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 سخنرانی چند از گزارشی

ICT در نوظهور سرویس های و مفاهیم فناوری ها، بر مروری
ریاض علوم بویژه نظری، علوم منظر از

تدین∗ محمدحسام
(١٣٩۶ ٧دی ماه ایران، آمار مرکز در ریاض انجمن نمایندگان همایش در شده ایراد (سخنران

(نرم افزار ساختن برای است دانش–مهارت تکنولوژی، یا فناوری
شخص ساده، یا پیچیده است ن مم دانش‐مهارت این سخت). یا

از بخش تکنولوژی یا فناوری باشد. … و قدیم یا جدید شایع، یا
و دانش از رو، همین از و است انسان فعالیت فناوری است. فرهنگ
به علم تبدیل فناوری ساده تر نوع به م باشد. دیرینه تر مهندس از
حوزه نوین فناوری چند بر مروری ابتدا در نوشتار این در ما است. عمل

امنیت چالش های و جهان در (ICT1)ارتباطات و اطالعات فناوری
حوزه فناوری های گسترده تری نگاه از سپس داشت. خواهیم رو پیش
م دهیم. قرار کنکاش و بررس مورد را ارتباطات و اطالعات فناوری
باشد باید ونه چ حوزه این به ما نگاه و وظیفه بدانیم که هدف این با
توسعه درحال کشورهای قافله از کنون سرعت پر جهان در بتوانیم تا
دانش ها سایر با عجیبی ل ش به (ICT)فناوری های زیرا نمانیم. عقب
متنوع مسائل (خصوصاً است شده عجین مختلف حوزه های از فنون و
و مسیر بتوانند ما ران پژوهش اگر و کامپیوتر) و ریاض علوم حوزه
دیجیتال اقتصاد خواسته های و (ICT)فناوری های تکامل و رشد روال
ورود (ICT)بحث به م توانند خوبی به کنند شناسایی درست به را
اکنون هم که ل مش گیرند. دست به را بازار این از خود سهم و کرده
نظام همان در رفتن فرو است گرفته را ما اه دانش های بخش دامن
به و یریم باالب را سرها باید است. گذشته پژوهش و آموزش سنت
اقتصادی و فناوری ، دانش مختلف حوزه های در بشریت پیشرفت افق
پیچیده فضای این در بتوانیم تا باشیم داشته راهبردی و دقیق نگاه
چیزی نماییم. روشن آینده و کنون نسل برای خوبی به را مسیر
بر پیشرفته کشورهای موفقیت آمد خواهد چشم به نوشتار این در که
است. فناوری لحظه ای پیشرفت مسیر کردن دنبال و نوآوری اساس
تعامل نوآوری، خالقیت، ایجاد نوشتار این در ما صحبت های مغز
است مند هدف حرکت و تالش صبر، سازی، فرهنگ آموزش، ، جهان
در حرکت بدانیم باید ول است. یاب کم ما کشور در متأسفانه که
مقصود به رسیدن برای و ندارند میان بر جهان فناورانه مسیرهای

اصول اساس بر و استوار را گام ها و نموده مضاعف را تالش ها باید
تمام بی ارجاع مقاالت تولید عصر برداشت. بشری تجربیات صحیح
نجات به م تواند که است ابداع و نوآوری خالقیت، این و است شده
من هدف که م کنم تأکید مجدداً شود. منجر کشور و علوم وزارت
علوم متنوع گرایش های و رشته ها به مستقیم اشاره سخنران این در
نیست، نوین فناوری های به آنها دادن ارتباط و کامپیوتر و ریاض
و نیاز مورد تخصص های به سادگ به فناوری ها این خود که چرا
رد روی از زنگ ها آوردن در صدا به من هدف م کنند. اشاره مربوطه
که است دادن هشدار و یافته توسعه کشورهای پیشرفت نحوه جهان،
برای باید اقتصادی چهارم انقالب آستانه در و است تغییر زمان اکنون

دراندازیم. نو طرح موفقیت

نوین فناوری چهار معرف
فضای مجازی، فضای سایبری، فضای سایبر، مفاهیم با افراد اکثر
خود از ول دارند. آشنایی حدی تا غیره و اطالعات تبادل و تولید
چیزی به چیست؟ سایبری سرمایه سایبری فضای این در م پرسیم
قابلیت داشته، باالیی اقتصادی ارزش که م گوئیم سایبری سرمایه
٩٠ بر افزون فراگیری همچنین و داشته مل اقتصاد بر تأثیرگذاری
قابلیت ، عموم آرامش و اعتماد بر تأثیرگذاری قابلیت و درصدی
باشد. ارزشمند اطالعات حاوی و سیاس و اجتماع سازی جریان
خواهیم توجه نوین فناوری چهار به سایبری سرمایه تعریف این با ما
شد. خواهد درگیر شدت به آن با ما سایبری فضای آینده در که کرد

نوع به و دارند خاص ارتباط ر دی ی با نوع به فناوری چهار این
هستند. هم مل م

٩٠ باشیم. داشته آماری گزارش چند به اجمال نگاه است بهتر
۵٠ شده اند. تولید اخیر سال دو در دنیا در شده تولید داده های از درصد
در دارند. قرار ابری فضای روی بر پردازش فضای کل از درصد ۶٠ تا
تا داریم. هوشمند موبایل میلیارد ٣ و متصل موبایل میلیارد ٧ دنیا
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وجود دنیا در اینترنت به متصل وسیله میلیارد ۵٠ از بیش ٢٠٢٠ سال
چهار خصوص در داریم تصمیم که شد روشن پس داشت. خواهد
سامانه های و اشیا اینترنت ابری، رایانش فضای کالن، داده های حوزه
خواهیم توضیح ادامه در .(١ ل (ش کنیم. صحبت همراه هوشمند
مل م یا و دارند احتیاج ر دی ی به ونه چ فناوری چهار این که داد

هستند. ر دی ی

و  اشیا اینترنت ابری، رایانش فضای کالن، داده های نوین فناوری چهار :١ ل ش
همراه هوشمند سامانه های

فناوری با مواجهه در باید که هستیم ما این و م آید فناوری ها
ازفناوری های استفاده عدم معن به یری، پیش باشیم. داشته تدبیر
را فناوری که است فناوری از درست استفاده ه بل نیست، دنیا روز
است آن از استفاده نحوه در دانش داشتن و م کند فایده به مفید قابل
حوزه چهار این در پس کرد. خواهد پذیرش قابل ما برای را فناوری که

ریاض علوم تخصص های انواع علوم) ر دی حوزه های سایر البته (و
بحث به سهولت به م توانند زیر شده مطرح موارد نظیر کامپیوتر و
نظریه های گراف، نظریه کانال، کدگذاری رمزنگاری، کنند: ورود

. ... و احتماالت و آمار بهینه سازی، ترکیبیات، جبر، ، پیچیدگ

کالن داده های
متنوع دارند،  زیادی حجم که هستند داده هایی کالن، داده های
و کردن تصدیق و باالست خیل تولیدشان و انتقال سرعت هستند،
حوزه، این دانشمندان نظر از است. مهم بسیار آنها سنج صحت
است خام نفت ارزش با مقایسه قابل دارند، داده ها این که ارزش
و نموده پاالیش را داده ها بتوانند که هستند آنهایی موفق و (٢ ل (ش

کنند. اصول بهره برداری آنها اطالعات از

خام نفت حد در آنها ذاری ارزش و کالن داده های ٢:مشخصات ل ش  

جهان داده های دسته دو به منشاء و تولید نظر از جهان در داده ها
م شوند. دسته بندی انسان فعالیت های از حاصل داده های و فیزی
ستاره طبیعت، جهان رها، حس شامل: فیزی جهان داده های
ه های شب : انسان فعالیت های داده های و غیره ، هواشناس ، شناس
غیره کار، و کسب اقتصاد، اینترنت، درمان، بیمه ها، ، اجتماع

