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مع
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" کاربردِ راهبردهاي علمي ،در ايجاد پيشرفت و توسعه ؛ هديه اي براي دولت محترم جديد"
دکتر محمد اسماعيل اکبري*
آخرين سه شنبه ماه مبارک رمضان سال  ،29مقام معظم رهبري کما في السابق ميزبان عده اي از اساتيد و پژوهشگران
دانشگاهها بودند تا ضمن اقدامي نمادين و درس آموز براي همگان  ،جهت احترام به مقام علم و عالم ،سخنان اساتيد را در
رابطه با علم و دانشگاه و کشور بشنوند و تحليل نمايند.
ايشان علم را زمينه ساز اقتدار اقتصادي و سياسي و عزت بيشتر ايرانيان در جامعه بين المللي دانستند؛ و در زمينه هاي زير
بياناتي ابراز کردند که انشا ا ...تقريري بر آنها موجب شناخت بهتر موضوع شود .اميدوارم اين هديه مقبول دولت اميد زا و
محترم "تدبير و اميد" واقع شود.
جايگاه علم در توسعه :
در توسعه ملي مولفه هاي گوناگوني تعريف مي شود که اغلب آنها معلول است  ،و علت همه آنها علم است.
عده اي انسان سالم را  ،عده اي اقتصاد پويا را و گروهي رشد فيزيکي جوامع و يا توليد نيروي انساني را عامل توسعه ملي
مي دانند.اما حقيقت اين است که همه اين مولفه ها معلول يک ديدگاه علمي (علم به معناي  knowledgeو نه تنها
 )scienceو وجود داشتن يک علم موثر است ؛ تا بتواند توسعه پايدار را شکل دهد.
در ايران ضمن طراحي چشم انداز و قوانين توسعه ،توجه کافي به موضوع رشد علمي شده است ؛ اما بيانات رهبري ،و
حساسيت هاي حاکميتي ايشان به مقوله علم  ،بيشتر در اين زمينه بروز داشته است ؛که بنظر ميرسد رفتار هاي حکومتي
اعم از قانون گذاري و يا تدوين مقررات دولتي ،هنوز نتوانسته به حد کفايت  ،در تبيين اين اصول کار کنند.
کميت علم :
کميت علم و تربيت عالم ،کالم اول است که گاهي مورد مناقشه قرار ميگيرد.عده اي تنها علم را براي پاسخگويي به
نيازهاي خدماتي مي شناسند  ،بهمين جهت وقتي به عنوان مثال به ازاي هر  0111نفر يک پزشک تربيت ميشود  ،کفايت
مطلب مي دانند و نياز به تربيت نيروي انساني بيشتر را الزم نمي بينند .اين در حالي است که توسعه کمي علمي تنها براي
پاسخگويي به نياز هاي خدماتي نيست  ،بلکه براي تحقق توسعه و پيشرفت  ،براي ايجاد نوآوري در علم و براي تکميل
نيازهاي بين بخشي هم بايد نيرو تربيت کرد .لهذا شاخص هاي جديدي براي تعبير علم در يک کشور تعريف مي کنند که
يکي از آنها "ميانگين سواد در جامعه باالي  01سال تمام" است .اين ميانگين در ابتداي پيروزي انقالب  ،حدود  3سال بود
ولي سرعت آموزش در کشور به حدي باال رفت که در حال حاضر اين رقم به حدود (7/4هفت و چهار دهم) سال رسيده
است(.در بعضي منابع  8سال ذکر گرديده است)
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الحمدهلل و به برکت نظام جمهوري اسالمي ايران ،افزايش ميانگين سواد در طول  31سال گذشته  ،اعجاب آور بوده است ،و
تقريبا با هيچ کشوري قابل مقايسه نيست ؛ و به فرموده رهبري اين رقم رشد  ،حدود  03برابر متوسط دنياست .اين توفيقي
بس بزرگ است  ،لکن قياس با وضعيت جهاني نيز حائز اهميت است و حقايق جديدي را به ما نشان مي دهد.
در کشورهاي اروپايي اين رقم ،بين  00-09سال است و در بعضي کشورهاي آمريکاي شمالي حدود (04/7چهارده و هفت
دهم) سال است .کشور هاي توسعه يافته شعار جديد "ليسانس براي همه" ) (B.S For Allرا براي سواد عمومي
انتخاب کرده اند؛ که تقريبا در حال نيل به اين هدف هستند.
