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کتاب سندروم دورة نقل گفتارپیش   

مرتبط با معماري علم در ایران و  امکنون نوشتهتا 1364هاي گیرد که طی سالبر میهایی را دراین کتاب مجموعه نوشته

از این رو است که  .گنجدکتاب معماري علم نمی هاي به نسبت انتزاعی یا تحلیلی خودِدر چارچوب مقاله که امتلقی کرده

زمان یا پیش یا توان مستقل از کتاب معماري علم، و نیز هماین حاشیه را می .ا را حاشیه بر معماري علم باید دانستآنه

  .هاي مرتبط با ایران در آن الزم استآن براي درك کتاب معماري علم و گزاره ۀپس از آن، مطالعه کرد؛ اما حتما مطالع

به این ترتیب، پس از  .جدید خودم را که مرتبط با این کتاب است به آن بیفزایمهاي قصد دارم در انتهاي هر سال نوشته

 . امگذاشتهدر وبگاه  هر سال است راهاي تا آخر بعدي را، که نوشته هاي، ویراست1393ویراست اول در سال 

 
  1397 فروردین، رضا منصوري



 گفتارکتاب معماري علم در ایران، ویراست دومپیش

گذرد و اکنون ویراست دوم آن با تغییرهاي گفتار براي ویراست اول کتاب معماري علم بیش از چهار سال میپیشاز نوشتن 

ها در این کتاب در همان ویراست اول هم آمده است که در این مجلد بخشی از نوشته .کلی در وبگاه قرارداده شده است

در چهار سال پس از انتشار ویراست اول معماري علم ساختار بیمار علم در ایران گرفتار مدیرانی  .تر شدهبسیار مفصل

 .کژاندیش شد؛ و شاید همین پدیده مفهوم سندرم دورة نقل را، که در ویراست دوم معماري علم آوردم، در من بیدار کرد

توانم تصور کنم نمی .هاي این کتاب دریابیدالي نوشتهبهالایی مصداقی در توانید به گونهها را میاندیشیبرخی از این کژ

هاي نوشته در کتاب حاضر به جان دیده شده باشد یا دست کم به جد کتاب معماري علم من مفهوم شود مگر آنکه مصداق

ري ما و درك به عالوه، کتاب چهار سال در وزارت عتف کمک فراوانی است به درك گول بودن نظام ادا .مطالعه شده باشد

هاي انتزاعی در کتاب معماري ها محملی براي درك گزارهبدون توجه به این مصداق .امپیشنهادهایی که در معماري علم داده

گونه است و ما در دورة گذار به مدرنیت این معماري براي شرایطی است که علم و فرهنگ در ایران بیمار .علم وجود ندارد

هاي مختلف نوشته شده و همیشه به یک موضوع روز هاي مختلف و با انگیزهي این کتاب در زماناهنوشته .بریمبه سر می

 .توجه داشته است

گذاري علم و زبان هاي سیاستهاي من در زمینهتوانم بگویم که مجموع نوشتهنویسم میگفتار را میاکنون که این پیش

و نیز حاصل نیم قرن عالقۀ من به ایران و به زبان فارسی، و به توسعۀ فارسی به عنوان زبان علم در طول سه دهۀ گذشته، 

 گنجد:علمی آن در مجموعۀ زیر می

 ، عزم ملی براي توسعۀ علم؛ 1427، جلد اول، ایران ایران من .1

 ، جلد دوم، توسعۀ علمی ایران؛ایران من .2

 گزینی در ایران و جهان؛، جلد سوم، واژهایران من .3
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 1بحرانو انقالب، نوین، علم   1

 ًکنیدبیان را انقالب  بابحران تفاوت محض  علوم در لطفا. 

هایی اشاره توان به نمونهباره میدراین .لغت بحران در علوم کمتر مورد استفاده قرار گرفته ولی واژة انقالب اینطور نیست

به این  .انقالب کوپرنیکی (لفظ انقالب نیوتونی کمتر مطرح شده است)، دوم انقالب نسبیتی و دیگري انقالب کوانتومی .کرد

هاي علمی، یا ها از علم، نظریههاي اعتقادي و تصور فیزیکدانبریم که باعث شدند بنیانعنوان انقالب نام میدلیل از اینها به

هم آید و همۀ نظام کیهانی بهمثالً، در انقالب کوپرنیکی زمین از مرکزیت عالم بیرون می .کلی دگرگون شودمفاهیم علمی به

 .دهدتأثیر قرار میکه این بینش جدید تمامی شئون زندگی مردم را نیز تحتریزد، تاحدي می

کار کار برد که قبل از خودش دیگران هم بهدر نسبیت مفهوم زمان و فضا اساساً تغییر کرد، اینشتین همان الفاظی را به

، یعنی 1284/1905محتوایی که از سال  .کردبار محتواي این الفاظ فرق میاما این -مانند فضا، زمان، مکان، طول -بردندمی

دهیم با محتواي قبلی آنها تفاوت دارد، از جمله اینکه زمان دیگر مطلق زمان ارائۀ نظریۀ نسبیت خاص، به این الفاظ می

  .نیست

ا محتواي جدید ها نبودند، بلکه الفاظ جدیدي هم بدر مکانیک کوانتومی هم اتفاقی شبیه این افتاد با این تفاوت که الفاظ همان

توان از مسیر یک ذره صحبت کرد؛ چرا دانیم که نمیبندي شد میمثًال از زمانی که مکانیک کوانتومی فرمول .وضع شدند

گوید که در خود به این دلیل که نظریه به ما می .دقت تعیین کردتوان بهیا مکان یک ذره را نمی .شده نیستکه تعریف

تواند براي تعیین مکان یک ذره یا حاال این محدودیت می .ایم وجود داردذره که ما ساخته طبیعت محدودیتی براي مفهوم

گرچه ابزار  .گیري این مفاهیم محدودیتی طبیعی وجود دارد نه وابسته به ابزاربراي اندازه .زمان و یا سرعت یک ذره باشد

مطرح است وابسته به خود طبیعت است، و این از کند ولی محدودیتی که در مکانیک کوانتومی نیز محدودیت ایجاد می

  .هاي طبیعت استقانونمندي

اي که حاصل ضرب عدم گونهاي هست، بهگیري زمان و انرژي یک ذره رابطهشود بین اندازهدر مکانیک کوانتومی گفته می

گیري کنیم مگر دقت اندازهرا به ايتوانیم زمان رویداد ذرهپس نمی .تر باشدتواند از حد معینی کوچکدقت این دو نمی

کوانتومی، مستقل از گسترة اعتبارش، شیوة تفکر ما نسبت به جهان و زندگی  مکانیک .اینکه انرژي را نادقیق اندازه بگیریم

