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  معماري علم در ايران
 رضا منصوري

 دانشگاه صنعتي شريف
 و

  رصدخانة ملي ايران
  

 

 

  چكيده
آن سعي باتوجه به نابديهي بودن اين لفظ و مفهوم مرتبط با . ر پديدة علم در يك جامعه بديهي نيستاطالق لفظ معماري ب     
همين دليل تحليلي تاريخي از اجتماع ما، و نيز ارتباط آن با جامعة  به. كنم به عناصر اصلي اين معماري در جامعة ايراني بپردازم مي

سپس به راهكارهاي الزم براي شروع اين معماري . جهاني صنعتي كه دروان پساصنعتي را شروع كرده است مقدمة بحث من است
  .پردازم و كمترين توجه را به نقش دولت جام شود مينبايد ا كه به دست دانشگران
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  مقدمه .1
نيسـت كـه بـا عمـارتي      صلبي دانم علم ساختمان مي معماري بر واژة علم خواهند گرفت؛ هايي بر اطالق واژة اشكال دانم مي

عـالوه بـر ايـن،    . شـود  دانم علم با انسان، موجود زنده، سروكار دارد و از مصالح ساختماني تشكيل نمي مي و ؛قابل مقايسه باشد
بـا  . ايـم  ز مفهوم مدرن علم را درك نكردهطور كلي جوامع اسالمي، هنو ام كه ما ايرانيان، و به مطرح كردهقبال خودم اين ادعا را 

اي  بـه انـدازه   بـه معنـي نـوين آن    اوريآشفته است، و نياز كشور ما به علم و فنّوصف اين، معتقدم اوضاع علمي ايران به حدي 
معمـاري را مفهـومي   ؛ اسـت مصـالح  بـه مثابـه   تنها  داريماست، كه بايد براي آن معماري كرد؛ بايد آن را ساخت؛ آنچه  حياتي

كند كه بايد هدايت شود، اما ما هنوز بـا   سياستگذاري تداعي وجود علم و احتماع علمي مي .دانم تر از سياستگذاري مي گسترده
علم نوين به يك مقوله اجتماعي تبديل نشده است، ريشـه  . ايم ايم و اجتماع علمي به وجود نياورده مفهوم نوين علم خو نگرفته

 ي وسـيع ريـز  معناي برنامـه  معماري را به .است ندوانده است، اصول رفتاري و كدهاي اخالقي متناسب براي خودش ايجاد نكرده
ايجاد اجتماع علمي كه الزمه يك جامعه توسعه يافته با  م و تمايز آن با مفهوم سنتي علم،پذيرش مفهوم نوين عل براي دانم مي

  .شدن آن اجتماعي و بومي بقيه فعاليتهاي هنوين ب نش است، و اتصال پديده نوپاي علمداقتصاد و سياست مبتني بر ا

ن علـم يـك پديـدة    چـو . ك عمارت، شرايط محيطي را هم بايـد بـه دقـت بررسـي كـرد     در معماري علم، همانند معماري ي
كافي نيست شرايط موجود خودمـان را بـا   . بخشي از محيط تلقي بشود بايد ،پس گذشتة آن، و گذشتة ما اجتماعي پويا است،
سـال اسـت كشـورهاي     200كـه  كنـيم   هايي را مي در اين صورت همان اشتباه. ايسه كنيمة علمي مقيافت ظواهر جوامع توسعه

بيابند؛ و برخالف تصور اكثـر دانشـگران،    ،، يا راهي براي توسعهرا اند راه توسعه يك موفق نشده اسالمي دچار آن هستند، و هيچ
تالطم جديـد، و  همين دليل در دنياي پـر  به. م دهدكار خودش را خوب انجار دانشگري يا هر متخصصي در انزوا كافي نيست ه

اي جـز معمـاري بـراي     ميليون جمعيت و بيش از سه ميليون دانشجو كه در معرض انواع تهديدهاست، چاره 70با در كشوري 
علـم و فنـاوري    ديـدة پيچيـدة  پ، كه در مـورد  الزمه طراحي اين معماري شناخت عاملهاي محيطي است. علم و فناوري نداريم

  .اند عوامل محيطي اين تاريخ و فرهنگ بخشي مهم از

  شورهاي اسالميشرايط ك .2
اما چنـد  داليل توقف رشد تمدن اسالمي، و ركود هولناك هشت قرني در جوامع اسالمي، طبيعتاً بسيار پيچيده و متنوع است؛ 

تاسـيس   حاكميت تركان ظاهرگرا كه تظاهر به فضل را در جامعه رشد دادند، :بارز است كه مايلم به آنها بپردازمنكته در اين زمينه 
و افـالك بـه   هـا   هتنهـا از تـرس سـتار    مغوالن كه ها و در پي آن محدود كردن تفكر به ويژه در زمينه فلسفه و علوم طبيعي، نظاميه

تـاريخ  . قطعاً در توقف رشد جوامع اسالمي و ركود مدنيت مؤثر بوده اسـت هاي ظاهرگراي بعدي  هلسلسمنجمان احترام گذاشتند، و 
جـاي   دهنـد بـه   كه ديوانيان نسـخه مـي   هنگامي. بيهقي فراوان است از اشاراتي حاكي از اقتدار نمادگرايي و ظاهرگرايي در آن دوران

، كـه مقهـور فضـل    را در مقابل حاكمان ظـاهرگرا  و قرب خودخواهند ارج  كار رود مي هاي عربي در مراسالت به هاي فارسي واژه واژه
حاكمان ظاهرگرا راه را براي به قدرت رسيدن متكلمان . دانند، افزايش دهند اين فضل را در زبان عربي مي و فضالي نمادگرا هستند،

س اسالمي هستند، راه به ترين مدار ها، كه بزرگ نظاميه. شود و فلسفه از مدارس حذف مي طبيعي تدريس علوم. كنند نمادگرا باز مي
( يـازدهم  / بـزرگ قـرن پـنجم    امام محمد غزالي، متكلم. دهند يهمة مذاهب اسالمي نمحتي راه به تبليغ . دهند علوم و فلسفه نمي

نمايـان   سـينا را فيلسـوف   وي تا جايي پيش رفت كه فارابي و ابن. آزادانديشي بود ترين مخالفان يكي از سرسخت) 505/1111وفات 
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هاي خردستيزي كاشته و قدرت حاكمـان   ها، ريشه با تأسيس نظاميه. خواند» الكفرالصريح« ي ناميد و برخي از سخنان آنان را اسالم
بار آورد، كه تحقق اين خواري  ظاهرگرا و كالم متكلمان نمادگرا آبياري شد، كه اين به دنبال خود ركود و خواري در دنياي اسالم به

وفـات  ( مالمحمـدباقر مجلسـي   . بينـيم  اوج ايـن خـط فكـري را در دوران صـفويه مـي     . ول كشـيد و اذعان بـه آن، شـش قـرن طـ    
هـاي مبتنـي بـر خـرد و      ، امام جمعة رسمي دولت شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي، برضد آشنايي با دانـش )1110/1698

در همـين دوران  . ربوط به قضا و قدر انديشيدهاي م استدالل برخاست و حتي نوشت كه نبايد پيرامون علم و صفات خداوند و شبهه
  .كند مالصادق اردستاني را از اصفهان بيرون مي شود و مجلسي تكفير مي) 1050/1640وفات ( است كه مالصدرا 

تـاز علـم    كرد، و از قضاي روزگار در همان ايامي كه امام غزالـي يكـه   در همان ايامي كه خردستيزي در جامعة اسالمي رشد مي
تقريباً همزمـان  . كرد، فرايندي معكوس در اروپا در جريان بود سينا را به كفر متهم مي شد، و فارابي و ابن مي  ر جامعة اسالميكالم د

