
سازمان  میالدی،   1999 سال  در  علوم  جهانی  کنفرانس  از  پس 
فرهنگی، علمی، آموزشی ملل متحد )یونسکو( و شورای بین المللی 
علوم 10 نوامبر برابر با 20 آبان ماه را به عنوان »روز جهانی علم در 
کار گیری  کید بر اهمیت به  کردند. تأ خدمت صلح و توسعه« اعالن 
کشورها و نیز از میان برداشتن شکاف میان  علوم در فرآیند توسعه 
کوشش می شود تا توجه  علم و جامعه از اهداف این برنامه است و 
کنند. مردم را به اهمیت نقش علم در جهت پیشرفت جهان جلب 

یکی دیگر از اهداف روز جهانی علم بهره مند شدن آحاد مردم، بنا به 
تخصص و مهارت خود، از این روز است. به بهانه ی این روز عموم 
با  ارتباطی  ایجاد حلقه های  با  و متخصصان می توانند  شهروندان 
گسترش دهند و با هم در ارتباط باشند  یکدیگر شبکه های علم را 
تا اثرات مثبت علم در زندگی نمایان شود. انجمن ترویج علم ایران 
تدوین  با  و  کشور  آموزشی  و  کز فرهنگی، علمی  مرا با حمایت سایر 
راه هایی  به  اواًل  تا  شد  آن  بر  هفته  یک  طی  در  ع  متنو برنامه های 
گسترش علم در جامعه و ثانیًا علم در جهت برقراری صلح و  برای 

توسعه پی ریزی و پی گیری نماید.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، فرصتی را برای مؤسسات 
تا  می کند  فراهم  دانشمندان  و  مدنی  اجتماعات  دولت ها،  علمی، 
که از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی است،  در مورد صلح و توسعه، 
که یونسکو به آن  به بحث و تبادل نظر بپردازند. در نگرش نوینی 
دولت ها  میان  جنگ  نبود  معنای  به  تنها  صلح  می ورزد،  اهتمام 
نیست، بلکه می تواند به معنای شرایط یک مدیریت ملی سازنده ی 
حل و فصل اختالفات و ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش های 

مختلف نهادی یک جامعه باشد.
کارآمد برای انسان هزاره جدید است،  که علم، ابزاری  شکی نیست 
شمار  به  لوکس  کاالیی  علم  جهان،  مردم  از  بسیاری  تفکر  در  اما 
گرچه به آن احترام می گذارند، اما ذات آن را نمی شناسند  می آید و ا
می خواهند،  را  علم  آنها  نمی دهند.  در  تن  علمی  روش های  به  و 
را  ع  موضو این  چون  و  نیستند  پای بند  آن  حصول  شرایط  به  اما 
و  نمی کنند  جامعه  در  تفکر  این  ترویج  برای  تالشی  درنمی یابند، 
و روش های علمی  بر مبنای علم  را  با جامعه و جهان  روابط خود 

صدر  در  یونسکو  که  است  دلیل  همین  به  نمی کنند.  پایه گذاری 
علمی،  روش های  و  علم  به  مردم  توجه  افزایش  خود،  اهداف 
و  کشورها  در  علمی  دیدگاه های  گذاشتن  ک  اشترا به  برای  تالش 
برای  از علم  بازسازی اجتماعات در جهت استفاده  کشورها،  میان 
روی  پیش  چالش های  به  توجه  افزایش  و  مردم  به  سودرسانی 
در  را  علمی  روش های  با  آن ها  حل  برای  تالش  و  معاصر  انسان 
جوامعی  که  است  ترتیب  این  به  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور 
از روش علمی سود می جویند، می توانند منظری مشترک برای  که 
اختالف ها  جای  به  را  خود  کید  تأ و  تالش  و  بیابند  جهان  به  نگاه 
این میان، شاید سرانجام صلح سر  از  تا  کنند  ک ها متمرکز  اشترا بر 

برآورد.
بین  ارتباط  از  باید  توسعه یافته  جامعه ای  به  یافتن  دست  برای 
کند  علم و جامعه بهره جست تا علم در اذهان عموم مردم رسوخ 
و  علم  گسترش  بدون  توسعه  شود.  بارور  جامعه  در  علمی  تفکر  و 
گر توسعه  گسترش علم بدون آموزش و برنامه ریزی ممکن نیست، ا
را سامان دهی تعالی بخش و دست یابی به پیشرفت در حوزه های 
مختلف اقتصادی، صنعتی، فناوری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
بدانیم این امر بدون داشتن سطح علمی مورد نیاز و دانش مربوطه 
با  پایدار  توسعه  و  صلح  خدمت  در  علم  جهانی  روز  نیست.  میسر 
هدف بررسی، تحلیل و مطالعه در خصوص زوایای مختلف نقش و 
گسترش  کمک به  جایگاه علوم در دست یابی به توسعه پایدار و نیز 
چشم اندازهای صلح در جهان فرصتی مغتنم است تا آحاد مردم با 
را  آن  و  شوند  آشنا  بشریت  به  خدمت  در  و  جامعه  در  علم  اهمیت 

همراه جدانشدنی برنامۀ  زندگی خود سازند.
در سال 1391 انجمن ترویج علم ایران با هدف " ارتقاء بینش علمی 
در جامعه" در راستای ترویج علم و عمومی سازی آن و با همکاری 
کشور از 20-26 آبان  برخی نهادها و سازمان های علمی و فرهنگی 
کرد و برنامه هایی را در این راستا  ماه را »هفته ترویج علم« اعالن 

برگزار نمود.

