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 به را آن توان مي كه است عبارتي "جامعه و علم ارتباط"
 در كننده شركت يك عنوان به. كرد تفسير گوناگون اشكال

: بپرسيد خود از است ممكن شما از برخي جلسه، اين
 معناي به 1"ارتباط" آيا چيست؟ دقيقاً عنوان اين از منظور

 اساسي نيازهاي علمي، هاي يافته آن طي كه است دينرو
 دانشمندان خود نقش به يا دهند؟ مي سو و سمت را بشر
 عنوان به جامعه، مختلف هاي عرصه در كه كند، مي اشاره
 ياشهروندي اجرايي مدير معلم، مخترع، ،كاشف محقق،
  كنند؟ مي نقش ايفاي متفكر،

 اشاره 2صنفي چند و اي رشته بين همكاري به ارتباط اين آيا
 علمي دستاوردهاي بهترين آمدن به وجودباعث  كه دارد

 هاي عرصه بر دانش و علم كه است تاثيري منظور يا است؟
 خدمات اقتصادي، رفاه ملي، امنيت مانند جامعه، ديگر

                                                                  
1 Nexus  
2 Multisector partnership 

 همان واقعي ارتباط آيا دارد؟ زندگي كلي كيفيت و درماني،
 جامعه عمومي هاي گيري تصميم بر علمي هاي ديدگاه تاثير

  نيست؟
 همين دقيقا منظور. است مثبت سواالت اين تمام پاسخ
 در جا يك را مفاهيم اين تمام "ارتباط" اصطالح است؛
  .است كرده جمع خود
 نقش اخالقي، هاي آموزه و ساالري مردم اصول با گام هم

 به ما پيروزي در زيادي تاثير اجتماع در دانشمندان و دانش
 دانشمندان و دانش گذاري تاثير ميزان. دارد ملت يك عنوان

 به دانشمندان اعتبار علمي، ديدگاه از بازتابي اجتماع در
 اولويت تعيين در آنها نگرش و طرفانه، بي بينش دليل

 تعليم و تربيت اصول و علمي تحقيقات اساس بر مسايل
  .است
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 آن بر خود كه كنم يادآوري را موضوعي دهيد اجازه
 كننده اميدوار امروز مانند هرگز علم اول تراز افراد: واقفيد

 پيشرفت براي فراواني هاي فرصت. اند نبوده دهنده نويد و
 زيستي، مهندسي تا نانوتكنولوژي، از. دارد وجود

 ما فضايي، دانش و ، ريسمان  نظريه تراهرتز، تصويربرداري
 كه جاست اين چالش. هستيم ابداع و اكتشاف عصر در

 سالمتي، تا يم،زنب ارزشمند هاي فرصت اين دل به چطور
 از بهتري درك جامعه و شود بيشتر بشري امنيت و آسايش

  .كند پيدا دانش واقعي ارزش و واال جايگاه و علم
  آگورا در دانشمند جايگاه: تمثيل يك
 با را شما دارم دوست منظر، اين كشيدن تصوير به براي
 بوديم باستان يونان در اگر كه كنم آشنا ساده تمثيل يك
 شكل به كه است مكاني منظور. گفتيم مي آگورا آن به شايد
 مردم و اجتماع مختلف اقشار ميان بزرگي تعامالت سنتي
 حكومت اختيار در آگورا از بخشي. افتد مي اتفاق عادي
  قضايي، هاي هيئت گذاران، قانون گيران، تصميم( است
 و صنعت). قانوني  بدنه افراد و كنندگان، تنظيم ها، اداري
) ها شركت تا بازرگانان از( اقتصاد خصوصي هاي بخش
 كليسا، ، مسجد( مذهب. اند گذاشته ميان به را خود اموال
 آخر، دست و دارد را خود خاص جايگاه) معبد و كنيسه
 و معلمان يعني :دارند حضور آنجا در علم اهالي

 ارتباط يك آگورا. ساخت خواهند را آينده كه دانشجويان
  .است اجتماعي

 بر جا آن از را "حقيقت" مردم عموم كه است جايي آگورا
 عنوان به را آن جامعه كه چيزي ديگر، بيان به گزينند؛ مي
 مديران، كه است جايي همان  اين. پذيرد مي "واقعيت"

 علم نقش اما. كنند جامعه را تعيين مي عمومي هاي سياست
 و كجاست؟ دانشمند جايگاه چيست؟ ميان اين در دانش و

 جامعه هايسياست و تصميمات دهي شكل در دانشمندان
اول  دهيد براي پاسخ به اين سوالها اجازه دارند؟ نقشي چه
 و جوامع توسعه نقش دانش با كه موضوع بپردازيم اين به

 ابتدايي، جوامع در. است كرده تغيير چگونه تمدن پيشرفت
 علم. نداشت وجود هنوز شد، تعريف كه گونه بدان آگورا،

 يا طبيب مردي: نمود داشتند واحدي پيكر غالبا در دين و
 مفهوم اين در يا كلمه، دقيق معناي به حكومت،. فرزانه زني

آن تاثير  از ها تصميم اتخاذ براي يا و بود نهفته غالب
 اقليت به تنها و كالمي شكل به علمي دانش. پذيرفت مي

به  تنها منتظره غير هاي پيشرفت و شد، مي منتقل محدودي

 ،يجوامع چنين در. دادند مي روي اتفاقي صورت
 در گاه آهستگي، به زندگي كيفيت در اساسي هاي پيشرفت

  .آمدندمي دست  به هزاره، يك طول
 به يافتن تمايز به شروع بتدريج دانش رنسانس، دوره در

 مايه اكتشاف و ابتكار. كرد مجزا و مقتدر واقعي شكل
 بيكن فرانسيس كه زماني ،1605 در. بودند درخشش

بين فلسفه  همكارانش و او نوشت، را "يادگيري فوايد"
 حالي در. اعالم كردند حقوقي طبيعي جدايي  الهي و فلسفه

 كه اصولي كرد، حفظ الهي  فلسفه بر را خود نفوذ كليسا كه
 اثبات قابل تجربي شكلي به و داشتند طبيعت در  ريشه
 و نورشناسي بر اساس نجوم، يابي جهت مثل( بودند

 كه زماني. شدند  تبديل استدالل و علم قلمرو به) پزشكي
 كرد، منتشر را 1"نوين دانش" كتاب 1620 سال در بيكن
 به كه است منطقي. گذاري كرد را پايه علمي روش اصول
 در. آمد پيش صنعتي انقالب و استدالل عصر آن، دنبال