ل٣). (ش

فیزی  جهان از ناش (منشاء کالن داده های تولید منشاء :٣ ل ش
انسان فعالیت از ناش منشاء و

گفته به که است میزان به کالن داده های شده تولید حجم امروزه
پیش بین ستارگان تعداد از گرفتن پیش حال در حوزه این کارشناسان

موفق شرکت هایی یا کشورها و (۴ ل (ش هستند هست عالم شده
اساس بر داده ها این تحلیل و تجزیه فنون به سریع تر بتوانند که هستند

شوند. مجهز فن و علم صحیح اصول
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جهان در داده ها تولید توجه قابل رشد :۴ ل ش  

موجود کشور تأمین اجتماع سازمان در عظیم داده های نمونه برای
مدیریت در زیادی کم م تواند گیرد قرار استفاده مورد اگر هست
م شود، استخراج داده ها این از که اطالعات کند. ایجاد حوزه این
مسائل و درمان بیمه، تأمین بخش و داروسازی شرکت های م تواند
برای هم خوبی خیل درآمدزایی و کند متأثر را ر دی اقتصادی مختلف

باشد. داشته سازمان
داده مراکز بعد کردیم، شروع داده اه های پای از ما که م دانید
داده های صنعت سمت به حرکت حال در حوزه این بعد،  و شدند ایجاد
این دادن پوشش حال در هم ابر محاسبات و ابر فضای که است کالن
در بزرگ داده های فضای و ابری رایانش فضای بنابراین است. بحث
هم اشیا اینترنت البته .(۵ ل (ش هستند ر دی ی به گره خوردن حال
داده های امنیت کل طور به همچنین است. فضا این به ورود حال در
در و خدمات سط در امنیت داده، سط در امنیت م توانیم  را کالن

بدانیم. ذخیره سازی زیرساخت سط در امنیت

کالن داده های بوم زیست :۵ ل ش  

ابری رایانش
ابری رایانش یا ابر ذخیره سازی و محاسبات بعدی، فضای فناوری
که است تقاضا محض به و آسان فراگیر، مدل فضا این که است
انجام و خدمات و سرویس دریافت اطالعات، ذخیره سازی ان ام شما
دارد ابری رایانش فضای این که ویژگ هایی دارید. آنجا را محاسبات
سازمان اختیار در آن یت مال که باشد خصوص ابر شامل م تواند
نباشد، سازمان اختیار در م تواند آن یت مال که عموم ابر و است
یا و دارند؛  اختیار در سایرین و DropBox و Gmail که ابرهایی مثل
قرار استفاده مورد مشترک اری هم با که باشد ترکیبی ابر م تواند
.(۶ ل (ش دارند را خودشان خاص ویژگ های آنها از هرکدام و گیرد

مختلف٢ خدمات ارایه با آن مشخصات و ابر رایانش :۶ ل ش  

بودن صرفه به مقرون باال، کارایی پذیری،  انعطاف دارد، ابر که مزایایی
ابری فضای معایب است. اطالعات از پشتیبان و پذیری دسترس و
الت مش و باال باند پهان به نیاز اینترنت،  به دسترس به نیاز نیز
از درصد ۵٢ اکنون هم دارد. وجود آن برای که است متعددی امنیت
محاسبات از درصد ۵١ م شود، ذخیره ابر فضای در دنیا در اطالعات
فضای که است این دهنده نشان این و م شود انجام ابر فضای در
آن سمت به ناچار به هم شرکت ها و سازمان ها و آمد خواهد ابر
ابر فضای روی دنیا ایمیل های از درصد ۴۴ کرد. خواهند حرکت
مربوط ابر به که مسائل سازمان ها از درصد ٩١ و م شود ذخیره
ویژه توجه آن به و است امنیت مالحظات جزو ایشان م شود، برای
۴۴ دارد، وجود فضا این در غیرمجاز دسترس درصد ۵٣ م کنند.
ناامن. واسط برنامه های درصد ٣٩ و است کاربران ه بحث درصد
به بخواهیم اگر و است پرخطر فضای ی ابری فضای رو این از

نشت درصد ۴٩ کنیم. حرکت اندیشمندانه باید برویم، آن سمت
حریم از درصد ۴۶ ، حدوداً دارد، وجود ابری فضای در اطالعات
فاش محرمانه مسائل و م شود نقض ابری فضای در خصوص ها
خالصه طور به را ابری فضای کل چالش های بخواهیم اگر م شود.
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و  عملیات و فن مخاطرات  ، سازمان مخاطرات بحث کنیم، اشاره
است. قانون مخاطرات

در کنیم، توجه آن به امن ابر ی داشتن برای باید که ارهایی راه
یا مطمئن شرکت های خدمات از استفاده و کارکنان آموزش اول گام

امنیت ابزارهای و نرم افزارها است. شده مدیریت دهنده های سرویس
و باشد ابری خدمات ارائه دهندگان و فروشندگان از مستقل باید ما
یریم ب خدمت با باید را ابر متخصصان و حرفه ای مشاوران و کارکنان
کنیم. فراموش نباید نیز را ابری سرویس های ساعته ٢۴ مانیتورینگ و

اشیا اینترنت
ارتباط برقراری ر، دی ی به سرویس و شخص ، ش هر اتصال
ل ش هر به و ان م و زمان هر در ر همدی با اشیا مختلف ه ای شب
RFID، ه های شب شامل م تواند که م گوئیم اشیا اینترنت را ن مم
سایر و ماشین با ماشین ارتباط اینترنت، ه های شب بی سیم، ر حس

.(٧ ل (ش باشد حوزه این موارد

آن معماری و اشیا اینترنت :٧ ل ش  

پوشیدن ها، هوشمند، های خانه نظیر برتر کاربرد ١٠ اشیا اینترنت
خودروی ، صنعت اینترنت برق، هوشمند ه شب هوشمند، شهر
هوشمند، تأمین زنجیره ، فروش خرده سالمت، و بهداشت هوشمند،
مهم خیل کاربرد ی البته .(٨ ل (ش دارد هوشمند کشاورزی
این در سالمت حوزه که است سالمت و بهداشت بحث اشیا، اینترنت
به کند. توجه هم امنیت مالحظات به باید و کند ورود باید حوزه،
اینترنت اگر که م کنند ادعا سالمت و بهداشت بحث در نمونه،  عنوان
را درمان هزینه های در درصدی ٣٠ تا ١٠ کاهش شود،  مستقر اشیا

و پرستاران کار ساعت نیم و ی تا ی کاهش داشت. خواهیم
دلیل به ٢٠۵٠ سال تا تقلبی داروهای درصدی ١٠٠ تا ٨٠ کاهش

است. بین پیش قابل اشیا اینترنت گسترش

اشیا اینترنت از متنوع کاربردهای :٨ ل ش  

توجه آن به باید اشیا اینترنت استقرار برای که راه حل هایی اصل ارکان
 ، دسترس فناوری های بحث و است پلتفورم یا و س بحث ی شود،
به خوردن گره حال در اشیا اینترنت داده. پردازش و ذخیره سازی
ر همدی مل م فناوری ها این است. کالن داده های و ابری رایانش
راه حل های به باید ما حتماً دید. مستقل را آنها نم توان و هستند

