
 همگانی کردن ِعلوم - چرایی و 
چگونگی
محمد مهدی شیخ جباری
استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی و عضو شاخه ی فیزیک فرهنگستان علوم

نامدعا: در این مقاله از برخی مفاهیم و واژگان استفاده شده است که در 
فلسفه، فلسفه ی علم و جامعه شناس��ی  ارتباطات اجتماعی نیز به کار می رود. 
در مواردی که معانی ِ مورد نظر نگارنده، البته تا حد دانش و درک او، با معانی 
ِ ای��ن واژگان و مفاهیم در علوم مذکور دقیق��اً منطبق نبوده، معنی مورد نظر 
در این متن تبیین ش��ده است. هم چنین برخی از مباحث ِ مطرح شده هنوز از 
مسائل باز و مناقشه برانگیز در حوزه ی علوم انسانی ست و متن حاضر صرفاً بیان 
نقطه نظر نگارنده در این موارد اس��ت بدون آن که وارد بحث و نقدی تطبیقی 

در این موارد شود.

1-مقدمه
بش��ر بنا ب��ه طبیعت وجودی ِ خوی��ش از دیرباز در تالش ب��رای درک و 
توضیح پدیده ها و اتفاقات پیرامون خود بوده اس��ت. این درک و توضیح غالباً 
از راه پی بردن و کش��ف علت این پدیده ها و اتفاقات و برقرارکردن ِ ارتباط بین 
اتفاقات و پدیده های مختلف بوده است. این گفتمان ِ علت و معلولی نه تنها در 

س��طح ذهنی ِ تک تک افراد، بلکه اساس تمام زبان ها و زبان ِ مشترک تمامی 
افراد ش��د، آن چنان که امروز از بدیهیات به حساب می آید. انباشت دنباله ها و 
رشته های علت و معلولی برای پدیده ها و مدون شدن این رشته ها و برقرار کردن 
ِ ارتباط بین این رشته های علت و معلولی مربوط به »پدیده های مشابه« عماًل به 
ایجاد علوم به معنای امروزین آن منجر ش��د1.  البته برداشتن دو قدم بزرگ در 
این جهت بسیار مهم بود: )1( این رشته های علت و معلولی حتی االمکان باید 
از پدیده های در دس��ت رس یا قابل استدالل و جست وجو باشند و )2( منطق و 
روابط ریاضی بس��تری مناسب برای بیان و تبیین این رشته های علت ومعلولی 

باشند.
مجموعه ی علوم که از ره گذر تالش در پیاده کردن و ظهور علمی دیدگاه 
فوق به مرور زمان ساخته شده- و البته این مسیر هنوز با قوت تمام ادامه دارد- 
به همراه خود به تکوین نگرش و جهان بینی خاص منجر ش��ده است. یکی از 
نتایج جنبی اما بسیار مهم این نگرش در فهم پدیده ها و اتفاقات، گشوده شدن 
امکان چیدن پدیده ها و رشته های علت و معلولی طبیعی و محتوم در راستای 

چکیده:
امروز علوم بخشی مهم، تأثیرگذار و انکارناپذیر از فرهنگ جوامع به حساب می آید که صرفاً مجموعه ئی از آموخته های ذهنی  ِ 
برخی افراد نیست، بلکه نهادی اجتماعی ست. از این منظر همگانی کردنِ  علوم به معنای تقویت این نهاد و جاانداختنِ  شیوه ی 
نگرش و گفتمان فرهنگی متناس��ب با آن در جامعه اس��ت. در این مقاله با تبیین این نگرش به بحث علم و جامعه می پردازیم 
و این که چرا در جهان امروز باید به تقویت گفتمان علمی در سطح عامه توجه شود. سپس در جهت رسیدن به این مطلوب 

راه کارهائی را طرح و بررسی می کنیم.
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دست یابی به نتایج یا ویژگی های دل خواه بوده است. به توانمندی ِ به کارگیری 
پدیده های مادی و علت های آنها معموالً فناوری گفته می شود. 