 پرسش توجه مركز– آگاهي براي جستجو صنعتي، انقالب
 الزامات  وسيله به اغلب - مهندسي اختراعات و علمي هاي

 اجتماعي هاي نياز ديگر، بيان به شد؛ مي تعيين اقتصادي
  .بودند علمي هاي پيشرفت مسير كننده تعيين

 در دانش گذشته قرن نيم تغييرات به اجازه دهيد ادامه در
 سلطه زير برخي، اعتقاد بر بنا كه، بپردازيم متحده اياالت
 مدل، اين پايه نظري. است بوده Vannevar Bush مدل

 است، علمي هاي فعاليت انجام در چندجانبه همكاري
 رويكرد اين اصلي هسته. ها دانشگاه و دولت بين مخصوصاً
 هاست كه دانشگاه بنيادي تحقيقات در دولت گذاري سرمايه

 پايه تحقيقات آنكه اول. بودند نهفته كليدي نكته سه آن در
 راستاي در خود نوبه به كه شد، خواهد منجر ابداع به

 قابل اجتماعي منافع تقويت و اقتصادي رشد ملي، امنيت
 يا اختراع تواننمي اگرچه آنكه دوم. است برداريبهره

 گذاري سرمايه اما كرد، بينيپيش را بعدي بزرگ اكتشاف
بروز اين اكتشافات تضمين كننده  پايه تحقيقات در فراگير
 ها پژوهش از حمايت كنار در از اين راه اينكه سوم و .است

 نيز آوري فن و علم در فعال انساني نيروي تحقيقات، و
  . شد خواهد تربيت
 و هدفمند يگير به كار در روش اين عمالورد اادست اولين

 براي ملي هاي نياز رفع براي علمي هاي استعداد گسترده

                                                                  
1 Novum Organum 
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 اين. بود دوم جهاني جنگ در پيروزي متحده، اياالت
 كه بود نيامهندس و دانشمندان استعداد پايه بر پيروزي
 هاي سيستم رادار، تسليحاتي، هاي سامانه ها آن هايفعاليت

 و برد دور هاي راكت ها، افكن بمب قرمز، مادون تشخيص
 اساسا. آورد ارمغان به ملت براي زيردريايي هاي موشك

 مهاجري افراد استعداد كارگيريه ب حاصل هادستاورد اين
 كمتر و بودند شده تربيت اروپايي هاي دانشگاه در كه بود

 پرورش براي متحده اياالت گذاري سرمايه نتيجه
  .بود آمده دست به موفقيت حال، اين با. بودند متخصصين

 اتحاد توسط فضا به اسپوتنيك فضاپيماي پرتاب از پس
 زمينه در تحقيقات براي گذاريسرمايه شوروي، جماهير
 تا گرفت، شتاب انساني نيروي پرورش و مهندسي علوم،
 و تسليحاتي رقابت در امريكا تسلط به منجر كه جايي
 و حمل بهداشت، انرژي، در گرفتن پيشي و فضايي رقابت
اين  اوليه گذاري سرمايه هنگام در. شد ها زمينه ساير و نقل،

 كه زماني نمونه، براي. نبود هم تصور قابل حد از پيشرفت
 كهمي شد  تصور شد، اختراع ترانزيستور 1947 سال در

 كمك شنوايي بهبود به كه است ابزارهايي در تنها آن كاربرد
 امروزه دانيد، مي كه طور همان حال، اين با. كرد خواهند

 وسايل و ها سيستم تمام تقريبا ساخت براي ترانزيستورها
 و فضاپيماها تا گرفته ها دوربين و ها رايانه از الكترونيكي،

  . هستند حياتي اندازها خمپاره
 در كه شد فضايي آورنده وجود به Vannevar Bush مدل
 و تحقيقات بر دهه پنج از بيش براي متحده اياالت آن

 واقع، در. شد مسلط مهندسي و علم جهاني اكتشافات
 رشد نصف از بيش كه زنند مي تخمين اقتصاددانان
  واسطه به گذشته، قرن نيم در متحده اياالت اقتصادي
 در كه اكتشافاتي. است بوده آوري فن و علوم در پيشرفت
 وجود به جديدي صنايع و كرد ايجاد انقالبي بشر زندگي
 رانپيش نيروي اي، هسته انرژي هوايي، نقل و حمل: آورد
 تلويزيون، ارتباطات، فضايي، هاي آوري فن راكت، و جت
 فيبرهاي ليزر، اشعه ها، ميكروچيپ رساناها، نيمه ها،رايانه
  ... و نوري

  اخير هاي دهه اصلي هاي گرايش
 اوايل – آگورا كنوني وضعيت كشيدن تصوير به از قبل
گرايش برخي همگرايي كه است الزم - يكم و بيست قرن
  . كنيم درك خوبي به را اساسي هاي

 و علوم تحقيقات دل در كه چيزي :بودن اي رشته چند
 نظر در را آوري نانو فن پيدايش. است نهفته مهندسي
 رزم لباس كه خواست مي شما از كسي اگر. بگيريد

 دستكاري با هرگز آيا كنيد، طراحي سربازان براي موثرتري
 در. نه احتماالً كرديد؟مي شروع مولكولي سطح در مواد

 در اجسام دستكاري علم( آوري نانو فن محققان حالي كه
 ساخت راه در بزرگي هايقدم) مولكولي و اتمي سطح
لباس " كه اندبرداشته سربازان براي محكم بسيار هايلباس

 به نبرد ميدان در را آن توان نام گرفته و مي "رزم پويا
  . كرد فعال سرعت

 هاپكينز، جان دانشگاه در دانشمندان ديگر، مثالي به عنوان
 كه اندشده 1گذار هم خود پروتئيني ژل يك توليد به موفق

 ها سلول رشد تسريع موجب زيستي هاي پيام تحريك با
 ها،سلول از ايمجموعه كمك با تواند مي ژل اين. شود مي
آسيب هاي بافت بيوشيميايي، عوامل و شده، مهندسي مواد
  .كند سازي باز يا ترميم جايگزين، را ديده

 به وجود باعث داروسازي زمينه در گرفته انجام تحقيقات
 اين. است شده "2تراشه يك روي يجانور" سيستم آمدن
هاي علمي مختلفي  در اثر همكاري گرايش كه آوري فن