كـرد و در ايـن ميـان     ، نخستين روشنفكر بزرگ مدرن، براي خردگرايي ستيز مـي )538/1142وفات ( الرر آبِيِ با غزالي در فرانسه پي
تـرين روحـاني مسـيحي     گري مسيحيان را به اوج رسانده بود و فعـال  قديس برنارِ كرووئي، كه نظامي. حريفي در سطح خود نداشت
زاده بود، دوسال پس از مرگ غزالـي، يعنـي    برنار، كه اشراف. هاي صليبي بود، سركردة مخالفان آبالر بود براي بسيج نيروها در جنگ

در  1121هـاي آبـالر را در سـال     همو باعث شد كـه كتـاب  . ين پيوستسيسترسسالگي به فرقة راهبان  23در سن  1113در سال 
دوازدهم شروع كرد و سرسلسلة روشنفكران مذهبي و غيرمـذهبي  / آبالر تالش براي خردگرايي را در قرن ششم. سوآسون سوزاندند

خردگرايـان  . د با خردگرايي بـود قديس برنار، كه نقش بزرگي در بسيج مسيحيان در مقابل مسلمانان داشت، در واقع بازندة نبر. شد
    :نويسد ي ميباث آدالرد. از مسلمانان آموختند گيري خردستيزي در دنياي اسالم، خردگرايي را قرن دوازدهم، همزمان با اوج

بدين خرسنديد كه مثل يك نماي خود قرار دهم، حال آنكه شما ام كه عقل را راه من از استادان عربم آموخته       
  . اسير، زنجير يك مرجع اخالقي را به گردن داشته باشيد

تاريخ نشان داده است كه نه فعاليت برنار بلكه جنبش خردگرايي آبالر در نهايت موتور پيشرفت اروپا و ظهـور برنامـه نيوتـوني و      
دوازدهم را شـايد بتـوان   / قرن ششم. پيش گرفتوع غزالي را ستيزي ن -و فلسفه -اما جهان اسالم راه نمادگرايي و خرد . بِيكني شد

  . طلوع خردگرايي در اروپا و افول خردگرايي و رشد خردستيزي در جامعة اسالمي و شروع قطعي انحطاط جامعة اسالمي دانست

تنگاتنگي با مدنيت آن حكمت عملي و فلسفه سياسي در هر جامعه ارتباط . در اين ميان پديدة قابل تأمل ديگري نيز وجود دارد  
 ،قويونلوها حدود دو قرن پس از شروع خردستيزي در جامعة ايران اسالمي با حضيض فلسفة سياسي در اواخر دوران آق. جامعه دارد

سياسـي دوران فرمـانروايي    ةپـرداز ايرانـي انديشـ    تـرين نظريـه   بـزرگ . شويم رو مي و اوايل دوران صفوي روبه ،سپيدگوسفنددارانيا 
طباطبـايي در  . الدين دواني بود ساخت، جالل ه با تكيه بر فرهنگ و تمدن ايراني مشروعيت سياسي آنان را ممكن مييونلوها، كقو آق

الـدين دوانـي، را كـه در اوايـل دوران      اهللا بن روزبهان خنجي، شاگرد بالفصـل جـالل   تاريخچة خود از انديشه سياسي در ايران فضل
پردازان حكمت  همزمان با اين نظريه.  ]1[داند حطاط حكمت عملي و انديشة سياسي در ايران ميزيست حضيض زوال و ان صفويه مي

/ عملي در ايران، كه كامالً از تحوالت دوران جديد در دنيا غافل بودند و در سـنت خردسـتيزي قـرار داشـتند، از ابتـداي قـرن نهـم       
امي، تومـاس مـور، مـارتين لـوتر، ويتوريـا، و ماكيـاولي شـالودة نظـري         پردازان بزرگي مانند اراسموس روترد پانزدهم در اروپا نظريه

در اينجا نيز كمابيش با همزماني افول حكمت عملي و انديشة سياسي در . استواري براي مدنيت جديد اروپا و مدرنيت فراهم كردند
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گويـاي حضـيض   ] 2[اهللا روزبهـان  فضـل  سـلوك الملـوك  گفتار زير به نقل از . ايران و طلوع انديشة سياسي نوين در غرب مواجهيم
گانـة آن، يعنـي علـوم     وي، پس از تأكيد بر ضرورت كسب علوم شرعيه و اقسام سه. خردگرايي و اوج خردستيزي در آن دوران است

  :گويد ادبية عربية حديث و تفسير و فقه، و علم اصول كالم و علم اصول فقه، مي

اند اشـتغال   ساختهفه، سواي آنچه علماي شريعت آن را داخل علوم خود پس ثابت شد كه اصالً به تعلم علوم فالس... 
االسالم واجب باشد كه از تعلم آن منع كند و اصالً نگذارد كه كسي به درس و افـادة   بنابراين بر شيخ. ضروري نيست

  .تآن مشغول گردد كه جميع فسادات كه در اسالم ناشي شده منشأ آن اشتهار علوم فالسفه اس

  .شود     توجه داشته باشيد كه اين كالم در ايران همزمان با عصر گاليله در اروپا نوشته مي  

 غرب، توسعه، و علم .3
هاي تحول اروپا، رنسانس، تحول علمي بعد از گاليلـه و نيوتـون، عصـر روشـنگري، و انقـالب       يك از دوران  مفهوم توسعه در هيچ  

توان در ابتداي عصر روشنگري اهدافي براي علم مشاهده كرد كه با معني امـروزي توسـعه    درعوض مي. صنعتي وجود نداشته است
مانند سقوط اجسـام، و  (هايي  وي با مشاهدة پديده. كند خود هدف و روش خود را بيان مي اصولنيوتون در مقدمة . همخواني دارد
هاي اجرام آسماني به اين نتيجه رسيد كه بايد فرض كرد يك نيروي عام گرانش وجود دارد كه توسط آن تمام اجسام  بعضي حركت

نيوتون . را توضيح بدهد» دارها، ماه، و جذر و مد دريا الهها، دنب حركت سياره«وي توانست با همين فرض . كنند يكديگر را جذب مي
منظـور او  » .دسـت آوريـم   هاي طبيعت را نيز با همين نوع استدالل از اصول مكـانيكي بـه   توانستيم باقي پديده كاش مي«: گويد مي

البته ]. 3[نامد مي» وتوني تحقيقبرنامة ني«جرالد هولتون اين را بيان . هاي انساني است اپتيك، شيمي، و نيز چگونگي عملكرد حس
: كنـد  نيوتون تنها كسي نيست كه اين برنامه را اظهار كرده است، اما شايد اولين نفري است كه اين هدف را به صـراحت بيـان مـي   

  . نامد مي» علم مطلق«هولتون اين هدف را . درك كامل عالم تجربه تحت يك ساختار نظري واحد

گسـترش  «داند، يا بـه زبـان فرانسـيس بِـيكن      مي» قدرت مطلق«هم هست كه علم را در خدمت در مقابل، بينش بديل ديگري   
برنامـة  . اين هردو نظر از آن پس در غرب مطرح بوده است و هردو نيـز هـدف  ]. 4و  3[»محدودة تسلط بشر به هرآنچه ممكن باشد

. هاي شگرف علمي شده است است منجر به پيشرفت خصوص فيزيكدانان، مطرح نيوتون، كه هنوز هم در ميان دانشمندان جهان، به
هـاي قـرن    برنامة بِيكن، يعني تسلط نامحدود بر طبيعت، مهار آن، و كسب قدرت، منجر به توسعة فنّاوري و نيـز ظهـور امپراتـوري   