  .را عوض کرد

همواره با بحران  طور نیست که این تغییراتکنیم؛ اما اینعنوان انقالب یاد میاینها مواردي هستند در علوم که از آنها به

ها مردم با که قرنچنان .در انقالب کوپرنیکی واقعاً بحرانی وجود نداشت، یعنی اصالً در نجوم بحرانی نبود .همراه بوده باشد

  .کردکردند و برایشان هم فرقی نمیهمان مفاهیم ابتدایی زندگی می

                                                           
 گر نامعلوم!؛ مصاحبه1373مصاحبه در سال  1
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اي براي هاي پیچیدهجوم بود و دیگر اینکه منجمان به روشدلیل پیچیدگی علم ننبود بحران قبل از انقالب کوپرنیکی یکی به

بعد متوجه شدند که اگر مثالً مرکز را از زمین به خورشید انتقال دهند  .هاي سادة نجومی عادت کرده بودندحل مسئله

  .شودتر میمسائل ساده

بنابراین باید گفت  .وجود داشت برعکس در نسبیت بحران وجود داشت، در مکانیک کوانتومی هم کمابیش چنین بحرانی

  .هاي علمی که بعدها ممکن است پیش بیاید حتماً وجود بحران ضروري نیستکه در انقالب

در آن  .نسبیت عام نیز اساساً انقالب برپا کرد و درك ما را از زمان و فضا تغییر داد، ولی این یک انقالب بدون بحران بود

اش وجود معنی امروزینبه شناسیکیهان .شدهراي کسی مسئله نبود، بلکه امري بود پذیرفتهزمان تصویر ابتدایی ما از کیهان ب

 .نداشت که اینشتین بخواهد آن را حل کند نظریۀ گرانش نیوتون هم مشکلی .شدنداشت و براي عالم دینامیکی تصور نمی

شناختی مکانیک و نتایج نسبیت خاص و فضاي مینکوفسکی بود که باعث شد که کنجکاوي اینشتین در مسائل روشدرحالی

توانند قبول کنند که عالم با این حال فالسفه هنوز هم نمی .وجود بیایداي را بگیرد تا انقالبی دیگر در علم بهچنین نتیجه

 .و این انقالبی بود بدون بحران .این تصویري بود که اینشتین ایجاد کردممکن است متناهی باشد ولی نامحدود، و 

  دانید؟نمیبحران را کیفی حالت بهکیفی کمتر حالتی از انتقال این زندگی، در شده پیداتغییرات این شما آیا 

در هر دو  .اه کنیم اینها واقعاً بحران نبودندهاي کوپرنیکی و نسبیت عام نگاگر به انقالب .این تغییر همیشه بحران نیست
هاي زندگی دچار دگرگونی مورد هم خیلی طول کشید تا طرز فکر جدید پذیرفته شد و وقتی مقبولیت یافت تمامی عرصه

  .شد، اما بحرانی وجود نداشت و مردم منتظر و نگران چیزي نبودند
کردند هاي سراسر دنیا نگران بودند و هر کاري میکدانبرعکس، در نسبیت خاص وضعیتی ایجاد شده بود که فیزی

کردند و انتظار داشتند نتیجۀ غیر صفر براي حرکت نسبت گیري میآنها بسیار آزمایش و اندازه .شدمشکالتشان حل نمی
خواستند اي را که میآنها نه یکی، نه دو تا، بلکه صدها تجربه کردند تا نتیجه .شدکه چنین نمیدرحالی .دست بیاورندبه اتر به

در این مورد، دیگران بودند  .بر اینکه اصالً اتري وجود ندارددست بیاورند؛ تا اینکه اینشتین نظریۀ خود را ارائه داد مبنیبه
حتی فیزیکدانان  .دانستند که به آن کافر بودندمی شدند و آن را مانند دین یا مذهب جدیديکه به نسبیت خاص معتقد نمی

اي مانند پوآنکاره و لورنتس ابتدا نسبیت را نپذیرفتند؛ لورنتس تا آخر عمرش نسبیت را نپذیرفت و تصور بسیار برجسته
بی نیز هاي تجراین عدم پذیرش تا اواخر قرن بیستم حتی میان بعضی فیزیکدان .کرد اینشتین کار جدیدي نکرده استمی

 .توان گفت نسبیت خاص انقالبی بود همراه با بحرانبنابراین می .وجود داشت

 روي کلی  تغییرِ ازقبل هستند یعنی انقالب از وقوع قبل همیشه  علمیهاي بحرانکوهن  توماس نظراز  البته

 .دهندمی

هاي جدید و شاید انقالبیِ علمی است؛ اما نظریه درست است که در اجتماع علمی وجود بحران عالمتی براي پیدایش

البته ممکن است بعضی نسبیت عام را  .طورکه توضیح دادم در مورد انقالب نسبیت عامی چنین بحرانی وجود نداشتنهما

  انقالبی مجزا از نسبیت خاص ندانند!
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 ارتباط دارند؟آ نها با چقدر اصوالً یا شوند، میشامل نیز را اجتماعی تمایل  هستند،عام  چقدرعلمی  قوانیناین 

ساز بوده است و اگر حرکت واداشته فرهنگکه علمی که همیشه دنیا را بهساز نیست، درحالیاگر مؤثر نباشد علم فرهنگ

لوم جدید (چه اي است که خود به خود عبنابراین جامعۀ علمی جامعه .کار گرفته نشود آن جامعه علمی نیستدر جامعه به

 .تک افراد جامعه مؤثر است؛ فقط ممکن است زمانش طول بکشدانقالبی وچه عادي) در آن تأثیرگذار است و در بینش تک

ببینید چگونه بر مردم مؤثر بود و تفکرشان را  .فیزیک ارسطویی را در نظر بگیرید که بعد هم به دوران اسالمی کشانده شد

حاضر جوامع پیشرفته خودشان را با علوم جدید، که از طور درحالهمین .اندتأثیر آنتحتشکل داد، شاید مردم هنوز هم 

اند، ولی جامعۀ ما و بسیاري جوامع دیگر هنوز طرز فکرشان ناشی از همان تفکر شود، منطبق کردهگالیله و نیوتن شروع می

ایم خودمان را از فکر آنها بیرون کنیم و نتوانستهمی سینایی را مطرحما هنوز هم همان علم ابوریحانی و ابن .ارسطویی است

بنابراین علوم جدید قطعاً در منش، طرز فکر و  .افتادگی ماستایم و این نشانۀ عقببیاوریم، هنوز با علم جدید خو نگرفته

