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 به نام علمسوءتفاهمي 

  وگو با دكتر رضا منصوريگفت

  صنعتي شريفدانشگاه 
  و
  ملي ايرانرصدخانه 

  كاوه فيض اللهي

  

  

  الگوي جهاني ارتباط دانشگاه با دولت از نظر وابستگي مالي چگونه است؟  -

اما در آمريكا از قديم خصوصي  .اندهاي خصوصي چندان موفق نبودهو دانشگاه اندها عمدتا دولتيدر اروپا دانشگاه
با اين حال موقوفه . بسياري از آنها به نام بنيانگذارشان هستند. هاپكينز، مثل هاروارد، استانفورد و جانز اندبوده

  . ارتباط تنگاتنگي هم با بخش صنعت دارند كه عمدتا خصوصي و كمتر دولتي است. زياد دارند

  ها اصال بودجه دولتي ندارند؟پس يعني اين دانشگاه -

گيرند و با يك هيات اي شكل مينامهاساس وصيتبر . نه بسياري از آنها مثل استانفورد كال يك موقوفه هستند
 ، اماشونداز بودجه دولتي اداره ميمستقيما ها دانشگاهبا وجود اينكه اروپا اين طور نيست و . شوندامنا اداره مي

هاي اروپا از قرن نوزدهم دانشگاه. تعريف شده استاين استقالل از قرن نوزدهم ديگر خوش. استقالل دارند
  . شدنداداره مي، دانشمند آلماني، (A.von Humboldt)همه بر اساس اصول فون هومبولت كمابيش 

  چطور ممكن است دانشگاهي از دولت پول بگيرد و در عين حال استقالل داشته باشد؟

علم در مفهوم . تواند در مسائل علمي دخالت كندبر اساس قانون دولت نمي. شودامكانش به راحتي فراهم مي
اين سنت در قرن نوزدهم . سال طول كشيد تا در اروپا تبديل به يك سنت شود 300تا  250ود جديد خ

  . به وجود آمد (scientific community)علمي  اجتماعبندي شد و مفاهيمي همچون  فرم
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پس رئيس دانشگاه را هم من دهم را مي تواند بگويد حاال كه من بودجهيعني دولت نمي -
  كنم؟ وب ميمنص

اينكه علم چيست، علم . شود چيز ديگريك چيز است و اداره دانشگاه و مفهوم علمي كه در آن متبلور مي رئيس
رئيس دانشگاه هم از درون همين . كندو مانند اينها را دانشگاه تعيين ميشود خوب چگونه از علم بد تفكيك مي

اي به نام سنا يا ها پيكرهبعضي از دانشگاهدر . تواند تحميل شودشود و از بيرون نمياجتماع علمي انتخاب مي
دهند كه آن شخص آنها به كسي كه بايد رئيس را انتخاب كند پيشنهاد ميهمان شوراي دانشگاه وجود دارد كه 

كنند و ها هم خودشان انتخاب ميدر بعضي از دانشگاه. در انگلستان ممكن است ملكه يا پادشاه باشدبراي مثال 
رئيس دانشگاه هم هركس كه باشد بايد در چارچوبي كه موجود است عمل . اي نداردداخلهترين مدولت كوچك

  . كند

  . اي وجود نداردرفتهظاهرا براي اصطالح اجتماع علمي تعريف روشن و شسته -

  . كنندشناسان علم درباره آن تحقيق ميبله اين مبحثي است كه بيشتر جامعه

عضوي از شخصي مانند آقاي عميد زنجاني برد كه توان پي چگونه ميخوب با اين حساب  -
  اجتماع علمي است يا خير؟

بنابراين دانشمندان رشته حقوق . براي مثال رشته ايشان حقوق است. كنداين را خود اجتماع علمي تعيين مي
عناي اين پذيرش هم به م. در ايران و جهان بايد اين شخص را به عنوان عضوي از زيرمجموعه خودشان بپذيرند

بايد در مجامع علمي شركت داشته باشد؛ از او براي سخنراني دعوت شود؛ ديگران . داشتن كارت عضويت نيست
اينها عواملي . در مجالتي كه متعلق به همان اجتماع علمي است مقاله چاپ كندرا براي سخنراني دعوت كند؛ 

هست يا خير و اينكه در آن اجتماع تا چه  كنند آيا يك فرد عضوي از جامعه علمي موردنظريين ميعهستن كه ت
نويسد و در يكي دو دانشجويي كه چند مقاله مي. اعتبار علمي درجات مختلف دارد. حد از اعتبار برخوردار است

شود اما اين فقط آغاز كار است و او بايد در مسير كسب اعتبار گام كند وارد اين اجتماع ميهمايش شركت مي
براي مثال من اعتبارم را از . گيرد نه از دانشگاهنين فردي اعتبارش را از اجتماع علمي ميچ. به گام پيش برود

به عبارت . امدهم و اين اعتباري است كه از اجتماع علمي گرفتهگيرم بلكه به آن اعتبار ميدانشگاه شريف نمي
به تناسب . فروشمتبار را به دانشگاه ميگيرم و آنگاه اين اعدانان ايران و جهان اعتبار ميديگر از اجتماع فيزيك

هايم را تصويب كند يا امكانات بيشتري در يا پروژهاعتبارم انتظار دارم دانشگاه حقوق بيشتري به من بدهد 
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بايد از اجتماع علمي اعتبار كسب كند اما  (scientist)دانشگر : بستان دوطرفه استاين يك بده. اختيارم بگذارد
اين يك پديده اجتماعي . اش در آن متناسب با اعتبارش استاش كه امتيازاتبا محل استخدام قراردادي هم دارد

بنابراين بايد ديد آقاي عميد زنجاني به عنوان يك . شودمنحصر به فرد است و در جاي ديگري مشاهده نمي
اين اعتبار چيزي . ر استدان و نه به عنوان يك روحاني تا چه حد از اعتبار نزد اجتماع مربوطه برخورداحقوق

متاسفانه در ايران ما اين . نيست كه بتوان آن را از روحاني بودن، ارتشي بودن يا سياستمدار بودن تامين كرد
در ايران . اما در كشورهاي صنعتي اين تفكيك كامال مشخص است. شناسيمتمايزها را خيلي به رسميت نمي

  . شودهاي آن دارد زده ميد است و جوانههنوز اجتماع علمي نداريم اما در شرف ايجا

به نظر . گيري اجتماع علمي باشدد منسجم و پيوسته علم يكي از داليل اصلي شكلششايد ر -
- روند مدتي در اين اجتماع علمي سر ميرسد دانشجوياني كه براي تحصيل به خارج ميمي

رچه و به همين دليل وقتي اي هستند در متني يكپاهاي پراكندهاما بيشتر شبيه نقطه. كنند
كنند ــ اجتماع كوچكي كه بتواند از طريق گردند همزباني براي خود پيدا نميبه ايران باز مي