پیشرفت فناوری از طرفی باعث تسریع و تقویت مدنیت و در نتیجه علوم 
اجتماعی )کشف رشته های علت و معلولی در پدیده های اجتماعی( و از سوی 
دیگر به تعمیم و تعمیق درک ما از سایر پدیده ها و علوم منجر شده و این رابطه 

متقابل با گذشت زمان مستقیم تر، نزدیک تر و مدون تر شده است.
از بحث فوق برمی آید که علم و تحول آن - به خصوص به معنای نوین آن- 
پدیده ئی کاماًل اجتماعی اس��ت، که از بطن جامعه، هرچند با انگیزه های کاماًل 
فردی، رشد می کند و تمام فعالیت های بشری را در قالبی خاص بر پایه درک 
علت و معلول��ی از وقای��ع و پدیده ها دربرمی گیرد. از این رو علم که از دیرباز نیز 
صرفاً پدیده ئی در اذهان دارندگان آن نبوده، با گذش��ت زمان منجر به نگرشی 

ویژه در ارتباطات اجتماعی2 و ارتباطات علمی۳ شده است.
»علم و جامعه« و مطالعه ی تأثیرات متقابل این دو از مس��ائل بسیار مهم 
در علوم انس��انی - به ویژه در جامعه شناس��ی و فلسفه - و هم چنین خود علوم 
و پیش برد آنهاس��ت. در این مقاله به طور بسیار مختصر به بحث علم و جامعه 
خواهیم پرداخت. در بخش دو، به علم در جامعه و در بخش سه به علم به عنوان 
نهاد می پردازیم و از این منظر همگانی کردن علم را طرح و بحث می کنیم. در 
بخ��ش چهار نیز ضمن جمع بندیِ  بحث، راه کارهایی در جهت همگانی کردن 

علوم ارائه می کنیم.

2-علم در جامعه
همان طور که در مقدمه بحث شد پیشرفت شتابان علوم در دو سه قرن اخیر 
تأثیرات شگرفی بر تحول جوامع بشری داشته و مفهومی جدید از مدنیت را به 
همراه آورده اس��ت که در آن علوم و به خصوص محصوالت آن در قالب کاالهای 
فناورانه جایگاهی ویژه دارند. از این رو ارتباط بین علم و جامعه رابطه ئی دوسویه 
اس��ت: علوم نیروی پیش ران فناوری ها را تأمی��ن می کنند و فناوری ها به طرق 
مختلف به ارتقاء ِ سطح زندگی و رفاه مردم می انجامند. البته برای بهره گیری از 
امکانات ِ فراهم آمده در اثر پیش��رفت های فناورانه، مردم )عموم افراد جامعه( نیز 
باید آموزش های الزم را برای به کارگیری بهینه ی این کاالهای فناورانه ببینند و 
این خود نیازمند داش��تن حداقلی از »س��واد علمی«4  در سطح جامعه است. با 
پیش��رفت س��ریع علم و فناوری به ویژه از حدود نیمه ی قرن گذشته این میزان 
حداقلی از س��واد علمی با سرعت بسیار رش��د کرده؛ مثاًل زمانی نه چندان دور 
- حدود 6۰ تا7۰ س��ال پیش- داشتن س��واد خواندن و نوشتن برای استفاده از 
امکانات اجتماعی شهری در حد متعارف کافی می نمود اما امروزه حداقلی آشنایی 
با زبان انگلیسی، کارکردن با وسایل الکترونیک، کامپیوتر، اینترنت و انواع و اقسام 

کارت های مغناطیسی و ... به نیازی روزمره تبدیل شده است.
البته یادگیری این حجم از اطالعات جدید و آن هم با این گسترش شتابان به 
صورت صرفاً »دستورالعمل های کاربردی« عملی نیست و این دستورالعمل ها باید 
بر پایه ئی از درک افراد - عموم افراد جامعه- از نحوه ی کار کردن کاالهای فناورانه 

بنا شود: در جامعه به داشتن حداقلی از »درک عامه از علوم«۵  نیازمند هستیم.
درک عامه از علوم از منظری متفاوت و به دلیلی دیگر نیز مورد نیاز جامعه 
مدن��ی ِ امروزین اس��ت: زندگی در جامعه پیچیده ی ش��هرِی امروزی نیازمند 
داش��تن درک و تصویری درست از نحوه ی اداره این جوامع، سازوکارهای آن و 
روابط بین نهادهای مختلف شهری است. این نهادها و ارتباطات آنها با یک دیگر 

و مردم معموالً براساس ساختاری علت و معلولی چیده و درهم تنیده شده اند و 
اس��تفاده ی بهینه از خدمات و امکانات شهری در گروِ  داشتن نگرشی تحلیلی 
و علمی از مس��ایل مبتالبه ِ زندگی شهری و به کارگیری شیوه های استدالل و 

