سخن نخست

علم و سودجویی
علــم روشــنایی اســت کــه موجــب رشــد و رســتگاری انســان مــی شــود .علــم در ذات
داری معنویــت و اخــاق اســت کــه از ایــن مســیر موجــب دســتاوردهای مــادی هــم
مــی شــود .علــم در ذات کنــز اســت کــه از بیــن نمــی رود .امــا امــروز از علــم  ،شــبه
علــم مــی ســازند و آن را مــی فروشــند و بــازار ســودجویی رواج دارد .امــروز در کشــور
هــای متعــدد فــروش مــدرک ،مقالــه ،پایــان نامــه در بعضــی از محافــل انجــام می شــود
و دانشــگاه هــا و معلــم هــای غیــر کیفــی ،دانشــجویان را پــرورش نادرســت مــی دهنــد.
امــروز در بیشــتر کشــور هــا نشــریات نامعتبــر بــا دسترســی آزاد نشــر مــی یابــد و بــه
ازای دریافــت پــول مقالــه غیــر اصیــل منتشــر مــی نماینــد و همایــش و کارگاه هــای
نادرســت برگــزار مــی نماینــد .افــراد زیــادی شــرکت هــای علمی-فنــاوری تشــکیل می
دهنــد کــه محصــول آنهــا زیســت ســازگار نیســت و بــرای بشــریت ناهنجــاری هــای
تنــش زا و اســترس محیطــی ،غذایــی ،دارویــی ،اشــعه ،و ســایر مــوارد را ایجــاد مــی
کننــد و همگــی بــه نــام علــم ،نــوآوری ،فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان و دیگــر اســم
هــای پــر طمطــراق نــام گــذاری مــی شــود و عمــوم آنهــا از علم اصیــل و حکمــت دور
هســتند .بخشــی از ایــن کارهــا هــم در کشــور مــا انجــام مــی شــود کــه خــاف اخالق
اســت و بدنبــال ســودجویی هســتند .شــایان ذکــر اســت کــه بخــش اعظــم محققــان
ایرانــی درســتگار و مقــاالت اصیــل علمــی چــاپ مــی نماینــد و بخــش کوچکــی در
ایــران بــه شــبه علــم و ســودجویی مــی پردازنــد .الزم اســت کــه مســئوالن ذیربــط
بــه ایــن ســودجویی هــا کــه موجــب آبــرو ریــزی ملــی مــی شــود بــر حســب قانــون
اقدامــات الزم را انجــام دهنــد تــا نشــریات خارجــی اینگونــه مطالــب را در خصــوص
تخلفــات علمی-ادبــی و آمــوزش هــای غیــر کیفــی بــرای کشــور مــا نــگارش نکننــد.
بــرای پشــتیبانی از علــم و توســعه علمــی کشــور مــی بایــد قوانینــی تصویــب و اجــرا
شــود تــا علــم در کشــور مهجــور نشــود و اجــرای قوانیــن پشــتیبانی از علــم بــرای
محققــان کشــور موجــب امیــد و رشــد علمــی مــی شــود.
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