ها بيشتر موضوع همايش. وگو داشته باشد يا همايشي برگزار كنديك ژورنال در خود گفت
وي آفات شناسي كسي كه ركلي و كمتر اختصاصي است و براي مثال در يك همايش زيست

- پرتقال كاركرده وجه اشتراك چنداني ميان خود و پژوهشگر ديگري كه موضوع كارش انگل

  . كندآال است پيدا نميهاي قزل

  . شوند و در داخل كشور هم اجتماع علمي وجود ندارد كه به آن بپيوندندبله از اجتماع علمي دنيا منفك مي

  شود؟اين ارتباط چرا قطع مي -

كنند از دانشمندان ديگر جهان كه به ايران بيايند نويسند، دعوت نميكنند، مقاله نميركت نميها شدر كنفرانس
  . و در يك كالم حضور ندارند

بگيرد و چند مقاله و شركت در كنفرانس داشته  PhDهاي جهان اگر كسي در يكي از دانشگاه -
  ج شده است؟باشد اما بعد از آن بنشيند و هيچ كاري نكند از اجتماع علمي خار

كند و متاسفانه اكثريت دانشگاهيان ما از حداكثر معلمي است كه در جايي تدريس مي. قطعا خارج شده است
  . اين دست هستند
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  شود؟هاي ما از كجا ناشي مياين ضعف استادان دانشگاه -

نامم آنچه من دانش ميعلوم ديني و علم، ما ميان در ايران . گردداين به تصور ما از علم بازمي. خيلي ساده است
همان علم مدرن  (science)هاست و منظور از علم مجموعه دانسته (knowledge)دانش . كنيمتفكيك نمي

البته آن . سينا و ابوريحان و ديگران نمايندگان آن بودندسال پيش در ايران بود و ابن 200نه علمي كه تا  ،است
و علوم ديني آن است كه در ايران ما ميان علم سنتي، علم مدرن مشكل . هم علم است اما نه از جنس علم مدرن
است يعني براي آنكه  مكتوباتعلوم ديني تا حدود زيادي مبتني بر . دانيمتمايزي قائل نيستيم و همه را علم مي

 شود باكه در جامعه مطرح ميرا مسائلي  بكوشدو  تعداد محدودي كتاب را بشناسدايد كسي عالم ديني باشد ب
آمده  ها شود آن را با اصولي كه در آن كتابيعني وقتي از فقيهي سوالي پرسيده مي. شرايط روز تطبيق دهد

علم مدرن يك . اما علم جديد اصال اين طور نيست. دهدكند و با در نظر گرفتن شرايط روز حكم ميمقايسه مي
علوم ديني اين طور . آيدرد به وجود ميچيزي نيست كه از پيش موجود باشد بلكه دائم دا. پديده جوشان است

  !ماهيتاً تفاوت دارنداين دو با هم . علوم ديني موجود است و فقط كسي بايد برود آنها را ياد بگيرد. نيست

  توان از اصطالح دانشمند استفاده كرد؟آيا در مورد عالم ديني مي -

يك آدم خيلي شود؛ گر و روحاني متبلور ميتركيبي از دانشرود در ذهن ايراني وقتي لفظ دانشمند به كار مي
. نيست scientistاين ... كند و كند، با كسي شوخي نميرود، آهسته صحبت ميمتين و باوقار كه آهسته راه مي

scientist دانشگر كسي است كه حرفه. مثل تاجرمثل يك نجار، . آوردكسي است كه يك حرفه را به ذهن مي -

 25تواند جوان دانشگر مي. اش ندارداين ربطي به حرفه.باشد م نيست نمونة اخالق الزدانشگر . اش دانش است
گويند اينكه مي. خيلي هم سرزنده و شاداب است. اي باشد كه دكترايش را گرفته و مشغول تحقيق است ساله

آورد اما در اي است كه چيزي را به وجود ميخالصه آنكه علم حرفه. دانشمندان جوان بيشتر شبيه شوخي است
  . آيد و همه چيز از پيش موجود استدر آنجا چيزي به وجود نمي. علوم ديني اينطور نيست

نوشت كه وقتي پرسشي در  ها افزاري حاوي اطالعات آن كتابدر اين صورت شايد بتوان نرم -
  . شود بتواند پاسخ را از درون منابع استخراج كندآن مطرح مي

هاي ديني يا اصول نوعي فلسفه مبتني بر گزاره كالم بايد گفتالبته در مورد . استچون محدود و ثابت . كمابيش
خيلي منعطف نيست در آنجا فكر تا حدودي شناور است اما باز هم از آنجا كه اصول دين ثابت است، . دين است

اما . مسائل روز استماند بعضي تغييرات زاييده آنچه مي. و از اين گذشته عمده كارها در گذشته انجام شده است
در سال پيش بسيار متفاوت است زيرا به هرحال فلسفه  400فلسفه امروز با فلسفه . كنددرمورد فلسفه فرق مي
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روحانيت نوعي منش و سبك زندگي . كنداين درمورد كالم صدق نمي. ارتباط با علم و از جنس علم جديد است
. رودرود و هرگز به دانشگاه نميرا به حوزه علميه ميونيد ذهن فرا علما ترجمه ك scientistsدر ايران اگر . است

اي وجود ندارد كه اين معنا را با اين در فارسي كلمهدر دانشگاه است اما  scientistدانند كه جاي در دنيا همه مي
  .شفافيت برساند

  ست كه اين فقط يك سوءتفاهم زباني است؟نيمنظورتان اين حتما  -

من بعد از چهار سال كه در دولت بودم . مساله فرهنگ و بسيار هم عميق است. ه واژگان نيستنه اين فقط مسال
-از اول انقالب داشتيم مي. توانيم يك كار علمي جدي در ايران انجام بدهيمبا خودم فكر كردم كه چرا ما نمي

كردم كه علت اين تعجب مي. افتادگفتيم كه بودجه پژوهشي بايد افزايش پيدا كند اما هرگز چنين اتفاقي نمي
مديران ما در تك بعد متوجه شدم كه تكآيا مثال تقصير بخش كارشناسي سازمان مديريت است؟ . چيست

اين درمورد آقاي . دارندمبهمي از علم جمهور كشور اصال درك يعني رئيسترين سطح سطوح مختلف تا عالي
  . كرد ، صدق ميدگرچه دانشگاهي هم بودن هم، خاتمي و معاونان ايشان

رتبه هرگز درك درمورد بحث محيط زيست هم همواره همينطور بوده است و مسئوالن عالي -
هاي يك كتاب درسي عمومي محيط زيست درستي از اين رشته حتي در سطح سرفصل