استنتاج در مواجهه و حل آنهاست. 
نق��ش علم و به ویژه نگرش و بینش علمی در جامعه از منظری دیگر نیز 
قابل تأمل اس��ت. در جوامع کنونی با رش��د همه گونه وسایل ارتباطی، اخبار 
متنوع و گوناگون با سرعتی بسیار و در سطحی وسیع پخش می شود، اخباری 
که حجم بس��یار زیادی از آنها نادرس��ت یا حداقل اغراق آمیز اس��ت. قبول و 
تصمیم گیری براساس این اخباِر غالباً شبهه ناک مضرات بسیاری برای اشخاص 
و در نهای��ت کل جامعه به همراه می آورد. عموماً پی بردن به این که این اخبار 
می توانند نادرست و یا شبهه ناک باشند با داشتن اطالعات اولیه ئی که به صورت 
عمومی در دس��ت رس هستند و داشتن حداقلی از بینش علمی و تخمین های 
سرانگشتی ممکن است. به زعم نگارنده سرعت و به ویژه وسعت انتشار این نوع 
اخبارِ  سس��ت بنیان در جامعه خود معیاری برای س��نجش درک عامه از علوم 
اس��ت. هم چنین، داشتن تحلیل علمی از مس��ایل منجر به نوعی خودآگاهی ِ 

اجتماعی می شود که قطعاً در سطح و نوع مطالبات اجتماعی بروز می یابد. 

۳- علم به عنوان نهاد
در بحث بسیار مختصر باال در مورد نقش و لزوم توجه به علوم در جامعه ی 
امروزین، به دو س��ؤال بنیادی و مهم ک��ه علم به معنای امروزین علوم تجربی 
چیست و ساختار مدون تولید علم چگونه کار می کند، نپرداختیم. این دو سؤال 
جنبه های متعدد دارد و علوم مختلفی نظیر فلسفه، جامعه شناسی و خود علوم 
تجربی هر یک از منظری به این دو س��ؤال پاس��خ می دهند. در اینجا صرفاً در 
حد نیاز متن حاضر و در چارچوب بحث فعلی به آن می پردازیم.  بحث مکفی 

و شایسته ی آن در این نوشتار نمی گنجد و مجالی دیگر می طلبد.
   در مقدمه گفتیم که خاستگاه ابتدایی و تاریخی ِ علوم بیشتر کنج کاوی 
فرد یا جمع کوچکی از افراد بوده اما با گسترش شهرنشینی و از حدود دوتا سه 
قرن پیش و در جوامع امروزین، هر چند در س��طح فردی هنوز خاستگاه خود 
را داراس��ت، در سطح جامعه، علوم بیشتر به عنوان پایه های فناوری و صنعت 
و ب��ه تبع آنها اقتصاد، و در بیان کلی تر به عنوان یکی از محورهای توس��عه ی 

کشورها مطرح شده است. 
بنابرای��ن علم به معنای امروزین آن ابعاد اجتماعی عمیق و وس��یعی دارد و 
به بیان دقیق  نهادی اجتماعی است. ویژگی ِ بارز و شاید منحصربه فرد این نهاد 
داشتن توأمان ِ ابعاد قوی و مهم فردی و اجتماعی است. به لحاظ فردی علوم با 
دیدگاه یا بینش علمی و در سطح اجتماعی با سازوکارهای آموزش و تولید علم 
و اخالق علمی تبیین و تعریف می ش��وند. دیدگاه علمی به پدیده ها و اتفاقات 
نگرشی است که با تحلیلی ابتدایی از پدیده ها آنها را به صورت مسئله های قابل 
طرح و احتماالً قابل حل در چارچوب های شناخته شده )در حاالت خاص، نظریات 
موجود علمی( درمی آورد. این دیدگاه معموالً فروکاست گرایانه6 است و تأکید آن 
بر یافتن عوامل و عللی اس��ت که بیش��ترین تأثیر را در آن پدیده یا اتفاق دارند. 
امکان کّمی کردن و بیان روابط بین عوامل با روابط ساده یا پیچیده ی ریاضی نیز 
عموماً مدنظر قرار دارد. بدیهی اس��ت این نگرش در تمام مس��ائل روزمره به کار 
می آید و هدف آن یافتن یا کش��ف س��اختار و روابط بی��ن پدیده ها و اتفاقات و 
پیش بینی پدیده یا اتفاقی ویژه در صورت بروز ش��رایط و عواملی خاص اس��ت. 
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نتیجه ی این نگرش ایجاد یک مدل برای پیش بینی وقایع و پدیده هاست.
علم به معنای امروزین آن به تمام فعالیت ها، عوامل، مؤسس��ات و روابط و 
ارتباطات بین آنها که در راستای ارائه ی مدل های کّمی و اندازه پذیر از وقایع و 
پدیده ها، و محک و آزمودن پیش بینی های این مدل ها با واقعیات است اطالق 
می شود. نتیجه این فرآیند و فعالیت ها تولید علم است. این تعریف مبین عبارت 
»عل��م به عنوان نهاد« اس��ت. به عالوه، از این تعری��ف برمی آید که علم دارای 

