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 1391  بهار زنجان،

 

 الجماعه  مع يداهلل

 پيشرفت ايراني – اسالمي الگوي تدوين  و  طراحي در  علمي هايانجمن نقش

 
 ثبوتي  يوسف

 و ايران اسالمي جمهوري علوم فرهنگستان

 زنجان  – پايه علوم دانشگاه

 

 حرفه، و ارباب صنعت كشور اين بزرگ و كوچك شهر هر در كه بشنويم ديدگانسال  از يا بياوريم خاطر به نيست دور

 در زرگرها، راسته بلورفروشان،چه  تيم مسگرها،  بازار  بزازها، بازار اند.داشته را  خودشان  راسته و تيمچه  و بازارچه و بازار

 كه داشت  سفيديريش حِرّف اين  از  كدام هر   .اندبرجاي پا هنوز  كوچك  و  بزرگ شهرهاي از  بسياري  در و  تهران همين

 حاكميت  به را  هاآن نظرات  نقطه يا خاست،برمي داوري و به حكميت حرفه  اعضاي بين احياناً و بود حرفه  آن گوي سخن

 اعضاي ميان در  سفيدريش  ظهور يا  و صنف  تشكيل گيرد.مي اليي امروز به اصطالح و رساندمي اجتماع  ديگر  هاي بخش و

 و كردمي اعزام را  ساختاري چنين اجتماع  در آن موقعيت تحكيم و حرفه رونق كرد.نمي اي پيروي نوشته قانون از حرفه

 وجود به «رتدادنيگوش حرفش و ترصائب نظرش تر،سابقه  با و ترايحرفه كس »هر معيار با طبيعي و سفيد به طورريش

 .آمدمي

 هشتاد هفتاد در اين كشور در هم ما  و گرفته، شكل گذشته سال پنجاه و يكصد تكنولوژي  و دانش پايه  بر كه  نويي  جهان

 كشور در جمله  از و دنيا جاي همه را در گذشته  هايرسم و راه از بسياري كنيم،مي استقبال آن از باز آغوش  با گذشته سال 

بهرهآن از كه روز هايفناوري و هادانش از بسياري است. كرده عوض ما  وارد نيست. ما پرداخته و ساخته بريممي ها 

 رسم و راه و هاسنت با  دارند خود با  كه را فرهنگي و چيره شويم هاآن بر كه داريم درازي راه كردن وارد اين در و ايمكرده

 ساختاري،  مالي، حمايت هادولت ما  همانند  كشورهاي از  بسياري در را  نو  هايفناوري و هاكنيم. دانش  آهنگ هم مانمألوف

 گيرينسبت نشانه به و سريع، برنامه، با كه حال  عين در مركزي تك هايحمايت كنند.مي هم هنوز و اندكرده و مديريتي

 ميدان  و خصوصي بخش نقش شدن رنگكم با .دارد هم بزرگي عيب كندمي عمل هدف به شده

 .شودتربيت مي  كمتر ابتكار صاحب و جسور گرصنعت  يا دانشمند، مدير، فردي، هايبلندپروازي براي نداشتن

 علم توليد در سهم اندكي گذشته سال  بيست ده در تنها گذرد.مي سال  80 به نزديك كشورمان دانشگاه اولين تأسيس  از

 آوريم. دست به دنيا فنون و علوم  عرصه در توجهي قابل اشتهار و اعتبار كه داريم پيش در درازي راه و ايمداشته جهاني

 دولت .بينممي دولت توسط فنون و علوم  بار گسترش كشيدن دوش به در من  را آن از بخشي اقالً يا كندكاري اين  سبب

 دهد،مي قانوني هايپشتيباني و مادي امكانات پول، چون
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 داشته كنترل نكات ديگر بسياري و اجرا عوامل گماردن اجرا، نحوه برنامه، تنظيم اهداف، تعيين در دهد مي اجازه خودش به

 ساقط خصوصي بخش و از افراد نوآوري، و جسارت و ابتكار ها،مقوله اين  با همراه و تكليف،  و وظيفه و نقش باشد.

 شود. مي

 توسعه امر در دوش دولت از توجهي قابل بار كه گذاشته پيش پا داوطلبانه نه  و شده تشويق نه امروز به تا خصوصي بخش

 چيزدان همه  را خود حاكميت گشوده شود. بايد بستبن اين بردارد. كاربردي و بنيادي  هايپژوهش و دانشگاهي آموزش

 اقالً ندارد، پذيرفتن عادت اگر را، خود گود از افراد خارج نيانگارد. نظرات رقيب را  خصوصي بخش نداند، كن چيز همه و

 .بداند تأمل قابل

 جامعه ديرين بردارد. باورهاي كردننه  و كردن صالحيت احراز ندادن، و دادن مجوز  حراست، و نظارت همه اين از دست

 و ابداع و نوآوري صحنه در اندامبراي عرض را عرصه هاآن بر نيانديشيده افوزدن دارد. بندها و قيد اين از كافي قدر به ما

 .كندمي تنگ هانزدهدست به زدن دست  جسارت

 وجودبه نوين هاي علميانديشه گسترش براي جهاني دانش ساختار كه اندتمهيداتي  از بخشي علمي هايانجمن ميان اين در

 به و كنيممي زندگي آن در كه دنياي مدرني  در  را، ما  سنتي حِرّف بازارچه  و بازار  نقش  هاانجمن من ديد  است. از  آورده