در حالي كه وجود معاونتي براي محيط زيست در دولت اين حداقل شناخت از . اندنداشته
  . كندايجاب مي طرف رئيس جمهور را

همه رسند، ميدرمورد علم و توسعه علمي گيري ديدم كه وقتي به آخرين مراحل تصميمت من به وضوح در دول
- و كتاب مي نشينند مياي عدهاينكه ني است؛ به خاطر آن است كه تصورشان از علم همان علوم دي. زنندجا مي

، نه از اين طريق رشد شودنه به اين طريق آموزش داده ميعلم . متوجه نيستند كه اين اصال علم نيست! خوانند
و اصال متوجه نيستند كه دارند تصميم . اش كتاب و كتابخانه استكند و نه اينكه اصال ويژگي اصليپيدا مي

  . گيرندغلطي براي علم مي

آن ها روي مفهوم علم و بدفهمي هايتان و هم در سخنرانيهاي اخير هم در كتابشما در سال -
نژاد در سفر استاني اخيرش به خراسان آقاي دكتر احمدي. ايددر ايران تاكيد بسياري داشته

هاي بادي بر پاك بودن و تجديدپذير بودن انرژي باد تاكيد شمالي هنگام افتتاح پروژه نيروگاه
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هاي شمالي را نيز اين در حالي است كه چندي پيش مجوز احداث پتروشيمي در استان. كرد
  شود؟اين تناقض چگونه توجيه مي. ر كردصاد

هنگام افتتاح . زنند كه فقط همانجا هم كاربرد دارداشخاص سياسي به داليل سياسي حرفي را در جايي مي
ها فقط در زمان اين حرف. گوينداندازي پتروشيمي از مزاياي آن سخن مينيروگاه بادي از مزاياي باد و هنگام راه

ها و عدم درك اهميت بخشي از آن هم واقعا ممكن است به دليل ناآشنايي با واقعيت. و مكان خاص مصرف دارد
. آيد، مشكلي پيش نميگويند اين همه درخت اينجاست حاال چند تا هم قطع شودبا خودشان مي. موضوع باشد

اند شتهدرخت هم نكا. داند قطع درخت چه معنايي داردكسي كه ارتباطات درون طبيعت را درك نكند نمي
صرف داشتن دكترا و نوشتن چند مقاله هم به معناي ان . درك علم پيچيده است. كندبدانند چقدر كند رشد مي

اين تا حدود زيادي به خاطر آن است كه ما هنوز يك كار علمي مستقل در . توان علم را درك كردنيست كه مي
حل مساله چيز ديگري . علمي را پيش برده باشيم منظورم آن است كه بخشي از يك كار. ايمايران انجام نداده

يك معضل درون  لاما هرگز براي ح اي هم بنويسيم،ا حل كنيم و مقالهاي ربنشينيم مساله است ممكن. است
ريزي نكرديم كه آدم استخدام كنيم، بودجه برنامهشناسي باشد خواه كشاورزي يا غيره ــ ــ خواه كيهانكشور 

. افتددانيم علم چگونه اتفاق ميما نمي. ايمما هرگز اين كار را نكرده. سال نتيجه بگيريم 10مثال بگذاريم و بعد از 
اي را حل هزار مهندس و دانشمند بيايند مساله 10تاكنون يك پروژه يك ميليارد دالري نداشتيم كه در آن مثال 

اصال درك اين موضوع . اندهزينه كرده LHCژه ميليارد دالر براي پرو 10ها كنيم چرا اروپاييما درك نمي. كنند
زنيم و از كنيم و ميانبر مياند و نهايتا آنكه ما بعدا زرنگي ميكنيم ديوانهفكر مي. مقدور نيستما براي 

اند و سال پيش به فكر ايجاد چنين مركزي افتاده 50چگونه است كه آنها . كنيمدستاوردهاي آنها استفاده مي
ها براي پروژه تلسكوپ فضايي چرا آمريكايي ؟اندسال پيش شروع به كار كرده 20اند و از فتهبرايش بودجه گر

در اروپا اكنون يك ميليارد دالر دارد صرف ساخت يك تلسكوپ ؟ اندميليارد دالر هزينه كرده 5هابل بيش از 
صوري نداريم كه چرا آنها اين ترين تما كوچك. شودمتر هزينه مي 50حدود  آينة اولية چند تكهزميني با قطر 
در ايران تصور ما از علم ساختماني به نام دانشگاه و . كنند و حتي آمادگي درك آن را هم نداريمكارها را مي

  . دهندهاي آن درس مياستخدام تعدادي استاد است كه در كالس

آنها تعدادي دهيم تا از ميان ما به دانشجويان درس مي. رسداين يك دور باطل به نظر مي -
  . كنيماستاد شوند و به دانشجويان ديگر درس بدهند و مدام اين چرخه را تكرار مي

  . كنداي است كه مطمئنا مهمل ايجاد مياين چرخه
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  اين بيشتر از آنكه شبيه دانشگاه باشد شبيه حوزه علميه نيست؟ -

 كنيم اماگرچه به صراحت بيان نمي. دانيمعلم را همان علوم ديني مياساسا چون همانطور كه گفتم ما . چرا
دهند و در حوزه كه فيزيك تدريس كنيم كه تفاوت اينها در آن است كه مثال كتاب فيزيك درس ميخيال مي

تلقي از نياز استاد  و اما روش درس دادن، تلقي ما از علم، تلقي ما از دانشجو، تلقي ما از رفتار دانشجو. شودنمي
  .موجود در حوزه علميه است، كه برمبناي مفهوم ديگري از علم بنا شده است ن تلقي، همادر دانشگاه

   .هاي ايران هم برگرفته از همين نگاه باشدنويسي در دانشگاهشايد بتوان گفت كه رواج جزوه -

علم يك متن . ها نوشته شده و فقط بايد آن را آموزش دادكنيم علم چيزي است كه در كتابما تصور مي. قطعا
حداكثر ما به جاي آنكه توليدكننده علم باشيم . ت كه بتوان آن را به شكل جزوه يا كتاب دست به دست كردنيس

  . كاسب علم هستيم

  به نظر شما ريشه اين بدفهمي علم در ايران كجاست؟ -

. ردربياوريمما هرگز قبول نكرديم كه در اروپا اتفاق مهمي افتاده و ما بايد از آن س. از روز اول همينطور بوده است
حكمت «مقدمه كتاب زنم مثالي كه هميشه مي. اگر دوران قاجار و مشروطه را در نظر بگيريد وحشتناك است

اند ــ و منظورش دكارت است ــ كساني بودهنويسد بله در اروپا است كه مترجم آن در ابتداي كتاب مي» ناصري
. سال گذشته است 100از اين ماجرا فقط . ورشيد هستندنور در برابر خاي كمستارهكه در مقابل فيلسوفان ما 