خرده فرهنگ و اخالق ِ اجتماعی خود برای دست اندرکاران این نهاد است.

با پیش��رفت علوم و پیچیده ش��دن ِ فرآیند تولید علم در س��طح عملی و 
عملیاتی ناگزیر از تخصص گرایی  هس��تیم7 که این خود پیچیده ترشدن روابط 
و س��ازوکارها را در نه��اد علم به همراه دارد. ام��روز از میان نهادهای اجتماعی 
س��ازمان ها و مؤسسات تخصصیِ  ویژه ئی »نهاد علم« به حساب می آیند. شاید 
در این بین، دانش��گاه ها و انجمن های علمی و مؤسسات پژوهشی که به صورت 
س��ازمان یافته در کار تولید علم هس��تند بارزترین عناصر نهاد اجتماعی علوم 

به نظر بیایند. اما عناصر اجتماعی »نهاد علم« قطعاً منحصر به اینها نیست.
همان طور که بحث ش��د جزء مهمی از نه��اد علم دیدگاه یا نگرش علمی 
اس��ت. هر چند در نهادهائی که به ط��ور مدون در تولید علم فعالیت دارند این 
دیدگاه بایس��تی جاری و ساری باش��د، این مؤسسات معموالً در شکل گیری و 
گس��ترش دیدگاه علمی در سطح وسیع جامعه نقش پررنگ و بارزی ندارند و 
این مهم نیازمند سازمان ها و سازوکارهای خود است.  از این منظر بحث ترویج 
ی��ا همگانی کردِن علوم پیش می آید که یک��ی از پایه ها و پایگاه های مهم نهاد 
علم در جامعه است. به تمام فعالیت هایی که نتیجه ی آنها گسترش و جاافتادن 
دی��دگاه و تفکر علمی در جامعه اس��ت »ترویج علم« می گوییم. از این تعریف 
برمی آی��د که بحث ترویج علم، با وس��عت اجتماعی آن، از نوع مس��ائل کالن 
اجتماعی در جوامع امروزی اس��ت و برنامه ری��زی در این خصوص نیز باید در 

سطحی متناسب تدبیر و تصمیم سازی شود.
از بی��ان فوق هم چنین برمی آید که ترویج دیدگاه علمی الزمه  و اس��اس 
موفقیت مؤسساتی مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که به طور تخصصی 
به تولید علم می پردازند. به عالوه، با توجه به فراگیری، بهترین امکان و گزینه 
ب��رای تثبیت و جاانداختن دی��دگاه علمی و اجرایی کردن و به ظهور رس��اندن 

»ترویج علم«، سیستم آموزش متمرکز و مدون پیش از دانشگاه است.

4- راه کارهای پیشنهادی و جمع بندی
همان طور که بحث ش��د جوامع و کش��ورهای مختلف ب��ه فراخور میزان 
توس��عه یافتگیِ  خ��ود اهدافی متفاوت را از ترویج عل��م دنبال می کنند. اما دو 
موضوع - در س��طوح مختلف- بین اهداف آنها مش��ترک است:  ترویج علم با 
هدف )1( گس��ترش و جاافتادن بینش علمی و مبتنی بر جس��تجوی علت و 

چرایی ب��رای پدیده ها و اتفاقات و )2( به دس��ت آوردن مهارت های اولیه برای 
استفاده ی بهینه از کاالهای فناورانه. هم چنین گفتیم که علم - به معنای نوین 
آن- »نهاد«ی اجتماعی اس��ت که س��ازوکارها، ارتباطات و سازمان های خود 
را داراس��ت یا باید داشته باش��د. مؤلفه های مهم این نهاد، سازمان ها یا مجامع 
ذی ربط در امور »ترویج«، »آموزش« و »پژوهش« علوم هس��تند و مهم تر این 
ک��ه هر یک از موارد س��ه گانه ی فوق کاری کاماًل تخصصی اس��ت و مطالعه، 
تحقیق و برنامه ریزیِ  مربوط به خود را می طلبد. به ویژه صرف دارا بودن دانش 

