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 «پايان توسعه و پيشرفت جايگاه علوم در ايران و راه بي»

 1، مريم واعظ1وحيد فروزنده

 

 چكيده

جانبه در ايرا  به ميزا  زيادي  ابسته به اين امر است كه به صورت جدي   ر شن به بحث   رفتگو  تحقق توسعه  مه

رسد بررسي جايگاه  به نظر مي. شناسي قرار د يم  ا را مورد مطالعه   يسيم درباره مسائل مهم نظري   عملي ي  بپردازيم   ي 

ضوعاتي است كه بايد درباره عدم تحقق توسعه متواز    پايدار در ايرا  اسالمي از ي  بحث ترين اين مو علوم در ايرا  يكي از اصلي

د د اين است كه اغلم تالش  ينچه كه تاريخچه  ر د مدرنيته   علم جديد به ايرا  نشا  مي. شناسي ي  پرداخت كرد   به يسيم

د نده تكنولوژيك    كننده   فريم نگاه به دستا رد اي خيرهد لتمردا    حاكما  باورت جدي از زما  اميركبير به اين طرف با 

فنا رانه غرب براي رسيد  به توسعه   پيشرفت معطوف به رشد   پر رش علوم فني   مهندسي بوده است تا بتوانند بوسيله  ارد 

 اي اين   ب   مفتو  ميوهكرد    پر رش داد  اين علوم به توسعه   نوسازي ايرا  دست يابند، غافل از اينكه ينا  فقط مجذ

اين درحالي است كه تكنولوژي   علوم فني   مهندسي غرب بر .  اي ي  غفلت  رزيدند  ا   بنيا  درخت تنومند شده   از ريشه

بنابراين توسعه   . بنياد اي فر نگي   اجتماعي غني   پايداري كه با شرايط   بافت جامعه غربي  مخواني دارد استوار است

ر نخوا د داد   به توسعه صنعتي   پيشرفت اقتاادي دست نخوا يم يافت مگر اينكه توجه خود را بر علوم انساني   پيشرفت ر

 اي اشتباه يموزشي   فر نگي ر  به موت است جاني تازه  اجتماعي معطوف كرده   بد  ضعي    نحي  ي  را كه بر اساس سياست

 .انيمبخشيم   اين علوم را در جايگاه اصلي خود بنش

مهندسي،  -اجتماعي، علوم فني -اجتماعي، علوم انساني -شناسي علوم، توسعه فرهنگي آسيب: كليدي واژگان
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