.(٩ ل (ش کنیم نگاه بوم زیست نگاه با امنیت

ابری  رایانش و کالن داده های با اشیا اینترنت الت مش و مسائل ارتباط :٩ ل ش

تحلیل و تجزیه که م کند تولید داده و اطالعات آنقدر اشیا اینترنت
و است مهم ی مسأله خود م شود، تولید که کالن داده های و آنها
توجه آن به باید بحث این مهم جزء ی عنوان به که هم امنیت  مسأله
اعتماد و امنیت بحث و اشیا اینترنت در امنیت نیازمندی های کنیم.
داشته وجود اعتماد عین در باید امنیت است. خصوص حریم به
کنیم: توجه آن به باید اشیا اینترنت در که الت مش و چالش ها باشد.
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باید داده ها و اطالعات اشیا، اینترنت بحث در گفتیم،  که همانطور
زیادی حجم که م گردد مطرح ابری رایانش بحث و شود جم آوری

خیل کنیم،  ورود حوزه این در اگر پس م شود. تولید اطالعات از
ذاری نام و شناسایی بحث شود. حل است ن مم حوزه مسائل از
است الت مش جمله از همه اشیا به خاص، پی آی اختصاص اشیا،
آن امنیت مسائل به حتماً باید و است مواجه آن به اشیا اینترنت که

کرد. توجه

همراه هوشمند سامانه های
کنیم، توجه ارتباطات و تلفن گوش های ساخت تاریخ سال ١۵٠ به اگر
و مخابرات فضای سال ٣٠ ظرف اما نداشته وجود آنچنان پیشرفت
از بسیاری که است کرده پیدا تکامل و شده متحول چنان ارتباطات
است کرده شوکه را متخصصان از بسیاری و اند مانده جا فناوری این

.(١٠ ل (ش

موبایل ساله ٣٠ تکامل و تلفن ساله ١۵٠ تکامل :١٠ ل ش  
ورود سازمان ی یا و کشور ی به سرعت این به وقت فناوری
که الزامات و امنیت نیازمندی های بحث به باید ما حتماً م کند،
هوشمند سامانه های باشیم. داشته ویژه ای توجه کنیم، رعایت باید
بزرگ آن با را خود کودکان روز هر که است چیزی همان همراه،
بخواهیم اگر م شویم. بیدار و م رویم خواب به آن با م کنیم،
سیستم دارای همراه هوشمند باشیم، سامانه داشته منطق تعریف
و پردازش قابلیت و دارد کاربردی برنامه نصب قابلیت است، عامل

مل دارایی هوشمند، ی سامانه این دارد. اطالعات ذخیره سازی
کشور نفت درآمد به اگر چرا؟ باشد. تهدید ی م تواند که است
داشتیم نفت درآمد دالر میلیارد ١۴ حدود ما کنیم،  نگاه ٩۴ سال در
۵ . ٢ سال در که بوده دالر ٧ هم نفت ه بش هر استخراج هزینه و
مردم دست در هوشمند گوش میلیون ۴٠ اگر م شود. دالر میلیارد
هزار ۵٠٠ متوسط طور به را گوش هر قیمت و کنیم مال برآورد را

٢٠٠ نیز را گوش هر روی اطالعات میزان و کرده برآورد تومان
(٩۵ (سال دالر کنون قیمت با آنگاه یریم، ب نظر در تومان هزار
م شود. ٩۶ سال قیمت به دالر میلیارد هشت سرمایه این ارزش
م بینیم یریم،  ب نظر در کشور نفت درآمد مقابل در را مبل این اگر
بی توجه همه اما است،  سرمایه ی همراه هوشمند سامانه های که
انجام آن امنیت برای آنچنان سرمایه گذاری و م گذرند آن کنار از
هزینه دالر ٧ حاضریم ما نفت ه بش هر استخراج برای نم شود.
جدی تالش حوزه این فناوری و ساخت برای اینکه ضمن اما کنیم، 
چه و سازمان در چه هوشمندمان گوش های امن سازی برای نداریم،
نمونه برای کنیم. سرمایه گذاری نیستیم حاضر نیز خودمان منزل در
خسارت تومان میلیارد هزار ۶ که و پالس ساختمان حادثه ملموس تر،
یری پیش آن وقوع از هزینه تومان میلیارد ١٠ با م شد را آورد، بار به
م شوند گرفته نادیده ما کشور در متأسفانه سرمایه ها از حفاظت کرد.

وقت هستیم؟ کار راه دنبال به موق آن م دهد، رخ اتفاق وقت و
نصب پرکاربردی کاربردی برنامه هوشمند میلیون گوش ۴٠ روی
کاری چه کند، ل مش دچار را ارت ها سیم برنامه این اگر است، 
سیم میلیون ۴٠ م تواند ونه چ اوپراتورها دهید؟ انجام م خواهید
کند ل مش دچار را گوش ها اگر برساند؟ مشتری دست به را کارت

م افتد؟ اتفاق چه آنگاه
میلیارد ۴ حدود و متصل موبایل میلیارد ٧ جهان در حاضر حال در
را خصوص حریم م توان اصال آیا اما دارد وجود هوشمند گوش
ان م اس، پی ج یاب های ان م نه؟ یا کرد تعریف کاربران برای
آنتن هایشان، طریق از اپراتور ان یابی های م م کنند. پیدا را ما
بر کار مشغول که گران تحلیل ، تبلیغات ه های فای، شب وای ه شب
کننده های فراهم کاربردی، برنامه های هستند، کالن داده های روی
حریم از چیزی گوش سازندگان و عامل سیستم  ، ان م خدمات

.(١١ ل (ش نم گذارند باق ما برای خصوص

کاربران خصوص حریم تهدید مختلف جنبه های :١١ ل ش  
موبایل برنام فروش اه های فروش در برنامه میلیون ی حدود
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ی اگر است. شده دانلود بار میلیارد ١٠٠ از بیش که دارد وجود
م تواند فراگیر، استفاده و شیوع ی با باشد،  داشته آلودگ برنامه
کاربردی (برنامه های برنام ها درصد ٨٠ کند. ایجاد را بزرگ تهدید
از نقل (به م کنند. جم آوری را ان م اطالعات هوشمند) گوش
را شما کارت سیم شماره برنام ها درصد ٢۶ .( آف م شرکت
۶٠ دارند. اختیار در را شما کاربری اطالعات درصدشان ٣۶ و م دانند
کنند. فاش را افراد کاربری نام م توانند پل گوگل برنامه های درصد
در کنند فاش را شما پسورد م توانند پل گوگل برنامه های درصد ۴۵
م کنند سع و دارند ایمان آن امنیت و پل گوگل به مردم که حال
نم توان پس کنند. استخراج آن از را خود کاربردی برنامه های
امنیت م شود، دانلود پل گوگل از که برنامه هایی که کرد اطمینان
دالر میلیون ٣۴ متوسط طور به ساالنه بزرگ شرکت های دارد. کامل
ای کسپراس م کنند. سرمایه گذاری برنام هایشان توسعه برای
نظر از را کشور ۵٠ حدود و است داده انجام جالب آماری کار ی
کشور ١۵ میان در ایران است. کرده بررس امنیت تهدیدهای رخداد
است. بوده هوشمند گوش های برنامه های آلودگ شیوع باالترین با
جلو موضوع بوم زیست در باید را راه حل هر م شود تأکید مجدداً

ببریم.