انجمن ترویج علم ایران

20 الی 26   آبان ماه 1391
 ویژه نامه هفته علم در خدمت صلح و توسعه

xدریـــچــه



20 الی 26   آبان ماه2 
ویژه نامه هفته علم در خدمت صلح و توسعه 

پیام خانم ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو
به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی علم در 
خدمت صلح و توسعه، 10 نوامبر2012 )20آبان91( پیامی به 

شرح زیر ارسال کرده است:
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی در اختیار 
ما می گذارد تا بار دیگر توان علوم مختلف را برای ساختن 
کنیم. یافتن راه حل برای چالش هایی  جهانی بهتر تأیید 
کنترل به نظر می رسد در سایه نوآوری،  که امروزه غیرقابل 
پژوهش علمی و هوش و استعداد بشری امکان پذیر است. 
گیر و  علم بهترین سرمایه ی ما برای حمایت از توسعه فرا
به محدودیت های  توجه  با  اینکه  منصفانه است، ضمن 
نیز  موجود  قطعیت های  عدم  و  کره ی زمین  بیوفیزیکی 
بهترین سرمایه ما برای استقرار پایداری در جهان به شمار 

می آید.
امروز الزمه موفقیت ما، تربیت تعداد زیادی از پژوهشگران 
حقوق  به  احترام  ضمن  عالوه،  به  فرداست.  جهان  برای 
بنیادین نوع بشر و رعایت آن باید علم را در خدمت همه 
اقشار مردم قرار دهیم و مهم تر اینکه باید فصلی نوین در 
حوزه ی اتحاد و انسجام علمی بگشاییم. نوآوری و دگرگونی 
اجتماعی به ظرفیت ما برای استفاده ی ترکیبی از علوم و 
ایجاد همکاری میان همه علوم، اعم از علوم طبیعی، علوم 
انسانی و اجتماعی و دانش بومی و محلی وابسته است. امروز 
که فراتر از محدوده ی  گونه ای است  پیچیدگی مسائل به 
یک نوع خاص از علم است. چالش های اقتصادی، زیست 
محیطی و اجتماعی توسعه پایدار در ارتباط متقابل هستند. 
کنفرانس  این چالش ها پیام  ارتباط متقابل موجود میان 
توسعه پایدار سازمان ملل متحد بود که در اوایل سال جاری 

)2012( در ریودوژانیرو برگزار شد. به عالوه، این موضوع پیام 
که  گروه بلندپایه فعال در حوزه ی پایداری جهانی نیز بود 
گزارش آن با عنوان »مردم مقاوم، سیاره مقاوم: آینده ای در 
خور انتخاب« منتشر شد. باوجود اینکه علوم نوین در سایه 

کنون زمان تخصصی شدن پیشرفت کرده است، ا
محوری  مشارکت  و  مناسب تر  رویکردهای  که  رسیده  آن 
که قادر به ترکیب نمودن پیشرفت های علوم  را برگزینیم 
مختلف در حوزه-های خاص تخصصی هریک از آنها باشد. 
پایداری فقط در صورت به کارگیری شاخه های مختلف علوم 
امکان پذیر است. عالوه براین، الزمه  پایداری ایجاد فصل 
مشترک میان علوم، سیاست های وضع شده و جامعه است 
تا هریک دیگری را غنی سازد و تقویت کند. از این رو موضوع 
»علم در خدمت پایداری جهانی، ارتباط متقابل، همکاری و 
دگرگونی« به عنوان موضوع روز جهانی علم در سال 2012 
حوزه  در  فعالیت هایش  در  یونسکو  است.  شده  انتخاب 
آموزش برای توسعه پایدار و در برنامه های بین المللی علوم 
خود، بین بخشی و بین رشته ای بودن را سرلوحه و زیر بنای 
کار خود قرار داده است. ده سال پس از اولین روز جهانی علم، 
یونسکو همچنان مایل است و تالش می کند تا افکار جهانی 
را در جهت قراردادن علم در خدمت پایداری جهانی سوق 
از طریق شورای مشورتی علمی  را به ویژه  کار  این  دهد و 
دبیرکل سازمان ملل انجام می دهد. به همین دلیل است که 
من امروز از دولت ها، جامعه مدنی، فعاالن خصوصی و دولتی 
کامل پتانسیل های  و جوامع علمی می خواهم تا برای مهار 
علم برای توسعه و استقرار صلح-دو عامل جدایی ناپذیر و 
اساسی برای ساختن آینده ای که منتظر آنیم- بسیج شوند.

xخالصه فعالیت ها

گزارش برنامه هفته ترویج  خالصه 
علم در جمهوری اسالمی 

)26- 20 آبان ماه 1391(

سال  در  علمی،  تفّکر  اشاعه  هدف  با  ایران  علم  ترویج  انجمن 
جاری برای نخستین بار اقدام به برگزاری "هفته ترویج علم" کرد.  
این هفته از تاریخ بیستم تا بیست و ششم  آبان ماه سال1391، 
جامعه  آحاد  سوی  از  گسترده  و  خوب  استقبال  و  موفقّیت  با 
برگزار شد. مناسبت انتخاب ماه آبان برای برگزاری "هفته ترویج 
علم" هم زمانی آن با "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه-
)1WSDPD(” است. پیشینه نام گذاری "روز جهانی علم در خدمت 
کنفرانس جهانی علوم2 در سال 1999  صلح و توسعه" به برگزاری 
ابتکار  به  کنفرانس  این  می گردد.  باز  بوداپست  شهر  در  میالدی 
برگزار شد و تصمیم  مشترک یونسکو و شورای بین المللی علوم 
به نام گذاری "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" در سی و 
گردید و مبنای  کنفرانس عمومی یونسکو اّتخاذ  یکمین اجالس 
تصمیم گیری، تعهدات یونسکو در "کنفرانس جهانی علوم" بود و 
بر اساس آن تعهدات، از سال 2001 میالدی )1380 خورشیدی( روز 
دهم نوامبر برابر بیستم آبان3 به عنوان "روز جهانی علم در خدمت 