 زيستي مواد و 3شناسي سيالريز آوري نانو، فن همچون 
 بدن در شيميايي تركيبات آثار تواند مي است شده ايجاد
 در اطالعات فناوري گيريكاربه. كند بازتوليد را انسان
 درون شيميايي هايواكنش سازيشبيه و رياضي  سازي مدل
 شناسايي براي تركيبي شيمي از استفاده انسان، بدن

 و باشند، داشته ييدارو ويژگي است ممكن كه تركيباتي
 ،اين4بازدهپر هايفرايند كمك به دقيق و سريع غربالگري

 شوند، انجام تر سريع هاتحليل كه اند كرده فراهم را امكان
 توليد هزينه و شود، تر كوتاه بازار به رسيدن براي الزم زمان
مي. يابد كاهش چشمگيري شكل به جديد دارويي مواد
 و پايه علوم اغلب بودن ايرشته چند ذات در كه بينيم

  .است نهفته ارتباط يك كاربردي،
 اصلي، گرايش دومين .ملي امنيت و سازي جهاني
 و دنيا كجاي هر به سفر سهولت. است 5سازي جهاني

 مالي؛ هاي سيستم دروني پيوند اي؛ ماهواره ارتباطات

                                                                  
1 Self-assembling 
2 Animal on a chip 
3 Microfluidics 
4 High-throughput 
5 Globalization  
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 هاي مهارت و ها ايده تجاري، كاالهاي باثبات جايي جابه
 اينترنت طريق از اطالعات الكترونيكي تبادل و تكنولوژيك؛

 يك به را آگورا) است بديليبي نوآوري خود نوع در كه(
 ارتباط و وابستگي. اند كرده تبديل ها ايده از جهاني محفل
 تاريخ طول در ديگر زمان هر از ها فرهنگ و ها ملت متقابل

  .است شده تر بسيار پيچيده
 هاي جنبه هم و مثبت هاي جنبه هم ،1متقابل وابستگي اين

 نيازهاي از ما هشياري و درك سو يك از دارد؛ منفي
 هاي تهديد ديگر سويي از و دهد، مي افزايش را جهاني
 تروريستي هاي  حركت امكان و آورد مي وجود به امنيتي
. دهد مي افزايش را قاچاق هاي فعاليت و رديابي قابل غير

  شبكه شناسايي در اي هسته انرژي آژانس اخير اقدامات
 همدستانش، و A.Q.Khan اي هسته هاي سالح تكنولوژيكي

 است آمده وجود به دنش جهاني با كه را پذيري آسيب ميزان
  .دهد مي نشان خوبي به

 امنيتي مسايل به نسبت ما نگراني افزايش مستقيم نتيجه يك
 ايمني ديگري زمان هر از بيشتر اكنون كه است آن
 مي قرار پشتيباني و ارزيابي مورد پيشرفته هاي آوري فن

از  برداري بهره" آن به بتوان شايد كه فرايندي: گيرند
 توان مي نمونه براي. گفت "نياز اساس ابداع براكتشاف و 

 به سنجشيزيست خصوصيات شناسايي براي جستجو به
 كارگيري به هويت، دزدي مقابل در امنيت تضمين منظور

 ايداده هاي پايگاه تقويت يا ،"فراطيفي برداري تصوير"
 ساير و ها تروريست انداختن دام به براي چهره تشخيص
  .كرد اشاره مجرمان

 كه است طبيعي اين جنگ، درگير كشور يك عنوان به
 خود سرزمين امنيت افزايش به بيشتري توجه متحده اياالت

 باالتري پذيري آسيب ضريب كه باشد داشته موضوعاتي و
 بر هزينه اند، ضروري كه حال عين در اقدامات اين. دارند
 از بهاي به ها اولويت اين روي بر ما تمركز و اند بوده هم

 ترنامحسوس كه امنيتي ديگر هاي جنبه برخي دادن دست
  .است بوده هستند
 مي پايداريمان و ها توانايي ،امنيت تقويت و حفظ به وقتي
 پايداري و ها توانايي امنيت، با آنها پيوستگي بايد نگريم
 از كمي بسيار بخش ما گرچه. يمبگير نظر رد نيز را جهاني

 با دهيم، مي تشكيل را )درصد 5 حدود( جهان جمعيت

                                                                  
1 Interdependence  

 به جهان طبيعي منابع  كننده مصرف بزرگترين زياد ايفاصله
. يابد ادامه ابد تا تواند نمي وضعيت اين. آييم مي شمار
 دنياي حالي كه در است ثروتمندي بسيار كشور امريكا
 كه( ملل ساير. برد مي سر به فقر در هنوز پيرامون، بزرگتر
 كه دارند انتظار) نه برخي و كنند مي پياده را ما مدل برخي

 ،سزاوار آن هستند كه گونه آن را، شان زندگي استانداردهاي
 پيوستگي جامعه ؛در پيونديم هم اب جهان در ما. دهند ارتقا
شكل  يكديگر با دانشمندان ارتباط طريق از همواره علمي
 آن هميشه جامعه، يك عنوان به حال، اين با. است گرفته
 و علوم مستقيم و گسترده نقش به است شايسته كه گونه
 و سالمت و پايداري جهاني مسايل حل در علمي جامعه
 است الزم منظور اين براي. ايمنكرده نگاه بشر رفاه

 جهاني هاي گيري تصميم به كنيم، تر وسيع را ديدگاهمان
 راستا اين در را موسساتمان فعاليت و شويم، وارد

  . كنيم دهي جهت
 با مقابله يافته، توسعه جهان اساسي هاي چالش از يكي

 در ويژه به آن، علل با مقابله طريق از ثباتي، بي و تروريسم
 ناشي ابداعات و پايه تحقيقات. است سوم جهان هاي كشور

 آن با مستقيم به طور بتوانيم كه دهد مي ما به ابزاري آن از
 سالمت، تغذيه، به كه جهت آن از بخصوص كنيم، مقابله

 نمونه براي. ندا مربوط زيست محيط و ها، زيرساخت
] كشاورزي[ محصوالت ويژه به غذايي، مواد به توان مي

 و بهداشت كيفيت آفات، به مقاوم و شده ژنتيكي مهندسي
 جديد هاي روش و جديد داروهاي خصوص به درمان،
 شامل زيست، محيط و ها زيرساخت ها، بيماري با مقابله
 سالم، آب تامين براي جديد شده مهندسي كارهاي راه

 رسيدگي بدون. كرد اشاره انرژي البته صد و پايداري،
 و رشد به قادر هرگز ملتي هيچ هانياز اين به صحيح