ما آنقدر جلو هستيم كه اروپاييان به اين زودي به ما كردند يعني در آن زمان حتي فرهيختگان ما تصور مي
 كمابيش دارلفنون با اين تصور آغاز به كار كرد و در مورد دانشگاه تهران و دانشگاه شريف هم. نخواهند رسيد
سنگ بناي علم در ايران اينطور گذاشته شد و ما هرگز كنجكاوي نكرديم كه بفهميم در اروپا . تهمينطور اس

و كارخانه  ما حداكثر به خاطر نياز به تربيت مهندسي كه براي ما جاده و پل بسازد. واقعا چه اتفاقي افتاده است
از دربار ناصرالدين شاه تلگراف . ستاسناد مربوطه همه موجود ا. ايمتن به ايجاد دانشگاه داشته تاسيس كند،

زدند به مخبرالسلطنه در برلن كه مهندس پل نداريم و شما دو نفر مهندس بياوريد كه در اينجا براي ما مهندس 
. و براي اين كار به او مراجعه كردم نويسد مغازه زيمنس كنار خانه من بودمخبرالسلطنه هم مي. تربيت كنند

صديق . شوددرست مشابه همين تلگراف از طرف تيمورتاش به عيسي صديق زده مي درمورد دانشگاه تهران هم
در اين نامه نوشته شده كه ما پول نداريم از خارج معلم . بود) كلتك(تكنولوژي كاليفرنيا در آن زمان در انستيتو 

دانشجو تربيت كند  بياوريم، شما ببينيد اگر ما بخواهيم يك يونيورسيتي تاسيس كنيم كه در طب و جاده شوسه
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معلوم است كه با اين سنگ بناي كج به . اصال انگيزه تاسيس دانشگاه تهران همين بود. چه چيزهايي الزم است
  . در اساسنامه دانشگاه صنعتي شريف آمده كه دانشجو تربيت كند براي ذوب آهن اصفهان. كجا خواهيم رسيد

شود كه ايران دانشجو به اروپا هم گفته مي هاي دو كشور ايران و ژاپن در اعزامدرمورد تفاوت -
ها و براي درك هاي فني و براي رفع نيازهاي داخل اما ژاپن در همه رشتهفقط در رشته

  .كردتحوالتي كه در اروپا در جريان بود دانشجو اعزام مي

هدف ما از انجام  مان از قبل فكر نكرديم كهما در تاسيس هيچ كدام از نهادهاي آموزشي. اين يك واقعيت است
كه هنوز هم به شكل يك رغبت عمومي  براي پزشك يا مهندسجز يك نياز روزمره و كاربردي . اين كار چيست

اش بوديم آموزشكده بود نه آنچه ما در ايران از ابتدا به دنبال. ها در فرهنگ ما باقي مانده استبه اين رشته
  . دانشگاه

  .دولت ريشه داشته استپس اين برداشت از ابتدا در ساختار  -

هايي كه آمدند و به اين فكر جديد نزديك شدند نمونه. و كسان ديگري هم نبودند كه طور ديگري فكر كنندبله 
  . و خواستند در دل دانشگاهي كه تاسيس شده بود تحولي ايجاد كنند، از دانشگاه بيرون شدند

  ممكن است مثال بزنيد؟ -

حسابي سناتور . به كشور خدمت كرداو البته كه . رويدادهاي اطراف او است ودكتر حسابي  پديدة اشبله نمونه
بينيم هاي نخست پس از انقالب صحبت كردن درباره او در حد كفر بود اما اكنون ميانتصابي شاه بود و در سال

ه واقعا ك ويدكتر خمس :دو نفر ديگر هم بودنددر همان دوره . تمام كشور تبديل شده است (idol)بت كه به 
و از فيزيك و گير شد  اش گوشهدر خانهحسابي و ديگران به قدري آزارش دادند كه دان درجه يكي بود و فيزيك
. سال پيش حتي در مراسم بزرگداشت خودش هم شركت نكرد به قدري تلخ بود كه چهار. دان بيزار بودفيزيك

غفاري با لويي . كندست و در آمريكا زندگي ميساله و بازنشسته ناسا ا 101دكتر غفاري هم كه اكنون ديگري 
زماني . ايداست و احتماال شما اسمش را هم نشنيدهو از بنيانگذاران ناسا دوبروي، اينشتين و اپنهايمر كار كرده 

  . اي دست خالي بازگشت و بي هيچ نتيجه اش نكردندتحملدر دانشگاه تهران  ،به ايران آمد
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  چرا؟ -

ن اجتماع علمي كه ما نداريم تا نسبت به اين مسائل واكنش نشان دهد و درنتيجه گردد به همااين بازمي
يعني وقتي . كنند و دانشگاهيان هم اشتباهات فاحش مي انداند و جاي دانشمندان نشستهسياسيون كشور آمده

نگويند كه از حل بايد سكوت كنند و دانان گويد فالني دانشمند خوبي بوده، فيزيكجمهور يا وزير علوم ميرئيس
  . يك معادله ساده عاجز بوده است

رسد مفهوم علم با تكنولوژي در ايران به شدت خلط شده و بسياري از گاهي به نظر مي -
كنند منظورشان دقيقا مقامات سياسي كشور وقتي درباره علم و اهميت آن صحبت مي

  . تكنولوژي است

تا حدود زيادي تقصير ما دانشگاهيان است كه نتوانستيم اين دانند و اين مفهوم هيچ كدام از اين دو را نمي
اما اكنون . سال براي اين كار وقت داشتيم 70كم در دانشگاه تهران دست. مفاهيم را به جامعه منتقل كنيم

اين . دايي در دانشگاه استصكند اين مساله را درك كند و اين شايد به خاطر چندسياستمدار ما هم سعي نمي
هر چيزي را به نام باب شده كه خيص در سياستمداران ما وجود ندارد و متاسفانه به قدري عوامفريبي قدرت تش

  . كنندبه مردم غالب مي فناوريعلم و 

اي براي كسب هاي دولتي و صداوسيما علم وسيلههمواره شاهد آن هستيم كه در رسانه -
ي كشور از وظايف دولت به هايي علمشود و جهت دادن به پژوهشثروت و قدرت معرفي مي

  آيا شما با اين برداشت از علم موافقيد؟. آيدشمار مي

  . آورد اما فقط اين نيستشكي نيست كه علم با خودش ثروت و قدرت مي

تعريف كالسيك روشي است براي كشف قوانين حاكم بر جهان و شناخت علم در بله اما  -
رسد در ايران با اين حال به نظر مي. آورديمبيني علمي هم به همراه جهان، ناگزير يك جهان

- را از جاي ديگري تامين مي مانبينيجهانبيني نداريم و شود ما نيازي به اين جهانتصور مي