صلح و توسعه" نامیده شده است.  
برای برگزاری این هفته، "ستاد برنامه ریزی" با همراهی بیش از 
کارشناسان خبره به  چهل تن از استادان دانشگاه، پژوهشگران و 
کاماًل افتخاری و منظم تشکیل شد. تعدادی از نهادهای  صورت 
علمی، فرهنگی و اجرایی برای برگزاری این هفته اعالم آمادگی 
کردند و نشان سازمانی همه آن ها بر روی پوسترها و اطالعیه های 
هفته ترویج علم نقش بست، لیکن در هفته ترویج علم برخی از 

نهادها همکاری مناسب را نداشتند.

1 . World Science Day for Peace and Development (WSDPD) 
2 . World Conference on Science 

3 . با توجه به کبیسه بودن یا نبودن سال خورشیدی، در بعضی سالها، دهم نوامبر برابر 
با 19 آبان و در بعضی سالها برابر با 20 آبان است.

x شنبه 20 آبان- افتتاحیه
هفته ترویج علم با حضور استادان، پژوهشگران و اعضای 
انجمن ترویج علم ایران، در تاالر حنانه دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران، آغاز شد و سخنرانی هایی توسط خانم 
کرم قدیمی، خانم دکتر شیدا مهنام، خانم نوش آفرین  دکتر ا
انصاری، خانم دکتر نسرین مصّفا، آقای دکتر جعفر توفیقی، 
ارائه  بهزاد  مهدی  دکتر   آقای  و  معتمدی  اسفندیار  آقای 
کریمی ، مدیریت برنامه افتتاحیه  را به  گردید. آقای مهندس 

عهده داشتند.

x یکشنبه 21 آبان، "روز تاریخ علم"
در دومین روز از هفته ترویج علم ، دو برنامه برگزار شد.  صبح 
یکشنبه، با نشست تخصصی "دیپلماسی علم در خدمت صلح 
و توسعه" در دانشکده فّنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدّرس 
آغاز شد. آقایان دکتر بهرام مستقیمی و امین قنبری سخنرانان 
گروه  نشست،  این  در  همچنین،  بودند.  نشست  این  علمی 
پسران دیرآموز انجمن خیریه خورشید دو نمایش با موضوع 
کردند. بعدازظهر روز یکشنبه، نشست  صلح و دوستی برگزار 
تخصصی تاریخ علم در موزه ملک- نماد تاریخ علم کشور- با 
حضور سخنرانان برجسته تاریخ علم کشور آغاز شد. سخنرانان 
معصومی  دکترحسین  آقای  جناب  یکشنبه  عصر  مراسم 
همدانی، خانم دکتر زهرا گویا،آقای دکتر جمال موسوی و آقای 
دکتر حمیدرضا گیاهی بودند. مدیریت این برنامه را آقای دکتر 

شیخ رضایی به عهده داشتند.

x دوشنبه 22 آبان،"روز رسانه ها و ترویج علم"
برنامه های متنوعی در سومین روز از هفته ترویج علم برگزار 
کز علمی و ترویج علم" از ساعت  شد. اولین برنامه با عنوان "مرا
تحقیقات  علوم،  وزارت  کنفرانس  سالن  در   12:00 الی   10:00
فیلم  یک  نمایش  و  علمی  سخنرانی  دو  ارائه  با  فناوری،  و 
تا  ساعت14:00  از  برنامه  دومین  شد.  برگزار  آموزشی  علمی- 
17:00 در محل کمیسیون ملی یونسکو در تهران برگزار شد. این 
نشست با سخنان آقای دکتر محمد رضا سعیدآبادی )دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو( آغاز شد. دیگر سخنرانان این برنامه 
آقای دکتر جعفر توفیقی، -خانم نیلوفر صادقی، آقای دکتر علی 
دکتر هومن نجفی،  آقای  پاکتچی،  احمد  دکتر  آقای  رجالی، 
ع، آقای سیاوش صفاریان پور و خانم دکتر  آقای دکتر مهدی زار
شیدا مهنام بودند. سومین برنامه این روز، "روز رسانه ها و ترویج 
علم" جمعی از روزنامه-نگاران علمی در دفتر روزنامه جام جم 
گردآمدند و "کمیته رسانه و ترویج علم" در انجمن ترویج علم 

را تشکیل دادند. 

x سه شنبه 23 آبان "روز درهای باز دانشگاه ها
کز پژوهشی"  و مرا

چهارمین روز هفته به نام "روز درهای  باز" نامیده شد. با توجه 
کشور  کز پژوهشی در توسعه علمی  به اینکه دانشگاه ها و مرا
نقش مؤثری دارند؛ یکی از برنامه های این هفته بازدید عموم 
پژوهشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  از  دانش آموزان،  ویژه  به  مردم 
که این  کشور تحت عنوان"روز درهای باز " بود. با  این هدف 
کسب تجربه برای دانش آموزان شود و آنان را در  اقدام سبب 
انتخاب رشته تحصیلی و آیندۀ شغلی شان یاری دهد. بر این 

کز پژوهشی کشور  اساس از شهریور ماه با همه دانشگاه ها و مرا
مکاتبه شد. متأسفانه با وجود اینکه تعدادی از دانشگاه ها و 
کرده بودند، اما  کز پژوهشی برای این برنامه اعالم آمادگی  مرا
بنا بر اطالعات دریافتی دانش-آموزان و معلمان آنان پشت 
کز ماندند و تالش معلمان آنها  در برخی از این دانشگاه ها و مرا
برای بازدید راه به جایی نبرد. امیدواریم این ناهماهنگی ها 
در سال های آتی مرتفع شود. با این حال پژوهشگاه رویان و 
این  طی  دانش آموزان  پذیرای  کز  مرا از  ریاضیات  خانه های 

