظام

ها ها و کشورها بر اساس سطح قدرت آنکننده الگوهای رابطۀ بین دولتساختار روابط ژئوپلیتیکی منعکس

 مقیاس در چه مزبور ساختار در. است شناسائی قابل ایمنطقه و جهانی قلمروهای در ساختار اینباشد. می

 :شوندمی تقسیم دسته سه به روابط و کشورها جهانی، و کروی مقیاس در چه و ایمنطقه

 .باال از سلطه یکسویۀ رابطه الگوی با 4 درجۀ قدرت ـ

 .سلطه وزیر سلطه سویه دو رابطۀ الگوی با 9 درجۀ قدرت ـ

 .نفوذپذیر و سلطه زیر سویۀ یک رابطۀ الگوی با 9 درجۀ قدرت ـ
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 چند آن مرکزی بخش در که دهدمی را بخشی سه ساختاری تشکیل زبورم عناصر ترکیب جهانی مقیاس در

 .(494: 4985)حافظ نیا، تعبیر می شود 7که از آن به گروه  گیرندمی قرار جهانی بزرگ قدرت

 

آید که اندیشۀ هایی مقدماتی بود راجع به مفاهیم پایۀ ژئوپلیتیکی که به کار کسانی میخُب اینها بحث

مندند ها عالقه. اگر دوستان به این بحثپیشرفت کندخواهند کشورشان از نظر علمی د و میژئوپلیتیکی دارن

، انتشارات پاپلی، و کتاب قدرت و 4985توانند به دو کتاب بنده )کتاب اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ می

 شده است.  انجامبطور مفصل ها جا این بحثدر آن .منافع ملی، انتشارات انتخاب( مراجعه کنند

کنم، مدل الگوی دوایر اینجا من مدلی برای شما ارائه می شویم.شناسی میقسمت وارد بحث معرفت در این

 متداخل و عالم معلومات و مجهوالت بشر. 
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خود تحت عنوان گذرد که در کتاب سال از این مدل می 48 یا47چیزی نزدیک به  کمی قدیمی است.این مدل 

به  نادانی بشرنیز دانش و ام. حوزۀ معرفت، آورده، انتشارات سمت، "علوم انسانی  در وش تحقیقرمقدمه ای بر " 

، نقطۀ شروع معرفت و دانش بشر در تاریخ بشر مرکزی مدل اند. نقطهصورت دوایر متداخل در اینجا بیان شده

سه  هر اند. دره تولید معرفت پرداختههای بعدی دائما باولیه بوده است. انسان اولیه از اینجا شروع کرده و انسان

الهی. در این سه قلمرو یا سه حیطۀ کالن، بشر به علوم قلمرو علوم طبیعی و مادی، علوم انسانی و اجتماعی و 

دامنۀ معرفت خودش را در طول تاریخ گسترش بدهد. هر معرفتی است تولید معرفت پرداخته و سعی کرده 

کرده و معرفت افزوده، از سیر مجهوالت بشر کم نشده، در واقع بشر همیشه در  تولید کرده، هر مجهولی را تولید

درون یک پهنۀ گسترده و الیتناهی از مجهوالت حرکت کرده و هرچه معرفت تولید کرده، حجم معرفت و 

 ی چون با دایرۀ مجهوالت تماسول نیز گسترش پیدا کرده است.معلوماتش افزایش پیدا کرده، دایرۀ مجهوالتش 

بینیم که معلوم و مجهول هردو با هم ، دایرۀ مجهوالتش هم گسترش پیدا کرده است. اینجا یک تناقضی میدارد

شوند و هم مجهوالت. مجهوالت بشر الیتناهی است و همیشه بیش کنند، هم معلومات زیاد میگسترش پیدا می

شما یک معلوم را در یک  .دقرار داراز معلومات بشر است. همیشه دایرۀ معلومات در داخل دایرۀ مجهوالت 



9 | P a g e  

 

دهید برای پژوهش بیشتر. دهد که شما پیشنهاد میها مجهول خودش را نشان میکنید، دهپژوهش تولید می

ها. این جهانی است که من از کند به سوی جهان ناشناختهاین دارد که انسان دائما حرکت میخُب این نشان از 