اعتقاد به . ري ادامه دارداند و هنوز هم اين بارو اين دو برنامه يكديگر را بارور كرده. هاي بزرگ قرن بيستم شده است نوزدهم و قدرت
اصطالحِ پسيني، موتور توسعة اروپا بـوده اسـت، كـه بـه تبـع آن       موتور پيشرفت و يا، به» قدرت مطلق«و » علم مطلق«لزوم كسب 

شود در واقـع تصـحيح برنامـة     آنچه امروزه توسعة پايدار ناميده مي. وجود آمده است اش، به مدرنيت اروپا، با تمام محسنات و معايب
هاي اجتمـاعي ديگـر در    بحث توسعة پايدار همراه با دگرگوني. بِيكني در تسخير طبيعت است، تا اين تسخير منجر به تخريب نشود

  . وجود آورده است را به مدرنيت دوم، و سرانجام مفهوم پسامدرنيت هاي اخير در اروپا مفهوم دهه

مدنيت در اروپا را بايد نوعي عصيان متفكران غرب در مقابل اقتدار و عنوان موتور  پيدايش دو مفهوم علم مطلق و قدرت مطلق به  
درمورد حركت زمـين بـه    ،كليسا ادعاي گاليله را. شدة اين عصيان است  مورد گاليله بيانگر اوج نهادينه. سلطة مطلق كليسا دانست
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گاليله بر واقعيت بودن ايـن ادعـا پافشـاري    . يردعنوان يك واقعيت، بپذ عنوان يك مدل رياضي، اما نه به توانست به مي ،دور خورشيد
اين شقاق ميان مدل رياضـياتي  . كند نه علم؛ و اين اوجِ عصيان است كرد و كليسا بر اينكه واقعيت و حقيقت را كليسا تعيين مي مي

طبيعـي، كـه از آن پـس    اي شد براي نيوتون و ديگر دانشمندان علوم  و حقيقت طبيعت كه مورد گاليله پيش آورد شايد هم انگيزه
. سازي براي طبيعت بپردازند، و به اين ترتيب فيزيك و علوم طبيعي مدرن را بنيان نهنـد  دست از فلسفة طبيعي بردارند، و به مدل

عصيان متفكّران و پافشاري اصحاب . كنش ميان دو قلّة فرهنگي علم و كليسا جدا دانست توان از برهم مدنيت و مدرنيت اروپا را نمي
هـايي كـه از خـارج ايـن      جهان سومي. وجود آورده است گر به ليسا نوعي تبادل ايجاد كرده، و يك فرهنگ همگن، مقتدر، و سلطهك

انـد و بـا    اند عمدتاً مظاهر اين ملقمة همگن فرهنگي را عين بنياد آن دانسـته  حوزة فكري در يك و نيم قرن گذشته به آن نگريسته
  . اند يافتگي گرفته ، و ايجاد اين مظاهر را به معني توسعهاند اش زده هاي خودي محك ارزش

اروپا به دنبال توسعه يا ايجـاد مـدرنيت نبـوده    . مفهوم توسعه در نسبت ميان اروپا و كشورهاي جهان سوم معني پيدا كرده است  
تـوجهي بـه موتـور و انگيـزة      بي. كند تر، عمل مي تر و ظريف است؛ يك عصيان موتور آن شده است كه هنوز هم، و البته بسيار دقيق

روي بدون توجـه   اين دنباله. كند روي توسعه مي اصلي توسعه، و اشتباه گرفتنِ مظاهر توسعه با موتور توسعه، كشورها را صرفاً دنباله
راه توسـعه   جهت نيست اكثر كشورهايي كه اين بي. به موتور اصلي، بدون درك موتور اصلي، كوركورانه است و تبعات هولناكي دارد

مند به توسعه اسـت بهتـر    كشوري كه عالقه. اند رو شده هاي زيست محيطي و نيز اجتماعي سنگين روبه اند با خسارت را پيش گرفته
هدف غايي خود را مشخص بكند، كه آيا علمِ مطلق است، قدرت مطلق است، يا هرچيز . است ابتدا تصور روشني از توسعه پيدا بكند

پـذير شـود و از دل آنهـا پارامترهـاي      مدت سنجش چنين هدفي به عنوان موتور توسعه است كه بايد اهداف كوتاه برمبناي. ديگري
  .هاي دولت تنظيم شود توسعه تعريف شود، راهكارهاي توسعه مشخص شود، و برنامه

در بهتـرين شـرايط، مبتنـي بـر     انـد،   هـاي جهـان سـومي نوشـته     شناسان براي توسعة جامعه حال اقتصاددانان و جامعه آنچه تا به  
عنـوان   را به» *گرايي فروكاست«هاي علوم در سه قرن گذشته به ما  موفقيت. شدة علوم پايه در قرون گذشته است هاي امتحان روش

 خصـوص در  گرايي در مواردي، به ايم كه فروكاست تازه اخيراً متوجه شده. هاي علمي آموخته است آميز در بررسي تنها روش موفقيت
گـران توسـعه، چـه از ديـدگاه      خصـوص تحليـل   اند، بـه  گرايان بر جامعة علمي حاكم علوم زيستي، جوابگو نيست؛ اما هنوز فروكاست

گرايان و منتقدان آن كمتر از حـوزة   هاي ميان فروكاست اقتصادي و چه از ديدگاه اجتماعي، تنها با اين روش علمي آشنايند و بحث
هاي سنتي براي توسعة كشورهاي جهان سـوم تـا     هرسد شكست متخصصان توسعه در نسخ نظر مي به .علوم طبيعي فراتر رفته است

كمـك تحليـل مبتنـي بـر      پـذير كـردن رشـد و توسـعه بـه      در تحليل اوضاع آنها و سـنجش  گرايي فروكاستحدي ناشي از اصرار بر 
. اند اند،  جز اين نكرده حال به توسعه نگريسته گران كشور ما هم، از هر ديدگاهي كه تا به نويسندگان و تحليل. است گرايي فروكاست

اين ترتيب بايد آگاه باشيم كه هم انگيزه و هدف غايي را از توسعه بشناسيم و هـم روش تبـديل آن را بـه راهكارهـاي سياسـي و       به
بلكه بايد هشدار داد كه جامعة مـا،  . اكنون آمادگي چنين گفتماني را دارد كه كشور ما هماين به آن معني نيست . هاي دولتي برنامه

جامعـة  . چه به لحاظ سياسي، چه به لحاظ علمي، و چه به لحاظ فرهنگي هنوز براي پرداختن به اين امور راه طوالني در پيش دارد
در اين ناهمگني و ناهمزماني را تنها . ر ناهمگن و ناهمزمان استيافتگي و آمادگي براي توسعه بسيا ما، به لحاظ درك مفهوم توسعه

  . توان از جامعه زدود فرايند تاريخي مي يك

                                                                 
* Reductionism  
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 شرايط ايران .4
عبارت ديگر مدنيت غرب، با كشورهاي اسالمي ديگر از اين جهـت بسـيار مشـابه     مشكالت برخورد ما ايرانيان با علم و فناوري، به  

گرايـي، حاكمـان    در همة كشورهاي اسالمي، پس از دوران شـكوفايي علـم و انسـان   . ر علم داريماست كه زمينة تاريخي مشتركي د
اند، و اين غلبه برداشت ما را از مفهوم علـم بـه شـدت     ظاهرگرا و متكلمان نمادگرا در لواي عالمان بر سرنوشت مسلمانان حاكم بوده

دانـيم و بـر    ديني مـي  ودآگاه علم را به مفهوم علومنايي با غرب، ناخاي كه هنوز هم، پس از دويست سال آش گونه  شكل داده است به
  .كنيم آن اساس عمل مي

طور يكپارچه بر ايران حكومت كردند و با رسميت بخشيدن به مذهب شيعه بر تماميت  بار، پس از ساسانيان، به صفويه براي اولين  
اما باد تجدد همراه با وزش . اجار كمابيش اين سنت را حفظ كردندق. ارضي ايران در مقابل دشمنان شرق و غرب سنّي تأكيد كردند