هفته بودند. 

x چهارشنبه 24 آبان "روز اهدای کتاب"
صبح روز چهارشنبه از ساعت 9-12؛ خانم نازنین قائم مقامی 
از مرکز اطالعات و مدارک سازمان ملل متحد “کارگاه آموزشی 
کتابخانه حسینیه  بازیابی اطالعات و اسناد ملل متحد" را در 
آقای  روز،  این  برنامه های  ادامه  در  کردند.  برگزار  ارشاد 
عصر  "در  عنوان  با  سخنرانی  رضوی  حافظیان  کاظم  سید 
اهدا  کتابخانه ها  به  کتاب  باید  چرا  مجازی  کتابخانه های 
کرد؟"  ارائه کردند. یکی دیگر از برنامه های این هفته، "برگزاری 
نمایشگاه نقاشی با موضوع صلح و دوستی" بود. این نمایشگاه 
طی هفته علم در کتابخانه حسینیه ارشاد دائر بود. همچنین 
کتاب به منظور توزیع به مناطق محروم  در این روز، تعدادی 

کشور توسط مردم اهدا شد.

x پنجشنبه 25 آبان "روز ترویج علم"
روز بیست و پنجم آبان ماه با "نمایشگاه علم برای مردم" آغاز 
شد. این نمایشگاه با حضور "آقای دکتر سیدی" معاون محترم 



 3 20 الی 26   آبان ماه
ویژه نامه هفته علم در خدمت صلح و توسعه 

علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
افتتاح  میالد   برج  در  کشور  برجسته  استادان  از  تعدادی  و 
گوناگون علمی، پژوهشی،  کز  کشور مرا شد.  برای اولین بار در 
این  از دولتی و غیردولتی در  اعم  فرهنگی، تجاری و هنری 
گرد هم آمدند. این نمایشگاه به دلیل ارتباط بین  نمایشگاه 
کرده بود. استقبال  ایجاد  موضوع و مخاطب فضای جالبی 
گسترده مردم از این نمایشگاه حاکی از نیاز جامعه به چنین 
کنار نمایشگاه،  که در  نمایشگاه هایی است. الزم به ذکر است 
در  شرکت کنندگان  فهرست  بود.   شده  برپا  نیز  صلح  چادر 
نمایشگاه  به شرح زیر است:  انجمن ترویج علم ایران، برج 
معلمان  آموزشی  انجمن های علمی-  اتحادیۀ  تهران،  میالد 
ایران،  فضایی  سازمان  فیزیک،  لذت  نشریه  ایران،  فیزیک 
تفریحی  و  علمی  پارک  اطالع   رسانی،  و  کتابداری  انجمن 
ایران،  صادرات  بانک  ریاضیات،  خانه های  شورای  فن آموز، 
کامپیوتر دانشگاه  انجمن علمی دانشجویی دانشکده برق و 
تهران، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ماهنامه آسمان 
فرهنگی-اجتماعی  معاونت  دانستنی ها،  مجله  شب، 
شهرداری تهران، معاونت فرهنگی-هنری شهرداری تهران، 
خانه ریاضیات تهران، موزه علوم و فناوری تهران، دانشگاه 
علمی(،  )روزنامه نگار  برزو  سیروس  آقای  امیرکبیر،  صنعتی 
انجمن دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید رجایی، کمیسیون 
ملی یونسکو، انتشارات دیبایه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
کتابخانه  نوجوان،  و  کودک  کتابدار  خانه  نجوم،  ماهنامه 
کشور،  عمومی حسینیه ارشاد، مرکز تحقیقات سیاست علمی 
انجمن نجوم ایران، انجمن حمل و نقل ریلی ایران و دانشگاه 

آزاد اسالمی قزوین.
مراسم اعطای سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم هم در روز 
پنچشنبه 25 آبان ماه در سالن سعدی برج میالد با حضور جمع 
کثیری از مردم به ویژه برندگان این دوره  از جایزه برگزار شد. 
آقای دکتر شیخ رضایی دبیر انجمن، مدیریت این برنامه را به 
عهده داشتند. این مراسم با سخنرانی آقای فرزاد هوشیار مدیر 
ع، گزارشی  عامل برج میالد آغاز شد. سپس آقای دکتر مهدی زار
داریوش  دکتر  آقای   ادامه،  در  و  ارائه  جایزه  اعطای  روند  از 
گفتند. پس از آن خانم  فرهود- درباره "اخالق در علم"  سخن 
دکتر ترانه اقلیدس بیانیه سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم را 
گفتنی  گفتند.  کردند. در خاتمه برندگان جوایز سخن  قرائت 

است این مراسم با استقبال پرشوری مواجه بود.