  .افتدمرور اتفاق میبینش مردم مؤثر است، منتها تأثیر آن به

 حکومت اساساًو کلیسا  شدهمیمطرح  که جدیدي فیزیکی، خصوصاً علمی،نظریۀ هر که  بودهطور اینغرب  در 

بتوان شاید  .اندشدهمیدرگیر آن در ناخواه خواهمردم همۀ اساساً اینکه یا و گرفته می موضعآن برابر  دردینی 

هم هایی بحرانبنابراین و دادند میدخالت را خود که  استاین آنها یابندة رشدتحول  وتغییر دالیل از یکی گفت 

یافت آن در بحرانی  و استتفاوت بیعلمی  هايانقالببه  نسبتکه اي جامعهگفت توان میآیا  .آمدمیوجود به

 پی ندارد؟درهم رشدي شود نمی

  .یعنی غیر از بحران در علم است .این مورد نوع دیگر بحران است

دوران اسالمی، که با انتقال از دوران یونانی به جوامع اسالمی شروع  .1 .باید گفت پیشرفت علوم چند مرحله داشته است

برخالف ادعاي بعضی مورخان غربی که ما فقط علوم را انتقال دادیم، در پیشبرد آن هم نقش بسزایی داشتیم؛ یعنی در  .شد

مثالً هندسه و مثلثات اسالمی بنیان کارهایی شد که نیوتون و دیگران  .ها ساختارهاي اساسی علم را تغییر دادیممینهبرخی ز

  .انجام دادند

در فرهنگ اسالمی وقتی علم رشد کرد تعارضی با مذهب نداشت و مذهب هم خود را آنچنان به علم وصل نکرد که بعداً 

توان گفت در ماهیت تفکر اسالمی تعارضی با علم وجود ندارد و حتی در تفسیر ی مییعن .بخواهد شکاف عمیقی پیدا شود

و  .دانستکرد و خودش را وارث علم میولی در اروپا کلیسا خود را به علم ارسطویی وصل می .روحانیون هم وجود نداشت

سال  6توجه کنید در اروپا کلیسا  .نداشتیم هاما از این نوع بحران .کرددرواقع هر نوع پیشرفتی مانعی براي مذهب ایجاد می

دهد که ها زمانی روي میاین نوع بحران .ایمپیش اعالم کرد که گالیله حق داشته است ولی ما چنین مشکالتی را نداشته

ها علم رسماً محدود شد به آنچه صرفاً به کارِ شرع البته توجه داشته باشیم که با تأسیس نظامیه .مذهب به علم وصل باشد

  .طلبداي میاما این موضوع بحث جداگانه .آمد، مثالً کمی ریاضیات، و فسلفه هم عمالً کفر شناخته شدمی
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  چیست؟  در هابحران بروز در آنها باما  جامعۀتفاوت پس 

جوش است، علم با فناوري در ارتباط است؛ چرا که علم در فناوري شورهایی که صاحب علم هستند و علم در آنها دروندر ک

بر کند و عالوهولی فناوري به پیشرفت علوم کمک می .خاطر وجود فناوري استشود و البته پیشرفت علم بهجاري می

منتها تغییري را که علوم در زندگی مردم وارد  .شودمردم وارد می آفریند و هم در زندگیاطالعات و علم، فناوري هم می

مثالً بعد از نسبیت فالسفه هم از اخالق نسبی  .دهدکند فقط صرف فناوري نیست، بلکه کلیۀ شئون زندگی را تغییر میمی

دات صُلبی دارند که درواقع آنها اعتقا .جامعۀ اساسی غیر از جامعۀ خاص مذهبی است .هاي نسبی صحبت کردندو ارزش

که در جامعۀ غربی پس از درك گسست علم از دین و درحالی .گیردخاطر صلب بودنش بالفاصله در تعارض قرار میبه

این علم نوین تنها  .اي تأثیرپذیر از علم نوینصورت بحرانی اجتماعی ظاهر شد، تبدیل شد به جامعهغلبۀ دین بر علم، که به

هر انقالب علمی که همراه با خلق مفاهیم جدید است  .دادبا خلق مفاهیم جدید ذهن بشر را شکل می آفرید بلکهفناوري نمی

بعید است بتوان  .هاي نوین تأثیر پذیرفته استاما جامعۀ ما تاکنون حداکثر از فناوري .آفریندها بحران میدر این جامعه

 .شی از تأثیر مفاهیم جدید در علم نوین در جامعۀ راکد ما دانستهایی مانند انقالب مشروطه یا انقالب اسالمی را نابحران

از طرف دیگر علم سنتی  .جامعۀ ما هنوز سراپا در غلبۀ مفهوم سنتی علم است و تحول در علم جدید را درك نکرده است

هاي که انقالبپس بدیهی است نباید انتظار بحران از آن نوعی داشت  .ها با دین عجین شده استپس از تأسیس نظامیه

توان انتظار داشت روزي ما مسلمانان هم شروع به درك دنیاي جدید و مفاهیم البته می .کنندعلمی در جامعۀ غربی ایجاد می

اند که دیگر باسوادي را کافی اي شدهجوامع غربی وارد مرحله .هاي اجتماعی بودآنگاه باید منتظر بحران .نوین علمی بکنیم

 .ما هنوز از این مرحله بسیار دوریم .دنبال با علم کردن جامعه هستندبهدانند، بلکه نمی

  دارد؟ مثبتیجهت کردن علم  بااین آیا 

منتقل نکردن فقط به ضرر بشر  .ببینید هروقت بشر به دانشی دست بیابد این مثبت است و باید آن را به جامعه منتقل کرد

یابی به علم جلوگیري کرد و توان از دستیعنی نمی .قدر عاقل باشد تا استفادة صحیح بکندپس الزم است بشر آن .است

تواند تحرك وسیعی داشته باشد که این جامعه وقتی می .توان از انتقال آن جلوگیري کرداگر هم تحولی علمی رخ داد نمی

  .علم را داشته باشد

 کهنشده داده آموزش ايگونهبهپایه علوم قوانین که  استاین جامعه  نشدةدرك و نشدهحلمسائل  از یکی شاید 

بیشتر خودشان براي گویی ما دانشمندان متأسفانه  .دربیابیم را ضرورتش وکنیم  حسخود زندگی محیط در  را آن

 تأییدکنندةمعموالً ما دلیل همین بهو ندارند مفاهیم تفهیم درجهت تالشی و جامعه  تااندهکردزندگی 

 .باشیم مجبوریم چونهستیم دیگران هايپیشرفت

به  .افتاده استدهند عقباش میاي است که باید آن را هل داد و کسی که همیشه هلگونهجامعۀ ما به .کامالً درست است