 دانش مثبت، مفهوم اين در. بود نخواهد اقتصادي شكوفايي
. باشد امنيت نبراي تامي بالقوه يينيرو تواندمي مهندسي و

 شكل در ،آن  در جامعه و علم كه است پيوندي همان اين
  . آميزد مي در هم آن، جهاني
 ديگر  برجسته  جنبه .آموزشي هاي روش و 2كار نيروي
 از قبل. است انساني نيروي توسعه به مربوط امنيت

 رادمن هارت كميسيون وقتي ،2001 سپتامبر 11 حمالت
 پنج از يكي كرد، منتشر را "ملي امنيت براي راه نقشه"

 در امريكا اقتدار تجديد براي گذاري سرمايه" آن توصيه
                                                                  

2 Workforce  
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 در گرچه كميسيون، اين نظر اساس بر ."بود آموزش و علم
 به آموزش، و صنعت در پيشين هاي گذاري سرمايه  سايه
 حال در ايم، يافته دست اقتصادي پيشرفت و باال امنيت
 اين. ايم شده تبديل "سرمايه  كننده مصرف" به حاضر

 به آينده قرن ربع در روند اين ادامه كه كرد اعالم كميسيون
 شد؛ خواهد تبديل امريكا ملي امنيت براي بزرگي چالش

 حال به تا كه جنگي هر از بزرگتر مراتب به تهديدي
  .ايم بوده درگيرش

اين تهديد در  است؟ موضوعاتي چه شامل تهديد اين اما
 و علمي كار نيروي كه اين اول. واقع چهار جنبه دارد

 دانشمندان از نيمي. است شدن پير حال در كشور مهندسي
سن اين  ميانگين و دارند، سن سال 40 حداقل مهندسان و

 ملي بنياد اخير گزارش مطابق. شود مي بيشتر رفته رفته گروه
 علمي درجه ي كه با داشتنافراد بازنشستگي آمار" علوم،

 بيست به نسبت اند، بوده شاغل مهندسي و علمي مراكز در
 در. "است يافته افزايش اي سابقه بي شكل به قبل سال

 مهندسين و دانشمندان ده سال ديگر تعداد حقيقت،
 براي نمونه،. بود امروز خواهد برابر سه امريكايي بازنشسته

 آنها در كه آزمايشگاههايي دفاع، وزارت بيني پيش اساس بر
 مهندسي، علمي، هاي بخش در كارگر 214000 بر بالغ

 با آينده  دهه يك طي كنند، مي فعاليت آوري فن و رياضي
 اشاره همچنين گزارش اين. شد خواهند مواجه نيرو كمبود

كسب  متقاضي كه التحصيل فارغ دانشجويان شمار كند، مي
 اين. است يافته كاهش هستند دفاع وزارت با مرتبط مشاغل

 2010 سال تا آينده، سال 5 در كه است صدد در وزارتخانه
 ده را مهندسي و علوم قسمت در شاغل كارمندان شمار
 سختي رقابت و اين در حالي است كه دهد، افزايش درصد

 هوا صنعت در. دارد وجود افراد اين جذب براي صنايع در
 آينده سال 3 تا نيروي كار فعال از درصد 27 نيز فضا و

  .شد خواهند بازنشسته
 مهاجرت فدرالي قوانين  غييرت و جهاني اتفاقات دوم،

 و دانشجويان براي متحده اياالت كه است شده موجب
 درون مستعد افراد از بسياري حتي و المللي، بين دانشمندان

 دانشمندان اين. شود برخوردار كمتري جذابيت از كشور،
 ،2001 سال از. بودند كشور براي استعدادها منبع زماني
 ويزا متقاضي المللي بين دانشمندان و دانشجويان شمار
 دانشجويان جديد، شرايط با. است شده كم بسيار

 درس ديگري جاهاي گيرند مي تصميم ديگر كشورهاي

 مالي سال در گذشته، سال 32 در بار اولين براي. بخوانند
 كاهش درصد 4/2 المللي بين دانشجويان تعداد 2003
 متقاضيان تعداد 2004 تا 2003 هاي سال بين. است يافته

 مقاطع در و درصد 28 كارشناسي مقطع در تحصيل
 كاهش درصد 36 مهندسي هاي رشته تكميلي تحصيالت

 تحصيل متقاضيان شمار كاهش ،زمينهدر اين . است يافته
 از و درصد 28 هند كشور از تكميلي تحصيالت مقاطع در

  .است بوده درصد 45 چين كشور
 مدرك داراي كارمندان درصد 40 حدود كه  اين سوم

 را ،متحده اياالت مهندسي و علمي مشاغل در فعال ،دكتري
 مدرك دارندگان براي آمار اين( دهند مي تشكيل مهاجرين
 كشورهايي حال، اين با). است درصد 30 ارشد كارشناسي

 كنندگان تامين كه جنوبي كره و تايوان هند، چين، مانند
 شوند مي محسوب امريكا براي نخبه انساني نيروي اصلي
 داخل در را انساني نيروي از بزرگي سهم تا اند كرده تالش

 در تحقيقات انجام براي و دهند تعليم خود كشورهاي
 1986 هاي سال بين. كنند گذاري سرمايه خود كشور داخل

 400 جوبي كره در دكتري دوره دانشجويان تعداد 1999 تا
 درصد 5400 چين در و درصد 500 تايوان در درصد،
 تعداد كه نيست عجيب ترتيب اين به. تاس يافته افزايش

 دريافت متقاضي كه چيني و تايواني اي، كره دانشجويان
 1990 دهه اواخر در هستند متحده اياالت از دكتري درجه
 كه اين با ،2001 تا 1991 سالهاي فاصله در. يافت كاهش
 توسعه و تحقيق بخشهاي در متحده اياالت گذاري سرمايه

 چين و جنوبي كره ،نشان مي دهد افزايش درصد 60 تا
 را خود هاي گذاريسرمايه محدود، منابع داشتن مغر علي
 آن، بر عالوه. دادند افزايش درصد 500 و 300 ترتيب به

 اين جوان دانشمندان تا شده باعث جهاني اقتصاد رشد
 در بيشتري شغلي هاي فرصت كشورها ساير و كشورها

 داشته متحده اياالت از غير به جايي يا خود، كشورهاي
 كشور عنوان به امريكا تصوير كه، اين خالصه. باشند

 آموزش   حوزه در دارد، واقعيت هم همچنان كه ها، فرصت
  .است باخته رنگ زيادي حد تا كار، و
 هاي همكاري به گرايش از بايد ها، صحبت تكميل در
 چند توسعه و هاي تحقيق پروژه اجراي براي المللي بين