بعد از مراسم سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم، برنامه "شب 
علم" با مشارکت شورای خانه های ریاضیات )با حضور آقای 
و  شریفی  آقای  تابش،  یحیی  دکتر  آقای  بهزاد،  مهدی  دکتر 
آقای بهرامی( و پارک فن آموز )با عنوان شب فیزیک توسط 
گالری برج میالد برگزار  آقای حازم فریپور و همکارانشان( در 
شد. مدیریت این برنامه را خانم دکتر ترانه اقلیدس به عهده 

داشتند.

x جمعه 26آبان ماه – اختتامیه 
مراسم اختتامیه در روز جمعه 26 آبان ماه در سالن سعدی برج 
میالد برگزار شد. ابتدا خانم دکتر قدیمی رئیس انجمن، از  کلیه 
کسانی که در این هفته با انجمن همراه بودند تشکر و قدردانی 

و پیشنهاداتی برای ادامه برنامه در سال های آتی ارائه کردند.
ممتاز  استاد  موحدی  موسوی  کبر  ا علی  دکتر   آقای  سپس 
اسالم  جهان  دانشمندان  شبکه  رئیس  و  تهران  دانشگاه 

سخنان مبسوطی ارائه کردند.
کلی بیانیه هفته علم را  پس از آن خانم فاطمه پورفرد رئوس 
قرائت کردند. در ادامه این مراسم از افراد و نهادهایی تقدیر شد 
که در برگزاری این هفته، انجمن را یاری کرده بودند. مدیریت 

این برنامه را آقای سیاوش صفاریان پور عهده دار بودند.
که در برگزاری برنامه هفته علم  اسامی برخی از سازمان هایی 

مشارکت داشتند به شرح زیر است
کمیسیون انجمن های علمی ایران؛ 	 
جمهوری؛	  ریاست  معاونت علمی– فناوری 
مرکز  منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری؛ 	 
باشگاه فن آموز– شرکت سراج؛	 
اتحادیۀ انجمن های علمی- آموزشی معلمان فیزیک 	 

ایران؛ 
کل آموزش های 	  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی- اداره 

شهروندی؛
شبکه چهار سیمای جمهوری اسالمی ایران؛ 	 
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد؛	 
ج میالد؛ 	  بر
بانک صادرات ایران؛	 
شورای خانه های ریاضیات؛	 
نشر دیبایه.	 

و  ایران  علم  ترویج  انجمن  بر  عالوه  که  است  ذکر  به  الزم 

انجمن  با  هفته  این  برپایی  در  که  نهادهایی  و  سازمان ها 
همکاری کردند، نهادها و سازمان های دیگری نیز برنامه هایی  
که اسامی  برای بزرگداشت این مناسبت تدارک دیده بودند، 

آنها به شرح زیر است.
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ 	 
انجمن علمی دانشجویی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران؛	 
پژوهشکده نجوم؛	 
ماهنامه نجوم )انتشار ویژه نامه صبح زاهدان، و برگزاری 	 

نشست علمی در  شهرهای تبریز، کاشان و زاهدان(؛
دبیرستان فرهیختگان؛ 	 
مؤسسه توسعه پایدار هرمد و کتابخانه عمومی پیامبر اعظم؛	 

با مراجعه به سایت یونسکو در تهران، شاهد تفاوت های کمی 
و کیفی برنامه های سایر کشورها نسبت به  جمهوری اسالمی 
در  مراسم  هفته  یک  برقراری  آن  دلیل  شاید  هستیم.  ایران 
ترویج علم  انجمن  براساس تجربه سال جاری  باشد.  ایران 
که بزرگداشت هفته جهانی  کرد  می توان به یونسکو پیشنهاد 

علم در سراسر جهان طی یک هفته برگزار شود.
تجربه انجمن ترویج علم ایران در" هفته ترویج علم" نشان داد 
این برنامه، در صورت استمرار، می تواند در جلب توجه عموم 
مردم به علم تأثیرگذار باشد. این مطلب نیازمند اقدام به موارد 

زیر است:
کشور به 	  توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان 

اهمیت ترویج علم و حمایت از برنامه های آن؛
کشور؛ 	  مشارکت نهاد آموزش و پرورش 
کز پژوهشی، انجمنهای علمی 	  مشارکت دانشگاهها و مرا

که در تولید علم نقش دارند؛ و سایر نهادهایی 
مشارکت و ارتباط تنگاتنگ رسانه ها در برنامه ریزی 	 

فعالیت های این هفته؛ 
کشور به ترویج 	  تخصیص ردیفی خاص در قانون بودجه 

علم؛
توصیه برای ثبت جهانی نام دانشمندان، فالسفه، 	 

ادیبان و هنرمندان ایرانی و آثار با ارزش آنان؛
کشور؛	  کاروان های علمی در نقاط مختلف  راهاندازی 
تأسیس خانه ترویج علم به منظور ایجاد رابطه بین 	 

دستاوردهای علمی و جامعه؛
استقرار دبیرخانه انجمن ترویج علم ایران در خانه ترویج 	 

علم.

مالحظات تعدادنوع فعالیتردیف
انجمن ترویج علم طی این هفته بیش از 50 سخنرانی برگزار کرد. عالوه بر این سازمان ها و نهادهای دیگری نیز مستقاًل سخنرانی برگزار کردند.50 سخنرانی سخنرانی علمی 1
انجمن و نهادهای دیگر طی این هفته بیش از بیست کارگاه برگزار کردند.20 کارگاه کارگاه  و نشست علمی 2

2 مسابقهمسابقه نقاشی 3
1.کمیسیون ملی یونسکو، برای کودکان 12-16 ساله مسابقه نقاشی اعالم کرد. حدود 270 اثر دریافت و از بین آن ها 12 اثر انتخاب شد. 

2.کتابخانه حسینه ارشاد و انجمن ترویج علم ایران نیز مسابقه نقاشی بدون محدودیت سنی برگزار کردند که 300 اثر به حسینیه ارشاد ارسال شد60 اثر مربوط 
به کودکان ناشنوا بود. طی  این هفته تمام آثار رسیده در حسینیه ارشاد به نمایش گذاشته شد.