خواهیم داشته گوییم چیز خوبی است و ما هم میر کشوري فناوري جدیدي ابداع شد ما هم میمحض اینکه داین معنا که به
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به این ترتیب اگر آنها بسازند و رشد کنند ما هم داریم واال ما هم چیزي نخواهیم  .این در واقع هل دادن ماست .باشیم

  .داشت

قدر گویند ایرانیان اینزنم مؤید این مطلب  است: میمثالی که می .این اشکال اساسی ماست که حرکت درونی نداریم

یابی به آخرین دست«خوانیم: ها میآورند، یا مثالً در اهداف سازماندست میبااستعداد هستند که علم هرکجا باشد آن را به

اي در جهان هستند که کار دهیعنی اینکه همیشه ع .و این یعنی عمق فاجعه در کشور ما ».در جهانهاي علمی پیشرفت

یعنی اینکه جوشش  .خریمکنند و ما هم آن را میکنند و به علم جدیدي دسترسی پیدا میکشند، فکر میکنند، زحمت میمی

ما، دانشگاهیان، و همه و همه این حرف را علم از درون ما نیست و این اساساً چه افتخاري دارد؟ و متأسفانه سیاستمداران 

 .ماندگی را جبران کنیمتوانیم این عقبطور بنیادي غلط است و نمیدهد که طرز فکرمان بهو این نشان می .کنندیتکرار م

 .تر است و مطیع اوستخریدار علم همواره از مولد علم عقب

  چگونه است؟دارد  وجود ما جامعۀ دراگر بحرانی 

چراکه آن موقع  .شدچیزي است که قبل از انقالب دیده نمی .ت استبینم بسیار مثببحرانی که من در جامعۀ خودمان می

 .ما بعد از انقالب بود که متوجه شدیم چه مشکالت عمیقی داریم .کرد و رفاه نسبی موجود بودکسی مشکلی احساس نمی

کنند وضع ایران می بازار همه صحبت ازجمهور گرفته تا وزرا و مردم کوچهکنند از رئیسجا صحبت از مسائل کشور میهمه

این شروع یک تحول عمیق  .کنیم بسیار مثبت استمان فکر میو این یعنی بحران؛ و اینکه ما دربارة بحران کشور و جامعه

  .است که ناشی از انقالب است، و این یعنی انقالب

  که پردازانی اما نظریهدارد جامعه  درستتفکر  و رشد درسزایی بهنقش  روشنفکر اجتماعی،علوم درخصوص

 .معدودندبسیار  باشندجامعه دلسوز واقعی معناي به

روشنفکرانی که انصاف ندارند، دلسوز نیستند،  .یکی دیگر از مشکالت اجتماع ما عیب روشنفکران ماست .کامالً صحیح است

کنند آن شناسند و تصور میچند متفکر غربی را می آنهایی که افتخارشان و ادعایشان این است که .پرداز نیستندیا نظریه

که روشنفکر در همۀ دنیا کسی است که جامعه را به حرکت درحالی .اي کاربرد داردجا و هر جامعهنقد براي همهافکار بی

نداریم که ما در تاریخمان چنین کسانی را سراغ  .شناسددارد، و براي این منظور جامعۀ خود را و دنیا را خوب میوامی

  .هاي اساسی کرده باشندحرکت

دست بیاوریم: در ادبیات، در توانستیم بهمثالً فکر کنید از همین جنگ تحمیلی چندساله در موارد مختلف چه چیزهایی می

 هاي آنچنان وحشتناکی سرگرفتطور که در اروپا وقتی جنگهمان .ساز اینها بوده استجنگ همیشه زمینه .علوم، و در هنر

  .انگیزي که روشنفکران و هنرمندان از آن نکردندهاي عبرتچه پیامدهاي مثبتی که درپی نداشت، و چه برداشت

باید بگویم که بعد از انقالب، یعنی در همین  .کنیم، درحد توانمانتوانم بگویم این کارها را میدر جامعۀ علمی ( فیزیک) می

انسجامی که بین  .متحول شده است و اصالً با گذشته قابل مقایسه نیستکلی ساله، فیزیک ایران در چند جهت به 14
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کنند و ریزي میکنند برنامهکنند، تحقیق میآنها فکر می .کنند سابقه نداشته استهایی که میهست و همکاري فیزیکدانان

 .ها زیاد شود و کارهاي پژوهش بیشتري صورت بگیردکشند تا تعداد فیزیکدانزحمت می
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 2فیزیکبیفیزیک علم، بیعلم  2

گویند می .اندایم که عدة زیادي در جامعه از فیزیک زده شدهفیزیک؟ خیلی از ما با این موضوع برخورد کردهچرا فیزیک بی

آور، کننده، ماللگویند فیزیک یک چیز خستهآموزان ما، و دبیران ما میاي است، عامۀ ما، دانشکه فیزیک خیلی چیز پیچیده

شود فیزیک را درس داد، از آن صحبت کرد، به آن این عنوان را از این جهت انتخاب کردم چون می .خودي استو بی

دهیم، چه در دانشگاه ب کرد بدون آن که به چیزهایی پرداخته شود که معموالً درس میعشق ورزید، مردم و نظرشان را جل

کنیم، یک کنیم، عددگذاري مینویسیم، ضرب و تقسیم میرویم سر کالس یک تعداد فرمول میمثالً می .و چه در دبیرستان

خواهم توجه شما را ولی می .ن فیزیک استای .شوداي هم میگیرد، مقایسهآید، یک آزمایشی هم انجام میچیزي هم درمی

توجهیم؛ این همان است که دنیا و طرز به یک جنبۀ دیگر از فیزیک جلب و راجع به آن صحبت کنم که معموالً به آن بی

خواهم راجع به فیزیک صحبت کنم بدون اینکه از به همین دلیل است که می .فکر جوامع پیشرفته را متحول کرده است

مراکز علمی و پژوهشی در کشورهاي  .دانیم، مطرح باشندکه معموالً فیزیک میبزنم؛ بدون اینکه آن چیزهائی فیزیک حرف

پردازند و صنعتی معموالً به این امور که در جهت رشد علمی جامعه، رشد فرهنگ جامعه، ترویج علم و تفکر علمی است می

کنند، برخالف تصور ما که دانشگاه نباید از این کارها بکند، مرکز میها هزینه بخشی از اعتبارات مالی خود را در این جهت

سال پیش، به این شکل امروز درآمده و چندین  300تحقیقاتی نباید از این کارها بکند! فیزیک عمدتاً بعد از نیوتون، از حدود 