با اين اوصاف  ،هنوز قدمهاي بزرگي بايد برداريم .با محاسبه اي ساده متوجه ميشويم  ،اگر کشور هاي توسعه يافته ،
آموزش را تعطيل کنند و در عين حال ما با همين سرعت اعجاب انگيز کنوني  ،به آموزش ادامه دهيم ،حدود  91سال زمان
ميخواهيم تا به سطح سواد اجتماعي آنها برسيم ؛ اين خود پاسخي است که براي آنها که توسعه کمي علمي را خيلي الزم
نميدانند .توجه کنيم که هرگز نبايد به محدود کردن توسعه علمي فکر کرد ،و بايد اين مهم را جزء اصول ضروري بجساب
بياوريم.
با برنامه ريزي هاي کالسيک امروز براي توسعه کمي علم نمي توان به اين هدف بزرگ رسيد .راه رفتن ما را به آن هدف
هاي دور اما دستيافتني نميرساند ؛ الزم است پرواز کنيم .پروازي متفاوت ؛ مطابق همان پروازهايي که بسيجي وار و جهادي
گونه در گذشته داشتيم.
از همه منابع براي توليد علم بايد استفاده کنيم .الزم به ذکر است که اگر نتيجه علم را توليد ثروت بدانيم و فرآيند فناوري را
در اين ميانه بپذيريم  ،بطور طبيعي  ،حداقل سطوح مورد نياز براي توليد ثروت در دنياي امروز  ،دکتري و پي اچ دي و
اجتهاد است؛ لذا هدف متعالي را بايد در آموزش عالي پيشرفته) (Post Graduateبيشتر ديد  ،و آموزش ميانه و ابتدايي
را مقدمه اي الزم االجرا دانست .براي نيل به اين هدف بايد از همه امکانات ملي بهره برد .تمامي دانشگاهها ،مراکز
تحقيقاتي ،انستيتوها ،انجمن ها  ،نهاد ها  ،کارخانه ها  ،مراکز خدماتي ،مراکز پژوهشي بايد در عين ارائه خدمات علمي و
غيره  ،محلي براي آموزش هم باشند .آموزش هاي عالي پيشرفته بر خالف آموزش هاي مياني( تا حد ليسانس) کمتر
نيازمند کالسهاي درسي هستند ؛ بلکه نيازمند ادراکات علمي و تجربه هاي عالمانه هستند.در حوزه هاي علميه چنين تجربه
اي وجود داشت و احتماال دارد .زماني که آيت ا ...تالهي در شهر کوچک تويسرکان(واقع در استان همدان) زندگي مي کرد و
يا حجت االسالم و المسلمين ابن الرضا در شهر خوانسار زندگي ميکرد ،همانجا يک حوزه علميه داير بود و اين عزيزان در
سطوح مختلف ،آموزش مي دادند ؛ منظور از اين مصداق ها  ،اينست که افراد خبره هم بايد شناسايي شده و به عنوان يک
کانون آموزشي  ،مورد استفاده و حمايت قرار بگيرند.
به هر حال براي ادراک هدف و نيل به مقصود  ،پرواز بايد کرد .چراکه راه رفتن و حتي دويدن بدور از انديشه عالمانه و
دلسوزانه است .تجربه مثبت ژاپن  ،سنگاپور،هنگ کنگ ،تايوان ،مالزي  ،و تجربه منفي فيليپين  ،مکزيک ،ملداوي و بعضي
ديگر از کشورهاي جهان سوم  ،اهميت آموزش عمومي را براي توسعه پايدار نشان مي دهد؛ که بحث آنرا به زمان ديگري
واميگذاريم.
کيفيت علم :
ماندگاري علم در کيفي بودن آن است  ،يعني کميت علم ضروري است  ،اما کافي نيست .اگر تاثير علم را بخواهيم  ،توجه
به کيفيت الزامي است؛ بهترين تعريف براي کيفيت " پاسخ به نياز مردم" است .به زبان بسيط تر  ،شناخت درست نيازها ،
اولويت بندي آنها  ،و پاسخ مناسب ،يعني کيفيت علم.
