
 به مناسبت دهمین سالگرد انتشار فصلنامه: مهمان سردبیر

شود  گذاري علم مي مگر كاري در سیاست! ... كدام محقق؟! با كدام مقاله؟... شود  معلوم است كه نمي»

 «! ...اي براي آن چاپ كنیم؟ كه مجله

گذاري  سیاست»اي با موضوع  با پیشنهاد انتشار مجله« مركز تحقیقات سیاست علمي كشور»بود  5831زمستان 

كه با انديشه مرحوم  -به رغم عمر نسبتاً ديرپاي مركز . مواجه بود« هاي علم و فناوري ريزي در زمینه و برنامه

تحقیقات »وسته در زمینه تأمل بر وجوه هايي به هم پی در قالب مجموعه 5811احسان نراقي در اوايل دهه 

مركز تحقیقات علمي »شكل گرفته بود و بعد انفكاك و تأسیس « خدمات پژوهشي»و « آموزش عالي»، «علمي

پژوهي  زمان زيادي از ورود مركز به سیاست - 5813به تأسي از نهادي مشابه در فرانسه در سال « كشور

واژه  5831كه در ابتداي دهه  "رضا منصوري"امي علمي، انديش ن نگذشته بود آن هم به همت آينده

اي براي حوزه علم و فناوري نداشتیم و حداكثر،  تقريباً در هیچ دانشگاهي رشته. را به نام مركز افزود« سیاست»

در اين وانفسا به همت دوستان عزيزم شاپور اعتماد و . كردند كساني در رشته مديريت تكنولوژي تحصیل مي

هاي  تشكیل گروه: پژوهي در مركز سامان يابد هاي مختلف سیاست تي تالشي آغاز شده بود تا زمینهآريا الس

، حاصل اين تالش بود لیكن «سیاست علم»و « ترويج علم»، «اقتصاد علم»، «انديشي علم آينده»، «فلسفه علم»

لمي به شدت بديع بود و ها به شدت محدود بود كه هم موضوع براي جامعه ع استعداد انديشگاني اين گروه

 .گذاري علم اين همه بضاعت كشور بود در حوزه سیاست. هم پژوهشگران آن به غايت معدود

او كه . نوري سید سپهر قاضي: اي علمي در اين زمینه منتشر كند با اين اوصاف جواني همت كرده بود كه مجله

هاي خود را در اين  ري، تمركز فعالیتتحصیالتش ارتباط وثیقي با موضوع نداشت پس از پايان دوره دكت

اش در طي  هاي فردي نمود و البته تجارب بعدي و تالش آتیه مي پژوهي خوش مسیر قرار داده بود و سیاست

 .پژوه علم و فناوري در ايران بدل كرد ترين سیاست اين يك دهه او را به موفق

اي بود كه در مطلع اين  ، همان چند جملههاي شوراي پژوهشي مركز درباره انتشار نشريه خالصه همه بحث

: اما موضوع وجه ديگري هم داشت! شد با اين اذهان خالي پاي در اين راه گذارد واقعاً نمي. عريضه آوردم

نماياند و  هاي ناگشوده را مي نمود افق هايش راه را بر ديگران سهل مي تیشه برداشتن در راهي كه سُفتن سنگ

ها هم سبب شد كه با  همین. گذاري علم و فناوري اجتماع جوان علمي در سیاستخود مشوقي بود بر حركت 

نوري در كسوت سردبیري و پشتیباني شايسته مديران مركز، نشريه پا گرفت و از سال  همت عالي دكتر قاضي



رم هنوز به ياد دا)پا به جهان ارتباطات علمي نهاد « سیاست علم و فناوري»نخستین شماره فصلنامه  5831

ها كه  ها داشتیم يا در تجهیز منابع انساني و تأمین اتاق نشريه چه راه نشريه چه قصه( لوگو)براي طراحي نشان 

و البته خدا را سپاس كه طي يك دهه، مجله توانسته با . طلبد كه خود مجالي ديگر براي وصفش مي! نرفتیم

در ارتقاء مراودات انديشگاني میان متفكران  مقاله، نقشي بسزا 041و با بیش از ( شماره 83)انتشار منظم 

چون پايگاه )هاي ارزشمند ملي  نامه حضور نشريه در نمايه. پژوهي علم و فناوري در ايران داشته باشد سیاست

سبب اقبال به آن ( به لحاظ ضريب تأثیر)و كسب رتبه برتر مجالت پژوهشي ( ISCپژوهشي و -مجالت علمي

 .گذارد رو مي تر را پیش ين عرصه شده و همین، افقي روشندر میان پژوهشگران جوان ا

هاي جذاب و نامه  گیر نظام علم و فناوري در كشور، سرمقاله توجه به مسائل واقعي، تأمل بر مشكالت گريبان

هر چند . هاي ديگر افزوده است نويسندگان از جمله وجوه ممیزه نشريه است كه بر احترام آن در میان نونشريه

پژوهي علم و  شده در سیاست اين است كه در دهه دوم حیات خود الزم است به وجوه كمتر پرداختهگمانم 

تصورم اين است كه در )توجه بیشتري كند ( همچون فلسفه فناوري، ترويج علم و اقتصاد نوآوري)فناوري 

انديشمندان به آنها ساز عطف توجه  ها سبب اي در هر سال به يكي از اين مقوله نامه گام اول اختصاص ويژه

كه خودش )همچنان كه معتقدم تالش بیشتر بر ارتقاء زبان فارسي به عنوان زبان علم جهان اسالم (. خواهد شد

و تعامل بهتر نشريه با همتايان خارجي خود به تعمیق ( موضوع جذابي براي پرداختن نشريه به آن است

هاي  در داخل و خارج منجر و صد البته نوآوري( لميو به تبع آن بین اجتماعات ع)اي  نشريه مناسبات بین

هاي مكمل شنیداري يا اساليدهاي  مثالً افزودن پرونده)هاي جديد  فناورانه در نشريه همچون استفاده از رسانه

 .پذيري آن را در میان مخاطبان افزون و بر قدر آن خواهد افزود ، بي گمان خوانش(پاورپوينت به هر مقاله

روز نوجوتر و پیشروتر  سیار امیدوارم نشريه به كمك نويسندگان آگاه و خوانندگان مشتاق روزبهبه هر روي ب

 .از گذشته باشد

 !تا باد چنین بادا

  
 دكتر غالمعلي منتظر

 عضو هیأت تحريريه فصلنامه

 


