
  سردبيرمهمان 
آيد و جامعه اي جوان به شمار ميهاي علمي و پژوهشي رشتهسياست علم، فناوري و نوآوري در ايران نسبت به بيشتر حوزه

اما اين جامعه، در عين جواني به سرعت در حال تبديل . اي به نسبت نوپا استپژوهان و پژوهشگران اين عرصه نيز جامعه سياست
هاي دانشگاهي، افزايش شمار پژوهشگران و گيري و گسترش كرسيشكل. گرفته و پخته استعلمي شكل به يك جامعه

هاي پژوهشي، ها و مجالت تخصصي و همزمان احساس نياز در طرف تقاضا و انجام پروژهدانشجويان مقطع دكتري، انتشار كتاب
  ).ها خاليست جاي بعضي از عناصر و المانهرچند كه هنوز (علمي دارد  چشمگير اين جامعه نشان از توسعه

. رسد كه اين جامعه از چند جهت در نقطه عطف و بزنگاه تاريخي قرار گرفته استرشد، به نظر مي حال و با گذر از مراحل اوليه
وعات نو و نخست اينكه با سپري شدن اولين مراحل رشد اين رشته علمي در ايران، كه طبيعتا آشنايي با نظريات علمي و موض

الزم حاصل شده و  دستاوردهاي پژوهشي مطرح در سطح جهان نقش كليدي در آن داشت، اكنون و تا حد زيادي اين آشنايي اوليه
اين . همين موضوع چالش مهمي پيش روي اين رشته علمي و پژوهشگران آن است. نوبت به فراتر رفتن از اين مرزها رسيده است

انگاري و رفع نگري، سادهبه تكرار مكرّرات بدل خواهد شد و پژوهشگران اين عرصه سطحي هاي اين حوزهكه آيا پژوهش
هاي امروز آن چيزي بيش از هاي علمي نزديك كه غالب پژوهشمانند بعضي از حوزه(تكليف را دستور كار خود قرار خواهند داد 

مند، پردازي روشتر نيست و خبري از نظريهو نامرتبطتر انتخاب متغيرهاي موهوم و نامرتبط و نظرسنجي از خبرگاني موهوم
گويي به نيازهاي واقعي و ، و يا مطالعه عميق، پاسخ)يابيمپاسخگويي به سواالت نظري و عملي و خلق دانش واقعي در آن نمي

ا و مسائل حقيقي توجه به نيازه. روي استپيش ترين دغدغهدهند، نخستين و مهمگسترش مرزهاي دانش را سرلوحه قرار مي
هاي تحقيق و تحليل متناسب و كشور در عين حفظ ارتباط مداوم با پژوهشگران اين عرصه در ساير كشورها، استفاده از روش

هاي سياست علم و فناوري و اي از لوازم اصلي حفظ نوآوري و كيفيت در پژوهشرعايت دقيق استانداردهاي علمي و حرفه
  .هاي ضعيف استپژوهش در ورطه نوآوري در ايران و نيفتادن

تغييرات سياسي در كشور و دست . روي اين جامعه علمي استعطف سياسي نيز پيش عطف علمي، يك نقطه در كنار اين نقطه
اكنون كه دولت جديد در كشور . هاي فراواني ايجاد كندتواند منشاء اثرات مهمي باشد و فرصتها همواره ميبه دست شدن دولت

پژوهان عرصه علم، فناوري و نوآوري نيز بايد بتواند به درستي نيازها و سواالت ال مستقر شدن است، جامعه سياستدر ح
در غير اين صورت، دور ماندن . روي دولت جديد را شناسايي نموده و براي آنها پاسخ مناسب و به موقع ارائه كند سياستي پيش

بايد . گذاري علم، فناوري و نوآوري منجر خواهد شد سياست ند سعي و خطا در عرصهفرآي عمل، به ادامه جامعه علمي از صحنه
پذير نخواهد بود، و  انداز امكان بپذيريم كه بدون يادگيري از گذشته و بهبود روندها و فرآيندهاي موجود دستيابي به اهداف چشم

كار را خواهد  خود را به اجتماع ادا كند، چه زماني ايناصوال اگر اين جامعه علمي، در اين مقطع حساس نتواند قسمتي از دين 
  كرد؟

هرچند دو نقطه عطف ذكر شده در باال، در ظاهر دو ماهيت متفاوت علمي و سياسي دارند، اما هر دوي آنها به يك رهنمون 
گذاران  سب با سياستسياست علم، فناوري و نوآوري بايد بتوانند ارتباط منا وهشگران عرصهپژ: شوندسياستي مشخص منجر مي



هاي  هاي دردست و تحليل ها را بشناسند و با استفاده از تئوري اندركاران اين عرصه برقرار كنند، نيازها و سواالت واقعي آن دست و
  .براي آنها تجويز كنند) و البته به موقع(هاي عملي با كيفيت  متناسب، عالوه بر توصيف دقيق شرايط، نسخه
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