ست، دیگري انقالب فیزیک کوانتومی یکی انقالبِ نسبیت ا .گوینددوره را پشت سر گذاشته است که به آن انقالب علمی می

  .ها و به تبع آن طرز فکر جامعه را عوض کرده استهمین دوران تحول طرز فکر فیزیکدان .است

گیرند، علتش هم این است فیزیک در توسعۀ جوامع بشري چه نقشی داشته است؟ گاهی فیزیک را با علم نوین مترادف می

همین تفکر علم فیزیک در  .تفکر نوین علمی مبتنی بر این علم است .آوردکه فیزیک علم امروز را به این سبک در

کلی در تفکر طورشناسی تأثیر گذاشته، و حتی در علوم انسانی تأثیر گذاشته است، و بهشناسی تأثیر گذاشته، در زمینزیست

بینند، کنند دنیا را طور دیگري میمیاصول نیوتون، فالسفه شروع  چند دهه بعد از انتشار کتاب .انسانی تأثیر گذاشته است

حاال ما در  .کندکند جور دیگري فکر کند، نسبت خودش را با طبیعت عوض میانسان شروع می .شودتفکر انسان عوض می

منظور من  .قرن بیست و یکم هستیم، نزدیک سه و نیم قرن از آن تاریخ گذشته و بشر امروز، دیگر بشر قرن هفدهم نیست

عنوان بخشی از جهان اسالم، هنوز عنوان ایرانی، بهاعتقاد من این است که ما به .اقل بخشی از جامعۀ بشري استاز بشر ال

ما  .یعنی تفکر ما، تفکر قبل از علوم مدرن است .ایمایم، هنوز در قرن ماقبل هفده گیر کردهوارد قرن بیست و یکم نشده

خواهم بگویم، آن بخش از فیزیک یا تفکر مبتنی بر فیزیک را که من می فیزیکدهیم، منتهی آن فیزیک بیفیزیک درس می

همین دلیل ما و تمام جهان اسالم، بعد نوین، که تحول بشري را شکل داد، هنوز در کشورمان درست درك نشده است؛ به

خودمان را متحول بکنیم؛  ایمهنوز نتوانسته .کنیمکنیم، هنوز همان حرف را تکرار میسال که از توسعه صحبت می 200از 

  .وصل بکنیم به دنیاي پیشرفته و تحوالت بشري را درك بکنیم

                                                           
 .1386سخنرانی همایش فیزیک و زندگی، زاهدان،  2
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سال افتاده؟ به مفهوم زمان توجه کنید! تا قبل از  300چطور؟ چه اتفاقی در این  .فیزیک نسبتی هم با فلسفه داشته است

 .شدند، چه در اروپا و چه در جهان اسالمنامیده میگوییم فالسفۀ طبیعی که امروز ما به آنها فیزیکدان مینیوتون کسانی

که طبیعیون از هنگامی .الدین فارسیطبیعیون در جهان اسالم کسانی بودند که اهل فیزیک بودند، ابوریحان بیرونی، و کمال

عنوان یک جرم بهمثالً  .دنبال ماهیت این مفهوم بودند؟ مفاهیم دیگر هنوز ساخته نشده بودندکردند آیا بهزمان صحبت می

فیزیکدان و فیلسوف یا فیلسوف طبیعی، و یا حتی فقیه،  .خواستند صحبت کنندمفهوم وجود نداشت، اما از ماهیت ماده می

خصوص بعد از دو انقالب عمده ولی تفاوت اتفاق افتاد، بعد از نیوتون و به .نوع فکرشان خیلی با هم متفاوت نبود، یکی بود

حاال در فیزیک یا در علوم طبیعی با ماهیت هیچ کار نداریم، اصالً ماهیت  .داشتیم، نسبیت و کوانتومکه ما در قرن بیستم 

سال اخیر  60تا  50بعضی از فرهیختگان ما در این  .ماهیت جرم، ماهیت حرکت، مطرح نیست .زمان براي ما مطرح نیست

دنباِل اشتباه کردند! خیال کردند که اینشتین به .ند با اینشتینطور مثال فالسفۀ ما مثًال مالصدرا را مقایسه کناند بهخواسته

اصالً متوجه نبودند که چه اتفاقی  .خواستند حرکت جوهري را وصل کنند به مفهوم زمان در نسبیت خاص .ماهیت زمان بود

مفهوم نیوتونی یا زمان  اي بین این دو طرز فکر وجود دارد؟ زمان دربعد از نیوتون در نسبیت افتاده است و چه فرق عمده

کدام با ماهیت زمان کاري ندارند؛ با مفهوم زمان در فلسفۀ مالصدرا ارتباطی در مفهوم نسبیتی یک چیز مشترك دارند: هیچ

ایم، متوجه نیستیم که مالصدرا در ما تحوالت نیوتونی را درك نکرده .ندارند، و ما ظاهراً متوجه این تحول کیفی نیستیم

  .کرده است؛ دیدش از علم، از جهان و از تفکر بشر، متفاوت بوده استیگري سیر میفضاي فکري د

سازي یک مفهوم بسیار کلیدي است مدل .کندسازي از طبیعت میفیزیک، غیر از اینکه با ماهیت مفاهیم سروکار ندارد، مدل

ممکن  .شناسیمکنیم ماهیت طبیعت را مییکنیم؛ ادعا نمسازي طبیعت را درك میما با مدل .در فیزیک، اما بسیار ساده

گیرد هیچ فیزیکدانی این ادعا را ها درمیگونه وانمود کنیم، ولی وقتی بحث جدي درمیان فیزیکداناست به مسامحه این

 گوییم ذرات زیر اتمی وجود دارند، کواركها وجود دارند، یا میگوییم کهکشانشناسد؟ میکند که ماهیت طبیعت را مینمی

 .کنیمبینی میسازیم در چارچوب مدلی از طبیعت با ابزار ریاضی؛ بعد پیشیا ریسمان وجود دارد؛ اینها مفاهیمی است که می

چنین است و خوشحالیم از گوییم طبیعت ایندانیم و میبینی جواب مثبت دهد، مدل را درست میطبیعت اگر به این پیش

دهیم، دهد، طبیعت را تغییر میبا این امکان، با این قدرتی که مدل به ما می عالوه،به .درك طبیعت در چارچوب موجود

یک  .کنیم، و کاري نداریم که ماهیت طبیعت چیستاین کافیست که بگوییم طبیعت را درك می .جور که دوست داریمآن

عنوان به .عت، کار، و نیروستدهیم، زمان، جرم، سرکه در دبیرستان درس میترین مفاهیمیمثال خیلی ساده بزنم: ساده