ها با تضعيف مذهب خواستند بـه   پهلوي. هاي آنها را لرزاندند ، پايه]5[ عنوان دو روية تمدن غرب نسيم علوم جديد و نيز استعمار، به
جمهوري اسالمي نيز بـراي بـار سـوم در    . ها، بوديمهاي آن خيال خود مدرنيت را به ايران بياورند كه شاهد خسارات آن و نيز ناتواني

طول تاريخ ما با تأكيد بر مذهب توانسته است در مقابل شرق و غرب بايسـتد، و تـاكنون، جنگـي سـهمگين نظـامي و اقتصـادي را       
فرهنـگ   ركـن جديـدي در  . البته، اين دورة جديد  استيالي مذهب، با دو دورة تـاريخي گذشـته، تفـاوت عميقـي دارد    . تحمل كند

اين همـان رويـة   . علم و فنّاوري و فرهنگ مقتدر و تهاجمي متناظر با آن: كشورهاي پيشرفته وارد شده است كه ما فاقد آن هستيم
، و نتيجـة برنامـة نيوتـوني و برنامـة     ]5[كارشناسي غرب است، كه حائري به تفصيل آن را در ارتباط با تاريخ ما تحليل كـرده اسـت  

  .بِيكني است

دار است، روية ديگر تمـدن غـرب، يعنـي اسـتعمار را پديـد آورده       بِيكني، همراه با عدم تساهل فرهنگي، كه در غرب ريشه برنامة  
چون و چراي غـرب از اسـرائيل،    هايي مانند حمايت بي پديده. دار است هاي غيرغربي در غرب بسيار ريشه ناپذيرا بودن فرهنگ. است

زاير، عراق، و افغانستان و نيز پديدة مقطعي حمايت غرب از طالبان امـا مخالفـت بـا جمهـوري     هرزگوين، كوزووو، الج -وقايع بوسني
كنند به علت عدم آگاهي آنها  اگر سياستمداران ما از اين رفتار غرب ابراز تعجب مي. اسالمي در اين قالب به راحتي قابل درك است

اشـتباه از  . بل انتظار است و با منطق دو روية تمدن آنها كامالً سازگار استها بسيار قا اين رفتار غربي. هاي رفتار غربي است از ريشه
كـار   اند و معيارهاي خودي را براي سـنجش غـرب بـه    توجه بوده ها بسيار بي ما، و متفكران ما، در دو قرن اخير است كه به اين ريشه

چنـد فرهنگـي در ايـران بسـيار     . فتخـارات فرهنـگ مـا اسـت    از جمله اين معيارها تساهل فرهنگي ما ايرانيان است، كه از ا. اند برده
كه در غرب مد  بدهيم، چنان» شعار«دار است، آنچنان كه ملكة رفتار ما شده است و هيچ الزم نيست براي اشاعة آن در جامعه  ريشه

  .ي مشكل كرده استاين مالك ارزشي، در مقابل ناپذيرا بودن فرهنگ غيرخودي در غرب، درك ما را از رفتار غرب. شده است

دهد؛ اگر فرصـت   هاي طوالني نمي اندوزي اين دو روية تمدن غرب شرايطي را ايجاد كرده است كه به ما و جامعة ما فرصت تجربه  
كـم   دان تاريخ فرسـتاده خـواهيم شـد، يـا دسـت      را از دست بدهيم اين ما خواهيم بود كه در اثر تهاجم دو روية تمدن غرب به زباله

فرهنگ مقتدر و . وجود آمده است تحت نفوذ تهاجمي غرب محو خواهد شد ي فرهنگي ما كه در طول چندهزار سال بهها برجستگي
شـايد  . دهـد  ساز مـي  و تهاجمي غرب با دو رويه علم مطلق و قدرت مطلق همچنان سيلي است كه به زحمت اجازه معماري و ساخت

متأسـفانه بعضـي   . وساز در يك درياي كامال مـتالطم تشـبيه كـرد    ان به ساختدر اين شرايط معماري علم و فناوري در ايران را بتو
. كننـد  توجهند، يا بسيار مكانيكي به اين قضايا نگـاه مـي   هاي نافذ در سياست كشور به اين امر بسيار بي متخصصان ما و بعضي گروه
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تـوان از فـراز و نشـيب آن گرفـت جامعـة       كـه مـي  هايي  توجه به تاريخ بسيار پرارزش خودمان و عبرت ها و متخصصان، بي اين گروه
همـان  . هـاي ارزشـي اسـالمي اسـت     پرورانند كه الگوي آن جامعة ناكجاآباد كمونيسـتي امـا بـا مـالك     ناكجاآبادي در ذهن خود مي

اند كه  شده هايي ها متوسل به روش اين گروه. كنند هاي كمونيستي سابق را براي رسيدن به ناكجاآباد خود تجويز مي هاي نظام روش
رغـم   هـاي صـرفاً غربـي بـه     تواننـد بـا روش   اند و سنت اسالمي و ايراني با آن بيگانه است؛ و متوجه نيستند كه نمـي  از غرب آموخته

ايـن  . ورنـد  هـاي غربـي غوطـه    كه خود به بدترين شكل در ورطة بدترين روش خودشان با طرفداران غرب در داخل بجنگند، درحالي
هاي ظاهرگرا و  اين گروه. شود با عنوان انحصارگرا از آنها ياد مي ،گاهي در نشريات ،هايي است كه ر با اقتدار گروهرفتارها بيانگر حضو

توجهي به تاريخ و نشناختن ديناميك جوامع و موقعيت ما در جهان، درنهايت بزرگترين لطمـه را بـه اسـالم و تـاريخ      نمادگرا، با بي
هاي ظاهرگرا توان و انعطاف الزم را براي رويارويي با تهاجم همه جانبة غرب، و  ظر و رفتار گروهصلب بودن ن. فرهنگي ما خواهند زد

از طـرف ديگـر ايـن    . گيـرد  يا براي همزيستي شرافتمندانه با غرب همراه با ايجاد يك فرهنگ و تمدن بديل در دنيا، از جامعة ما مي
ل از عصيان نيز شباهت بسيار دارد، منجر به عصيان در جامعة ما خواهد شـد، و  صالبت نظر و رفتار، كه با رفتار كليسا در اروپاي قب

  .وجود خواهد آورد شقاق ميان علم و فنّاوري، يعني كارشناسي از يك طرف و مذهب را از طرف ديگر به

شرايط خارجي همراه : اشيمبه اين ترتيب بايد نگران دو وجه تمايز اين دوره با دو دورة تاريخي ديگر اقتدار مذهب در كشورمان ب  
اين عصـيان  . سوية غرب با شتاب بسيار، و شرايط داخلي و عصيان احتمالي جامعه در مقابل فشار ظاهرگرايان مذهبي با تهاجم همه

تي اي چندهزار ساله دارد، به هم خواهد زد و ما فرصـ  تر است زيرا اساس سازگاري مذهب را با رفتار جامعه، كه تاريخچه كننده نگران
اين همان چيزي است كـه بعضـي   . تاريخي را براي ارائة يك الگوي موفق از نقش مذهب در ايجاد تمدني بديل از دست خواهيم داد

آندره گلوكزمان، متفكر فرانسوي، و از متفكران عصيان دانشـجويي در  . كنند بيني مي متفكران غرب براي آيندة انقالب اسالمي پيش
  :نويسد ميدهة شصت ميالدي در پاريس 

گيرنـد، و بـه ايـن ترتيـب بنيـادگرايي       وام مي» پيشرفته«هاي خود را از كشورهاي  ابزار و روش] بنيادگرايان[آنها 
    .شود زده مي بنيادگرايي در جنگ خود با غرب، غرب. كند اش خراب مي هاي خود را با گذشته پل