 سمت به امريكا توليدي هاي كارگاه حركت. كنم ياد مليتي
 اندك دستمزد با كشورهايي در تجاري كاالهاي توليد

 با مرتبط مشاغل دربرگيرنده اخير هاي سال در كارگر،
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 بازارهاي محل در كه است شده تر پيشرفته هاي آوري فن
 باال تحصيالت با كار نيروي با كشورهايي در و فروش
 امريكايي هاي شركت حاضر حال در. گيرد مي انجام

 داراي كه ،)غربي اروپاي و  ژاپني هاي شركت طور همين(
 فعاليت دارند تمايل هستند كافي هاي زيرساخت و سرمايه
 كشورهاي يا هند چين، در را خود توسعه و تحقيق هاي

 در آنها به ماهر انساني كار نيروي كه دهند انجام ديگري
  . است دسترس در آساني

 كمتري تعداد با گذشت زمان، كه است اين تهديد چهارمين
 مهندسي هاي رشته در تحصيل مايل به امريكايي جوانان از
 بر تاكيد ملل ساير ميان در حالي كه در هستند علوم و

  .است شده بيشتر مهندسي و علوم هاي رشته در تحصيل
 بين در مهندسي و علوم هاي رشته سهم حاضر حال در

 در درصد، 60 چين در كارشناسي مقطع التحصيالن فارغ
 در اين. است درصد 41 تايوان در و درصد 33 جنوبي كره

 مقطع دانشجويان درصد 31 امريكا در كه است حالي
. كنند مي تحصيل مهندسي و علوم هاي رشته در كارشناسي

 و علوم هاي رشته در نام ثبت تعداد بيشترين 1993 سال در
 هاي سال در كه افزايشي علي رغم و شد، ديده مهندسي

 قبل  دهه يك كه مقداري از هنوز تعداد اين شده، ديده اخير
 تنهايي به عامل چهار اين از يك هر. است كمتر بوده

 كننده ويران بسيار هم با آنها مجموعه و هستند ساز مشكل
  . بود خواهد مخرب و

 با مقابله. داريم قرار بحراني وضعيت يك در ما بنابراين
 و اخير، سالهاي در اقتصادي نامتوازن گسترش تروريسم،

 براي دولت تصميم امريكا، در فدرال بودجه كسري
 فني هاي استعداد تربيت و پايه تحقيقات در گذاري سرمايه

 اتفاق زماني درست اين. است كرده سست را مهندسي و
 نه كرديم، مي بيشتر را گذاري سرمايه بايد ما كه مي افتد

 بزرگي درس ما به واقعي داستان يك بازگويي. كمتر
  رند شركت سرد، جنگ ادامه در. دهد مي

)Rand Corporation (به عنوان را اي محرمانه فوق تحقيقات 
 هاي تابستان طول در. كرد آغار ملي دفاع براي تالش يك
 حدي تا و جوان دان رياضي يك ،1950 ي دهه اوايل

 جان كار. پيوست پروژه اين به پرينستون دانشگاه از عجيب
بازي  تئوري" با رابطه در) John Forbes Nash( شان فوربس

شناسي  رفتار هاي نظريه تاثيرگذارترين از يكي به  "ها
 ايجاد اقتصاد علم در انقالبي درنهايت و شد، تبديل انساني
 اقتصاد در نوبل  جايزه 1994 سال در اساس، همين بر. كرد
 تفكر براي كارهايي راهها  بازي  نظريه. گرفت تعلق وي به
 داد امكان دولت به راهكار اين. داد ارائه تحليل و تجزيه و
 قرضه، اوراق نفت، ليزينگ – ملي منابع به دسترسي كه

 حراجي طريق از را -زيست محيط حقوق چوب، صنايع
 دهند توسعه را آنها كه بازرگاناني و تجاري هاي شركت به

 به خود اي حرفه مسير اوايل در كه شانجان . كند واگذار
 به طور بعد دهه سه بود، شده مبتال اسكيزوفرني بيماري
  . شد درمان آسايي معجزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
وقتي در كنار حفظ و نيرومندي امنيت، ظرفيت و 

بايد بدانيم كه اينها با امنيت، پايداري خودمان هستيم، 
 ظرفيت و پايداري جهاني ارتباط تنگاتنگ دارند
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 نَسر سيلويا توسط زيبا ذهن يك كتاب در او زندگي داستان
)Sylvia Nasar (آن اساس بر و آمد در تحرير رشته به 

 و افراد از پر او زندگي داستان. شد ساخته نيز فيلمي
 داشتند قبول را او بودن فرده ب منحصر كه است موسساتي

  .دادند انجام بود الزم را كه تالشي هر كارش  ادامه براي و
 تكميلي تحصيالت بخش به مربوط هم ديگر اي تجربه

 زماني ،1940 و 1930 هاي دهه در. است پرينستون دانشگاه
 دانان رياضي و دانشمندان پذيرش از ديگر هاي دانشگاه كه

 كردند، مي خودداري نازي آلمان چنگ از گريخته يهودي
 ترتيب اين به. گشود آنها بروي را درهايش دانشگاه اين
 اين تكميلي تحصيالت نخبگان جمع در كه افرادي از يكي

 اين در كه بود، آينشتين آلبرت گرفت قرار دانشگاه
 را او درخشش فيزيك جهاني سال مناسبت به و گردهمايي

 تحصيالت بخش پيشرفت از ما كه درسي. داريم مي گرامي
 جان و اينشتين اقامت زمان در پرينستون دانشگاه تكميلي

 وجود جايي هر در استعداد كه است اين گيريم مي شان
. شود مي له پا زير و نگرفته قرار تشويق مورد گاهي اما دارد
 است ممكن زند، مي پس را آن جامعه كه فردي يا گروه
 .زند مي رقم را خالقيت يا اكتشاف بهترين كه باشد يهمان
 را آن نبايد و ايم شده مرتكب اشتباهاتي چنين گذشته در ما

  .كنيم تكرار دوباره
 مطرح اينجا در عالقمندم كه موضوعي آخرين .صدايي چند
 و اطالعات به دسترسي امكان و حجم  سابقه بي افزايش كنم

 گيري شكل و دانشمندان نقش بر آنها تاثير چگونگي
 آگورا، واژه توصيف در حين. است جامعه عمومي مناسبات

: معرفي كردم را دارند حضور آن در كه چهار گروه
 گذشته، قرن در اما. آموزش و مذهب صنعت، حكومت،