جهانی که به لحاظ  جهانی که در دسترس بشر به لحاظ نظری قرار دارد. کنم.آن به جهان خلقت تعبیر می

نظری، بشر یک روزی خواهد توانست به انتهایش برسد، اگر بتواند کشف کند و بشناسد و آزمون کند. انسان 

شناسی ما برای روش مجردات در دسترس بشر قرار ندارد. امکان آزمون جهان ماورای طبیعت را ندارد. جهان

های علمی از هر نوعش، چه شناسیاخت جهان ماورای جهان خلقت، روش شناسی علمی نیست. روششن

تر بروند. پس شما جهان فرطتوانند حداکثر از جهان خلقت آنها نمیتجربی، چه تفهمی، چه هرمنوتیکی و... این

کند یا معرفی کند،  هایی که در آینده ممکن است بشر ابداعشناسیها، روششناسیخلقت را با این روش

ان دیگر را با توانید بفهمید. منظور از جهان مجهوالت، این جهان خلقتی است که بحثش را کردم. بشر، جهمی

تواند تا حدی بفهمد، که معرفت ما راجع به جهان دیگر های فلسفی میشناسیروش وحیانی و شناسیروش

تا حدی  ها را بفهمیم.توانیم آنبشری نمیهای شناسیشمعرفتی است که از سرچشمۀ وحی آمده است. ما با رو

 ای فلسفی و عقالنی شاید بتوانیم. هبا تحلیل

 گزاره از ای منظومه یا گزارهاست از ت؟ نظریۀ علمی عبارتنظریۀ علمی است. نظریۀ علمی چیس بحث بعدی

ها تصور بعضی. باشد( نامرئی یا مرئی) خلقت جهان حقایق و واقعیتها مبین که نمادین یا و کالمی/متنی های

تواند های جهان خلقت میتواند قرار بگیرد. واقعیتکنند که هرآنچه که به مشاهده درآید در حوزۀ نظریه میمی

تواند متعلق ها میبنابراین این واقعیتد. ندارپژوهش را ولی به هر حال قابلیت  تواند نامرئی باشد.مرئی باشد، می

 تواند ادعا کند واقعیت و حقیقت جهان خلقت چیست و چگونه استها که میی یا منظومۀ گزارههای تبیینگزاره

های اشیا را بیان کند، ساختارشناسی شی و پدیده را . اعم از اینکه ماهیت اشیا را هدف قرار بدهد، ویژگیباشد

یعنی  ها،بررسی کند. در همۀ حوزه شناسایی کند یا اینکه حاالت را را هاهای علی بین آنبکند یا اینکه رابطه

اند که نظران مدعیهایی هستند که صاحبشناسی، ساختارشناسی، جنبهها و حاالت، رابطهاشیا، پدیده شناخت

ای از جموعهها که عرض کردم مای از گزارهن را در قالب یک گزارۀ نظری یا منظومهگونه است و آاقعیت اینو

ها، هم تواند مورد آزمون قرار گیرد. نظریهشده میکند. این واقعیت بیانمی ، بیانهای سیستماتیکگزاره

های سیستماتیک و استقرایی انجام شناسیبه صورت روشو داشته باشند،  Experimentalتوانند منشا می

ن هم برای باشند. اما ذهن انسا Rational انسانو عقل توانند محصول ذهن مینیز شوند و تولید نظریه بکنند و 

اش ها را تولید کند، در ذهن خلق کند و به تصویر بکشد، الزمهاینکه بتواند یک الگوی سیستماتیک از واقعیت

نیافته است. کار ذهن و کار فکر، کار بسیار ارزشمندی است که  دانستن و داشتن تجربیات پراکنده و سازمان
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هم ارتباط بدهد و یک الگوی جامعی از آن خلق کند و در  بهنیافته را تواند این تجارب پراکنده و سازمانمی

که  ینظریات البته در جهان اینجوری است. این، کارِ نظریۀ علمی است. ادعا کند که واقعیت دسترس قرار دهد و

های ست. نظریهشان باالشوند، در ابتدا اعتبار علمیسیستماتیک انجام میو   Experimentalهای بر پایۀ روش