فهميدن معناي علم  ،از شاخصهاي کيفي علم است ،
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زماني توليد کمي کاال و تکثير و توزيع آن يک شاخص علمي توسعه بود ،مثل فيليپين که بيشترين ميزان توليد لباس و
پارچه را داشت  ،اما اکنون درآمد سرانه بسيار پايين تري از سنگاپور دارد که توليد بر مبناي دانش را تجربه کرد و نه فقط بر
مبناي عدد.مثال ديگري انشا ا ...منظورم را روشن تر ميکند .فرضا ميخواهيم کشوري را معرفي کنيم که مناسب ترين محل
براي توليد و صادرات گل و گياه زينتي است .با شاخص هاي مطلق توليد محوري  ،بايد به دنبال جايي گشت که زمين
حاصلخيز فراوان  ،نيروي کار ارزان  ،خاک مناسب  ،و نور و دماي مساعد داشته باشد.چنين مکانهايي در آفريقا بيشتر از
هرجاي ديگر قابل شناسايي است؛ اما تقريبا هيچ کشور آفريقايي  ،صادرات گل مناسب و در شان ندارد ؛ بلکه کشوري
کوچک بنام هلند  ،بزرگترين صادرات گل و گياه زينتي را در اختيار دارد و اين در حالي است که در بسياري از ماههاي سال
هلند مه گرفته است و بسياري از زمين هايش هم پايين تر از سطح درياي شمال هستند!
در هلند  ،کشاورزي بر پايه دانش است نه بر پايه زمين و آب و هوا .دانشگاههاي هلند به اساتيد باغباني  ،احترام فراواني
ميگذارند .بانک ها به عنوان ضمانت جهت دادن وام ،از اين اساتيد  ،گل الله قبول مي کنند .در هلند نهرهاي گلخانه اي ،
آب و هواي مورد نياز خود را خلق مي کنند و منتظرو مقهور ،رفتارهاي طبيعت نميشوند.
تا سالهاي  9114و  9111در دنيا  ،رتبه بندي بر اساس فروش بود .اما امروز شرکتهايي موفق تر هستند که در حال ارائه
ايده هاي جديد هستند  ،نه اشياء  .در سال  0211ميالدي بزرگترين شرکتهاي دنيا مربوط به روغن  ،پنبه  ،فوالد  ،آهن و
زغال سنگ  ،چرم و الستيک بودند .در سال  9114مربوط به جنرال موتورز  ،فورد،آي بي ام  ،سيگار  ،بوئينگ و بانک ها
بودند؛ اما امروزه بزرگترين شرکتها مربوط به آنهايي است که انديشه محورند و نه فقط توليد محور.امروزه آنچه دانش خلق
مي کند  ،ثروت آفرين است و نه کار يدي و محصول دستي.شرکت هاي موفق امروز توليداتي چون نرم افزار  ،نيازهاي
صنعت هوا و فضا  ،ژنو ميکس  ،بيو انفورماتيک ،نانوتکنولوژي ،فوتونيک و مواد ميکروني،علوم مالي ،فناوري اطالعات و
سرگرمي دارند.
امروز بازارهاي برنج و چاي دنيا در اختيار کشوري نيست که بيشترين زمين زير کشت برنج و يا چاي را دارد ،بلکه آنکه
دانش فرآوري اين محصوالت را دارد و تدبير و دلسوزي بيشتري بخرج ميدهد ،بازار ها را در اختيار مي گيرد.
بعضي محصوالت خودمان مثل پسته و زعفران هم  ،همين وضع را دارند" .دانش محور" شدن توليدات اين محصوالت و
بازاريابي آنها  ،نماينده کيفيت علم است  ،نه چگونگي توليد پسته و زعفران.
بيشترين بخش ثروت توليدي دنيا بر پايه دانش استوار است ،اما بيشترين جمعيت جهان هنوز در مشاغلي کار مي کنند که
کاال توليد و مونتاژ ميکنند و ميفروشند.لذا فاصله توسعه يافتگي بين آناني که به زبان فناوري مسلط هستند و آناني که با اين
زبان غريبه اند به دليل سرعت گرفتن تحقيق و توسعه  ،روز به روز بيشتر مي شود.