امنیت نیازمندی های و همراه هوشمند سامانه های بوم زیست :١٢ ل ش  

کنیم نگاه اگر هوشمند سامانه های (اکوسیستم) بوم زیست به
آن روی بر که داریم اختیار در هوشمند گوش ی ما ل١٢)، (ش
متنوع افزارهای نرم و افزار سخت مختلف، برنامه های عامل، سیستم
استفاده گوش ها این از دارند که متعددی کاربران و دارد وجود
متعددی ه های شب فای، وای اینترنت، ، مخابرات ه های شب م کنند،
را ابری فضای باال در و م شوند وصل گوش ها این به که هستند
اینکه برای م شوند. استفاده اطالعات ذخیره سازی برای که داریم
بهترین ما هوشمند گوش های کنیم، برقرار ارتباط اشیا با بتوانیم

هم و دارند کاربردی برنامه هم دارند، باتری هم چون هستند، گزینه
نم کنیم. دور خود از را آنها هیچوقت اینکه هم و عامل، سیستم
٣٠ ما م خورند. گره ر همدی به زنجیروار دارند همه فناوری ها این
نم شناسند را امنیت عموماً اینها که داریم کشور در برنامه نویس هزار
برنامه م نویسند. برنامه و م کنند استفاده آماده تمپلیت های از و
این به برنامه ها این چرا م خواهد! اینترنت به دسترس حافظ فال
هستیم. روبرو آن با که هستند الت مش اینها دارند؟ نیاز دسترس ها

کرد. فکری بخش ها این از هرکدام امن سازی برای باید بنابراین
بخش ها تمام بر روی باید شویم،  مواجه فناوری با بخواهیم اگر
هر با مواجه در باشیم. داشته برنامه آنها برای و کنیم سرمایه گذاری
شناسایی خوبی به را مخاطرات و امنیت تهدیدات سرمایه، باید فناوری
آنها، اساس بر بعد و شده استخراج امنیت نیازمندی های سپس کنیم
فناوری و خود از حفاظت برای را الزامات و کنترل و امنیت ارهای راه

.(١٣ ل (ش کنیم ارائه را

فناوری ها با مواجه برای الزم مؤلفه های :١٣ ل ش  

ICT4 در نوظهور سرویس های و مفاهیم
ارتباطات و اطالعات فناوری با مرتبط فناوری های ، ICTفناوری های
(علوم دانش از گسترده ای طیف ارتباطات و اطالعات فناوری است.
خود تحقق راستای در را مختلف حوزه های در فناوری و ( مهندس و
از متنوع و بلند لیست های که کرد توجه باید م گیرد. کار به

ول است موجود مختلف منابع در ICT سرویس های و محصوالت
م تواند سرویس یا محصول هر زیرا هستند. متفاوت فناوری با آنها
در م تواند فناوری هر و باشد (ICT ) مرتبط فناوری چندین بر مبتن
مثال برای شود. استفاده سرویس ها یا محصوالت از ای گسترده طیف
فناوری های بر مبتن محصول این یرید. ب نظر در را تاپ لب ی
4Information and Communication Technology
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ارتباط برای مخابرات فناوری های داده ها، پردازش کامپیوتری، متعدد
به نیز کنون هوشمند تلفن های در فوق موارد همه و است ه ها شب با
مجموعه های و نهادها توسط ICT فناوری های است. شده گرفته کار
و رصد این دلیل م شوند. تحلیل و رصد دقیق طور به دنیا در مختلف
سرمایه گذاری، بخش مختلف، متولیان دقیق برنامه ریزی لزوم پایش
در است. کاربران و بازار نیاز ، پژوهش مؤسسات اه، دانش صنعت،
و پیشرفت مسیر از دقیق شناسایی تا جهان سنگین رقابت عرصه
ساخت. مهیا را موفقیت توان نم باشد، داشته وجود فناوری ها رد روی
به ویژه ای توجه که م کنیم اشاره مؤسسه و نهاد چند به ادامه در
را مسأله این باید نیز ما کارشناسان و متخصصان دارند. مباحث این
انتخاب کشور، سیاست های تنظیم ضمن بتوان تا دهند قرار توجه مورد
و کارآفرین ایجاد و فناورانه اقتصادی، موفقیت های برای الزم مسیر

ساخت. فراهم را نوآوری

مؤسسه منظر از (ICT) فناوری های دسته بندی
ETSI اروپایی استاندارد

دنبال دقت به را ICT فناوری های همیشه سازی استاندارد مؤسسات
برای کنند. تهیه را الزم استانداردهای آنها برای بتوانند تا م کنند
از کل تقسیم بندی ی ETSI اروپایی استاندارد مؤسسه نمونه

ایمن امنیت، حوزه، ١٠ شامل که دارند ICT فناورانه حوزه های
سامانه های نقل، و حمل چیزها، اتصال اری، هم قابلیت ، عموم
اداره و خانه و ICT با بهتر زندگ محتوا، انتقال ه ها، شب بی سیم،
مورد ۶٠ با تقسیم بندی ی مورد ده این ذیل در م شوند. شامل را

.(١۴ ل (ش است شده معرف نیز فناوری

ETSI استاندارد مؤسسه نگاه از ICT فناوری حوزه های تقسیم بندی ل١۴: ش  

گارتنر مؤسسه منظر از ICT فناوری های دسته بندی
زیاد دقت با که است غیرانتفاع مؤسسه ی گارتنر مؤسسه
اطالعات این و م  کند تحلیل و پایش را ICT حوزه فناوری های
تحلیل ی م فروشد. شرکت ها و سرمایه گذاران به را ارزشمند
چرخه نام به م کند ارائه ICT فناوری های رشد روند از کل ساالنه
مشاهده ل ش این در که همانطور .(١۵ ل (ش گارتنر هایپ فناوری
تولید و ساخت تا توسعه و تحقیق ابداع، زمان از فناوری ها م شود،
متخصصان و ران پژوهش و م شوند معرف نمودار این روی بر

تکامل چرخه در آنها ورود یا خورد بر نحوه که یرند ب تصمیم م توانند
تکامل از بخش کدام به ورود به عالقه مند و باشد ونه چ فناوری ها
فناوری های پیشرفت رویه م توان ١۶ ل ش در هستند. فناوری ی
مرحله چه در فناوری کدام که نمایید مشاهده را ٢٠١٧ سال برای ICT

دارد. قرار رشدی و تکامل

فناوری ها رشد روند معرف در گارتنر چر خه های :١۵ ل ش  

 ٢٠١٧ سال برای فناوری ها رشد روند معرف در گارتنر چرخه های :١۶ ل ش
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ثبت تحلیل منظر از ICT فناوری های دسته بندی
اختراعات

اکثر که دارند وجود دنیا در زیر شرح به جهان اختراعات ثبت اداره پن
م گردند. ضبط و ثبت اداره پن این در جهان موجود ابداعات

اروپایی اختراعات ثبت اداره . ١
ژاپن اختراعات ثبت اداره . ٢

ا امری اختراعات ثبت اداره . ٣
کره اختراعات ثبت اداره . ۴

چین اختراعات ثبت اداره . ۵
رویه ها بررس برای خوبی بسیار منبع اختراعات ثبت اداره پن این
که چرا است. ICT فناوری های خصوصاً فناوری ها، رشد و روال و
را ران پژوهش و شرکت ها ICT فناوری اقتصاد حوزه در شدید رقابت
اداره پن این در را ابداعات کل ترین تا جزئ ترین از است نموده وادار
کنند. استفاده ابداعات این اقتصادی مزایای از بتوانند تا نمایند ثبت
طبقه بندی زیر شرح به را ICT فناوری های ژاپن اختراعات ثبت اداره

است. نموده
1. High speed network

2. Mobile communication

3. Security

4. Sensor and device network

5. High speed computing

6. Large-capacity and high speed storage

7. Large-capacity information analysis

8. Cognition and meaning understanding

9. Human interface

10. Imaging and sound technology

11. Information communication device

12. Electronic measurement

اداره پن در اختراعات ثبت در گرفته صورت مطالعات اساس بر
سوئد، آلمان، تایوان، چین، کره، ژاپن، ا، امری کشورهای مطرح،
در که هستند اختراع ثبت دارای کشورهای صدر در کانادا و فرانسه
مرتبط ICT فناوری های و کاری های زمینه از بعض ١٧ ل ش