های شناسیتواند تولیدکنندۀ نظریه باشد. روشنیاز به آزمون دارند. پس هردو منبع می د شدۀ ذهن، حتماتولی

. ماهیتی دارند که و یا کم دارند رسد پتانسیل و ذات تولید نظریه را ندارندها به نظر میشناسیتفهمی، این روش

کشد و آدم را ، به چالش میاشز نوع ذهنیو چه ا  Experimentalاین ماهیت تولید نظریه را چه از نوع 

کنم. بیشتر تردید دارم اما نفی نمیدر توان تولید نظری آنها کند. من تا آنجا که مطالعه کردم متحیر می

پایه ذهنی و عقلو  Rational که  ییهاچه آنو هستند،  Experimentalها که های علمی، چه آننظریه

توانند بخشی از مجهوالت ها میشناسیشوند. همۀ روشها تولید میشناسینوع روشها عمدتا از این هستند، این

 اند. را کشف کنند و این کار را هم کرده

 های علمی، انواعی دارند:نظریه

 توضیح و تشریح به و دارند بنیادین ماهیتی هانظریه این هستند.  های تبیینینظریهها، اولین نوع نظریه 

 قطعیت ،آزمایشها در مکرر تایید صورت در و پردازند، می هستند که آنطور انسانی و طبیعی جهان واقعیتهای

یعنی در واقع از  .شوند می تبدیل علمی مدلهای و قوانین اصول، حقایق، نظیر یقینی کلی های گزاره به و یافته

وانید به قول معروف روی این تکنند و شما میشوند، حالت قطعیت و یقینی پیدا میحالت احتمال خارج می

ها به آن بوده کهبناها بسازید. تمام بناهایی که بشر ساخته، اول یک دانش بنیادین اند بناهایی که قطعیت یافته

 قطعیت رسیدند. 

 ابزارها، مواد، ساخت و طراحی برای نظری الگوهایهستند یعنی  ،های کاربردینظریه دومین نوع نظریه ها

 مبتنی و هاانسان زندگی حاجات و نیازها رفع هدف با که هستند فرایندهایی غیره.  و هامدل ها،فناوری ها،روش

  .شوندمی تولید و معماری بنیادی /تبیینی های نظریه بر

 و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ماهیت عمدتا هانظریه این هستند. های تجویزینظریهسومین نوع نظریه ها 

 و معرفتی /علمی و سیاسی فرهنگی، اعتقادی، فلسفی، هایفرضپیش سری یک اساس بر المعمو و دارند فضایی

 و ارزش و باالست هاآن ادعایی بار. باشندمی هاانسان زندگی شرایط به بخشیبهبود مدعی و شوندمی ارائه غیره

ها از زیاد داریم، خیلی از ایدئولوگ هاما از این نوع نظریه. دارد بستگی هاآن ادعاهای تحقق میزان به هاآن اعتبار
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این یک نظریه  رو هستیم. کنند. همین االن در جامعه با نظریه اقتصاد مقاومتی روبهها تولید مینظریهنوع این 

  های تجویزی هستند و نظایر اینها. شهرسازی، نظریههای تجویزی است. نظریه

 ه سطح معرفتی در کشورها داریم: مفهوم بعدی، مفهوم سطوح علم و فناوری است. ما س

 مرزها از خارج از کشور فنی و علمی جامعه که است معرفتی سطح ترینپائین و تریننازل :سطح عاریتی -4

 هایبرنامه قالب در آن انتشار و ترویج ،(فناوری) انتقال ،(معرفت) روایت و نقل به و گیردمی را فنون و دانش

  کشور ما نمونۀ خیلی روشن این بود. از ابتدایی که دانشگاه .پردازدمی ملی یاییجغراف فضای در غیره و آموزشی

  العاده قوی است.  در ایران تاسیس شد تا االن. االن هم این الگوی معرفتی در ایران فوق

 با مونتاژ، و سازیکپی الگوبرداری، یادگیری، به فنی و علمی جامعه که است متوسط سطح سطح اقتباسی: -9

 و سازیشبیه خود ملی فضای در راآن و پرداخته، دیگران جغرافیایی فضاهای از اصلی الگوی در تغییرات بدون یا

مهندسی از مرحلۀ اول گذر کرده و وارد این مرحله شده است.  -های فنیایران در برخی حوزه .کندمی تولید