امروز کشورهايي که مواد اوليه ميفروشند توسعه يافته نيستند  ،بلکه کشورهايي که روي آنها فرآوري انجام مي دهند توسعه
يافته هستند؛ مثل همان گل فروشي آفريقايي ها و هلندي ها.
در سال  0217که مالزي مستقل شد  ،رهبر جزاير سنگاپور ،آقاي لي کوان يو نزد نخست وزير مالزي آمد و در خواست کرد
سنگاپور جزء مالزي شود .اما نهايتا و پس از  8سال کار و مذاکره در سال  0291مالزي سنگاپور را نپذيرفت و طرد کرد.اما
امروز در آمد سرانه ناخالص ملي سنگاپور از انگليس هم بيشتر است و ثروت به ازاي هر نفر در مالزي جايگاه  10جهان و در
سنگاپور  ،جايگاه  09را دارد  ،و ذخيره بين المللي به ازاي هر سنگاپوري  01 ،برابر هر فرد ماليايي است و بيشتر از بسياري
از کشور هاي اروپايي است.
در سنگاپور نفت  ،جنگل  ،معدن  ،زمين هاي حاصلخيز وجود ندارد؛ بلکه "دلسوزي دانش محور" وجود دارد  ،اما در نيجريه
 ،مکزيک  ،عربستان  ،ونزوئال ،نفت و در آفريقا الماس و طال و منابع معدني عامل عقب ماندگي شده است .قطعا وارد کردن
سنگهاي ساختماني از بعضي کشورهاي اروپايي و چيني  ،با همه وزن و قيافه اش  ،به عربستان  ،ارزان تر از توليد آن
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سنگها در عربستان مي شود؛ و اين مثالي است براي بسياري از کشورهاي ديگر .اينست تفاوت کيفيت علم و معناي علم
کيفي.
فضاي مناسب :
طبيعتا توسعه پايدار بر مبناي علم نيازمند فضايي مناسب است .اين موضوع را رهبري براي دانشگاهها بصورت " عدم
وجود جنجالهاي سياسي " بيان فرمودند .گفتمان علمي و رقابت علمي  ،ضرورت يک محيط علمي است و نه جنجالهاي بي
پايه سياست زدگان .عوامل مختلفي در اين فضا سازي دخالت دارند که بعضي ريشه در خارج دارد و البته کم هم موثر
نيستند و بعضي ريشه در داخل که آنها هم آگاهانه و ناآگاهانه فضاساز هستند.
توجه کنيم که محيط هاي علمي تنها محل هايي نيستند که براي توسعه علمي پايدار  ،بايد آماده شوند ؛ بلکه مديران
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي -مذهبي و اقتصادي کشور نيز بايد در اين فضا سازي مشارکت کنند.همه بايد بدانند  ،که
کشور علم محور ،اقتصاد و فرهنگ علم محورميخواهد و اين محوريت بايد در انديشه  ،اعتقاد و عمل نمايان باشد و نه فقط
در کالم و بيان.
مديران  ،معلمان و دانشجويان عزيز  :رهبري  ،گروه هدف را در اين بيانات مديران  ،معلمان و محققين اعالم
فرمودند .با توجه به ساختار علمي کشور  ،معاونت علمي رئيس جمهور محترم  -به عنوان سياست گذار اجرايي علم -
شنونده اصلي است ،و ستاد انقالب فرهنگي  ،وزارتخانه هاي بهداشت و علوم و دانشگاهها مجريان اساسي هستند ،اما نکته
مهم اينست که مديراني در اين جايگاهها مي توانند چنين بياني را عملياتي کنند که اوال خود عالم باشند  ،تاريخ علم را
شناخته باشند  ،شجاع و با تجربه باشند  ،تا در کنار  ،دلسوزي هاي اسالمي  ،امکان پرواز را براي پرستوهاي عالم و دلسوز
فراهم کنند.