اي است علم خوب در ايران وسيله. شودبه اين ترتيب نوعي گزينش روي علم اعمال مي. كنيم
  . براي كسب قدرت و ثروت
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اين دست آورد و بيني مياين ديدگاه مبتني بر چه نوع ديدگاهي است، علم با خودش يك جهانمهم نيست كه 
اي مشغول كار علمي شوند، چه با هدف توليد ثروت، چه با هدف توليد قدرت يا با وقتي عده. من و شما نيست

نگي نيست كه در غرب اين فرهنگ هم الزاما همان فره. آوردهر هدف ديگري، اين علم همراه خود فرهنگي مي
اين . شوداي ازدرون آن حاصل ميشود و ملغمهبلكه با فرهنگ داخلي عجين مي. يا مثال در ژاپن حاكم است

. خواهيم بدون آنكه بدانيم علم چيستمشكل اينجاست كه ما قدرت و ثروت را مي. دست هيچ كس نيست
-گويند خودمان ميمي. خواهند بدانند علم چيستخواهند اما نميمتوجه هستيد؟ اينجا همه قدرت و ثروت مي

ها از آقاي در همه دوره. اندها كمي جديدتر شدهكرد فقط كتابسينا هم ميهمان كاري است كه ابن. دانيم
سال ديگر قدرت علمي چندم در دنيا  5شود كه ما مثال تا شد و مينژاد گفته ميرفسنجاني تا آقاي احمدي

  . اين دروغ نيست بلكه اشتباه است. زدها را ميمين حرفشاه هم ه. خواهيم شد

  

  هاي داخل كشور از وظايف دولت است؟آيا جهت دادن به پژوهش -

گذاري براي علم الزم سياست. طلبدعلم هم مانند هر كار اجتماعي جديد در دنياي جديد سياست مي. قطعا
گذاري دوره تعطيل شد و اكنون بحث سياست كه در هر سه گذاري داشتيمسه دوره سياست تاكنونما . است

هايي داشته باشند كه گذاريها ممكن است براي خودشان سياستبعضي دانشگاه. علمي در كشور ما تعطيل است
- مي. آيدشان برنميدرمورد آن چند دانشگاه بزرگ هم به علت كمبود بودجه كار چنداني از دست. معموال ندارند

اما در سطح ملي كشور بايد برنامه . كنندهاي شخصي تعريف ميكه براي خودشان پروژهبعضي از استادان ماند 
بودجه ما به هرحال محدود است و با توجه به . خواهد حركت كندداشته باشد كه تعيين كند به چه سمتي مي

سال  20برسيم و  خواهيمسال بعد به كجا مي 10بايد برنامه داشته باشيم كه  فناوريماندگي ما در علم و عقب
  . بعد به كجا

گذار تصميم بگيرد گذاري ما تاكنون، فرض بفرماييد سياستبا توجه به سيستم سياست -
نظر شما درباره اين نوع اعمال نفوذ . هاي بنيادي را به كلي از بودجه محروم كندپژوهش

  دولتي چيست؟ 

زيرا به هر حال خودش را . سياستي استبهتر از بي به شرط آنكه استمرار داشته باشد، سياست غلطحتي 
اما بعد ازچند سال خود به . بدون ترديد اشتباه بزرگي است بنياديهاي بودجه ندادن به پژوهش. كندتصحيح مي



 

١١  www.rmansouri.ir 

از اين گذشته توجه داشته . هستيم و فناوريسياستي در زمينه علم ما اكنون در شرايط بي. شودخود تصحيح مي
استمرار . فعال بود، اما در اجرا ضعف داشت 1380تا  1369اي علمي كشور از سال هباشيد كه شوراي پژوهش

پژوهشگران ما در حال حاضر . سازد كه در اجرا يا كدام بخش ديگر ضعيف استدر سياست يك كشور را آگاه مي
هايي ه انگيزهكارهاي انفرادي گاهي ب. دانند چه كاري قرار است انجام بدهنداند چون نميو افسرده بالتكليف

به اين شيوه امكان اداره كشور در بخش . نيستشود اما برنامه منسجمي و پايداري مانند ارتقاي شغلي انجام مي
  . علم وجود ندارد

دهد كه كشورهاي توليدكننده علم در يكي دو نگاهي به جغرافياي علم در جهان نشان مي -
ن اروپاست و اروپاييان آن را با خود به زادگاه علم مدر. اندقرن گذشته تقريبا ثابت بوده

بقيه مناطق جهان از آفريقا . اندآمريكاي شمالي، استراليا، آفريقاي جنوبي و اسرائيل برده
در اين ميان به ندرت . گرفته تا آسيا و آمريكاي جنوبي سهم قابل توجهي در علم ندارند

بينيم كه رها كند و امسال مي كشوري مانند ژاپن توانسته است خود را از اين سرنوشت شوم
آنها براي ورود به اين جغرافيا . از جوايز علمي نوبل را از آن خود كرده است ينزديك به نيم

  ايم؟اند كه ما نتوانستهچه كرده

اگر ملتي بخواهد راهش را . ايماند بپيوندند به دنياي پيشرفته و ما نخواستهترين چيز آن است كه خواستهمهم
كشور در حال توسعه فقط چند تا مثل هند، چين،  180از محموع بيش از . البته ساده نيست. كندمي هم پيدا

. زنندبقيه با وجود تمام ادعاها همچنان دارند درجا مي. اند تا حدي خودشان را رها كنندبرزيل و كره توانسته
فرهنگ خودمان آنقدر غني است  نيمكميما ادعا اما . سال پيش تالش كرده است 100ژاپن به طور مستمر از 

- نمي. خواهيمما هنوز هم نمي. گيريمبا اين طرزفكر معلوم است كه ياد نمي. اصال احتياجي به غرب نداريمكه 

براي رسيدن به اين وضعيت چه گويم ايران بايد مثل غرب شود اما آيا نبايد ببينيم غرب چگونه غرب شد؟ 
شان هم گاهي شان بيشتر است، حتي روحانيتشان بيشتر است، علمروتشان بيشتر است، ثاند؟ قدرتكرده
  . تر از ماستقوي

 ترمفصلتر و روزتر و هم بهتر و متنوععات مختلف ديني هم گستردهوهايشان در موضنوشته -
  . از ماست
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عنوان مجله علمي  1800كتابخانه آنها . هم بودندر كردم و همراه ما كساني از حوزه بار از واتيكان ديدامن يك
همراه ما قبول كرد . شوددر همين جاست كه براي تمام دنيا مبلغ مذهبي تربيت مي. المللي را مشترك استبين

  . توان يافتكه حتي يك عنوان از اين مجالت را در حوزه علميه نمي

 كره را يزي براي توسعه علمي كشور بوديد آيا مثالآل اگر شما مسئول برنامهدر شرايط ايده -
اي را در كرديد؟ چه برنامهگذاري كالن از پايه شروع ميداديد يا با يك سرمايهالگو قرار مي