از این نوع است. این چیزهایی سلولهای بنیادین شود از این نوع است. دانش اتمی ایران که روی آن تبلیغات می

در واقع نوآوری نیستند، هر چند ارزشمند هستند ولی ها شود که ما نوآوری داشتیم، اینکه در ایران تاکید می

اند. از نوع دومند، در واقع ایران هنوز در مرحلۀ اول قرار دارد. یعنی بدنۀ نظام علمی و دانشگاهی ها اقتباسیاین

ر در مرحلۀ اول قرار دارد. ولی گذر کرده و سرکی هم به مرحلۀ دو زده است. آنچه شما در حوزۀ علوم کشو

 بینید در واقع از نوع دو است.میمهندسی و کشاورزی  -پزشکی، فنی

کند که وارد این سطح سطح سه، سطح تولیدی و نوآوری است. ایران تالش می :نوآوری و سطح تولیدی -9

 نوآوری به و رسیده فنی و علمی تکامل آستانه به علمی جامعه که است فناوری و معرفت سطح ینترعالیشود. 

 بکر و ناب فناوری و معرفت مرحله، این در. است الگوسازی و الگویابی و پارادایمیک سطح سطح، این. پردازد می

 آستانه به  آن علمی جامعه و جغرافیایی فضای. شودمی تولید ملی فضای در جهان، در پیشینی سابقه بدون و

 معرفتی، جدید هایافق کشف علمی، سازینحله و سازیمکتب علمی، جدید و ناب هاینظریه تولید و نوآوری

 جدید، فنی و علمی اصطالحات و مفاهیم تولید فناورانه، هایالگو و هامدل سازی،مفهوم و علمی تعاریف بیان

. رسدمی آن نظایر و جدید مواد و ابزاری الگوهای ابداع و اختراع جدید، بییافرایند جدید، فنون و هاشرو کشف

 . و بطور کلی کشور در موقعیت مرجعیت علمی قرار می گیرد
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حاال بررسی بفرمایید در کشور، ما از اینها چه داریم؟ این مهم است، این باید مطالعه شود. تا آنجایی که من 

چیزی نداریم، ولی  الم و فناوری( چیزی برای ارائه نداریم. نه اینکه مطلقفهمم ما در این حوزه )سطح سه عمی

 موقعیت در کشورتواند برای کشور و جامعۀ علمی مطرح باشد.قابل توجه نیست. این به عنوان هدف آرمانی می

 ندتوامی وضعی چنین. گیردمی قرار علمی جوامع و کشورها دیگر برای فنی و علمی مرجعیت و پارادایمی

 .بپردازد مزبور موارد همه در انبوه علمی تولید به که کند خیز مرحله وارد را آن علمی جامعه و کشور

 قرار شرایطی چنین در جهان در ساکسون -انگلو تمدن قلمرو و شمالی امریکای و اروپا جغرافیایی فضاهای)

انگلوساکسون این قابلیت را دارد. ممکن است  اروپا، آمریکای شمالی و قلمرو که امروزه توجه داشته باشید(. دارند

 بگویید خُب ژاپن چه؟ ژاپن بیشتر در مرحلۀ دو است. چین در مرحلۀ دو است، کرۀ جنوبی در مرحلۀ دو است. 

ها، های کلی علم و فناوری در کشور را ابالغ کردند. در این سیاستمقام معظم رهبری سیاستنکته بعدی اینکه، 

خورد، جهاد مستمر علمی با . اما بند اولش به موضوع بحث ما میوجود داردهای مختلفی نبهبندها، ابعاد و ج

هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان. این یک هدف آرمانی است برای رسیدن به آن مرحلۀ سطح سه 

 با تاکید بر:جهان  در فناوری و علمی مرجعیت کسب هدف با علمی مستمر جهادعلم و فناوری. 