دانش آموزان چند دبیرستان از جمله فرهیختگان تعدادی روزنامه دیواری به مناسبت این هفته تهیه کردند.مسابقه روزنامه دیواری 4

- روز 25 آبان ماه نمایشگاه علم برای مردم با حضور بیش از 30 سازمان مختلف در برج میالد تهران افتتاح شد. -نمایشگاه 5
- برگزاری نمایشگاه توسط دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه تهران؛ 

برای اولین بار شب علم در روز 25 آبان برگزار شد. در دو بخش ریاضی و فیزیکشب علم 6

5 شاخهجایزه ترویج علم 7

-  اهدای »جایزه ی پژوهش با موضوع ترویج علم« به آقای محمد وحیدی؛ 
-  اهدای »جایزه ی ویژه ی رسانه ها و ترویج علم« به آقایان دکتر اسماعیل میرفخرایی و فرج اهلل صبا؛  

-  اهدای »جایزه ی بهمن بیگی برای معلمان مروج علم در مناطق محروم« به  آقایان: حمزه رزم جو، نوذر فریدونی، رضا مال احمدی و کریم کاظمی؛
- اهدای »جایزه ی نهاد مروج علم« به خانه ی کتابدار کودک و نوجوان و  مؤسسه ی آموزشی رنگین کمان سپید؛

- اهدای »جایزه ی ترویج علم ایران« به  آقای دکتر مهدی بهزاد.

200 نفرآموزش دبیران فیزیک8
کارگاه در صبح و عصر روزهای جمعه 19 و 26 آبان با عنوان”کارگاه آزمایش های لیزری”  باشگاه فن آموز- شرکت سراج برای آموزش 200 دبیر فیزیک چهار 
برگزار کرد. اتحادیه معلمان فیزیک نیز در هماهنگی این کارگاه فعالیت داشت. شرکت سراج “بسته آزمایش های صوت لیزری” از تولیدات خود را به صورت 

امانی در اختیار شرکت کنندگان در کارگاه قرارداد تا از آن در مدارس استفاده کنند.

مردم، تعدادی کتاب برای ارسال به مناطق محروم در روز  اهدای کتاب -24 آبان- اعطا کردند. بیش از 3000 جلداهدای کتاب 9

رسانه و ترویج علم 10
-  شبکه 4 سیما قبل از این هفته و طی هفته برنامه هایی به این مناسبت پخش کرد.

-  تشکیل کارگروه رسانه و ترویج علم؛
- همکاری خبرگزاری ایسنا و تعدادی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی .

کز پژوهشی 11 طی این هفته شورای خانه های ریاضیات در 29 شهر کشور  و نیز پژوهشگاه رویان پذیرای عموم مردم بودند.درهای باز دانشگاه ها و مرا
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آینده پژوهی ابزاری برای تبیین صلح جهانی
امیر هوشنگ حیدری1

توجه به آینده، جایگاهی فطری در بشر دارد و انسان در هر دوره ای از تاریخ، متناسب با سطح فهم 
و علم روزگار خود، عالقه مند به درک آینده بوده است. امروزه نگاه به آینده، پس از طی داالن ها و 
گذرگاه های پیچیده و طوالنی توأم با رویکرد هایی چون علم  غیب، طالع بینی، اتوپیا نویسی، گمانه زنی 
و احتماالت، پیش بینی و آینده اندیشی، در نهایت به »آینده پژوهی« علمی رسیده است. این رویکرد 
جدید به آینده  در حقیقت نگاهی سازمان یافته، فعال، هدفمند و مبتنی بر روش های علمی به آینده 
کنون علم و هنر آینده پژوهی، تصرف بر آینده را  باور پذیرتر و آن را از فضای مجازی مطلق به  دارد. هم ا

فضای حقیقی وارد کرده است.
گره  آینده پژوهی به دنبال به حداقل رساندن نبود قطعیت ها است تا حتی االمکان، از رمز و راز آینده 
بگشایند و توان بشر را در انتخاب آینده های دلخواه، تا حد ممکن میسر سازد. با این ویژگی مهم می توان 
از علم آینده پژوهی تحت عنوان دانش و ابزاری فراتمدنی یاد کرد که به بشر قدرتی خاص اعطاء می کند 

تا توسط آن بتواند با ساخت آینده خود به نوعی به رویای تسخیر آینده جامه عمل بپوشاند.
که آینده پژوهان  آینده توأم با صلح بین جوامع، به یقین یکی از مطلوب ترین چشم اندازهایی است 
که با این نگاه تهیه شده است  برای آینده جهان متصور می شوند و چه بسا سناریو های متعددی 
بنابراین یکی از شاخص ترین مداین فاضله ای که بشر برای خود در سر می پروراند، جهانی است که در 
آن انسان ها در فضای صلح زندگی می کنند. "اتوپیای صلح و همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر" همواره 

از جایگاه خاصی برخوردار و یکی از امیال و آرزوهای انسان ها است.
زیست بدون تنش و خشونت، بر مبنای به رسمیت شناختن و پذیرفتن حقوق دیگران، تعریف ساده ای 
از صلح و مبنای صلح عدالت است و اینکه هرکس محدوده و مرز حقوقی خود و دیگران را  نه تنها 
در مقوله طول و عرض جغرافیایی بلکه در تمام موارد همچون موضوع های اقتصادی، حقوق بشر، 

تعامالت فرهنگی و... بشناسد و از آن پا را فراتر نگذارد. 
که به خصوص پس از جنگ  با مرور ساختار های بین المللی از جمله سازمان ها، جوامع و نهاد هایی 
جهانی دوم در جهان با شعار ایجاد صلح شکل گرفتند، متوجه خواهیم شد که توجه به صلح جهانی  
همواره یکی از دغدغه های بزرگ دولت مردان بوده است و این مجامع به منظور گریز از سایه جنگ و 