مثاًل فیزیک به معنای دانستن مفاهیم و روش ها در ترویج فیزیک نیست.
از ط��رف دیگر، بحث ترویج عل��م از موضوعات کالن اجتماعی و از جنس 
موضوعات فرهنگی اس��ت، بدین معنا که با زیست شیوه ی8 مردم سروکار دارد. 
بنابراین باید در س��طح کالن و به صورت جدی در برنامه ریزی های ملّی لحاظ 
ش��ود. مانند هر موضوع دیگری در این س��طح بای��د )1( هدف گذاری دقیق، 
واقع بینانه و دس��ت یافتنی در این خصوص داشته باش��یم، )2( در سطح اجرا 
باید نهادی فرا وزارتی هماهنگی بین دستگاه های مربوط را برعهده گیرد، )۳( 
با توجه به تخصصی بودن ِ کار باید نقش��ی وی��ژه - به منظور هدایت و نظارت 
برنامه- به مجامع تخصصی و دانش��گاهی واگذار ش��ود و )4( باید خود مردم، 
س��ازمان های مردم نهاد و ... را در س��طح هر چه وسیع تر با آگاهی دادن نسبت 
به اهمیت مسئله در موضوع ترویج علم درگیر، و در پیش برد و دست یافتن به 

اهداف ِ آن ترغیب کرد.
تاکن��ون بحث ما کام��اًل عمومی و در مورد هر کش��وری قابل اطالق بود. 
برنامه ریزی و هدف گذاری برای کشور خاص باید با در نظر گرفتن مختصات 
فرهنگ��ی، اجتماعی و مدیریتی آن انجام گیرد و اعمال ش��ود. ش��اید اولین و 
مهم ترین قدم در مورد کشور ما ایجاد آگاهی نسبت به اهمیت موضوع ترویج 
علم - به معنائی که در این مقاله تش��ریح ش��د- در بین دانشگاهیان و سپس 
بین مس��ئولین اجرایی، تقنینی و دس��تگاه قضایی باشد. البته تبیین این مهم 

بحث های تخصصی و مجال خود را می طلبد.

قدردان�ی: ورود من به موض��وع ترویج علم از طریق پروژه ئی اس��ت که 
از طرف ش��اخه ی فیزیک فرهنگس��تان علوم به من واگذار ش��د و متن حاضر 
مختصری از مطالعاتی است که نگارنده با کمک، هم فکری و بحث با خانم زهرا 
اجاق، دکتر آرزو درس��تیان و دکتر منصور وصال��ی، دکتر مهدی زارع و دکتر 
محمد اخوان فرشچی در راس��تای این طرح مطالعاتی-پژوهشی داشته ایم. از 
نام بردگان نهایت قدردانی را می کنم. هم چنین از آقای دکتر مهدی گلشنی و 

دکتر عباس صابری  برای نظرات اصالحی روی متن تشکر می کنم. 

1. در این مقاله منظور از علم یا علوم - مگر آن که صراحتاً ذکر شود- علم یا علوم تجربی 
)empirical sciences( است.

2. social communication 
3. scientific communications
4. science literacy
5. public understanding of sciences
6. reductionist
7. به اعتقاد نگارنده علی رغم افتراق بین حوزه های متفاوت علوم، علوم در دو سطح با یکدیگر 
مشترکند: در خاستگاه و روش شناسی و در سطح عمیق و بنیادین. شاهد این باور نیز یکی 
وجود و امکان »گزاره های فلسفی« است که درستی یا نادرستی آنها مستقل از شرایط زمان 
و  مکان هستند و دیگری سیر تاریخ علوم که همواره در مسیر تکامل خود در جهت نوعی 

هم گرایی بین علوم و شاخه های مختلف در سطح بنیادین بوده اند.
8. lifestyle

علم به معنای امروزین آن به تمام فعالیت ها، عوامل، مؤسسات 
و روابط و ارتباطات بین آنها که در راستای ارائه ی مدل های 
کّمی و اندازه پذیر از وقایع و پدیده ها، و محک و آزمودن 

پیش بینی های این مدل ها با واقعیات است اطالق می شود. 
نتیجه این فرآیند و فعالیت ها تولید علم است. این تعریف 

مبین عبارت »علم به عنوان نهاد« است.
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