است كه با روشنگري بكوشند تاحد امكـان مـانع رفتارهـاي    » خردگرا«و » گرا ماهيت«درهرحال، اين وظيفة روشنفكران مذهبي   
در اين ميان، توسـل بـه   . واكنشي ظاهرگرايان و نمادگرايان بشوند، تا حضور اين دو گروه متضاد براي جامعه سازنده باشد نه مخرب

ها در  بديلي براي رفع اختالف تواند هم سازوكارهاي هاي بسيار هوشمندانه كه تاريخمان به ما آموخته است مي سنت تساهل و روش
  .جامعه به دنيا بياموزد و هم الگويي بديل براي توسعه به دست بدهد

انگـاري و بهـت را پشـت سـر      هـاي ناديـده   ، ما پس از گذر از عصر زرين تمدن اسالمي، دوره]6[ام گونه كه قبال مطرح كرده همان   
تري از شرايط تاريخي  در اين دوران ضروري است با شناخت عميق. ايم شروع كردهاكنون دوران آگاهي را  ، و هم)نمودار(ايم  گذاشته

 .بوم فرهنگي خودمان، به آينده بنگريم و آن را معماري كنيم خودمان، و به عبارتي شرايط زيست
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  دورة خوديافت و دورة آگاهي. 5

ها در ارتباط با معماري علم در ايران  مايلم به سهم اين دورهدر اين بخش ]. 6[ام تفصيل نوشته هاي اين دوران به در مورد مشخصه   
  .صحبت كنم

  آشنايي ما با علم نوين 5.1

سال پيش، گرچه مصادف است با آشنايي ما با علوم جديد، اما نماد اصلي علم نوين و آمـوزش آن   150سيس دارالفنون، حدود أت   
يك از دانشـگاههايي كـه    نه دارالفنون، نه دانشگاه تهران، و نه هيچ. است در ايران تاسيس دانشگاه تهران در حدود شصت سال پيش

ايم معضـلي موقـت را حـل كنـيم، كـه معمـوال        همواره خواسته. است ايم بر پايه مفهوم معقولي از علم بوده ما تا كنون تاسيس كرده
دود يكصدوپنجاه دانشگاه دولتي، بـيش از چهـل   اكنون ح ما هم. است كمبود معلم يا پزشك يا مهندس براي بعضي امور روزمره بوده
ونـيم ميليـون دانشـجو و كمتـر از      هايي در سراسر كشور؛ بـيش از سـه   دانشگاه غير انتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي را داريم با شعبه

تحقيقـاتي نـداريم،    هنوز نهاد سياستگذاري علم و فناوري نـداريم، برنامـه  . يكصدهزار مدرس داريم، با مدارك كارشناسي تا دكتري
نداريم؛ مجموعه دانشگران يا عالمان دانشگاهي داريم، اما اجتماع علمي با خصوصيات ويژه آن نداريم؛ دانشـگران مـا    1اجتماع علمي

 المللي بگيرند، اگر نخواهند از سياستمداران داخلي بگيرند، كـه متاسـفانه بسـياري    اعتبار علمي خود را ناچارند از اجتماع علمي بين
  .خواهند و اين خود عالمت نبود اجتماع علمي در ايران است مي

اند، حتـي اگـر ماننـد انجمـن      هاي علمي ما در ابتداي راه انجمن. ايم بناي استواري براي علم در ايران بسازيم ما هنوز موفق نشده   
. شده نيست اخالق علمي هنوز تعريف. رطو مجالت علمي ما هم همين. سال سابقه داشته باشند 40رياضي و انجمن فيزيك بيش از 

هـاي   هايي كه در مجله كم نيست تعداد مقاله. ها طرف هستيم اخالقي در اين سالها كه نوشتن مقاله علمي باب شده است با انواع بي
ننـد؛ كـم   ك هـاي مختلـف چـاپ مـي     شوند؛ كم نيستند دانشگراني كه گزارش يك تحقيق را در مجله اعتبار چاپ مي اعتبار يا كم بي

برانگيز اسـت، علـت    اين پديده افزاينده كمتر منازعه. كنند چسبان از مقاله ديگران مقاله توليد مي -نيستند آنهايي كه با روش كپي
اين هنوز در شرايطي است كـه تنهـا ده درصـد از    . آن هم نبود كدهاي اخالقي و نبود اجتماع علمي براي نظارت بر اين كدها است

 !اند نويسند، و نود درصد خاموش هي ما مقاله ميدانشگران دانشگا

آورد؛ مـدرك را هـم    پس مدرك اعتبار مـي . شناسيم و نه با اعتبار در اجتماع علمي علم و عالم، دانش و دانشگر، را با مدرك مي    
يـا  كننـد،   نـد و مـي  ا از بعضي مديران سياسي كه بگذريم كه با فشار سياسي مدرك كسـب كـرده  . توان بدون علم به دست آورد مي
اگر تا چنـد سـال قبـل تنهـا چنـد      . آورند هاي خريدني به دست مي بسيار كسان هستند كه مدرك خود را برمبناي رساله. خرند مي

هـاي توليدكننـده و فروشـنده     شركت در تهران مشغول به  اين كار بودند، اكنون در شـهرهاي بـزرگ دور از پايتخـت هـم شـركت     
هـا بـه كمـك     طبيعي است كه اين رساله. ها بستگي به مقطع و رشته دارد قيمت اين رساله. اند ي فعال شدههاي ارشد و دكتر رساله

حتي در مراكز علمي زاييدة انقالب اسالمي، شاهد دزدي علمي هستيم و شاهد كپـي كـردن،   ! بعضي مدرسان دانشگاهي تهيه بشود
  ! تحقيق و از آن دفاع شده است اي كه در دانشگاه داخلي ديگر وحتي دفاع كردن، از رساله

                                                                 
1 Scientific community 
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كوشند فضاي سالم علمي به وجود بياورند، معياري براي رفتار علمي سـالم   هاي اندكي در سراسر كشور مي در همين شرايط گروه   
نشان بدهند، كار علمي درخشان انجام بدهند، به رفع نيازها و مشكالت كشور با ديد علمي نگاه كنند، و ارتباط خـود را بـا اجتمـاع    

مـا بـراي ايـن    . هـا محقـق بشـود    ها بيايد، و با كمك ايـن گـروه   معماري دانش بايد به كمك اين گروه. دالمللي حفظ كنن علمي بين
بيننـد، تنهـا نتيجـة برخـي      بر مي آنها كه راهي ميان. بري ندارد معماري راهي بسيار طوالني در پيش داريم، راهي سنگالخ كه ميان

 ،هاي اجتماعي و مالي مرتبط بـا آن  و اتالف هزينه ة تحقيقات دست اولنتيجرسيدن به اند، راه طوالني  يدهرا د دست دوم تحقيقات
تر از الزم  اري را طوالنيشد، زمان معم گونه كه توصيف مان، آن هي به شرايط فرهنگيتوج طراحي اين راه بيدر . انـد  را نديده

  .كند مي

  بيگانگي ما با علم نوين  5.2

به ما به ارث  و  ها آموخته شده ز تاسيس نظاميهگونه كه پس ا ان علم را با مفهوم علوم ديني، آنام كه ما در اير تفصيل گفته قبال به   
خواندن و كتاب دو مفهوم بنيادي مرتبط با اين مفهوم علم است كه در آن هم تقـدس وجـود دارد و هـم    . شناسيم رسيده است، مي