 .پردازینظریه و نوآوری توسعه و علم تولید -4

 .اسالم جهان فناوری و علمی قطب به ایران تبدیل و فناوری و علم در کشور جهانی جایگاه ارتقاء -9

 .بنیادی تحقیقات و پایه علوم توسعه -9

 و جایگاه تقویت: با اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق بویژه انسانی علوم ارتقاء و تحول -1

 ارتقاء و آموزشی هایروش و هابرنامه متون، در بازنگری و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب علوم، این منزلت

 .مربوط پژوهشی هایفعالیت و مراکز کیفی و کمی

 .ویژه ریزیبرنامه و گذاریسیاست با پیشرفته هایفناوری و علوم به دستیابی -5

ای دارد که این با آن نظری که امام راحل داشت با عنوان خودباوری به اهلل خامنههم آیت یک نظر خیلی خوبی

 که در جامعۀ علمی کشور ما وجود دارد، ارتباط دارد:خود کم بینی عنوان راهکار درمان بیماری سایکولوژیک 

 نو این. بشود فرهنگ یک ایدب که گویممی جهت این از من را این. است اهمیت اوّلِ یدرجه در علمی نوآوری »

 نوآوری برای البته. است هم علمی محیط کلّ  و دانشجویان آن، مخاطب نیست؛ اساتید مخصوص فقط اندیشی،

 و علمی قدرت یکی: است الزم چیز دو شودمی تعبیر اجتهاد به آن از اسالمی معارف فرهنگ در که - علمی
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 .کبیر امیر دانشگاه اساتید و دانشجویان با دیدار ،4972 ،)رهبر معظم انقالب اسالمی«  علمی جرأت دیگری

www.leader.ir) 

های هستند که یک ها نسخهاین بسیار اهمیت دارد. برای رسیدن به آن سطح سه ،قدرت علمی و جرأت علمی

 تواند تکان دهد. مثل جامعۀ ایران را میعلمی جامعۀ 

را بطور  های علمیگیری سازۀ مولد نظریهنیازهای شکلپیش ها وبحثم راجع به شاخصه بدلیل ضیق وقت، و اما

 . اجمال و مختصر ادامه می دهم

 ام:دارم، ولی خُب به طور خیلی فشرده در جدول زیر آورده یدر اینجا من بحث زیاد
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و برسد، د علمی یعنی تولیاولین معیار یا شاخص برای اینکه یک جامعۀ علمی بتواند رشد کند که به مرحلۀ سه 

کننده است. ساختارهای سیاسی، ندیشۀ علمی از ساختارهای محدودمعرفت علمی تولید کند، آزادی تفکر و ا

شوند. توجه داشته باشید که من اگر ، حقوقی، اداری و... ساختارهایی هستند که مانع تولید علمی مییفرهنگ
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البته من به  کند.آزادی اندیشه و بیان سیاسی فرق می کنم، باتفکر علمی میو اینجا صحبت از آزادی اندیشه 

رسانه ها و در علیه افراد خواهد آزادی اندیشه و بیان آن اندیشه معتقدم، نه به آزادی بیانی که هرچه دلتان می

رقابت برای تصرف قدرت فرمانروایی در حوزۀ بلکه حوزۀ سیاست حوزۀ علم نیست،  .ها بنویسیدروزنامه

پرداز علمی باید حوزۀ ضربه وارد کردن بر حریف و رقیب است. نظریه .ر از ادعا علیه رقباستو پ ،جامعه

اش را دغدغه از این مسئله نداشته باشد، بتواند راحت کشف علمی خودش را بیان کند، ولی اسباب جرأت علمی

 جامعه باید فراهم کند. 

 آن  سیار طوالنی، دچار تاریکی معرفتی بود که از. جهان در یک دورۀ بیگردم به یک واقعیت تاریخمن برمی

کنند به قرون وسطی. در پسِ قرون وسطی عصر رنسانس شروع شد. عصر رنسانس محصول ظهور این تعبیر می

های در چارچوباروپا معرفتی و ، فضای فکری، علمی، 45و  41معیار بود، یعنی آزادی تفکر علمی. تا اواسط قرن 

شد برای اینکه آزادی، آزادیِ علمی برای باعث سه حادثۀ ژئوپلیتیکی اتفاق افتاد که یا  دو. قرار داشتخاصی 

. سقوط 45روز فراهم شود. اولین اتفاق، سقوط قسطنطنیه بود توسط سلطان محمد فاتح در نیمۀ قرن جامعۀ آن