چنین چیزي در  .کنیم که این مفاهیم در طبیعت وجود دارد، یعنی خداوند این مفاهیم را خلق کرده استفیزیکدان ادعا نمی

قابل تصور است که هوشمندانی مثال در کرات دیگر، مفاهیم دیگري را  .ایماین مفاهیم را ما ساخته .شودفیزیک ادعا نمی

 .هاي دیگري بسازند و آنها هم جواب درست از طبیعت بگیرندمدلسراغ طبیعت بروند، ند، با همان مفاهیم بهابداع کن

عنوان یک مفهوم از نیوتون به کما اینکه نیرو به .که جزو ماهیت طبیعت استبنابراین مفاهیم ساختۀ ذهن ماست، نه چیزي

ل قرن بیستم، مفهوم میدان ساخته شد؛ مفهوم میدان جایگزین نیرو دویست و اندي سال بعد، در او .بعد مطرح بوده است

که بخواهیم دقیق باشیم، ولی کنیم، هنگامیهاي مختلف صحبت میکنیم؛ از میدانها صحبت میکنش میدانما از برهم .شد

تر است، گرچه مفهوم کنیم، چون راحتهاي کم، و در فواصل کوتاه از نیرو صحبت میتر دقت، در انرژيدر سطوح پایین
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حاال نیرو در طبیعت است، یا میدان؟ کدام از ماهیت طبیعت استخراج شده  .کنش استتر براي ما میدان و برهمبنیادي

  .هاي ما معنا دارندگوییم اینها در چهارچوب مدلمی .کنیماست؟ هیچ ادعایی نه براي این، نه براي آن یکی نمی

سازي است، شبیه به نقشی که یست؟ ریاضیات نیست؛ گرچه ریاضیات ابزار مهم مدلچ» فیزیکفیزیک بی«حاال این 

وارد  .خواهم از آن بخش فیزیک صحبت کنم که ظاهراً ربطی به ریاضیات نداردتجهیزات در فیزیک دارد، ولی می

! با دوربین نجومی گالیله بگذارید یک نمونه از پیچیدگی را بگویم تا منظورم روشن شود .شومهاي تخصصی هم نمیپیچیدگی

ها هاي نجومی که در مغازهدوربین .بین تشکیل شده استاي که تنها از دو ذرهشویم؛ تلسکوپ سادههمه در مدرسه آشنا می

هاي امروزي برمبناي همان مفاهیم مرتبط با دوربین گالیله ساخته تلسکوپ .تر شده استرسد قدري پیچیدهفروش میبه

تلسکوپ بسیار  ، یا EELT تلسکوپهاي مدرن را شرح دهم: راي درك پیچیدگی آنها بگذارید یکی از تلسکوپاند، اما بشده

در مقابل آن کوچک  747حدي است که یک هواپیماي بوئینگ ابعاد این تلسکوپ به .عظیم اروپا، که در دست طراحی است

مجموعۀ آنها سطح هر آینه، و  .یک متري تشکیل شده استآینۀ  700نیست، بلکه از حدود پارچه آینۀ اولیۀ آن یک .است

 توانید پیچیدگی فناوري و علم زیربناي آن را تصور کنید؟ مثال دیگر شتابگرمی .نانومتر تنظیم شود 10باید با دقت حدود 

LHC  جه کنید: د آن توبه بعضی ابعا .است که در سرن، مرکز تحقیقات ذرات بنیادي اروپا در ژنو، دردست ساخت است

ها با سرعت حدود سرعت نور به متري زمین؛ خأل کامل که در آن پروتون 100کیلومتر، در عمق  27اي به محیط دایره

هم برخورد کنند به امید اینکه ذرة هیگز کشف شود و آیند تا سرانجام در یکی از دو آشکارساز این دستگاه بهگردش درمی

را ساخت و به سرن تحویل  CMS کوچکی از آشکارسازسه سال پیش ایران قطعۀ  .ودمدل استاندارد ذرات بنیادي تأیید ش

 .طبقه در نظر بگیرید 12تا  10د حدود یک برج توانیرا می CMS تن وزنش بود! ابعاد آشکارساز 110این قطعۀ کوچک  .داد

اندازي شود، و ، راه2008قرار است سال این شتابگر  .میلیارد یورو 4اي حدود شتابگر امروزي چنین ابعادي دارد؛ با هزینه

ها برآورده آیا انتظارات فیزیکدان .هاي ذرات بنیادي پاسخ بگیرندها پس از آن انتظار دارند از طبیعت درمورد مدلفیزیکدان

براي  گونهي است که کشورهاي پیشرفته ایناهرحال کار عمدهآید؟ بههاي فیزیک صحیح از آب درمیشود؟ آیا نظریهمی

اي که چهل پنجاه سال پیش ساخته نیست با شتابگرهاي سادهپیچیدگی این شتابگر قابل مقایسه  .کنندگذاري میآن سرمایه

کنم، تنها تصور این نوع پیچیدگی در تجهیزات را نکنید، بلکه پیچیدگی در هر مفهومی اگر صحبت از پیچیدگی می .شدند

دهیم بسیار پیچیدگی دارد، با این تفاوت که اي که در دبیرستان درس میاهیم سادهکه در فیزیک ابداع شده است، حتی مف

توانیم چگونگی پیچیده بودن مفاهیم را به جوانان خودمان، شود که معموالً نمیاین باعث می .بینیمها را نمیپیچیدگی مفهوم

توجه به اهمیت مفهومی آن روح، و بیک، بیعکس فیزیک را خشبه .به مردم و به سیاستمداران و مدیران منتقل کنیم

خواهم ها از این جهت است که میشوند! تأکید من برروي این پیچیدگیها از علم زده میدهیم که بچهاي آموزش میگونهبه

  .شویمها بشود زد بدون اینکه وارد فرمول و تجهیزات و دستگاههاي دیگري هم میباالخره حرف .به فیزیک بی فیزیک برسم

تصور بکنید وقتی کشورهاي اروپایی معادلِ چند برابر کل بودجۀ پژوهشی یک سال کشور را براي ساخت یک شتابگر هزینه 

هایی در راه شوند، چه پیچیدگیکار گرفته مینفر فیزیکدان و مهندس به 4000کشور دنیا، و حدود  40کنند، حداقل می

عنوان ایرانی و این چیزي است که کشور اسالمی ما درك نکرده و خود ما به .دارد؟ این پیچیدگی در مفاهیم هم هست

ها قدر پیچیده هستند که این دستگاهآیند هماننظر خیلی ساده میمفهوم لیزر، مفهوم نیرو و مثالً زمان که به .ایمدرکش نکرده
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حل مسئله را نفهمید، سؤالی را متوجه ی راهبه این دلیل باید در آموزش دقت کنیم، و خیال نکنیم اگر کس .پیچیده هستند