ما، به دليـل  . ها، و پژوهانه خبري نيست مقاالت و مجالت، همايش از خالقيت، نوآوري، تجربه و آزمايش، محك اجتماع علمي،. حق
اي، ناخودآگاه دانش مدرن را در قالـب علـوم سـنتي     تجربه يك دوران طاليي و روشنگري در علم سنتي، و سپس تحول پسا نظاميه

هنـوز ايـن   ! يد آن را آموخـت، خوانـد  سازيم كه با ها مي اي به عنوان مجموعة دانسته ريزيم و از آن ملغمه خودمان و روشهاي آن مي
كند، و دانش يا معرفت بشـري محصـول    آيد، رشد مي جوشد، دائم به وجود مي مفهوم كه علم با خالقيت و نوآوري عجين است، مي
يـد  شناخت علم نوين هم با: در معماري علم بايد به اين بيگانگي توجه داشت. علم است، نه خود علم، پذيرش عامه پيدا نكرده است

  !هدف باشد هم وسيله

  چگونه معماري كنيم. 6

شود از دولت، ملـت، دانشـگران، متخصصـان، واحـدهاي آموزشـي و       در معماري اجتماعي، معمار، بنا، عمله، و مصالح تشكيل مي    
گـذار، خيـرين حـامي     ها و نشريات، واحدهاي سياست ها و واحدهاي خدماتي و پشتيباني علمي، انجمن ها و موزه پژوهشي، كتابخانه

تواند هر نقشي را به عهـده بگيـرد، چـه نقـش بنـا و       ها مي هر يك از اين مولفه. و اخالق علمي علم، صنايع، فرهنگ، فرهنگ علمي،
معمار . ها جايي جايي نقش است و مديريت اين جابه بخشي از پيچيدگي معماري علم همين جابه. عمله و معمار و چه مصالح و نقشه

بـر خـالف مـورد    . جـا كنـد   و مصـالح را انتخـاب كنـد و جابـه     بايد با شناخت دقيق و جزئي شرايط زمـاني و محيطـي بنـا و عملـه    
سازي، كه نقشها مشخص است، عمله جاي خود، و مصالح جاي خود است، معمار علم ممكن است خودش نقش عملـه يـا    ساختمان

را به نفـع توسـعه   اي است كه از اين شناوري حداكثر استفاده  ها شناورند و جامعه موفق جامعه نقش. حتي مصالح را به عهده بگيرد
توانـد،   هر اقدام بايد، و مي. پردازم ها است كه به عناصر معماري علم به صورت زير مي با توجه به اين واقعيت. علمي و اقتصادي ببرد

 .توسط هر فرد، نهاد، يا دولت انجام شود تا معماري اين پديده پيچيده اجتماعي محقق شود
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  اتصال به علم دنيا 6.1

ما با اتصال به علم دنيا هم . اول نفس خود علم است كه در انزوا معني ندارد. ليل بايد به اين اتصال اهميت ويژه بدهيمما به دو د   
دوم اينكه تنها راه خروج از انحصار علم . كنيم زنيم، و هم از امكانات انساني، تجهيزاتي، و مالي دنيا استفاده مي خودمان را محك مي

المللـي مشـاركت    هاي بـين  ما بايد بكوشيم هرچه بيشتر در پروژه. نوين همكاري با دانشگران جهاني استسنتي و درك مفهوم علم 
مشـاركت  . اي با علم بسـازيم  ماندگي تاريخي خود خارج شويم و جامعه بدون اين مشاركت امكان ندارد بتوانيم از گردونه عقب. كنيم

ها،  اين اتصال متضمن شركت در همايش. هاي مرتبط با علم نيز هست ر همه زمينهالمللي بهترين راه تربيت نيرو د هاي بين در پروژه
المللـي، و   هـاي متعـدد بـين    ها و همايش هاي كوتاه و بلند مطالعاتي، دعوت از پژوهشگران خارجي به ايران و برگزاري كارگاه فرصت

  .شود پذيرش پژوهشگران پسادكتري از خارج نيز مي

  ها تصحيح سياست 6.2
موقـع آنهـا باشـيم؛     پس بايد همواره مترصد تصحيح بـه . ها، از جمله در معماري علم، عمر كوتاهي دارند، حدود يك سال سياست   

هـايي انديشـيد بـراي گـرفتن بـازخورد       پـس بايـد راه  . ها حيـاتي اسـت   سياستچگونگي اثرگذاري  شناختبراي تصحيح اطالعات 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصـداق بـارز ايـن توصـيه      ند سال پيش درالمللي چ ت علمي بينسياست تشويق مقاال. ها سياست

هـاي خـود را، بـر     پس از يك سال اجراي اين سياست آمار به ما نشان داد كه تعداد قابل توجهي از محققان ما نتايج پـژوهش . است
پـس از ايـن بـازخورد    . ايزه بگيرنـد خالف گذشته، به چند قسمت تقسيم كرده و در چند مجله منتشر كردند تا مقدار بيشـتري جـ  

تا يـك   50.000تومان به مبلغ شناور ميان  400.000سياست تصحيح شد و ضريب تاثير مجله وارد مبلغ تشويق شد و مقدار ثابت 
  .ميليون تومان تبديل شد؛ كه البته اين تصحيح سياست ادامه پيدا نكرد

  سازي نمونه 6.3

، بايد مرحله است، به منظور هر توليد جديد، قبل از توليد انبوه و بعد از توليد آزمايشگاهي طور كه در مهندسي تجربه شده همان   
ما الزم داريم علم و نهادهاي علـم را بـه   . در معماري علم هم بايد به اين اندوخته توجه داشت. ي را اجرا كردپايلوت، يا نمونه صنعت

ما بايد به عنوان نمونه يك دانشگاه بـا تعريـف نـوين و    . سازي كنيم ايد ابتدا نمونهالمللي برسانيم، اما در معماري اين امر ب سطح بين
مبتني بر دستاوردهاي مفهومي علم و دانشگاه در سطح جهان تاسيس كنيم؛ الزم است واحـدهاي پژوهشـي درخشـان و نمونـه بـا      

طـور  بزرگ علمي دنيا مشاركت كنيم؛ و الزم است به  هاي پروژههاي تحقيقاتي ويژه داشته باشيم؛ الزم است به طور نمونه در  برنامه
سـازي كنـيم، و    خالصه براي هر اقدام جديد، قبـل از فراگيـر شـدن آن، نمونـه    . كشور اجرا كنيم هاي كالن پژوهشي در نمونه طرح

ن خصـلت فرهنگـي   به خصوص به اي. هاي اندوخته و شناخت پيچيدگي اجرا به فراگير كردن مورد بپردازيم سپس با توجه به تجربه
چگـونگي  . سازد محتوي مي را بيكند و در نتيجه آن  مي "مصادره"خودمان توجه كنيم كه جامعه ما به سرعت هر اقدام مفهومي را 

ايرانـي و   ISIو  ISI ها است؛ بحثهاي پيرامون مقاالت  اي از اين نوع مصادره نمونه ،هاي تحقيقاتي هاي كيفيت، يا قطب تحقق جزيره
  .اي ديگر مونهناسالمي 
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  تالش در ايجاد اجتماع علمي  6.4

اجتماع علمي صرفا بـه معنـي حضـور تعـدادي دانشـگر و متخصـص       . كند علم نوين در حضور اجتماع علمي فعال معني پيدا مي   
گيـرد؛ اجـازه    كند؛ مرجع حل و فصل مشكالت علمي است؛ در مسائل اجتمـاعي موضـع مـي    گذاري مي اجتماع علمي محك. نيست

هاي گوناگون آن است؛ اعتبار علمي به دانشـگران و اعضـاي خـود     با جامعه و اليهدهد؛ مرجع ارتباط  مداخله غير به امور علمي نمي
داند، مگر به عنوان يك اعتبار سياسي يا تجـاري و نـه    كه اهل سياست يا بازار به يك دانشگر بدهند معتبر نمي را دهد؛ اعتباري مي