  دانيد؟اين شرايط مناسب مي

با بررسي شكل توسعه در كشورهاي . ضرورتي ندارد كه حتما از يك مدل مثل كره يا ژاپن يا برزيل استفاده كنيم
در دوره آقاي خاتمي طرحي ارائه كرديم كه مورد . راي ايران طراحي كردتوان مدلي اختصاصا بمختلف دنيا مي

يك ايران  در ما فكر كرده بوديم كه. موافقت اوليه ايشان قرار گرفت اما در نهايت به كميسيون رفت و اجرا نشد
يفيت همه سرمايه كافي هم وجود ندارد كه ك. دهنددانشگاه نمونه نداريم كه بقيه آن را الگوي خودشان قرار 

ساخت . خواستيم يك دانشگاه بسازيم كه در جهان اسالم مدل باشدمي. ها را به طور همزمان باال ببريمدانشگاه
يك دانشگاه جديد هم فكر خوبي نبود چون تجربه نشان داده است كه دانشگاه جديد هم بعد از مدتي مانند 

ساله تبديل به يك  10هاي موجود را در يك دوره نشگاهبرنامه اين بود كه يكي از دا. شودهاي ديگر ميدانشگاه
پذير هاي ديگر هم امكانداد كه انجام آن درمورد دانشگاهموفقيت ما در اين كار نشان مي. كنيم معياردانشگاه 

  . است

  اي داشتيد؟كدام دانشگاه را انتخاب كرده بوديد و دقيقا چه برنامه -

يا منطقه ويژه علم در » انديشگاه«اين طرح با نام . دهداجازه اين كار را ميكرديم دانشگاه شيراز را چون فكر مي
دانشگاه شيراز يك استخوانبندي قوي . اين طرح در نهايت بايگاني شد و هرگز به اجرا درنيامد. شيراز مطرح شد

خود شيراز د و پذيري الزم براي بازگشت و رشد مجدد را دارانعطاف. محل نشده استضاز قديم داشته و خيلي م
تحقيقاتي جديد  يهاهاي موجود يك سري هستهخواستيم در برابر دانشكدهمي. هم شهر فرهنگ و هنر است

هنوز هم فكر . كردندكردند و آن دانشكده را در خودشان جذب ميها رشد ميبه مرور اين هسته. ايجاد كنيم
  . كنم ايجاد يك دانشگاه مدل الزم استمي

كنم تا حدود زيادي اجتماع علمي جهاني برخي موانع وجود دارد كه فكر مي براي پيوستن به -
ازجمله اين موانع . شودهاي دولتي مربوط ميبه طور مستقيم يا غيرمستقيم به محدوديت
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المللي و دعوت از هاي بينهاي شركت دانشگاهيان ايراني در همايشتوان به دشواريمي
كردن اينترنت و كندي غيرعادي آن در ايران و عدم تسلط بر مهمانان خارجي به ايران، فيلتر 

  . زبان انگليسي به عنوان زبان جهاني و زبان علم اشاره كرد

فيلترينگ در . مثال نقض هركدام از اينها در جايي از دنيا وجود دارد. ها را خيلي قبول ندارممن اين محدوديت
ترين عاملي كه به نظر من مهم. زنندبدتر از ما حرف مي چين بسيار شديد است و انگليسي را هم خيلي بد و

اگر برخي افراد خاص را كنار بگذاريم، هيات . ها هستيمكند خود ما هيات علمي دانشگاهمحدوديت ايجاد مي
آموزشي كه . رفتارش شبيه مانع استاز آنجا كه از علم به مفهوم مدرن آن شناخت ندارد، در مجموع  ما علمي

متوجه نيستيم كه رشد ما در رشد . كننددهيم طوري است كه اجازه رشد پيدا نميه به دانشجويان ميدر دانشگا
اساسا دوره پسادكتري با همين هدف به وجود آمده . افتداين اتفاقي است كه در علم دنيا دارد مي. دانشجو است

به نظر من . كنداي شركت ميپروژه آيد درگرفت به عنوان دانشجو يا نيروي ارزان مي PhDپس از آنكه . است
از اين ضعف يا . كندكنيم و دولت هم استقبال ميهاي اصلي را خود ما دانشگاهيان داريم ايجاد ميمحدوديت

درست است كه اكنون . كندكند زيرا به اين ترتيب بسيار كمتر هزينه ميسوءاستفاده مياي ما روش غيرحرفه
ما خودمان  ل كمتر بودكه مشكتا همين سه يا چهار سال پيش حتي ر شده اما تگرفتن ويزا و هزينه سفر سخت

اما در . كرديمرفتيم آنطور كه بايد استفاده نمييا اگر مي. المللي اكراه داشتيمهاي بيناز رفتن به كنفرانس
هايشان را سهاي كوچكي كه در آن استاد و دانشجو فعال هستند به هر طريقي كه ممكن باشد هم كنفرانهسته
  . كنندهايشان را دعوت ميروند و هم از خارج مهمانمي

موافقيد كه براي كنيد؟ آيا درمورد توسعه تحصيالت تكميلي در داخل كشور چه فكر مي -
ها و جلوگيري از ضررهاي احتمالي ديگر سروته دوره دكترا را همين جا هم كاهش هزينه

  بياوريم؟

و از وقتي كه به وزارتخانه رفتم عمال اعزام را تعطيل . امت مخالف اعزام بودهمن هميشه موافق ماندن و به شد
قرار بود در ازاي تعطيل اعزام، بودجه مربوط به آن كه بسيار كالن بود، . اما اين فقط بخشي از برنامه ما بود. كردم

ج همان پول را بدهيم يعني به جاي آنكه پول بدهيم دانشجو برود خار. صرف تحصيالت تكميلي در داخل شود
اما اين اتفاق هرگز نيفتاد جز همان فرصت پژوهشي كه به دانشجويان دوره دكتري . استاد از خارج بيايد ايران

قرار بود تعداد اين دانشجويان . هايش را تكميل كنددر يك دانشگاه معتبر پژوهشماه  9تا  6دهد اجازه مي
توان آنها را نه يك بار بلكه به دفعات حتي مي. ه كمتر هم شده استنفر برسد كه متاسفان 800اضافه شود و به 
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توان تجربه نشان داده كه اعزام كار اشتباهي است و با همان بودجه مي. اين راهي است كه ما بايد برويم. فرستاد
  . ميزان مشاركت را خيلي بيشتر افزايش داد