اي هستند، و ما دهیم، چون مفاهیم، مفاهیم پیچیدهدهیم، بد توضیح میها بد درس مینه! خیلی وقت .نشد، اشکال از اوست

وان ایرانی عنما به .ایمایم درك کنیم، بلکه آنها را ساده انگاشتهایم، حتی سعی نکردهخودمان این پیچیدگی را درك نکرده

  .ایممفهوم مدرن زمان را قطعاً درك نکرده

وقت بگوییم، ، بسته به اینکه چه 6، و گاهی  7است، گاهی  3گاهی  2×2گویم در ایران کنم با دانشجویان میگاهی شوخی می

 2×2نگاه کنیم؛ جوري است! مصوبات و تصمیمات دولت و مجلس را کجا بگوییم، و چه کسی این حرف را بزند! واقعاً همین

سازمان مدیریت، کی مدیرکل؟ عدد را که جمهور است، کی رئیس که، چه کسی رئیسبسته به این  7-6-5شود می

ساله باید اجرا شود  کند سهاي تصویب میشناسیم که مثالً دولت پروژهشناسیم! از این جهت نمینشناسیم، زمان را هم نمی

چند  .ها فراوان استاز این نمونه .سال هم ممکن است بشود 15سال هم شد مهم نیست،  9سال هم شد مهم نیست  6حاال 

کردند براي پروژة بزرگراه یادگار امام در تهران که وصل ماه پیش، اوایل بهار بود، در رادیو داشتند با کسی مصاحبه می

گفت: خرداد ماه این پروژه می مسئول .شودالمللی تهران؛ جائی که بزرگراه چمران قطع میایشگاه بینشود به چهارراه نممی

که من دارم جا، همین که نگاه کردم گفتم این چیزي شدم همانام گرفت چون داشتم رد میمن خنده .شودپروژه افتتاح می

اي در آنجا االن اواخر مهر است، هنوز اتفاق عمده .خواهد گرفتماه دیگر وقت  9بینم قطعاً این سه ماه که نه، حداقل می

 .فهمدافتد؛ یعنی مفهوم زمان را نمیگوید دو ماه دیگر راه میاما مسئول مربوطه می .شودنیفتاده و تا دهۀ فجر هم تمام نمی

افتاد، ن اتفاق اگر در یک روستا میبیند! اییعنی درکی از مفهوم مدرن زمان ندارد تخیل خود را در اجرا با واقعیت یکی می

جا به جاي خواهند یک چشمه را از یکچون مفهوم زمان در آنجا متفاوت است! مثالً در یک روستا می .تأثیر دیگري داشت

 آنجا نه دقت زمان .افتدماه هم دیر شود خیلی اتفاق مهمی در ده نمی 6ماه دیگر، اگر  4گویند دیگر با لوله منتقل کنند می

مثالً خرداد با  .ولی در دنیاي مدرن دقت در زمان معناي دیگري دارد .مهم است، نه مفهوم زمان، نه نیاز چندانی در کار

ما چون درك درستی نداریم از  .ریزدهم میهاي دیگر را هم بهاین اختالف زمانی بسیار برنامه .کندمهرماه بسیار فرق می

تفاوت بین خیال  .پنداریمخیال ذهن خودمان را واقعیت می .زنیمها را میتی این حرفراحجامعۀ شهري، از جامعۀ مدرن، به

یعنی ما با تصوري از طبیعت یک مدل  .کنیم، و این تحولی است که با نیوتون در اروپا شروع شدو واقعیت را درك نمی

ها، ماهیت منتهی وقتی اروپائی .کنیماستفاده میهاي طبیعی کنیم، یعنی از مدل براي درك پدیدهرویم اجرا میسازیم، و میمی

قدري در رشد بشر تأثیر گذاشت که حتی فالسفۀ مدرن هم دیگر از را از علم جدا کردند در حیطۀ دیگري بردند، این به

کنیم؛ یکنیم، به اعتقادات دینی وصل ماما ما هنوز دنبال ماهیت هستیم، و این را به مذهب وصل می .کنندماهیت صحبت نمی

! ممکن 4شودمی 2×2کنیم خیال می .کنیمتفاوت خیال با واقعیت را درست درك نمی .توانیم دنیاي مدرن را بفهمیمو نمی

کند چون دوست داریم کار بکند! اگر هم کار نکرد که نکرد، چه اهمیتی گوییم کار میمی .اي ساخته باشیماست رصدخانه

کند، اشتباه از کند! حاال اگر هم کسی بگوید کار نمیکنیم کار میکار کند پس خیال می خواهیمایم و میچون ساخته .دارد

کند تو داري اشتباه گویی کار نمیکند، تو که رئیس نیستی و میکند پس کار میگویم کار میام میاوست، من که رئیس

خوب که دقت کنید در تمام سطوح این  .ایران است هاي زندة روزمرة ما درکنی! به این گفتار من نخندید، اینها واقعیتمی

گویم، همین توجه به مبانی فکري علم فیزیک است، توجه به تفکیک خیال، امر واقع، این بی فیزیک که می .بینیمچیزها را می
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پذیرش  .و مدل ما از رویدادهاي ذهنی و خارج از ذهن بشر است، تشخیص ظرف زمان است، درك و فهم قوانین است

  .تأثیرگذاري قوانین است

در سیاستمداري، و در علم سیاست تأثیر گذاشته است؛ در  .هاي فکري بشر تأثیر گذاشته استفیزیک امروز در همۀ زمینه

این چیست که بخشی از دنیا را تغییر داده است، جهانده  .علوم انسانی تأثیر گذاشته است، و ما باید سعی کنیم این را بفهمیم

کنیم؟ این فیزیک در گونه متحول کرده و ما هنوز درکش نمیاست، مدرن کرده است؟ این چیست که دنیاي مدرن را این

رید باز یک بگذا .مثال مفهوم زمان و آن پل بزرگراه را زدم .هاي زیادي دارمزندگی روزمره چه تأثیري گذاشته است؟ مثال

هاي گذشته که سعی کردم بهبودي در بعضی امور هایم در سالیکی دو تا مثال بزنم از کوشش .مثال دیگر از تهران بزنم

گذارند، افتاد که همین ها میها و بزرگراههایی که کنار خیابانریل، همان حفاظ-زمانی نظرم به گارد .ایجاد کنم اما نشد

کردند، سه کردند خیلی قشنگ و تمیز، رنگ میکنند: وصل میساخت و نصب آنها نظارت می دانشجوهاي سابق خودمان بر