سعي  و شده ظاهر ديگري عوامل و تاثيرگذار هاي گروه
. مسووالن را به خود جلب كند و شهروندان اند توجه كرده
 را واقعي اطالعات كه هستند، ها رسانه ها گروه اين از يكي
 دهي جهت حتي و ويراستاري فيلتر، گاه اما كنند مي منتقل
 هستند، تخصصي مجامع علمي و گروهي ديگر،. شوند مي

 پيش ها قرن از تخصصي مجامع گرچه. كنگره همين مانند
 امروزي علمي مجامع ساختار و تنوع اما اند، داشته وجود

  .كرد تغيير چشمگيري شكل به بيستم قرن دوم نيمه در

 اضافه مفهوم اين به كه هستند ديگري عامل  1فكر هاي اتاق
 حال در فكر اتاق مفهوم زماني كه ،1970  دهه در. اندشده
 و مشخص هدف يك روي بر اغلب آنها بود، گرفتن شكل

 تمركز بخصوص اجتماعي موضوع يك تحليل و تجزيه يا
 كنفرانس يا كتاب يك در آنها فعاليت نتيجه و كردند مي
 تعداد واشنگتن همين شهر در حاضر حال در. شد مي ارائه
 بودجه رسد؛ مي عدد 200 از بيش به فكر هاي اتاق

 صدها و است؛ دالر ميليون ها ده بر بالغ آنها هاي بزرگترين
 به ها مجموعه اين در تحليلگر و نگار روزنامه متخصص،

 آوري جمع از اجتماعي، مناسبات مختلف هاي جنبه بررسي
 اخالقي هاي جنبه و شهري نوسازي تا ماليات
  .پردازند مي اجتماعي هاي گيري تصميم
 و شوند مي داده قرار هم كنار در متعدد نظرات وقتي

 بازارهاي در فروش و عرضه براي موجود هاي پيچيدگي
 و ها ايده از اي مجموعه شود، مي گرفته نظر در تجاري
 به جمعي ارتباط وسايل توسط كه گيرند مي شكل عقايد
 كه داريم را اينترنت نهايت در و. شود مي منتقل جامعه

 با كه است جهاني سطح در اطالعات از نظير بي اي مجموعه
 عصراطالعات كردن دگرگون حال در نكردني باور قدرتي
  . است
 نامند مي متخصص را خود پر شود كه كساني از بازار اگر
 داشته وجود كارفرماياني اگر يا افتاد؟ خواهد اتفاقي چه

 كنند؟ پشتيباني و حمايت اي ايده هر از بالفاصله كه باشند
 تنزل حتي و اطالعات شدن اعتبار بي حاالتي چنين نتيجه
به  دانشمند مفهوم روالي چنين. است علم و دانش ارزش
 را استدالل بيان در طرف بي و غرض بي فرد يك عنوان
 قدرتمند نقش شدن دار خدشه موجب و كرد خواهد تهديد
  .شد خواهد اجتماع كلي هاي سياست دهي شكل در علم

  اعتمادي؟ بي يا ارتباط
 كنند؟ مي انتخاب را حقايق چگونه جامعه يك در مردم
 و كرده تعيين واقعيت به عنوان را موضوعي چگونه جامعه
چگونه  ما منتخب مسوولين و مديران كند؟ مي قبول

 مناديان سر بر دهند؟ مي انجام را مهم هاي گيري تصميم
 كه كنند مي بيان را واقعياتي كه آنها: آيد مي چه حقيقت
 چه با شهروندان اساسا است؟ جامعه غالب نظر خالف

                                                                  
1 Think tanks 
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 آيا كنند؟ مي توجه كارشناسان نظرات به اعتماد ميزان
  شود؟ مي شنيده آنها صداي

 و ژنتيك مهندسي تحقيقات از مختلف، موضوعات
 كشتار هاي سالح به دستيابي تا گرفته بنيادي هاي سلول

 و آورند مي وجود به جامعه در را زيادي هاي گفتگو جمعي،
مي گم ها لفاظي اين هياهوي در علمي هاي ديدگاه گاه

 به طور جامعه و علم تالقي است، مسلم آنچه. شوند  
 شهروندي. است بدفهمي و اعتمادي بي مستعد اي فزاينده

 گيرد مي قرار متعدد اطالعات از انبوهي حمله مورد كه
 اعتماد متخصص كدام گفته به كه ماند ميحيران و سرگشته 

   .كند
   قوت نقاط قويتت

 خالقيت در كه تاكيد من در سخنانم بيشتر بر مسايلي بود
گرچه ممكن  كه عواملي پرداختم و همچنين به ذكر موثرند،

 و قدرت در است گاهي در تضاد با هم باشند، ريشه
 بعدي چند ماهيت دارند؛ يعني علمي هاي فعاليت ماندگاري

 و ملي امنيت علم، تعامل علمي، سواالت در نهفته
 و مهندسي، و علمي استعدادهاي به دسترسي سازي، جهاني
 عمومي هاي عرصه علم در مورد در كه افرادي باالخره
  .كنند مي صحبت

 
قلمروهاي كليدي و ارتباط تنگاتنگ بايد متوجه اخالق كاربرد علم در 

اين راهي دوطرفه است كه كراراً از آن . آن با باورهاي مردم باشيم
  .گذريممي

 يك عنوان به ما وظيفه اولين چيست؟ ما وظيفه ببينيم حال
 مهندسي و علوم مركزي نقش كه از يك سو است اين ملت

 واز آسايش، و رفاه و اقتصادي، سالمت ملي، امنيت در را
 در انسانها رنج كاهش در را خود توانايي سوي ديگر

 .)تأكيد از مترجم است( بشناسيم رسميت به دنيا سراسر
 گذاري سرمايه براي ملي عزم يك به نياز منظور اين براي
 در مهندسي، و علوم پايه تحقيقات در رقابتي و توجه قابل

 برخي با تقابل قيمت به اگر حتي داريم ها،عرصه تمامي
 كه است تعجب جاي بسيار. باشد ديگر مهم هاي اولويت
 و دانند مي خود عالقه مورد مباحث از را علوم مردم

 هاست موفقيت از بسياري ريشه) آوري فن و( علم معتقدند
 داده آن به اهميتي بعضا و مانده جورهو دانش م علم ولي
  . شود نمي

 گرفتن  شكل براي ملي اراده و عزم ما ايجاد وظيفه دومين
 به عالقه دادن گسترش: استعدادهاست از كاملي مخزن
 شناسايي، و جوانان، تمامي بين در رياضيات و علوم