 اعضاي آن در كه است باشگاه يك علمي انجمن باور من به كند.  ايفا روز دانشِ صاحبانِ براي باشيم، مدرن بايد ضرورت

 ميان در را خود پيشه آگاهي اين  بركت از سپس و شوند آگاه هم هاياز ديدگاه آيند هم گرد گوناگون هايبهانه به باشگاه

 هايآموزه از الجماعه مع يداله بياموزانند. ديگربه هم و بياموزند ديگرهم از كنند، تبليغ دهند و ترويج جامعه در  و خود

 .ماست ديني فاخر

 را خدا  و ريسمان آن تحقق در توانند مي  ها انجمن است. الزم  خاص شگردهاي  كنيم عمل آموزه اين جانِ به چگونه  كه  اين

 .باشند داشته نقش بردن باال  را ديگران و رفتن باال  آن كمك به و كشيدن خود سوي به

-گردهمايي خود دارند. براي اعضاي ستودني هايكرده و اندآمده وجودبه گذشته سال  ده چند در اكثراً ما علمي هايانجمن

 را شاناند. بزرگانكرده نشر اند. كتابترويجي درآورده و پژوهشي و علمي مجله بضاعت حد در اند.كرده برگزار زياد ايه

 اندگذاشته گرو ريش مالي، و صنعتي  و دانشگاهي  هايدر مديريت دولت، اند. در داده جايزه شان كوچكان به اند.داشته بزرگ

 كرده درخواست  تكنيكي و علمي مشورت  ديگري نهاد  يا دولت  اگر اند.البي كرده شانحرفه اعضاي و حرفه  سود به و

 سخن: كوتاه اند.كردهنه مضايقه

 اند. كرده هم ما علمي هايانجمن است مرسوم دنيا ديگر نقاط در آنچه هر

 را ديگر  بعضي داد و نسبت خودشان  كوتاهي  به توانمي را ها نارسائي از  بعضي دارند.  هم هاييعيب ما علمي  هايانجمن

 افرادي توسط عمدتاً كنند، ها پيرويآن از بايد هاانجمن كه دولتي، و وزارتي هاينامهآيين دانست. خارج شانقدرت  حيطه از

 از مستقل و كافي  مالي  منابع  نداشتن هاست.گير انجمن پا  و دست  ها اين اند.شده نوشته  دارند حراست  و  نظارت شوق كه

 گرفته بازي به جد به هاانجمن دولت، غير و دولت به دادنمشورت   مقام در كند.مي جلوگيري هاانجمن شدن بزرگ

 .شوندنمي
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 نوپا انجمن تعداد زيادي است. آمده وجود به كشور علمي جامعه در افتاده جا انجمن چند هانارسايي اين همه رغمعلي

 و كشندمي يدك را نام انجمن تنها  ديگر  بعضي اند. رشد  حال  در و اند برداشته  درست را نخستين هاي گام ها اين داريم.

 همت تا اند.نداده نشان خودشان از گيريظهور چشم و بروز گذردمي شانموجوديت اعالم از كه چندي ساليان رغمعلي

 .باشند داشته چنته چه در  ماندولتي گزارانسياست تدبير و كشورمان علمي جامعه

 خواهممي اجازه دورمان و دير باورهاي و فرهنگ بد و خوب از فارغ و امسخن پايان از پيش

ماتائي   وانگاري خانم بياورم. دنيا از ديگر اينقطه از صحبتي هم بركات از يشاهد

(Wangari Maathai)  خطابه در است. برده را  2004 صلح  نوبل جايزه و اهل كنياست 

 غذايي سالم، برنامه آشاميدني  آب براي، كنيا زنان كه ديدممي گويد: مي خود دريافت جايزه

 يك در كه كردم فكر اند.شان درماندهروزانه  پز و پخت براي هيزم حتي و مسكن، متعادل،

 درخت كاشتن طريق  از را خود نيازهاي از توانند بخشيمي سال  چند معقوِل زماني  بازه

 سازند. برآورده

 

 اند، كاشته  درخت ميليون 30 از بيش سو اين به 1977 كنيا از  زنان ماتائي، خانم باتشويق بكنند. را كار همين كردم شانتشويق

 و استيصال بيابند دست هيزم و مسكن، معقول، درآمد متعادل، غذاي سالم، آب به اندتوانسته ماتائي خانم بينيبا پيش برابر و

 بگذارند.  سر پشت را هاخانواده پاشيدگيهم از و

براي زنان گويدمي ماتائي خانم است. زير نكته مجلس اين بحث با ارتباط در و همه از ترجالب ولي  آب آوردن كنيا 

 سرعت به سوزان آفتاب در زير بودند مجبور نبود درخت كه  گذشته در پيمايند.به را زيادي هايمسافت روزانه مجبورند

 سايه در كه االن نداشتند. زدن گپ و هواي ايستادن و حال  ديدند مي راه سر در را غيرآشنايي و آشنا اگر برگردند. و بروند

 اين بركت  از است. شده فراهم چشمه به آمد و رفت در مجال گفتگو است  ترخنك  هوا و زمين  و كنندمي حركت درختان

 خانم است. شده ترتحمل قابل و ترآرام  روستاها اجتماعي جو اند.شده ها شكيباترآدم هاكردن احوال وحال  و هاصحبتيهم

 باد.  شاد داشت. روانش سال  پنج  و گفت. پنجاه وداع را فاني دار 2011سپتامبر  25 در ماتائي

 