فناوری های است. شده مشخص کشورها این کاری تجربه با
، پزش فناوری ، اپتی ، ترونی ال ماشین های نظیر مختلف
پوشش، و سط تصویر، و صوت نقل، و حمل ، زیست فناوری
و مبلمان کنترل، ، شیم مهندس عمران، مهندس ، لجستی
متالوروژی، نانو، فناوری های پلیمرها، ، ماشین ابزاراالت بازی ها،
فناوری با مرتبط فناوری های رئوس در داروسازی ، ارگانی شیم
ل (ش باشد حوزه این ران پژوهش توجه مود م تواند که است ICT
مشترک مشارکت های نظر از اختراع ثبت صاحب کشورهای .(١٨
فناوری های مرتبط پتنت های حوزه در بین الملل مشارکت های ه شب
ندارد ه شب این در اه جای ایران متأسفانه که داده اند یل تش را ICT

.(١٩ ل (ش

ICT مطرح فناوری های در اختراع ثبت صاحب و برتر کشور ٩ :١٧ ل ش  

مختلف برتر فناوری ٢۵ میان در ICT با مرتبط فناوری های :١٨ ل ش  

فناوری های  مرتبط پتنت های حوزه در بین الملل مشارکت های ه شب :١٩ ل ش
مختلف برتر فناوری ٢۵ میان در ICT
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٢٠١۵ سال در کلیدی کشورهای در تحقیق و توسعه هزینه به اگر
ا امری که درحال م یابیم. دست جالبی اطالعات به کنیم توجه
تحقیق و توسعه زمینه در ساالنه دالری میلیارد ۴٠٠ هزینه چین و
به نسبت را ر پژوهش تعداد بیشترین اسرائیل و کره کرده اند، هزینه
ثبت هزینه میزان همچنین .(٢٠ ل (ش دارند خود شاغل جمعیت
است. توجه قابل اختراعات ثبت زمینه در پیشرو کشورهای اختراع
در م توان نیز را آنها علم انتشارت به ارجاعات بیشترین با اقتصادها
منبع ی عنوان به ما کشور دهد م نشان که کرد مشاهده ٢١ ل ش
خود ران پژوهش انرژی و عمر دادن هدر مشغول عمال مقاله، تکثیر

جهان ران پژوهش ارجاع مورد که م کند تولید مقاالت زیرا است،
ندارند. چندان علم ارزش و نیست

پیشرو کشورهای در ران پژوهش تعداد و پژوهش سرمایه گذاری میزان :٢٠ ل ش  

آنها علم انتشارت به ارجاعات بیشترین با اقتصادها :٢١ ل ش  
یت مال زمینه در تحقیق و توسعه برتر شرکت ٢٠٠٠ جهان در
ثبت اداره پن در تجاری عالمت و صنعت طراح اختراع، ثبت
در جهان اختراعات اکثر صاحب که دارند وجود معنوی یت مال
ونه چ که م دهد نشان این و هستند دنیا اختراع ثبت اداره پن

اقتصادی رشد و نوآوری اختیار پرتوان صورت به قدرتمند شرکت های
نقل، و حمل تجهیزات ، ترونی ال و کامپیوتر گرفته اند. دست در را
و مهم حوزه پن شیمایی صنایع ، ترونی ال تجهیزات ماشین سازی،

.(٢٢ ل (ش است شرکت ٢٠٠٠ این توجه مورد

طراح  اختراع، ثبت یت مال زمینه در تحقیق و توسعه برتر شرکت ٢٠٠٠ :٢٢ ل ش
معنوی یت مال ثبت اداره پن در تجاری عالمت و صنعت

از خانواده هر برای ICT حوزه برتر کشورهای میانگین طور به
برای مبل این و کرده اند سرمایه گذاری دالر میلیون ١١ مبل پتنت ها
اختراعات ثبت در تخصص است. بوده دالر میلیون ٣٣ اسراییل ها
افزایش درصد ۵٠ از بیش چین در و برابر دو از بیشتر هند در ICT

کره و ژاپن آلمان، چین، کشورهای در تولیدی صنایع است. یافته
م دهند. انجام را توسعه و تحقیق در کار و کسب از درصد ٨۵ از بیش
فناوری های در ابداعات درصد ٨٠ تا ٧٠ بین ا آمری و کره ژاپن، چین،
و فناورانه مشخصه های بین جالب رابطه هستند. مال را ICT

در توسعه و تحقیق زمینه در جهان برتر سرمایه گزاران برای صنعت
توسعه و تحقیق در صنعت و فناوری که است شده مشخص ٢٣ ل ش
است برتر صنعت پشتیبان پیشرو فناوری (یعن هستند آیینه همانند

بالعکس). و

برتر  سرمایه گزاران برای صنعت و فناورانه مشخصه های بین جالب رابطه :٢٣ ل ش
توسعه و تحقیق زمینه در جهان
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نتیجه گیری
ریاض آموزش کیفیت ،١٠٨ رتبه ایران آموزش سیستم کل کیفیت

نظر از و ٩۴ رتبه اختراع و ابداع ظرفیت ،۴۴ رتبه ایران در علوم و
است. دارا را کشور ١۴٣ میان از ١٠۵ رتبه ایران اختراعات ثبت
ندارد، وجود میانبری دانش، شدن جهان مسیر در که بدانیم باید
استفاده بشری تجربیات از کرد، تعامل جهان با اندیشید، جهان باید
گرفت. کار به را دانش محل فرهنگ بر منطبق و محل و کرد
انگیزه و دانش بنیان شرکت های از گرفته صورت خوب حمایت های
وجود ول دارد وجود حوزه این در کار برای کشوری ارشد مدیران
شرکت های از حمایت حوزه در موازی یا متول چندگانه سازمان های
میزان از دقیق تحلیل عدم و انات ام دادن هدر و کشور در دانش بنیان
شرکت های کالفگ و فرآیندها پیچیدگ ، متول نهادهای پیشرفت
واقعاً است. شده پیچیده ای و غامض مسأله فعالیت، برای دانش بنیان
کشور در جهان مقیاس در و واقع نوآوری و اختراع ثبت میزان چه
تولید، در شایان خروج چه حوزه این مل برنامه متول دارد؟ وجود
شده حساب حمایت میزان چه است؟ داشته اشتغال و صادرات ساخت،
بنیادین تحول چه است؟ گرفته صورت اختراع ثبت سپس و ابداع از
نمود برای حرفه ای و فن مراکز و اه ها دانش پرورش، و آموزش در
فارغ التحصیل هزار ۵٠ به نزدی داده ایم؟ انجام نوآوری و خالقیت
رها حال چه به را آنها و کرده ایم تربیت چه برای را کشور در دکتری
مقاالت کننده تولید یا نوآور؟ خالق؟ آموخته ایم؟ چه آنها به کرده ایم؟!
فقط ایران بنیان دانش شرکت های اکثر چرا بی ارجاع!! و بی خواننده
مسأله این اگر و م کنند؟ کپی برداری خارج شرکت های نمونه از
شرکت های چرا بپذیریم، رشد حال در کشور ی برای را کپی برداری
خود از خالقیت جهان بازارهای کسب برای و ادامه در دانش بنیان
ارائه به که هستند موفق آنهایی فقط متأسفانه چرا و نم دهند؟ بروز
.( س تپ کاال، دیج اسنپ، بازار، کافه (نظیر م پردازند سرویس
بازار وارد خود برنوآوری های مبتن دانش بنیان، شرکت (درصد) چند
به را مصطف دالری هزار ۵٠٠ جایزه اعطای شده اند؟ کار و کسب
در آنها دانش و زندگ که غرب در کرده تحصیل مسلمان دانشمندان
نکته م کند؟ ایجاد ایرانیان ذهن در معنایی چه م شود هزینه آنجا
حرفه ای نوآوری خاطر به صرفاً را جایزه این ما که است این جالب
است این دریغ و بی شمار! مقاالت تولید نه و م کنیم اعطا آنها به
نیز جایزه ای چنین دهم ی کشور داخل نوآور ران پژوهش برای که