 مختلف اقشار بين در كه نخبگاني از پشتيباني و پرورش
. شوند مي ظاهر قومي هاي اقليت و زنان جمله از جامعه
 ابتدايي، پرورش و آموزش بر ويژه تاكيد به نياز امر اين

 توانيم مي چگونه اما. دارد رياضيات مورد در بخصوص
 به متوسطه تحصيالت زمان همان از را مستعد آموزان دانش
 زندگي كه كنيم ترغيب را آنها چطور كنيم؟ عالقمند علوم
 عمدتا دبيرستان در كه كنند صرف موضوعي در را خود
 كنيم تحريك را آنها چطور آيد؟ مي حسابه ب سختي درس

 و شوند دانشگاه وارد بتوانند تا كنند پيدا راههايي كه
 دنبال تكميلي تحصيالت مقاطع در را آكادميك تحصيالت

 كاري، هاي محيط به كه كنيم متقاعد را آنها چگونه و كنند؟
  شوند؟ وارد طراحي كارگاههاي و آزمايشگاهها

 تشويق و ترغيب براي الزم محرك از بخشي مسلما
 نيازمند كار اين. است مالي جنبه مستعد، آموزان دانش

 و خاص، به طور مستعد دانشجويان از بيشتر مالي حمايت
 هر در و قومي پيشينه هر با دانشجويان كلي تمامي به طور
 حمايتي چنين از نمونه يك. است تحصيالت از سطحي

 آنچه مانند باشد، ها هزينه كمك اعطاي به صورت تواند مي
 براي دفاعي آموزش ملي قانون اساس بر و گذشته در

  .شد مي اعطا مهندسي و علوم در تحصيل
 علمي مجامع دهي جهت دهيم، انجام بايد كه كاري سومين

 فعال، و ويژه شكل به جامعه كليدي مسايل روي بر كار به
) اغلب يا( هميشه يعاجتما تصميمات. است منفعل نه و

 اجتماعي تصميم هر. نيستند طرفانه بي مباحث ارائه جاي
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 است ممكن ها انتخاب برخي حتي و دارد را خود قواعد
 مردم و باز فضايي حال، اين با. شوند كننده گيج و مبهم
 هم البته. ها هستند ايده ارائه براي عمومي محلي و ساالر
 شنيدن به عالقمند بايد اجرايي مسووالن هم و مردم

 آگاهي از بااليي سطح به مسلما و باشند مطالب اينگونه
 و ملي بنيادي مسايل حل در علوم نقش به احترام و عمومي

  . است نياز المللي بين
 براي چه و دانشمندان براي چه جامعه، و علم بين ارتباط
 كه آنجا از حال، اين با. نيست ساده هميشه مردم، عموم

 گذاري سرمايه پايه تحقيقات روي اكثرا عمومي موسسات
 هم با) سياست حتي( اجتماعي تصميمات و علوم كنند، مي

 آورانه فن ابعاد به تنها نه است الزم. هستند مرتبط
 تغييرات سياسي ابعاد به بلكه اجتماعي، هاي سياست

 توجه نيز گيرند مي سرچشمه پايه علوم از كه آوري فن
  . كنيم
 اجتماعي، تصميمات و آوري فن علم، ارتباط از نمونه يك

 اي هسته عرصه در خطر سنجش ابزارهاي به كارگيري
 تعديل كميسيون رييس 1999 تا 1995 سال از من. است
 كميسيون اين  وظيفه. بودم) NRC( متحده اياالت اي هسته

 و ساخت طراحي، در اصول ايمني تعيين و بررسي اجراي
 از حفاظت ترتيب اين به و اي، هسته هاي نيروگاه عملكرد
. است ملي امنيت نهايت حفظ در و زيست محيط و جامعه
 ثابتي قوانين اساس بر سنتي به طور كميسيون اين رسالت
 شوند، اجرا درستي به قوانين تمام كه زماني. شود اجرا مي
 درك اجتماع اگر حتي شود، مي برقرار جامعه خيال آسايش
 به گاه عمل اين. نداشته باشد قوانين اين منشا از درستي
 در وقايع برخي به نسبت مردم حد از بيش واكنش
 جامعه كه چرامي شد  منجر اي هسته هاي نيروگاه

  .دهد تميز اهميت كم وقايع از را مهم اتفاقات توانست نمي
 روشي عنوان به خطر احتمالي تخمين ،1970 دهه اوايل در

 معرفي اي هسته هاي فعاليت از ناشي خطرات تعديل براي
 تعديل كميسيون قبول مورد رفته رفته روش اين. شد

 دهه دوم نيمه از و گرفت قرار اي هسته صنايع و اي هسته
 از تعديلي هاي رويه. گرفت خود به بيشتري سرعت 1990
 خطر بروز موارد توصيف جنبه بيشتر كه خود اوليه حالت
 اين. كرد تغيير خطرات در مورد رساني اطالع به داشت،
 براي خطر احتمالي تخمين ابزارهاي از استفاده با تغيير
 و كنترلي، هاي مشي خط و عملكردها مورد در رساني اطالع

 و علم اساس، اين بر. پذيرفت صورت آنها، دقيق تعيين نه
 با. بود آن كننده تعيين نه و ها، مشي خط كننده اعالم دانش
 از كه است آن شود انجام بايد هنوز آنچه حال اين

 ياد مردم به رفته، تر پيش خطر به وابسته كنترلي هاي روش
 و اي هسته هاي نيروگاه مورد در چه توان، مي چگونه دهيم
 و ارزيابي را ها خطر اي، هسته ضايعات عرصه در چه

  .كرد تعديل
 سوخت بازيافت راه يك آوري، فن و علم نظر اساس بر

 پلوتونيوم، جداسازي آن، از طريق بازپردازش اي، هسته
. است نيروگاههاي در آن سوزاندن و MOX سوخت توليد

 و يافت خواهد افزايش انرژي توليد راندمان ترتيب اين به
 محدود نگه داشتن هدف مانده، باقي پلوتونيوم سوزاندن با

 ها كشور ساير در امر اين. شود مي محقق نيز اي هسته مراكز
 آن بر امريكا سياست1970 دهه از حال، اين با. است رايج
 طريق از ،آن گسترش خطر دليل به پلوتونيوم، كه است

 در كه حالي در آن، جايه ب و نشود جداسازي بازپردازش
 انبار زمين اعماق در دارد قرار اي هسته ضايعات از بستري
 انرژي توليد راندمان و خطرات توانند مي علوم. شود