اتفاق آن زمان ی یک نوع تغییر قدرت در ساختار قدرت جهاناینکه یعنی  .سقوط روم شرقی یعنیقسطنطنیه 

شد و تا اسلوونی االن پیش رفت. این آن سازۀ سیاسی دیگری آمد و جایگزین قدرت و افتاد. قدرتی سقوط کرد، 

دنیای اسالم را فراهم کرد. میراث علمی مسلمانان سرایت کرد به آن شرق و روز با حادثه امکان تماس اروپای آن

به سمت اروپای قرون را تشار این معرفتی که در جهان اسالم بود، فضا. این همسایگی و همجواری جغرافیایی، ان

وسطی انتشار داد. یعنی همجواری جغرافیایی خیلی مهم بود. به نقشۀ جغرافیا نگاه کنید، اسلوونی درست بغل 

در  در ایتالیا یعنی جایی که رنسانس دانشگاه معروف بلونیانیز محل تر فلورانس و طرفگوش ایتالیاست. کمی آن

قرون وسطی فرو ریخت و سقوط کرد. در تاریکی . امپراتوری روم که سقوط کرد، در واقع آن اتفاق افتاد، است

جا و میراث معرفتی یونان قدیم و روم قدیم شروع به ها و انتشار معرفت جدید در آنواقع تماس جغرافیایی آن

 نشر کردند. 

ها رابطۀ اروپا قرنیعنی الطریق کرد. عثمانی شروع به قطاع حادثۀ دوم ژئوپلیتیکی این بود که سلطان پیروز

داشت. برای اینکه سلطان عثمانی بتواند اروپاییان را را تجاری با جنوب آسیا و شرق چین از راه ابریشم دریایی 

یان را وپایمدیترانه و مسیر سوئز را بست. انسداد این مسیر ارلذا شکست قطعی بدهد، گفت این راه را قطع کنید، 

کرانۀ این مرزهای باقیماندۀ اروپا، رو کرد و مشکلِ غذا را درست کرد. بالفاصله در پسبا مشکل روبه

های اسپانیا و پرتغال به این فکر افتادند که این معضل ژئوپلیتیکی را حل کنند. به فکر این افتادند که امپراتوری

های اسپانیا و پرتغال، وارد ان با پشتیبانی جدی دولتبود که سیاح 45راه جدیدی پیدا کنند. در اواخر قرن 
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ی عرصۀ دریانوردی شدند، رفتند هند را کشف کنند سر از آمریکا درآوردند و آمریکا را کشف کردند و دنیا

سومین عامل دیگر قرون وسطایی نبود. بدین ترتیب چار چوبه های قبلی فرو ریخت و به رویشان باز شد.  دیگری

ی بود که آنها از سرزمینهای جدید پیدا کردند و بدینترتیب موازنه ژئوپلیتیکی به نفع اروپا تغییر ثروت و معرفت

آماده باز و  رشد علمیرنسانس و جا را برای آنو فکری دست هم داد تا فضای جغرافیایی بهها دستاین. کرد

 کرد. 

اندیشه و تفکر علمی داشته باشد. جامعه  . باید جامعهاستگرا فضای فکری و فرهنگ اجتماعی علممعیار دوم 

باید شعور و باور علمی نسبت به ماهیت معرفت و کارکردهای معرفت داشته باشد. باید به راهبردهای علمی در 

حل مشکالت و تامین نیازهایش باور داشته باشد. اتکای زندگی به تولیدات علمی باید قداست داشته باشد. 

های سیاسی و سازیید حرمت داشته باشند، شأن اجتماعیشان باال باشد. در تصمیمنظران و دانشمندان باصاحب

برپایۀ یک مطالعۀ که شود اجتماعی، باید راهبردهای علمی اساس کار باشد. کدام قانون در کشور تصویب می

د اساس تحقیقات علمی بای !مالک کار است، نه نتیجه پژوهش علمی تضارب افکارمعروف ؟ به قول باشدعلمی 

گرا ای که دانشمندانش از راه قلم نان نخورند، آن جامعه دارای فرهنگ و فضای علمگذاری باشد. جامعهقانون

 پایه است. خوریم، ما اقتصادمان اقتصاد زمینهای نفت نان میخوریم، ما از چاهنخواهد بود. ما از راه قلم نان نمی