در کشور بیماری و آفت درمان از بخش م رسد نظر به نداریم.
دادن نخست اولویت ، جهان تعامل با بتوان را فناورانه پیشرفت مسیر
و ریشه ای توجه صنعت، و تولید محرکه عنوان به اختراع و ابداع به
نیروی آموزش پیشرو، فناوری عنوان به ICT فناوری های به واقع
تحقیق سرمایه گذاری، هدفمند، صورت به آنها کارگیری به و انسان
به دادن اولویت اختراع، ثبت و فکری یت مال ، (R& D) توسعه و

اساس بازنگری ساخت، و تولید در مل فرهنگ ایجاد تولید، و ساخت
در اه ها دانش و حرفه ای و فن مراکز پرورش، و آموزش مأموریت در
به کامپیوتر و ریاض علوم جدی ورود لزوم نوآوری، و خالقیت ایجاد
مؤسسات از گسترده ای ه شب مدیریت و ایجاد کاربرد، و ICT حوزه

کرد. حل پیشرو صنایع ایجاد نوآور،
زمینه در سطرها این نگارنده و سخنران تخصص به عنایت با
اطالعات فناوری حوزه در کنون حرفه ای کاری زمینه و ریاض علوم
آینده نوین فناوری های ویم ب م توانم قطعیت و جرات به ارتباطات، و
حوزه سایر در کامپیوتر و ریاض علوم متنوع کاربردهای به مبرم نیاز
، بلوک زنجیره های ، مصنوع هوش گسترده بحث اکنون هم دارند.
رو این از است. گردیده اضافه مباحث سایر به نیز غیره و رمزها ارز
هوشمندانه ورود با تا دارند عهده بر خطیری وظیفه حوزه این استادان
ایجاد انگیزه، ایجاد ، ریاض علوم گسترش زمینه فناورانه، حوزه های به
خود برای را سرمایه و ثروت تولید و کشور الت مش رف ، شغل زمینه

آرزوها. به رسیدن و موفقیت امید به سازند. فراهم آیندگان و
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ایران آینده و میرزاخان مریم
منصوری∗ رضا
(١٣٩۶ آبان ماه ٣٠ شریف، صنعت اه دانش در میرزاخان مریم بزرگداشت همایش در شده ایراد (سخنران

فراهم ان ام که رم متش میرزاخان خانوادۀ و شریف اه دانش از
عال آموزش در خودم سالۀ ۵ تقریباً تجربۀ جم این در من تا کردند

کنم. بیان مراسم این با متناسب را
ایران در شد، متولد ایران در ، جهان ریاضیدان ، خان میرزا مریم

زندگ ا درامری شد، برجسته ریاضیدان ا امری در دید، خوب آموزش
خودش اجدادی فرهنگ به و ایران به هیچ گاه و ماند ایران اما کرد
و داشت ایران در ریشه او نداشت. کار ان ام ایران در و نکرد، پشت
این نکند م دانیم؟ قدر را ریشه این ما آیا اما کرد. حفظ را ریشه این
تاریخ که کشوری است. بی ریشه بی تاریخ کشور کنیم؟ نه را ریشه
بسازد؛ نم تواند را خود آیندۀ نشناسد، را خود ریشۀ و نداند، را خود

م سازند! برایش ران دی
خواهیم ما آیا است. تاریخ در بزرگ امتحان آستانۀ در ما ایران
نه ما دارد. تاریخ سال ٣٠٠٠ ایران بسازیم؟ را خود آیندۀ توانست
امپراتوری چندین ه بل کردیم تأسیس را جهان امپراتوری اولین تنها
اکنون اسالم. از بعد چه و اسالم از قبل چه سرگذاشته ایم، پشت را
مهم ری بازی به ایران قاجار، دوران در تاریخ حضیض از پس نیز،
در را خود سازندۀ نقش باید هنوز البته که است شده تبدیل منطقه در
عظمت که م بینیم را دوران کمتر حال، هر در بدهد. نشان جهان
در اما، اکنون باشد؛ همراه علم ان نخب حضور و برکشیدن با ایران
است؛ پذیر تصور پایدار علم با فقط پایدار قدرت مدرن، پیچیدۀ جهان

ن! نامم اجتماع فرایندهای در ان نخب جذب بدون پایدار علم و
هجری ٣۵٠ سال حدود از هستیم؟ پایدار علم دنبال به ما آیا
از دوران کردند؛ ومت ح ایران بر بودند، مذهب شیع که بویه، آل
رقابت به هم تر کوچ دربارهای همزمان و افتاد راه به آزاداندیش
نام های آزاداندیش این نتیجۀ پرداختند. فلسفه و علم از حمایت در
فارابی، م درخشند: جهان تفکر و علم تاریخ در که است بسیاری
اسالم طالیی دوران این ر. دی بسیاری و بیرون و ابن سینا ، خوارزم
ومت ح که نهاده اند نام اسالم روشنگری دورۀ جهان فرزانگان را
تأسیس امپراتوری آل بویه است. بوده کننده تعیین آن در ایران شیع
اینکه گذاشتند؛ جای به ایران تاریخ در بی بدیل نمونه ای اما نکردند
علم و خالقیت در نخب کشورداری، در نخب بر عالوه ایرانیان،

دادند. نشان خود از نیز

آن از پس سال سیصد حدود نباشد؟ چنین این ایران آیندۀ چرا
جغرافیایی عظمت دوباره که داریم را صفوی شیع ومت ح دوران
از جزم تر خردگرایی و علم زمینۀ در اما کرد احیا کمابیش را ایران
صفوی دربار بزرگان که نیست بی جهت کرد. عمل سلجوق دوران
دوربین اولین گالیله از پس سال ۵٠ غربی ران گردش که هنگام
کردند، درک را آن نه و کردند توجه آن به نه آوردند ایران به را نجوم
انحطاط ماند. دور کامل صورت به نوین خرد و علم غافلۀ از ایران و
شده شروع سلجوقیان جزم اندیش سایۀ در که بود مدت ها ما علم
دوران سه از ی هیچ در نبود. چشم انداز در آن از رهایی و بود
نتوانست ایران صفویه و سلجوقیان و ساسانیان دین ومت های ح
یادگار به جهان علم تاریخ در سهم آل بویه، آزاد اندیش دوران همانند
در خودمان سهم از که هنگام باشد عبرت ما برای باید این ذارد. ب
و علم در پایدار دوران فقدان نگران باید م کنیم؛ صحبت دنیا علم
شده هم پیچیده تر بسیار لحاظ این از جدید دنیای باشیم. خردگرایی

است.
باشند. داشته پایدار علم که ساخت خواهند کسان را ایران آیندۀ
خواهد خودش که است مدرنیت نوع به گذار دوران در ما ایران
خودمان را آینده مصمم ایم ما که دارد این از ایت ح شواهد ساخت.
بسپاریم. ران دی به را آینده مان ساختن کار این نیست قرار و بسازیم
نشده ایم؛ خارج خود خردگریزی دوران سایۀ از هنوز تالش این در اما
گریزی خرد در که بویه آل خردگرایی در نه را اسالم طالیی دوران
و مدرن جهان درک به موفق هنوز و م پنداریم؛ بویه ای پسا‐آل
همین م کنیم. زندگ تاریخ در هنوز و نشده ایم؛ آن سازوکارهای
هم را تروریست لفظ م نامند. «مداخله گر» را ما ران دی که است
نیستیم! «تروریست» م دانیم که ما کرد. درک بافتار همین در باید
همین در را تناقض این تروریست؟ ما اما است ارجو پی «داعش»
نکرده ایم. درک را مدرن دنیای زبان هنوز ما کرد. درک باید چارچوب
سودای که حاال و سال، هشتصد از پس تاریخ ایم بیدارشدگان ما