 روش كدام اينكه اما دهند شرح را مختلف هاي فرايند
 توانند مي علوم. است اجتماعي تصميم يك شود انتخاب
 اما دهند توضيح را سياست حوزه در بحث مورد مسايل
  .شد خواهد انتخاب اي گزينه چه كنند تعيين نيستند قادر

  امروز وضعيت به جهشي
 تمام و كشور اين دغدغه ترين اصلي ملي امنيت و تروريسم
 هاي آوري فن از شد، اشاره هم قبال كه همانطور. دنياست
 هاي تروريستي فعاليت رديابي و شناسايي براي زيادي
 احساس امريكا، در بخصوص مردم، عموم. شود مي استفاده
 بر امنيتي اقدامات تاثير نگران بعضي كنند، مي ناراحتي
 جوامع خود مورد در گروهي و هستند شهروندان زندگي
 سراسر دانشمندان تعامل و ارتباط سهولت خاطره ب علمي،

 نيست مشخص آنچه .نگرانند، علم پيشرفت دليل به دنيا
 به حد چه تا شده، ارائه خطر هاي تخمين كه است اين

 علمي مجامع كه اينجاست در. ندا نزديك موجود شرايط
 آنها از كه را اي وظيفه و كنند بازي مهمي نقش توانند مي

 وارد تري گسترده موضوعات در دهند؛ انجام رود مي انتظار
 به طور يا تروريسم به مربوط موضوعات فقط نه شوند،
 حداقل بلكه خطر، برآورد گيريكاربه چگونگي خاص
 اين به نيل توان براي مي ابزارهايي از چه دهند توضيح
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 از چيز همه مقابل در توانيم نمي ما. استفاده كرد اهداف
 ابزار از استفاده با توانيم مي ولي كنيم، محافظت خودمان
 استفاده موثري شكل به خود منابع از ،مخاطرات تشخيص

 كاهش را مردم هاي دغدغه بگيريم، درست تصميمات كنيم،
  .بزداييم جامعه اساس را از بي هاي نگراني و دهيم
 و كنيم آشنا علمي ديدگاههاي با را مردم بايد كه اين چهارم
 در اين راستا،. دهيم قرار همگان دسترس در را علوم
 ساير الگوي عنوانبه  تواند مي AAAS گسترده هاي تالش

 و علمي مسايل زمينه در تخصصي به طور كه مجامعي
 مهم بسيار. گيرد قرار استفاده مورد كنند مي فعاليت مهندسي

 نشان مردم به را علم زيبايي فقط نه علمي جامعه كه ست
 علمي نظريه مفهوم علم، معناي درك براي بلكه دهد،

 كمك آنها به علوم توسعه چگونگي و) رايج باور برخالف(
 كه ديدگاهي. دهد آموزش آنها به را علمي ديدگاه و كنند
 بر علمي هاي مدل و ها نظريه شدن واقع قبول مورد آن در

 كنند، مي تاييد را آنها كه است نتايجي و شواهد اساس
 به و شوند، مي زده محك علمي آزمايشهاي با ها فرضيه
 تغيير علمي هاي نظريه جديد، شواهد شدن پيدا دنبال
  .كنند مي
 و علوم به نسبت اعتمادي بي بر غلبه براي كارها اين

 زندگي در علم اهميت از صحيح درك عدم و دانشمندان،
 مهم بسيار انسانها رفاه و سالمتي در آن نقش و مدرن
 در علوم كاربرد اخالقي اصول مورد در بايد ما. هستند
 كنيم روشن و كنيم صحبت كليدي و مهم هاي حوزه
 موضوع اين. است خورده پيوند افراد عقايد با علوم چگونه
 داشته بيشتري تردد بايد كه ستا اي طرفه دو خيابان مانند
 كه كند درك بايد علمي جامعه منظور اين براي. باشد
 با آن ارتباط معناي به اجتماعي تصميمات با علوم ارتباط
 هستند كه شكلي به مردم به بايد ما. است جامعه هاي ارزش
 و هميشه تواند نمي علمي ديدگاه كه بدانيم و كنيم نگاه
  .كرد توجه آن به بايد ولي شود، اجرا جا همه

  خالصه
 و علوم زمينه در تحقيقات بر امريكا  سلطه قرن نيم از بيش
 فرد به منحصر و زياد امتيازات كسبعالوه بر  ،آوري فن

 بايد كه است شده رانده پيش هم به امتيازات همين توسط
 اين. كوشيد آن تقويت و حفظ در و شناخت، را آنها

 ترين پيشرفته و ترين بزرگ از يكي. 1: از عبارتند امتيازات
 كه مالي سيستم. 2 دنيا؛ در عالي آموزش هاي سيستم

 طوالني سابقه و كند مي تضمين را اوليه سرمايه به دسترسي
. 3 دارد؛ خالقانه و جديد هاي پروژه براي گذاري سرمايه در

 العاده خارق كارهاي از پشتيباني براي كه اداري ساختارهاي
 انجام كه مقرراتي و قوانين و اند شده گذاري پايه علمي
 روال و سابقه. 4 كنند؛ مي ميسر را جديد علمي هاي فعاليت
 يك. 5 خصوصي؛ بخش و جامعه ميان همكاري مرسوم
 متفاوت، نظرات نقطه و افكار جوياي و پذيرريسك فرهنگ

 كه است معتقد بلكه كند مي استقبال آنها از فقط نه كه
  . شد خواهد منجر آوري نو به خالقيت

 از وسيعي طيف در كنيم، استفاده مزايا اين از ما اگر
 هاي سرمايه كنيم، گذاري سرمايه آوري فن و علوم تحقيقات
 تر غني مستعد و خالق افراد از گيري بهره با را خود انساني
 درگير اجتماعي تصميمات در مستمر و فعال شكل به كنيم،
 جديد، هاي روش با را جامعه مختلف ادحآ و شويم،
 و مشكالت توانيم مي كنيم، آشنا معتبر و خالقانه
 فزاينده توقعات ببريم، بين از را جامعه هاي ماندگي عقب
 امنيت احساس ايجاد با و كنيم، برآورده را المللي بين جامعه

 عصر" رهبر و داده افزايش را خود امنيت ديگران، در
  .شويم علمي اكتشافات در جديدي "طاليي

  :اين مقاله ترجمه اي است از
The nexus: Where Science Meets Society. Science, 
2005, Vol. 310, PP: 1634-1639  
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