عد تجربی آن است. در نظام بُظری و اندیشگی تولید علم در برابر ها و بُعد نمعیار سوم اصالت دادن به ایده

میکرو و (  Case Study موردی ) دانشگاهی و علمی ایران، امروزه بُعد تجربی خیلی قوی است، کارهای

نگری غیر آید. این غلبۀ میکرو انبوهی از مقاالتی که از داخلش چیزی درنمیبا  انجام می شود. غیرقابل تعمیم

 است. تولید علم در ایران، بخصوص در علوم انسانی، یکی از مشکالت تعمیم  قابل

ای بازیگر عرصۀ علمی داریم. در سطح فردی بازیگران ما یا ما یک مجموعهمعیار چهارم بازیگران علمی هستند. 

از تولید علمی به عنوان  ها بایداند. اینپژوهشگرانند، یا استادانند و یا دانشجویانند. همه بازیگران اصلی عرصۀ علم

شان باید تولید علم باشد، عشق و ایثار علمی باید داشته دغدغۀ اصلی زندگیشان یاد کنند. یعنی دغدغۀ اصلی

جامعۀ علمی  بنفس و خودباوری باید داشته باشند. شان این باشد که معرفت کشف کنند. اعتمادباشند. دغدغه

برای آن  که توضیح دادمرا باور و ادراک نوآوری و تولید معرفت ناب باید فراغت و آرامش فکری داشته باشد. 

منِ استاد، منِ دانشجو، منِ  Mentality ذهنیت یا باید و گذر از مرحلۀ عاریتی و اقتباسیعبور برای . الزمست

 . برسیمیعنی تولید علم پژوهشگر شکل بگیرد که از مرحلۀ عاریتی و اقتباسی عبور کنیم و به مرحلۀ سوم 
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. باالترین بنظر می رسد بعدی، سیاست ملی و حکومتی پشتیبان و مشوق است. این در ایران خیلی قویعیار م

، آرمان رشد علمی را مطرح جا به شخصهایشان در همه .سطح سیاسی حکومت، خودِ رهبری معظم انقالب است

رد. حوزۀ سیاست بایستی منابع الزم و های علمی رهبری نداد. اما بدنه به نظر من، درک درستی از آرمانکنمی

بودجه را تامین کند، اسباب تکاپوی علمی را فراهم کند، به بازیگران عرصۀ علمی اعتبار بدهد، تامین امنیتشان 

 علمی در جامعه ایجاد کند و... . را فراهم کند، هیجان 

حوزۀ حکومتی عامل که باید در است. سیستم علم و فناوری در کشور عامل ، سیستمعیار در این بحثآخرین م

را خلق ی مناسب و فضا تواند شرایط، بسترفعال این سیستم نامناسب است، یعنی نمی مناسب و کارامد باشد،

خیز باشد. ما باید سیستمی دینامیک و پویا داشته باشیم که ی را خلق کند که آن جامعه نظریهعلم جامعه کند.

اش کم است، تنبلی و روحیۀ اش ضعیف است، نوگرایینامیک، پویاییاین چنین نیست. سیستمی است غیردی

 اش ضعیف است. گراییاش باالست و تخصصتخدیری

بخش علم و فناوری کشور، توسط یعنی ایران دچار گسیختگی ساختاری هست.  در بخش علم و فناوری

، وزارت علوم است. وزارت علوم در شود، دستگاه اصلی در ساختار حکومتی کشورهامیاداره های مختلفی دستگاه

دهد و بخشی از آن در یال و دُم است. بخشی از امورش را شورای عالی انقالب فرهنگی انجام میایران شیر بی

. این تجزیۀ منابع ملی است. ما ، و بخشی در جاهای دیگر شودجمهور تعیین میمعاونت علمی و فناوری رییس

و باید از هم  ها دو حوزۀ متفاوتندداریم، شورای عالی فرهنگ هم نیاز داریم. این شورای عالی علم و فناوری الزم

 . تفکیک شوند

پردازی العاده بوروکراتیک است. نظریهمورد بعدی غیربوروکراتیک بودن است. سیستم آموزش عالی در ایران فوق