زندگ دنیا این در مستقل ایده هایی با م خواهیم یا داریم امپراتوری
اجتماع و ژئوپلیتی چالش های جنگ به منسوخ مفاهیم با کنیم،

و جدیت و صداقت نم دهد! جواب این م رویم. محیط زیست و
نباید را آنها اما باارزش اند بسیار مفاهیم که البته گذشتگ جان از
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گنجاند! پیش سال هشتصد اجتماع مصداق های و مفاهیم بافتار در
امروزه ما م دهد. جواب حدودی تا فقط ارزش ها از برداشت نوع این
ارزش ها همین مدیون را خودمان امنیت و منطقه در ایران اقتدار
را ما راه ادامۀ نم تواند تنهایی به ارزش ها این اما بی تردید! هستیم؛
بیاورد. ارمغان به رفاه و عزت و امنیت و کند تضمین جهت همین در
درک این کنیم. درک را مدرن دنیای مفاهیم و زبان باید ما
ما غافلیم. آنها از که است آن زیرساخت های و آزاداندیش نیازمند
سر در را اسالم طالیی دوران احیای اسالم جمهوری در اکنون
انگان بی بویه؟ آل یا صفویه، سلجوقیان، دوران؟ کدام م پرورانیم.
صدر از بی تأمل، خودمان ها، برخ م نامند. جیش الصفوی را ما سپاه
وی ال از م کنند؛ صحبت و ال عنوان به آل بویه پسا دوران یا اسالم
در ما نیست. خبری آورد پدید را اسالم طالیی دوران که اما آل بویه
متوجه اما م کنیم، صحبت آزاداندیش کرس های از اه هایمان دانش

یعن کرده ایم؛ «سنگ» تهران ها قول به را آزاداندیش کار که نیستیم
برابر سال ۴٠ بربندد! رخت جامعه از آزاداندیش که کرده ایم کاری
نهادهای ایجاد در حرکت است. آل بویه ومت ح دوران سوم ی
است. بوده بی نظیر مقیاس هر در سال ها این در ایران در مدرن علم
دوران در دارد. منافات آزاداندیش با آنها مبنایی سازوکارهای اما
مدرسه های ساخت آن دنبال به و نظامیه ها، ساخت با هم آل بویه پسا
همزمان اما شد، ساخته فراوان علم اصطالح به نهادهای بی شمار،
اسالم، طالیی دوران تفکر بانیان و شد تعطیل بنیان در آزاداندیش
م کنیم، افتخار آنها به جهان احساسات همراه از ناگزیر امروزه که
بر و شد، قلمداد الصریح» فر «ال آنها نوشته های و شدند، تلق کافر

باشند. برحذر آنها آموزش از که شد اعالم واجب شیخ االسالم ها
دارد زیادی شباهت هم ساله ۴٠ دوران این در ما اه سازی دانش
را آزاداندیش معن ما آل بویه. از پس مدرسه سازی اوج دوران به
ما م فهمیم. اخالق قید در را علم نخب ما داده ایم. دست از
در اگر او م بینیم. ظاهری هنجارهای قید در را میرزاخان مریم
م کرد؛ پیدا ل مش اه دانش استخدام در بی ش بود مانده ایران
به را او نه و کنیم تربیت جهان ریاضیدان او از م توانستیم نه
چون پرداختیم، او بزرگداشت به سرناچاری از ما م گرفتیم. کار
کتمان را آن نم شد ر دی که شدند واقف چنان او بزرگ به ران دی
تهیۀ برای اما کرده ایم فراهم را شدن و بودن متعبد اسباب ما کرد؛
ران دی برداشته ایم؛ را گام ترین کوچ کشور در خالقیت رشد اسباب
م کنند. فراهم را بزرگ اسباب همین و ما جوانان وفایی ش راه
او و کردند، فراهم ران دی هم را میرزاخان مریم بزرگ اسباب
مشابه و او ما نم خواهیم. بزرگ را او مشابه و او ما شد. بزرگ

مذهب از خاص قرائت ی که م خواهیم ظواهری قید در را او
قیود تحت تنها را تفکر نوع هر سلجوقیان که همان گونه م خواهد،
صفویه که همانگونه و م کردند، تحمل سنت اهل مذهب چهار
محل ما نهادهای نم خواستند. و نم پنداشتند بزرگ را مالصدرا

اردستان و مالصدرا صفوی شیخ االسالم های اگر نیست. خردگرایی
ما کردند تبعید و نکردند تحمل بودند نهاده آزاداندیش در گام که را
مهاجرت هم آنها و نم کنیم تحمل را بسیاری مریم های همه ساله هم

م کنند.
است. فرهنگ ن ناهم فقط نه و چندگن شرایط در ما ایران
تالطم پر دنیای در هم زمان است. زمانبر فرهنگ چندگن این رف
که اسالم صدر مانند نه است؛ اهمیت پر بسیار کنون تحرک پر و
اما نسبی. تحرک در ما و بودند تاریخ قعر در و خواب در شرق و غرب
قبل ‐ دریابیم را این زودتر هرچه باید است. بی  بدیل دنیا امروز تحرک
دولت های ، کنون شرایط در کنند. ترسیم را ما آیندۀ ران دی اینکه از
مرکزهای در آن انعکاس و فرهنگ ساختار در چندگن این دلیل به ما
ندارند. را ایران ماندگاری برای اساس نیازهای به توجه توان قدرت
در و است بیرون حدی تا جدال این از خوشبختانه ما دفاع بخش
طور به کشور بخش این است. بوده موفق تاکنون کشور امنیت حفظ

علم و اقتصادی و سیاس ان نخب فقط و است زیادی فشار زیر قط
جنگ در فشار نوع از ر دی فشار این بشتابند. یاری اش به م توانند
بخش این گذاشت نباید است. ین تر سهم بسیار نیست. تحمیل
و فرهنگ چندگن چالش های دلیل به ما، سالۀ ۴٠ تاریخ در موفق
جز چاره ای هیچ فشارها این رف بپاشد. درون از قدرت، مرکزهای
ما تاریخ غفلت همان این و ندارد مدرن آزاداندیش و خردگرایی
احتیاج چندگن این رف م شود. زده دامن آن به متأسفانه که است
دفاع آزاداندیش این از توان حد در که نهادهایی تنها دارد. زمان به

خصوص بخش م کنند درک استخوان و پوست با را آن و م کنند
موضوع و باشیم تاریخ شرایط متوجه باید ما ما. دفاع نهاد و است
همین در علوم وزارت کرس بودن خال ماه سه از بیش کنیم. درک را

است. اجتماع اجتناب ناپذیر چالش همین بیانگر اخیر ماه های
ایرانیان ما وفایی ش داد نشان خود زندگ در میرزاخان مریم
م تواند ایران زن داد نشان خود زندگ در میرزاخان است. ن مم
زن متأسفانه ما فره جامعۀ از بخش باشد. انسان چیز هر از قبل
مرد اول را مرد هم ما زنان نتیجه در انسان؛ بعد م بیند زن اول را
آموخت خواهد ما به خالقیت و خرد به توجه انسان. بعد و م بینند
قرآن از ر م زن. نه و مرد نه باشند انسان اول ما زن و مرد که
متمایز مالئک از را انسان که است فکر، یعن کلمه، که نیاموخته ایم
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انسان وشیم ب کند. سقوط مالئک حد در انسان که نخواهیم م کند.
دوران جنسیت. از مستقل بیندیشد مرد، چه زن چه باشد، انسان ایران
آمده سر به کامل انسان تربیت برای اجتماع برنامه ریزی و فردیت
اشتباه این شده. فروکاهیده مالئک به که کامل انسان هم آن است؛
جمهوری در خودمان برنامه ریزی های با ما نیم. ب درک را تاریخ
تربیت بر اصرار از نامنظور» «نتایج که باشیم شده متوجه باید اسالم