  ياز كشور است؟آيا افزايش تعداد دانشجويان تا اين حد واقعا مورد ن -

ثبت نام . ايم بدون آنكه به كيفيت توجه كافي كنيم و اين اشتباه استبله ما عمال مبنا را بر افزايش گذاشته
هاي رويه شعبهاند خيلي در كشور رايج شده و افزايش بيكردن و مدرك دادن به كساني كه چيزي ياد نگرفته

  . دانشگاه آزاد هم كه مزيد بر علت شده است

هاي دولتي در رابطه با هاي گذشته به دفعات شاهد مانورهاي تبليغاتي و بزرگنماييسالدر  -
هايي از دانشمندان بومي كه بيش از همه ايم؛ موفقيتدستاوردهاي علمي كشور بوده

نمونه معروف و البته بدنام آنها كشف دارويي براي . دانشمندان بومي را شگفت زده كرده است
تر اي از آن در ژورنالي ديده شد، نه يك امتياز انحصاري براي توليد و مهمالهايدز بود كه نه مق

از همه آنكه هرگز كسي خود اين دارو را هم نديده است و اكنون در سكوت خبري مطلق به 
  . بردسر مي

  . اي است براي ايجاد غرور كاذبشيوه. گرددافتادگي ما بازمياينها به عقده عقب

  توانيم؟نمي» توانيممي ما«آيا با شعار  -

اند ديگر شويم و مردم از بس كه اخبار كاذب شنيدهاي افسرده مي تنها دستاوردش آن است كه به مرور جامعه! نه
شود مردم متوجه نشوند كه كار علمي كاري دشوار و درازمدت است و باعث مي. هيچ چيز را باور نخواهند كرد

نبايد اين تصور در مردم ايجاد شود كه . بتوانند علم را اندكي به پيش ببرند ها كار كنند تاپژوهشگران بايد سال
  . البداهه هر روز يك كشف علمي جديد كردتوان فيمي

  آيا در علم راه ميانبر وجود دارد؟ -

دانش  توان از دستاوردهاي ديگران و ازمي. ها را بايد ايجاد كردراه. در علم شاهراه داريم اما راه ميانبر نداريم
توان هميشه نمي. ما بايد خودمان هم مولد باشيم. بشري استفاده كرد اما اين علم نيست، استفاده از علم است

هاي متعددي را در دوران جنگ و پس از آن نمونه. كننده بود و اين مصرف را هميشه ارزان تمام كردمصرف
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 300اگر فكر كنيم دانشمندان . ي را به دست آوريمتر از معمول دانشايم بسيار پرهزينهداشتيم كه ناگزير شده
شبه خودمان را به آنها برسانيم، توانيم يكهاي ميانبر را بلد نبودند و ما هر وقت بخواهيم ميسال گذشته راه

تاكنون بشر هر . شناسي حل كنيمخواهيم مساله انرژي تاريك را در كيهانفرض كنيد مي. سخت در اشتباهيم
هاي فني و كاربردي ــ اما در مورد دانش. اينجا راه ميانبري وجود ندارد. ه ذهنش رسيده رفته استراهي را كه ب

مثال نحوه ساخت موشك ــ سه راه بيشتر وجود ندارد؛ يا بايد آن را بخريم، يا بايد خودمان به آن برسيم يا اگر 
  .توانيم آن را بدزديمفروشند و خودمان هم نميبه ما نمي

هاي اخير روي علم بومي و با وجود اين در سال. كه علم يك فرهنگ جهاني است دانيدمي -
  آيا چنين مفهومي معتبر است؟. سازي علم تاكيد بسياري شده استبومي

-شناسي علم دادم هم گفتم كه به نظر من علم بومي كامال بياي كه سال گذشته به همايش جامعهدر مقاله

دانند چه مخصوصا در مالزي كساني اين بحث را مطرح كردند اما يا آنها نميدر كشورهاي اسالمي و . معناست
ما دانش بومي داريم همانطور كه گياهان بومي داريم يا . آوريمشان درست سر درنميگويند يا ما از حرفمي

به  ممكن است روش رسيدن. شوداما علم يك پديده اجتماعي و چيزي است كه توليد مي. معرفت بومي داريم
  . اما وقتي توليد شد ديگر جهاني است. آن علم در ژاپن با آمريكا تفاوت داشته باشد

هايش را آيا امكان دارد كه بتوان از بدنه جهاني علم كه هر دانشمندي از هر جاي جهان يافته -
چين كرد؟ به اين معني بعضي را پسنديد و قبول كرد و بعضي كند، دستبه آن اضافه مي

  ؟ديگر را نه

گوييم چون ارتباطي به بينش هاي فيزيك ميبراي مثال درمورد دانش. درمورد دانش چرا اما درمورد علم نه
  . شودها وارد آن ميپذيريم زيرا بعضي بينششناسي بعضي را نميپذيريم اما درمورد جامعهندارند همه را مي

كرديد بگوييم ذرات براي مثال در همين فيزيك كه اشاره . منظور من خط قرمزها است -
پذيريم؟ آيا ممكن است در علم چيزي مثل شوراي بنگ را نميبنيادي اشكال ندارد اما بيگ

هاي دانشمندان را با اعتقاداتي خارج از علم بسنجد و نگهبان وجود داشته باشد كه يافته
  بعضي را رد و بعضي ديگر را قبول كند؟
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آيد ر علوم طبيعي كه شما مثال زديد، دانش با روشي به دست ميمعني ندارد؛ زيرا در هر علمي و به خصوص د
اگر ما آن را قبول نكنيم خودمان را از اجتماع علمي . كنداش ميو وقتي به دست آمد ديگر اجتماع علمي قبول

شوراي نگهبان علم همان اجتماع علمي است و . توان ادعا كرد كه نوعي علم محدود وجود داردنمي. كنار زديم
اگر كسي . دهندكنند به همديگر اعتبار ميتمام كساني كه در يك رشته كار مي. محدوديتي در تعداد هم ندارد

دهند اش طوري باشد كه اهل علم بپذيرند اجازه ميبنگ را قبول ندارم و نحوه استداللبگويد من نظريه بيگ
شوراي نگهبان علم . در كنفرانس صحبت كندگذارند صورت اصال نميبيايد در كنفرانسي صحبت كند و درغيراين

اين همان . معناستاما شوراي نگهبان به آن شكلي كه شما گفتيد بنا به تعريف بي. كندبه اين طريق عمل مي
- بعد از انقالب در ايران هم كساني مي. خواستند انجام دهند و به جايي نرسيدندها ميكاري است كه روس

  . كنندبرند و براي مثال از فيزيك اسالمي صحبت ميخواستند اين ايده را پيش ب

  چرا فيزيك اسالمي وجود ندارد؟ -

- ممكن است دانشگري داشته باشيم كه معتقد به وجود خداست و اعتقاداتش بر رفتاري كه انجام دارد تاثير مي