نزاع بین دولت ها سازماندهی شده اند.
به نظر نگارنده، آینده پژوهی در حصول تعریفی جامع از صلح جهانی و تعیین معیارهای آن، با توجه به 

ماهیت مشارکتی که دارد بهترین ابزار علمی است که می تواند توصیه شود.
کالم به مفهوم توانایی بشر در ساخت آینده است و چنانچه آینده مطلوب بشر  آینده پژوهی در یک 
کسب آن خارج از توان این علم نخواهد بود. صلح یکی از  دارای شاکله اساسی صلح جهانی باشد، 

قلمرو های مهمی است که در حوزه آینده پژوهی قرار گرفته است.
تعامل آینده پژوهی با مطالعات و فرایند های صلح پژوهانه در راستای دستیابی به چشم انداز صلح 
گفتمان مشترک و حرکت در راستای چشم انداز واحد،  کاربردی باشد. ایجاد  جهانی می تواند بسیار 
گفتگوی تمدن ها به منظور تعامل و ایجاد زبان مشترک و چشم انداز  که با  شعار آینده پژوهی است 
کثریت نخبگان و دولتمردان است قرابت زیادی دارد. آینده پژوهان با  که مورد تأیید ا واحد جهانی 
که به رویکرد جامع نگر و سیستمی دارند ، روابط بین تغییرات حوزه ای از زندگی را با حوزه های  میلی 
دیگر بررسی می کنند. با  وجود این، صلح  یکی از محور های مورد عالقه آنها است و سعی می کنند که با 
پیش بینی و طراحی نهادهای فراملی به پاسداری از صلح و عدالت جوامع توجه خاص داشته باشند. 
امروزه نهاد های معتبر آینده پژوهی همچون "فدراسیون جهانی آینده پژوهی" صلح و رفاه بشر را سرلوحه 
اهداف خود قرار داده اند. اسالتر معتقد است وفاق اجتماعی، صلح، آرامش و عدالت اجتماعی یکی از 
که مورد توجه آینده پژوهان است از این رو، پیش بینی و طراحی نهادهایی فراملی  ارزش هایی است 

برای پاسداری از صلح و عدالت یکی از اهداف اصلی آینده پژوهی است.
کاوی و آسیب شناسی علل تهدید صلح و امنیت  الزم است به منظور دستیابی به صلح جهانی ابتدا به وا
در دوران معاصر همچنین آینده پژوهی صلح در جهان آینده پرداخته شود تا بتوان به صلح مورد نظر 

دست یافت که در واقع همان "صلح عادالنه و پایدار" است.
کالم آخر اینکه، ائتالف جهانی فرهیختگان و سازمان های مردم نهاد با استعانت از علوم نوینی همچون 
آینده  پژوهی می تواند تضمینی برای دستیابی صلح جهانی در آینده باشد. ساخت آینده ای مشترک 
متکی بر "اصل صلح عادالنه و پابرجا" باعث خواهد شد بسیاری از کشورها به جای صرف هزینه های 
که شاید این مهم،  کنند  هنگفت تسلیحاتی، سرمایه های خود را در حوزه های صلح جویانه هزینه 
گوناگون  که خود در زمره پیشران های اصلی در عرصه های  خود به مذاق برخی کشور ها خوش نیاید 
که در زمره تعاریف عرفی قرار دارند در  گوناگون از آینده پژوهی  جهان به شمار می آیند. ورای تعاریف 
آینده پژوهی قدسی، که در سطوح کالن آینده نگری دینی مطرح می شود، چشم اندازی روشن از فرجام 
که ما را به هوشیاری بیشتر و فاعلیت  جامعة بشری و دورنمایی شفاف از فرجام هستی ارائه می شود  
مؤثرتر برای ساختن جهانی عاری از نابرابری و ظلم و سرشار از صلح و عدالت و سعادت فرامی خواند. 
بنابراین همانگونه که بومی سازی علومی همچون آینده پژوهی، نگاهی ارزنده به شمار می آید که سعی 
شده آن را با باورها و ارزش های دینی خود در آمیخته و ساختاری بومی و اسالمی برای آن قائل شویم، 
می توان با استعانت از آینده پژوهی اسالمی در عرصه وسیع جهان اسالم به تعاریفی ارزشمند از "صلح" 
گرفتن از ارزش های اسالمی تبیین و آن را به  کمک  که عدالت، ثبات، جهان شمولی را با  دست یافت 

عنوان نسخه ای بی بدیل به جهانیان عرضه کرد.

1. کارشناس پژوهشی گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشجوی دکترای آینده پژوهی دانشگاه بین المللی 
Heidari@nrisp.ac.ir )امام خمینی)ره

علم واخالق 
مریم غفوری1 و سیامک جوانی2

گردد تا با روشن  برای سخن راندن در ارتباط با رابطه علم واخالق ابتدا باید تعریفی از اخالق ارائه 
شدن این موضوع که نقش آن نیز در علم مشخص گردد.