است. بوده فاجعه بار چقدر کامل انسان

ایران تاریخ در عطف نقطۀ البد میرزاخان مریم استاد مورد
ما علم نظام بدهد نشان توانست خود بزرگ با او شد. خواهد
او بودن زن است. طبیع که تاریخ از عقب فقط نه است، معیوب
و وفایی ش به او نیازهای و انسان، تعریف در که داد نشان ما به
را محیط میرود انتظار مطلوب جامعۀ از م کنیم. اشتباه خالقیت،
و بیانیه ها به نم توان را آرامش کند. بخش آرامش انسان ها برای
حس باید است انسان نیاز اولین که آرامش فروکاهید. بخشنامه ها
نیستند کامل بله انسانند. باشند جوان که این از قبل آنها بشود.
اینکه از قبل باشند کامل نم خواهند و ندارند بودن کامل ادعای و
کشور علم بخش ناآرام اند. آنها باشند. داشته آرامش و باشند آرام
بخش در ما البته، نیست. بی تقصیر جوانان بودن ناآرام این در هم
آرام فضایی به نیاز اجتماع جوانب همه وی پاسخ نم توانیم علم
و فرهنگ چندگن جو این در نم توانیم ما باشیم. جوانان برای
انتظاری دولت فرهنگ و اقتصادی بخش های از قدرت چالش های
همراه م توانند کشور بخش دو من دید از باشیم. داشته این از بیش
خالقیت جویای جوانان برای آرامتری محیط وشند ب اهیان دانش با

. خصوص بخش و دفاع بخش آورند: پدید آرامش و

کلمه و شعار در نم توان که دارد واقع نیازهای دفاع بخش
اخالق موعظه های با نم توان هم را بخش این کرد. خالصه اش

ما اهیان دانش م خواهد. نتیجه دفاع بخش نگه داشت. راض
دفاع نیازهای رف از روشنفکری توهمات تأثیر تحت گاه متأسفانه

از ابتدایی بسیار درک تاکنون اما خصوص بخش م زنند. سرباز
شده خالصه ساختمان سازی در کمابیش که داشته علم از حمایت
است. نیازمند دو هر بخش دو این هوشیاری به اکنون ما ایران است.
واقف خود تاریخ نقش به بخش دو هر این که امیدوارم بسیار من
اهیان دانش ما کنند. یاری مهم تاریخ گردنۀ این در را ایران و شوند
نقش اکنون باید هم اه دانش باشیم. خود تاریخ نقش متوجه باید هم
و یرد ب عهده به اجتماع پیچیدگ های این در را خود بودن مرج
آرام، محیط به احتیاج اه دانش جوانان و اه دانش درآید. به توهم از
به روزها این چیز هر از بیش باید ما دارند. صل اندیش و خردگرا،
وفایی ش برای بیشتر چه هر را شرایط وشیم ب و وبیم، ب صل طبل

نیم. ب فراهم جوانانمان خالقیت
خطابش پروفسور انۀ بی لفظ با که است آن از بزرگتر میرزاخان
یادآور را اسالم آموزه ای ما به خود مرگ با میرزاخان کنیم.
از بیش اسالم جمهوری در ایرانیان ما است الزم اینکه شد؛

صل و آرامش و وفایی ش برای خود انسان نیازهای به چیز هر
نه و اوست تفکر در چیز هر از بیش انسان انسانیتِ بپردازیم.

نخب که است خالقیت بروز و تفکر ان ام این او! ظواهر در
م تواند آورد پدید جوانانش برای آرامش که هم جامعه ای م آفریند.
بیافریند. مطلوب آینده ای و باشد امیدوار پایدار توسعۀ و پایدار علم به

شریف صنعت اه دانش ∗
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انتحال! ستایش در
علم غفلت یا دستبرد

صال مصلحیان∗ محمد
(١٣٩۶ آبان ماه ١٧ مشهد، فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش در شده ایراد سخنران (خالصه

ول م شود، نوشته بار ی مقاله يا کتاب ی که گفته اند همیشه
نوشت. درست و دقیق را آن باید پس شود؛ خوانده بارها است ن مم
حول ر پرسش و اوانه کنج نگاه با مقاله ی نگارش برای ایده یافتن
یا مقاالت نقادانه مطالعه طریق از خود که م افتد اتفاق مسأله ی
بر (مبتن تفکر با همراه خوب ران پژوهش سخنران های در شرکت
فرد که آنجا و ایده، داشتن بدون م آید. حاصل ( کاف اطالعات
دست شغل ارتقا یا مادی منفعت به زحمت، بدون و آسان م خواهد
کتابی یا مقاله شخص اگر آورد. م روی فکری دستبرد به بعضاً یابد،
کند، استفاده تغییر) بدون یا تغییر (با ران دی آثار از آن در و منتشر را
را آنها یا نماید، اجتناب صریح و دقیق ل ش به منابع به اشاره از اما
داده انجام ناصواب عمل نماید، قلمداد خود شخص تفکرات حاصل

م گویند. فکری دستبرد یا انتحال آن به که است
از: عبارتند انتحال مصادیق مهمترین

مقاالت از بخش هایی تغییر) بدون یا تغییر (با کپی‐پیست •
و کاف شرح بدون افراد ر دی یا خود) از (دستبرد خود قبل

دقیق. ارجاع
خود. نام به ران دی آثار ترجمه •

شرکت ها و مؤسسات یا افراد ر دی داده های و ال اش از استفاده •
. مراج دقیق ذکر بدون و اجازه بدون تغییر) بدون یا تغییر (با
نام صریح ذکر بدون مقاله، در ران دی ایده های از استفاده •

ایده. صاحب

(و نمایند بیان خود واژگان با را نظرشان مورد مطالب باید نویسندگان
جایی از آنها اگر دهند). بهبود را خود انگلیس زبان است، الزم اگر
البته دهند. دقیق ارجاع آن به باید م گیرند، قرض را ران دی عبارات

ندارند. ارجاع به نیاز عام شده شناخته حقایق
نیست این انتحال از اجتناب که معتقدند صاحب نظران از بسیاری
ه بل باشیم، داده انجام کامل و صحیح به صورت را ارجاعات همه که
و جالب، نوآوری)، (دارای اصیل مقاالت نگارش با انتحال از اجتناب

م پذیرد. صورت آثارمان کیفیت افزایش راستای در مهم
متفاوت توانائ هایشان و استعدادها م کنند. فرق هم با آدم ها
باشند. نقاش یا موسیق دان داشت انتظار همه از نم توان است.
برای جسمشان حت باشند. نوآور و خالق داوینچ یا بتهون مثل

روحشان. به رسد چه باشد نشده ساخته است ن مم کار این
ساده. شغل ی نه است حرفه ی بودن اه دانش علم هیأت
عضو دو. هر یا و خوب، محقق ی یا باشد، خوب معلم ی باید او
سه در مثال که این باشد؛ داشته (کارراهه) برنامه باید علم هیئت
که این داشت. خواهد دستاوردی چه و کند چه م خواهد آینده سال
محقق که آدم بر فشار تحقیق. یا تدریس کجاست: در تواناییش
ارتحال واق در و انتحال به منجر م تواند کردن، تحقیق برای نیست

باشد. توانشان در که بخواهیم چیزی آدم ها از شود. او شخصیت
است: مشاهده قابل زیر لینک در ارتحال متعدد نمونه های
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