 علمي اعم از دانشگاه يا پژوهشـگاه،   نهاد يك با مي دارندرابطه استخدا از يك طرف: مشغولنددوگانه  در يك رابطة علمي؛ دانشگران
به دنبـال اعتبـار مـالي از نهـاد      آنها كنند؛ شوند كه كدهاي اخالقي آن را مراعات مي تلقي مي علمي از طرف ديگر عضوي از اجتماع

  ]. 7[ علمي هستند و به دنبال اعتبار علمي از اجتماع علمي

كه كسي،  دهند بدون اين اين گونه است كه نهادهاي سياسي يا دولتي اعتبار علمي به دانشگران مي .اجتماع علمي نداريمما هنوز    
بـر اسـت، امـا هيچگـاه نبايـد در       ايجاد اجتماع علمي هم كاري بـس دشـوار و زمـان   . حتي دانشگران، در آن قباحتي احساس كنند

  .برداشتن در اين راه تعلل كرد گام

هـا،   هـاي علمـي از نـوع انجمـن     حد آستانه از تعداد پژوهشگران و دانشگران دارد؛ نيـاز دارد بـه تشـكل    اجتماع علمي نياز به يك   
هاي علمي ما تا كنـون   انجمن. بسيار نادر بوده است احتياج دارد به حضور اجتماعي، كه اين مورد در كشور ما. ها نشريات، و همايش

هاي علمـي، و نيـز يـك مـورد نامـه       اي از پيشرفت اي و نيز درباره اخبار رسانه جز دو مورد انجمن فيزيك ايران، درباره مسائل هسته
هـا، و نيـز جمـع     هـا، تشـكل   انجمـن . اند ، هيچ موضع اجتماعي نگرفته1386پنجاه اقتصاددان درباره اوضاع اقتصادي كشور در سال 

دانشگران الزم است به اعتبار خود اهميت بدهند، بدانند كه بايد فصل خطاب جامعه در امور علمي مـرتبط باشـند؛ بايـد توانـايي و     
  . جسارت اظهار نظر كسب كنند

با كارشناس، يعني نظر  :سترسالت به معني مداخله در امور سياسي نيرسالت علم و عالم گفتن واقعيت است به اهل قدرت؛ اين    
در اين زمينه جامعه علمي ايران كمترين تالش را كرده است، و ما بيش از هر چيـز  . تصميم با سياستمدار است جامعه علمي است؛

اين منش هم بـراي اجتمـاع علمـي سـم     . گويي دانشگران در قبال جامعه و نمايندگان آن، يعني سياستمداران، هستيم شاهد تملق
كننـد، در   المللي احسـاس ضـعف مـي    اعتبار علمي از اجتماع علمي بيندانشگران ما عموما، چون در كسب . م براي جامعهاست و ه

  . اعتبار كردن علم و عالم غياب اجتماع علمي داخلي، به دنبال كسب اعتبار از نهادهاي سياسي هستند، كه تملق به دنبال دارد و بي

  هاي تحقيقاتي برنامه 6.5

ده درصد بقيه، كه عالوه بر آموزش . نود درصد مشغول آموزش يا خدمات هستند. دانشگران ما در مراحل مختلف تكاملي هستند   
علم هسـتند، يعنـي كـار علمـي      "مشق"كنند، عمدتا مشغول  و خدمات، نتايج كارهاي تحقيقاتي خود را به صورت مقاله منتشر مي

اصل  ،تعداد كمي، شايد كمتر از ده درصد اين گروه. نويسي تمرين يا مشق مقاله :كنند ن ميينوين را كه پژوهش محور آن است تمر
براي اين گروه آخر هم تعريف يك پروژه، تعيين يك مسئله قابل حل، و حل آن . اند را بر پژوهش براي حل موضوعي خاص گذاشته

در نظر گرفته شود؛ الزم نيست دانسته شود با اجراي پـروژه  الزم نيست در تعيين اين مسئله موقعيت آن در علم جهاني . اصل است
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اي  همين كه مسئله قابل حلي پيدا شود كه منجر بـه مقالـه  . شود شود، يا چه خدمتي به جامعه مي چه پيشرفتي در علم حاصل مي
برنامـه  "بايد به دنبـال تعريـف    .ما در معماري علم بايد اين مرحله را نيز پشت سر بگذاريم. كند قابل چاپ بشود براي ما كفايت مي

ها و امكاناتمان، و با توجه و نيز با سـعي در شـناخت چگـونگي علـم در دنيـا و مرزهـاي        باشيم؛ يعني با توجه به توانايي "تحقيقاتي
ه هدف مـا  بايد بتوانيم در اين برنامه تحقيقاتي مطرح كنيم ك. رفت از يك معضل علمي اي تعريف كنيم براي برون كنوني آن، برنامه

كـاري مشـابه هسـتند، تفـاوت     كدام گروهها در كجاي دنيا مشـغول   رفع كدام مشكل كشور است، رفع كدام مشكل علم دنيا است،
اي  المللي بايد تعريف شود؛ هيچ برنامـه  برنامه ما با برنامه آنها در چيست؟ ارتباط ما با آنها چگونه است؟ در تعريف برنامه ارتباط بين

  . پردازند چند جاي ديگر دنيا به آن نمي نيست كه يك يا

. انـد  ريـزي نكـرده   كنند؛ به برنامه تحقيقاتي توجه ندارند و براي خودشـان برنامـه   گونه عمل نمي يك از مراكز پژوهشي ما اين هيچ   
  .بالند بهترين آنها به شمارش تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات، و يا تعداد قراردادهاي صنعتي و رقم كل آنها مشغولند و به آن مي

  يهاي بوم سياست 6.6

ما، با توجـه بـه معضـالت فرهنگـي خودمـان،      . هاي كشورهاي صنعتي الزم است، اما كافي نيست توجه به علم در دنيا و سياست   
توجه به خالقيت در آموزش، توجه بـه نـوآوري در تـرويج    . هايي داريم كه از بيگانگي ما با مفهوم نوين علم بكاهد احتياج به سياست

هاي كالن علمي به منظور يادگيري مـديريت علـم و    نوين و تمايز آن با علوم ديني سنتي، توجه به پروژهعلم، توجه به علوم انساني 
ويـژه در زمـاني كـه كشـور مـا نهـاد        بـه . طلبد كه خاص كشور ما اسـت  مي اي  هاي ويژه خوگرفتن با ابعاد علم نوين همگي سياست

ران بايد انجام شود، تا زماني كه دولت متوجه اين كمبـود بشـود، از   سياستگذاري علمي ندارد؛ پس معماري آن به دست خود دانشگ
  .گذشته عبرت بگيرد، و نهادي چاالك تاسيس كند

  مبارزه با جهل علمي و مبارزه با مصادرة مفاهيم و ابزار علم 6.7

هـاي گونـاگون در    به شكل و علم دين،سنتي  آن با علم هاي هاي آن و مميزه نوين، مشخصه جهل علمي، به معناي نشناختن علم   
اي كه فالن كشف يا بهمان اختراع را براي  مرد علمي قرن و سال، كه در گذشته فراوان داشتيم، نخبگان رسانه: شود جامعه ظاهر مي

 و كننـد،  مياند و  هاي علمي يا مرتبط با اختراعات كه بعضي جوانان كسب كرده اند، انواع جايزه اولين بار در جايي از ايران انجام داده
ها توجه كنـيم تـا    كافي است به اخبار رسانه. هايي از اين تظاهرها است نمونه لين بار در ايران ساخته شده استداروهايي كه براي او