که در رفتار افراد آن انعکاس می یابد  اخالق عبارت است از قواعد ارزشی وهنجاری یک جامعه 
واینکه چگونه اصول اخالقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخالق کاربردی است که شامل 

اخالق اقتصادی، اخالق پزشکی، اخالق محیط زیست، اخالق علمی می شود.
دانش های کنونی بشر، مانند: زیست شناسی، پزشکی، ستاره شناسی، فیزیک، ریاضی، اخالق حتی 
گونه یک نیاز، تجربه، مهارت بود و به تدریج با شناسایی وتعریف  علوم دینی، همگی در آغاز به 
کرده اند. نگاهی اجمالی به  اصول و فلسفه آن، قانونمند شدند وبه عنوان یک علم خودنمایی 
که هرگونه پیشرفت در نهاد و معرفت علمی، همواره  تاریخ تحوالت علم وفناوری نشان می دهد 
با مناقشه ها ومبادله های اخالقی همراه بوده است همچنین شتاب توسعه علوم بشری و پیشرفت 
فناوری های نوین، دستاوردهای جدید علمی را برای انسان به ارمغان آورده است، لیکن ورود به 
گاهی  عرصه های جدید علمی وفناوری، همواره نکات و مسائل اخالقی مختص خود را دارد و 
محدودیت هایی را نیز به همراه داشته است همواره توسعه فناوری و توسعه علمی با فرایندی دو 
جانبه همراه بوده است که یکی از آنها خدمات و ارزش های ارائه شده توسط فناوری است و دیگری 
فرهنگ کاربردی و اخالقی علم نوظهور است که همواره هر دوی این عوامل الزم و ملزوم همدیگر 
کاربردی و اخالقی علم را  بوده اند و نمی توان این دو را جدا از هم پنداشت. همچنین فرهنگ 
گانه که یکی مربوط به رعایت اخالق در تولید فناوری که عرضه کنندگان  می توان در دو بخش جدا
که باید  کنند و دیگری مسائل اخالقی مربوط به مصرف کنندگان است  فناوری باید آن را رعایت 
که باعث اهمیت اخالق علمی در دهه اخیر شده است، رشد پر شتاب  رعایت شود و اما موضوعی 
گوناگون و اختالط این علوم با  علم وفناوری و همچنین برداشته شدن مرزهای بین دانش های 
یکدیگر و به وجود آمدن علوم بین رشته ای که این امر خود موجب تغییر قوانین اخالقی نیز شده 

است.
مسائل اخالقی در هر زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ولی در عصر وزمان ما اهمیت 

ویژه ای دارد زیرا:
گر در گذشته برای تهیه  1- عوامل و انگیزه های فساد وانحراف در عصر ما از هر زمانی بیشتر است ا
مقدمات بسیاری از مفاسد اخالقی هزینه و زحمت هایی الزم بود در زمان ما از برکت پیشرفت صنایع 

بشری همه چیز در همه جا و در دسترس همه افراد قرار گرفته است؛
گذشته به طور محدود انجام  2- با توجه به اینکه عصر ما بزرگ شدن مقیاس هاست و آنچه در 
می گرفت در عصر ما به دلیل به وجود آمدن رقابت و حفظ بقای اقتصادی به صورت نامحدود 
کشتار جمعی و مفاسد اخالقی دیگر به  کشتار انسان ها با استفاده از وسائل  انجام می گیرد. مانند 

کمک برنامه های نامطلوبی که از ماهواره ها در سراسر دنیا منتشر می شود؛
3- همانگونه که علوم و دانش های مفید و سازنده در زمینه های مختلف پزشکی و صنایع و مراحل 
کرده است، علوم شیطانی و راهکارهای وصول  گسترش فوق العاده ای پیدا  دیگر حیات بشری 
که به  گونه ای  گسترده تر از سابق شده است به  به مسائل غیر انسانی و غیراخالقی نیز به مراتب 
دارندگان فساد اخالقی اجازه می دهد از طریق مرموزتر و پیچیده تر و گاه ساده تر و آسان تر به مقصود 

خود برسند.
کنون به نظر می آید که بتوان پرسشی کلیدی مطرح کرد به این صورت که اخالق علم از کجا  اما ا
و به چه صورتی تعریف می شود؟ آیا با توجه به اینکه در حال حاضر ما شاهد ظهور وگسترش انواع 
علوم جدید هستیم آیا اخالق حاکم بر علوم دیگر می تواند برای این علوم جدید نیز جوابگو باشد؟ 
به نظر می رسد شاید بتوان بازخورد و عکس العمل های مردم جامعه در رویارویی با علوم جدید را زیر 
بنای پیدایش اخالقیات در آن علم پنداشت ولی نباید از ذات و نگرش های انسانی در این زمینه 
غافل شد به طور مثال رفتاری به نام دروغگویی و بزرگ نمایی در بین تمام مردم دنیا با هر دین 
کافی را  گزارش نتایج خود دقت  گر پژوهشگری در  ومذهبی، عملی ناپسند محسوب می شود و ا
نداشته باشد می تواند آن علم را در نزد مردم ضعیف و ناکارآمد جلوه دهد برای این مورد در دنیای 
کنونی مثال های فراوانی را می توان یافت که توانایی و قدرت یک علم آن چیزی نیست که بیان و 
گر  ارائه می شود و در نتیجه موجب بروز برخی انتظارات جدیدی در بین توده های مردم می شود که ا
این توانایی متناسب با توان واقعی آن علم نباشد می تواند بسیار مخرب و خطرناک باشد. به نظر 
می رسد با توجه به اینکه پیشتر نیز به آن اشاره شد پای بندی به اخالقیات در هر زمینه ای می تواند 
یکی از عوامل پیشرفت بشری باشد که البته نباید از نقش سازنده و بسیار مهم دین در این زمینه 
غافل شد توجه و رعایت آموزه های دینی بسیار می تواند در حل این بحران مفید باشد به طوری 
که بارها در قرآن مجید به رعایت اخالق و اخالق مداری سفارش شده است و قوانین بسیار جامع و 

کاملی هم در آن موجود است که تمسک به آن به یقین، می تواند نجات دهنده بشر امروزی باشد.

1 . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات اسپانیولی  دانشگاه آتونمای مادرید-اسپانیا
2  . دانشجوی دکترای نانو بیوتکنولوژی دانشگاه آتونمای مادرید-اسپانیا
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