نکته مهم در الگوي پيشرفت علمي:
[

در رصد حرکتهاي علمي در کشور در کنار نکات شيرين فراوان  ،يک نگراني پيدا مي شود  ،که شايد فقط بايد به آن فکر
کرد و توجه نمود ،،چه کسي و يا چه کساني خط مشي علمي کشور را ترسيم ميکنند  .اين بدبيني هم بدليل بد جنسي
اجانب وجود دارد که بعضي از آموزش ديده هاي غرب  ،آنچه را که آموزش ببينند در اين کشور دنبال کنند آنهم بنحوي که
آنها مي خواهند  ،نه آنچه را که نياز ملک و مملکت است؛ و اين بدان معني نيست که بايد از علم دنيا  ،جدا شد .بهمين
جهت حرف ظريفي است و ديدي از مو باريک تر و از تيغ تيز تر را ميطلبد  ،تا الگوي طراحي شده در کشور  ،الگوي ايراني
– اسالمي باشد .پيشرفت غربي  ،سرمايه محور و سلطه محور است .شما در تاريخ پيشرفت کشورهاي توسعه يافته  ،زور را
براي توليد زر مي بينيد  .زور با چهره هاي متفاوت ،از حمله نظامي گرفته تا کودتا هاي آشکار و پنهان ،از توطئه هاي
سياسي و اجتماعي گرفته  ،تا درگيري هاي مختلف اجتماعي  ،براي دوري از توسعه بر مبناي علم .اگر توطئه هايي در
کشور نهاد هاي سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي را درگير کند  ،فرصتي براي توسعه علمي  ،باقي نمي ماند .در الگوي ايراني-
اسالمي  ،توسعه علمي مردم محور و بر پايه "عدالت اجتماعي"است .حق زور و سلطه نداريم حتي براي ديگران  .اما حق
پذيرش زور و سلطه را هم نداريم  ،حتي از درون .اين هم پيچيده است  ،و الزم است بدقت مورد تبيين قرار گيرد.
زبان فارسي :
در بين کشورهاي توسعه يافته  ،هيچ کشوري را نميبينيم که زبان ملي خود را فراموش کرده باشد.حفظ و توسعه زبان ملي ،
يکي از مولفه هاي توسعه علمي است .بديهي است که اين هم راهکار خود را دارد .اين موضوع دز بسياري از کشورهاي
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جهان  ،مورد توجه قرار گرفته است .شما خالصه مقاالت متعددي را پيدا مي کنيد که به زبان رايج جهاني است ،اما در زير
آن نوشته شده که اصل مقاله به زبان"فالن " است؛ يعني به زبان ملي توليد کننده علم  .آن وقت است که اين مقاالت در
باالترين سايتهاي علمي جهاني هم پذيرفته مي شوند .زبان فارسي چنين تواني را دارد ،که ضرورت بيان مطالب علمي را با
جزئيات داشته باشد؛ اما شرط اول آن  ،اين است که خودمان اين معنا را بپذيريم.
وقتي شاخص ارزيابي ما فقط سايتهاي  ISIو  Pub-medاست  ،نمي توانيم بگوييم از زبان ملي دفاع کرده ايم .مجالت
علمي که به زبان فارسي در داخل منتشر ميشوند  ،تنها محل چاپ مقاالتي هستند که امکان ارائه به مجالت بيگانه را
ندارند ،و اين دليلي است براي اينکه زبان فارسي  ،نتواند زبان علمي شود.اين هم راهکارهاي دلسوزانه اي را ميطلبد ؛
معاونت علمي رئيس جمهور محترم و ساير داوري هاي ستادي بايد ارزشي باالتر از شاخص هاي بين المللي امروز  ،براي
مقاالت واقعا عالمانه به زبان فارسي  ،ايجاد کنند و مورد توجه قرار دهند .باشد که انشا ا ...ديدن خالصه مقاالت فارسي به
زبان انگليسي  ،محققين جهان را وادار به دريافت و ترجمه مقاالت فارسي زبان کند  ،که محقق واقعي  ،بدنبال حقيقت
است .اگر چه تقرير بيانات مقام معظم رهبري کار سخت و پيچيده اي است ،اما اميدوارم اين مختصر  ،فتح بابي باشد براي
برنامه ريزي هاي اصولي تر ،فراگير تر و مطمئن تر از قبل در نيل به پيشرفت علمي(انشا ا.)...
* استاد تمام دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
* فوق تخصص جراحي غدد و سرطان از دانشگاه جانز هاپکينز آمريکا
* رئيس انجمن آموزش پزشکي ج.ا.ا
* رئيس مرکز تحقيقات سرطان.
* رئيس اسبق دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
* مشاور سازمان جهاني بهداشت
* معاون و مشاور وزراي سابق بهداشت
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