اي از مجموعه .اش به محض آنكه به علم تبديل شد ديگر جهاني است و اسالمي نيستاما رفتار علمي. گذارد
يكي مسيحي است، يكي مسلمان و ديگري . آورنداند و دارند علمي را به وجود ميدانان مشغول كار علميفيزيك

پذيرد و كاري به اسالمي يا غيراسالمي اش مياجتماع علمي كار را از نظر علمي بودن. اصال به خدا اعتقاد ندارد
دان فيزيك. اي در حوزه علميه چاپ شودام كه قرار است در نشريهشتهاي نودر اين رابطه مقاله. اش نداردبودن

دانان مشهور ديگري هم داريم كه به خدا اعتقاد دارند و هر  مشهور استيون واينبرگ كامال ضد خداست و فيزيك
  . ن نداردشااين تفاوت در ديدگاه تاثيري روي فيزيك. اندنويسند و كارهاي مهمي انجام دادهدو گروه كتاب مي

اعضاي هيات علمي  (plagiarism)در چند هفته گذشته موارد متعددي از سرقت علمي  -
  دانيد؟علت رواج اين پديده در ايران را چه مي. هاي ايران رو شده استدانشگاه

. اما از يك حدي كه زيادتر شود بايد نگران شد. افتدتقلب تا حدي طبيعي است و در همه جاي دنيا اتفاق مي
گذشته از . لت اصلي به نظر من عدم درك درست از كار علمي است و اهميت ندادن به رعايت اصول اخالقيع

  . سازدها هست كه ارتقاء شغلي را وابسته به تعداد مقاالت مياين فشار زيادي روي دانشگاه
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  شود؟اين فشار از كجا به دانشگاه وارد مي -

اما براي تبعات آن هم بايد فكري . ديم شروع شد و كار خوبي هم بوداين فشار از وقتي كه ما در وزارت علوم بو
وبيش اتفاق افتاده ــ به ايجاد تشكلي براي مقابله با اين پديده ــ چنانكه در همين چند وقت هم كم. بشود
هاي علمي بايد حساس شوند و براي خودشان كُد انجمن. كندگيري اجتماع علمي در كشور كمك ميشكل

اي گذرا در مسير ايجاد اجتماع علمي است اين هم مرحله. تعريف كنند و با چنين افرادي برخورد شود اخالقي
  . كندكه به رشد علم در ايران كمك مي

  وضعيت بودجه پژوهشي كشور چگونه است؟ -

ه در البته آنطور ك. توليد ناخالص ملي برسد 2/1قرار بود بودجه پژوهشي امسال به . كننده استقطعا نگران
سال گذشته با مصوبه دولت مبني بر اينكه درصدي از سرمايه . درصد برسد 2برنامه پنجم آمده قرار بود به 

اما من مطمئنم كه امسال تحقق . رسيدمي 2/1بايست به رقم هاي دولتي به سمت پژوهش برده شود، ميشركت
. دهدي گذشته به شدت كاهش نشان ميهادرصد خواهد بود كه بسيار كم است و نسبت به سال 5/0قطعا زير 

كنند و از كم بودن بودجه پژوهشي كشور شكايت اند مديران دست دوم و شوم كه مصاحبه ميايد گفتهشنيده
گفتن اين حرف . اي استاستفاده از لفظ خيانت در اين مسائل خيلي غيرحرفه. كنندكنند دارند خيانت ميمي

ايشان . هور و كسي كه قاعدتا بايد متصدي علم كشور باشد درست نيستجم به هيچ وجه شايسته معاون رئيس
توليد  2/1اي معادل استفاده از بودجه. كردبه جاي استفاده از لفظ خيانت بايد از عدد و رقم و آمار استفاده مي

اين پول هم ناخالص ملي نياز به سازوكارهايي دارد كه هنوز در كشور ما به وجود نيامده و حتي در صورت وجود 
-به هر حال تا چند ماه آينده خواهيم ديد كه پيش. معاونت علم و فناوري كشور قادر به هزينه كردن آن نيست

  !البته اميدوارم اشتباه كرده باشم. آيد ياخيربينش من درست از كار مي

  شود؟آيا تزريق اين پول لزوما باعث رونق پژوهش مي -

-اي معقول و بر اساس يك سياستفرض بر اين است كه اين پول به شيوه اما. توان دور ريختنه، پول را مي

. هاي ما در اين زمينه اندك استگذاري نداريم و تجربهاكنون كه شوراي سياست. شودگذاري خاص هزينه مي
  . اما اين راهي است كه بايد طي شود
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  كنيد؟يابي ميوضعيت رشد و توسعه علمي را در دوره دولت نهم در مجموع چگونه ارز -

ها اي و داروها و بعضي كشفيات عجيب ديگر، در اين سالگذشته از بحث تبليغاتي و سياسي نظير انرژي هسته
دانشگاهيان ما پي . سال پيش است 15تا  10شاهد افزايشي در تعداد مقاالت هستيم كه ديناميك آن مربوط به 

- ها و تحريكالبته بدون تشويق. ه اين سمت حركت كننداند كه براي كسب اعتبار داخلي و خارجي بايد ببرده

- يك از نتايح نبود سياست. هاي معقول و نه كاذب، معلوم نيست كه ما تا كي بتوانيم اين روند را ادامه بدهيم

ها و خود وزارت علوم است كه به نژاد همين افسردگي و سرگشتگي دانشگاهگذاري علمي در دولت آقاي احمدي
هاي اخير به خاطر براي مثال در هفته. افتد و همه چيز خيلي انفعالي استاتفاق جديدي نمي. دمآن اشاره كر

دادند دولت يك حركت انفعالي انجام داد و اندازي اين برخورددهنده در سرن كه همه اشتياق نشان ميراه
كه بيش از هشت سال پيش و اما اين اتفاقي بود . ها شروع شده بودخودش را وصل كرد به حركتي كه از رسانه

توانيم از نقش و مشاركت ايران حرف به خاطر همان است كه امروز مي. زماني كه ما به سرن وصل شديم افتاد
اگر ايران در ميان بيش از پنجاه كشوري كه در اين پروژه نقش داشتند نبود كه خيلي مايه سرافكندگي . بزنيم
اما سوال اين است كه اكنون . كند كه اشكالي هم ندارده تبليغاتي مياالن دولت از همين حضور استفاد. شدمي

المللي در حال هاي بينمشاركت ما در پروژه. كنيم كه نتيجه آن را چند سال ديگر برداشت كنيمما چه مي
نداشتن . اندها حالتي انفعالي به خودشان گرفتهحاضر به حداقل رسيده، بلكه عمال تعطيل است و دانشگاه

  . كننده استشدت نگرانالمللي بههاي بينگذاري، افت شديد بودجه پژوهشي و قطع شدن ارتباطسياست

 

  

  