العمل و نامه و دستوروبِ مقررات و آیینشود در چارچو تولید و ارائۀ نظریه، یک فرآیند طبیعی است، این را نمی

گرا. البته وزارت گرا باشد تا اجراییچیزها ارائه کرد. سیستم عامل حوزۀ علم و فناوری باید بیشتر ستادی این

سیستم و این به ماهیت  ان، مقداری عدم تمرکزش بیشتر است،های ایرعلوم ایران، نسبت به دیگر وزارتخانه

که   ،دانیم متمرکز مییا تک ساخت  سیستم را بسیط گردد. ما در علم جغرافیای سیاسی آنراسیاسی ایران برمی

حوزۀ است. آموزش عالی ما هم دچار این است.  هاتمرکز، به خصوص در حوزۀ اجرا از خصایص این نوع سیستم

ای را خدمت خاطرهمن یک  گذاری، هدایت، نظارت، کنترل و... .ستادی باید به امور ستادی بپردازد. سیاست

سفری به ژاپن داشتم. دیداری با مقامات آموزش عالی ژاپن بهمراه هیئتی من  4961شما بگویم، در سال 

مقام با قائم فرهنگ، ورزش، علم و تکنولوژی. ما م. در ژاپن یک وزارتخانه است به نام وزارت آموزش،یداشت
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، در هر اتاقی یک یا دو نفر متخصص و کارشناس نشسته م. وزارتخانه بسیار خلوت بودیوزارتخانه مالقات داشت

گفت کار ما در وزارتخانه تبیین الگوها، مقام وزیر، میمهم بود این بود که این قائم ام ای که برایبود. نکته

به تنهایی، وزارت علوم، اکنون ها است. آن وزارتخانه ستاناگذاری کالن، هدایت و دادن مشاوره به سیاست

شود. و ارشاد اسالمی، علوم پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان ما را شامل میفرهنگ 

 شود. سیستم سیاسی کشور ژاپن مثل ایران بسیطوزارتخانۀ ما، در ژاپن در داخل یک وزارتخانه اداره می 5یعنی 

و در ژاپن بسیط غیرمتمرکز است.  است، اما از دید جغرافیای سیاسی، در ایران بسیط متمرکز است و تک ساخت

و با یک وزارتخانه  ا دوازده وزارتخانه، کشوری با آن قدرت را اداره کنند،ها باین عدم تمرکز سبب شده که آن

هزار دانشگاه داشتند که با حدود آن زمان . بگیرندکاری بکنند که پیشانی علم و تکنولوژی دنیا را در دست 

شان را بازدید کردم، بهتر از دانشگاه تهران بود. نگاه کردند. من یک مدرسۀ ابتداییمیها را اداره کیفیت خوب آن

 گرایی در ایران بسیار ضعیف است، و علم در ایران اسیر بروکراسی پیچیده است.یبُعد ستاد .گرا بودها ستادیآن

العاده یی ندارد. در عوض فوقگراگرایی است. سیستم ما کیفیتمورد بعدی در ارتباط با سیستم عامل، کیفیت

ها و تحقیقات بنیادی توجه کند، که ما در این زمینه به شدت ضعیفیم. در گراست. سیستم باید به ایدهیکمّ

تولید تئوری  اصلی شود تحقیقات کاربردی را توسعه داد. در مقطع دکتری هدفمقطع کارشناسی ارشد می

 .است، چه تئوری کاربردی و چه تئوری تبیینی

نهادهای سیاسی در و آموزش عالی در ایران به شدت درگیر سیاست است، علم و بخش نکته دیگر اینکه  

و نهادهای  علوم از سطح وزارتکه ، است مدیریت و رهبری سازمانیدیگر، عامل  ها فعالند. باالخرهدانشگاه

رییس دانشکده و رییس گروه.  شود تا برسیم بهگذاری مثل شورای عالی انقالب فرهنگی را شامل میسیاست

شناسی و فلسفۀ علم ها باید شایسته باشند. برخوردار از دانش و بینش استراتژیک باشند. فهیم در معرفتاین

 باشند.

 ردم. در قالب این سخنرانی برایتان عرض کهایی بود که به صورت خیلی خالصه این مجموعۀ بحث 


