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69ماه  خرداد ،دومنشریه نشاء علم، سال هفتم، شماره   

سخن نخست

 هاي بنیادي استپیشرفت در فناوري در اختیار پژوهش

 

ه شود. زیرساخت جامعیابد اما کارهاي درست و شایسته از آن حاصل و پشتیبانی میصورت نامریی حضور میدانش و خرد به
مندي جامعه، آرامش و همزیستی زیست پایدار، اقتصاد پویا و رضایتهاي مفید و زیست سازگار، محیطسالم، ایجاد فناوري

برداري از دانش و خرد دارد. حضور نیروي انسانی دانا و کشف علمی دست اول انسانی و سبک زندگی مطلوب بستگی به بهره
علم هستند. مدارس،  هاي بنیادي سرمایهشود. پژوهشو فتح مرزهاي جدید علم موجب ایجاد ضمیر دانش در جامعه می هادهیپد

دیگري حقیقت دارد که نبض پیشرفت  ي علم هستند. امروزه این سخن بیش از هر زمانهاسرچشمهو مراکز علمی  هادانشگاه
هاي بنیادي است. کشوري که در علوم بنیادي به دیگر کشورها متکی باشد در صنعت به کندي در فناوري در اختیار پژوهش

ي و احرفههاي پیشرفت خواهد کرد و در تجارت ملی و جهانی موقعیت ضعیفی خواهد داشت، صرف نظر از اینکه مهارت
هاي هاي صنعتی را تقویت کند حمایت از پژوهشترین و مؤثرترین راه براي اینکه دولت پژوهشباشد. ساده چقدر آن یکیمکان

هاي فراوان و مختلفی تواند از راههاي علوم بنیادي این است که میبنیادي و پرورش استعدادهاي علمی است. یکی از ویژگی
ترین عامل هاي علمی، فنی و اجتماعی مهمزمینه راهم سازد. در همههاي برتر فپیشرفت کند و زمینه را براي رشد فناوري

ها محدودکننده عامل انسانی است. بسته به اینکه چه تعداد دانشمندان تراز اول در فالن رشته داشته باشیم، پیشرفت ما در آن زمینه
باید دانشمندان بسیاري اعم از مرد و زن را  علمی کشور را زیاد کرد؟ نخست، سرمایه توانیمتند یا کند خواهد بود. چگونه 

ي گوناگون براي اهداف کاربردي و فناوري هاراههاي جدید را ابداع کنند تا پرورش دهیم. مسئولیت این افراد آن است که دانش
سیاست آموزشی علم در این سرزمین در گرو  باشند. پس آینده برخوردارافراد جامعه از شغل مناسب  تا ابددر آینده گشایش ی

به پول و ثروت کالن همراه نبوده است بلکه علم به  ماًیمستقعلم کنز مخفی بوده است و ا خواهد بود. همیشه در طول تاریخ، م
به رفاه زندگی، منزلت، آبادي، عزت، قدرت، ثروت عادالنه و  هاحدواسطو  ندهایفراشود و این ي مختلفی تبدیل میندهایفرا

است  شود. بعیداز فناوري جلوتر است و آنی تبدیل به فناوري و کاربرد نمی هاسالشود. علم ، سالمت منتهی میتجارت حالل
 هاجربهتو  ندهایفرافوري به بازار برسد و تبدیل به ثروت مادي شود بلکه زمان الزم دارد تا با دیگر  ،یک کشف علمی پایه

ول پایدار و ارزشمند خود را بنا نهد. در خاتمه پیام این نوشته این است براي ترکیب شود و به تعبیري دگردیسی یابد تا محص
ي کشور رسوخ و هاروزنهدانش و خرد همراه با حضور نیروي انسانی توانا در تمامی  ستیبایمساخت کشوري آباد و پیشرفته 

 که چرخه دانش را طی کرده باشد.هایی باشیم فناوري به دنبالدانش تصمیم نگیریم و  چرخش نماید و بدون پژوهش و
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