ايـن  . اعتنا باشـد و بايـد موضـع بگيـرد     جامعه علمي نبايد به اين تظاهرها بي. هايي از اين تظاهر جهل را مشاهده كنيم روزانه نمونه
والن را بايد آموزش داد تا راه درست اطالع رساني علمي را بشناسـند، و بـه آنهـا    ها و مسئ رسانه. است ند بخشي از معماري علمفراي

  . يابي به آن چگونه است ياد داد مرجع تشخيص صحت و سالمت يك خبر مرتبط با كشف يا اختراع كيست و دست

مردم ما عـادت دارنـد ايـن    . اند حتي اگر واژة متناظر با آنها از زبان عاميانه گرفته شده باشد مفاهيم مرتبط با علم دقيق و پيچيده   
اين مصادرة معني . خصوص هنگامي كه شفافيت معنايي دارند، به هر نحو كه دوست دارند مصادرة معني و مفهوم بكنند ها را، به واژه

هم انجـام   ،هاي پيچيدة علوم اجتماعي و علوم سياسي به عنوان واژه ،هاي ناشفافي مانند ليبراليسم و سكوالريسم ژهحتي در مورد وا
  . يافتهاي كاهش ضرر آن را  و راه كردها مواجهه  با اين نوع مصادره بايد .شود مي
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دهـي   ي هستند كه اجتماع علمي از آنها براي سـامان هايي نظير كارشناسي ارشد، دكتري، و پسا دكتري ابزار ها و عنوان نامه پايان   
خـريم و   عنـوان مـي  : كنـيم  ما در غياب كدهاي اخالق علمي به هر نوع دلخواه اين ابزار را مصـادره مـي  . كند فرايند علم استفاده مي

ايـن رفتـار    دانـيم؛  ا خريدني مي؛ اين ابزار رگيريم درد هم نمي خريم، و در اين ميان وجدان كنيم، مي نامه كپي مي فروشيم، پايان مي
محتوي كردن فرايندي كـه جهـان صـنعتي     يعني مصادرة هر آنچه اجتماع علمي در دنياي صنعتي به تجربه كسب كرده است، و بي

ر هاي تحقيقـاتي و د  ها و بينش اجتماعي متناظر با آن يكي از موانع اصلي در افزايش بودجه گونه مصادره اين. داند علم و فناوري مي
  . نتيجه رشد علم در كشورهايي نظير ايران است

  هاي كالن علمي پروژه 6.8

همـين  . بودن، حساسيت جامعه روي آنها بيشتر اسـت  به دليل كالن. اند هاي كالن علمي در معماري علم به چند دليل الزم پروژه   
طلبنـد، بخـش    چون اعتبارات قابل تـوجهي مـي  . ها موفق باشند كند كه نيروهاي علمي و اجتماعي كمك كنند اين پروژه كمك مي

كننـد   ها سعي مي كنند؛ پس مديران اين پروژه ها هستند با آن مخالفت مي اي از دانشگران و پژوهشگراني كه درگير اين پروژه عمده
اي علـم و فنـاوري   هـ  سازي در سياسـت  همين باعث يادگيري فرايند متقاعد. كم از مخالفت آنها بكاهند آنها را متقاعد كنند يا دست

  .ها داريم شود، كه ما تجربه بسيار كمي در اين زمينه مي

افزايـي آن   بنـابراين اثـر هـم   . كند اي را درگير مي هاي متفاوت علمي صنعتي، فرهنگي، و حتي رسانه هاي كالن ماهيتاً گروه پروژه   
هـا در   همچنين نقش ايـن پـروژه  . شود فراواني دارند كه به نفع جامعه تمام مي نتايج ناخواستهها  اين پروژه. قابل توجه و مفيد است

  .تربيت نيرو و اثربخشي اقتصادي بسيار زياد است

  ها زيرساخت 6.9

، هاي پشتيباني و خدماتي پژوهشي هاي علم، شركت ها و خانه ها، موزه ، كتابخانه∗∗ها رايانه ، خوشه∗ها خط اي، داده هاي رايانه شبكه   
توجهي به  كم. طلبند اند كه توجه ويژه مي هايي گزيني از جمله زيرساخت ناشرهاي معتبر داخلي و خارجي، زبان علم فارسي و واژه

 اي ين حسن را دارند كه زيرساخت گستردههاي كالن ا پروژه. كند ها رشد علم و معماري پايدار براي علم را محدود مي اين زيرساخت
  .كنند تر فراهم ميهاي كوچك پروژه براي

  آرامش ذهني 6.10

ما . است "سر و صدايي  پر"جامعه ما جامعه بسيار . شود بدون آرامش تفكر مقدور نيست، خالقيت و نوآوري هم بسيار محدود مي     
بـه يـك   دانشگران احتيـاج بـه يـك محـيط و     . كند هاي فراوان اجتماعي داريم كه يك زندگي پردغدغه براي همه ايجاد مي آلودگي
دغدغـه  : هاي اصلي كار پژوهشي در ايران اسـت  يكي از مزاحمت "اي آلودگي دغدغه". بوم آرام براي انجام كار پژوهشي دارند زيست

هـاي پژوهشـي، دغدغـه نبـود      نان شب، دغدغه بهداشت اعضاي خانواده، دغدغه مسكن، دغدغه آمـوزش فرزنـدان، دغدغـه بودجـه    
هـا و درهـاي بسـته     سياستي در علم، دغدغه تعطيلي ها همراه با تغيير مديران، دغدغه بي استدغدغه تغيير سي پشتيباني پژوهشي،

                                                                 
∗ Pipelines 
∗∗ Computer Clusters 
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گيـرد و   و خالصه به هر طرف نگاه كنيم نوعي دغدغه كه انرژي بسيار فراواني از پژوهشگران مي دانشكده و پژوهشكده و آزمايشگاه،
چند مشغله بـودن آموزشـي و   : شود راي دوري از كار پژوهشي اضافه ميها ب به اين دغدغه وجود انواع مشوق. كند آنها را فرسوده مي

درآمدزايي تدريس، نبود تقاضا براي آموزش با كيفيت و تقاضاي شديد براي هر گونه آموزش بدون توجـه بـه محتـوي، درآمـدهاي     
متاسـفانه  . به كالسورهاي قطور استهاي كالن در اختيار دارند و چشمشان  اي كالن، و ناداني مديران و مسؤوالني كه بودجه واسطه

  . شود و به همين دليل در معماري علم بايد به آن بسيار بها داد به اين مدخل آرامش ذهني در كشورمان كمترين توجه مي

  گيري نتيجه. 7
نقش بسيار مهمي هاي خود، و اعمال و اجراي آنها، خردگرا شود  اي كه جامعة ما در سياست براي معماري علم تا رسيدن به مرحله

اكنون  هم. المللي باشد وجود آورند، اجتماعي كه مورد اعتناي اجتماع بين عهدة خود دانشگران است تا بكوشند اجتماع علمي به به
تواند به  دولت مي. وجود آمده است، اما هنوز تا تحقق آن راه درازي درپيش است هاي اولية ايجاد اجتماع علمي در ايران به زمينه
خصوص كه بايد در شرايط فرهنگي و تاريخي  توانيم منتظر شروع حمايت دولت بشويم، به تحقق كمك كند، اما ما نبايد و نمياين 

از طرف ديگر بايد بكوشيم تا نهادهاي سياستگذار . هايي باشيم كه مانع تحقق اين امر حتمي هستند كنوني كشور در انتظار حركت
به موازات . هايي كه باعث تعطيلي شوراهاي سياستگذار قبلي شدند بپرهيزيم از تكرار حركت علمي پا بگيرند و پايدار باشند و

هاي  اي در پروژه هاي كالن علمي تصويب و اجرا كند و نيز تسهيالت الزم براي مشاركت بيشينه بكوشيم دولت را متقاعد كنيم پروژه
  .المللي فراهم كند علمي بين
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