کنند، گرچه در محل محکم پیچ می .کنندچند بار ایستادم نگاه کردم، دیدم قطعات آنها را به هم پیچ می .شدماه بعد خم می

کنند این را در زمستان وصل می .روددست می کنند که جاي بازي ازقدر سفت پیچ میپیچ جاي بازي گذاشته شده، این

شود! نامه نوشتم به کنند و در فصل سرما جمع مییا تابستان وصل می .شودشود، و فلز منبسط میخب تابستان هوا گرم می

 .موقع من رئیس انجمن فیزیک بودمآن .آخر این چه وضع وصل کردن است .شهردار تهران که شما آبروي ما را بردید

نامه رفت تا به مدیرکل مربوط  .یادم هست آقاي کرباسچی، شهردار تهران پاسخ داد که بله این حرف قابل توجه است

خالصه به گوشۀ  .جوري استها اینجوري است، فاصله آنگاردریل .بینی کردیمرسید و او به من نوشت: ما همۀ اینها را پیش

آقاي مدیر امر  .کنندهم وصل میها را سفت بهطور است: پیچهنوز هم همینقباي آقاي مدیر برخورده بود! بروید ببینید 

کند! این زندگی روزمرة ماست و این تأثیر آموزش بر فیزیک چیز درست کار میچیز درست، پس همهاند که همهکرده

  .خواهم بگویم جور دیگري استاما آن تأثیر مبانی که می .است

و هنوز  .خود انبساط آهن نیست .اشاز تأثیر مبانی فیزیکی است؛ باز هم فیزیک است اما مبانیخواهم بزنم مثال دوم که می

هاي فیزیک هستند که باید به مدیران کشور یاد بدهند: میدان پونک هم که هنوز است باید خجالت بکشیم! باز هم این معلم

شدم که اي داد بیداد؛ شدم دچار تأسف شدید میمی وقتی رد .ساختندتهران! زمانی داشتند این بخش تجاري بزرگ را می

 .سرانجام میدان ساخته شد .رسیددستم به جایی نمی .پا خواهد شداي اطراف میدان بهپس از ساخت چه معرکه

از قبل کامالً مشخص بود که اینجا تبدیل به یک فاجعۀ ترافیکی  .جمهوري کشور با افتخار این طرح را افتتاح کردرئیس

هد شد، و دردسري براي مردم، چه پیاده و چه سواره! کافی بود مدیران و مجریان کمی مبانی علم مدرن را درك کرده خوا

 .شوددینامیک طبیعت یا زندگی در آن وارد می .باشند و مبانی علم مدرن چیست؟ مفهوم زمان! بعضی چیزها ایستا نیست

 .رودآید و مینها از آن عکس بگیریم و پز آن را بدهیم؛ اینجا آدم مییعنی چه؟ یعنی این مرکز تجاري ساختمان نیست که ت

کند، دینامیک این موجود، شبیه موجود زنده، رشد می .کندافتد، جمعیت رشد میخرید اتفاق می .شودکاال وارد و خارج می

تماعی، نه فقط یک ساختمان! این یعنی وارد کردن مفهوم زمان، یعنی تشخیص دینامیک یک پدیدة اج .دارد، ایستا نیست

زندگی ایستاست؛ چند چشمه است؛ گاهی آبی به باغی  .بینیمتحولی نمیاگر توي ده یا یک جامعۀ روستائی باشیم کمابیش 

در بعضی روستاهاي ما، از جمله روستاي گلیرد در طالقان ما، هنوز سنت دو هزار سال پیش آبیاري رایج است؛  .دهندمی
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به زبان روز فیزیک،  .اي استاست تقویم ده ما تقویم قدیمی بابلی است؛ سهمیۀ آب هفتگی نیست، دَه روزه هنوز هم که هنوز

 .چنین نیستزندگی شهري دیگر این .تر از زمان مشخصه است که از مرتبۀ روز و ماه استزمان تغییرات در ده طوالنی

است، به جمعیت تهران در عرض ده سال دو میلیون نفر تحول دینامیک در زندگی شهري وارد شده  .تغییرات سریع است

بینی! اي پیشاین ساختمان عظیم آنجا ساخته شده است، بدون ذره .سال است 20ها عمر میانگین ساختمان .اضافه شده است

ه است، اي، نه حتی محاسبۀ رفت و آمد پس از افتتاح! مجتمع عظیم برِ میدان ساخته شدبینی آیندهنه حریمی، نه پیش

جور خرید بکنی؛ جور پیاده بشوي، چهدانی چهکنند، نمیها گیر میآید، ماشینفروش آنجا میمیدانی پر رفت و آمد، دست

شان در عذاب! یعنی یک جمعیت روزانۀ کنند، همهشوند، خرید میحساب کنید روزي چندصد هزار نفر وارد و خارج می

خردي ما را آنها تاوان بی .ایمنکه ما مفهوم مدرن زندگی و فیزیک را درك نکردهکشند براي ایچندصد هزار نفري زجر می

متوجه قبح این رفتار هم نیستیم؛ آن را طبیعی  .گیریمایم و سواري میما جهل خود را برگردة این مردم گذاشته .دهندمی

درد کردند که فیزیک بهقدر اصرار نمیو اینمقدار مبانی فیزیک را خوب یاد گرفته بودند، مهندسان ما اگر یک .دانیممی

دیدند، و رشد جمعیت آینده را، قوانین سال پیش را می 20کردند، رشد جمعیتخورد، محاسبه میمهندسی نمی

گرفتند چند خانه این اطراف هست، در این گرفتند، آمار میشناختند، از روانشناسان اجتماعی کمک میهیدرودینامیک را می

رخ اي در آینده دیدند که چه فاجعهشوند، میاي که صدها مغازه در آن هست چند نفر روزانه وارد و خارج میمجموعه

ایم، نه درس را درست درستی یاد گرفتهما چون نه مبانی را به .کردندصورت خب جور دیگري فکر میدر این .خواهد داد

این است منظور من از تأثیر فیزیک در زندگی روزمره، و نه  .کنیممی ایم، مرتب از این اشتباهاتایم، نه درکش کردهداده

اما چیز دیگري هم در فیزیک هست که آن را فیزیک  .فقط مسئلۀ انبساط طول و حفاظ کنار خیابان؛ که البته آن هم هست

نیاي مدرن مبانی فکري کجا فکر کنیم در د .هاي فیزیک بشویمبه آن توجه کنیم بدون اینکه وارد فرمول .ناممبی فیزیک می

رشد توانائی انسان در حل مسئله یکی  .تغییر کرده است و چگونه در دنیا تأثیر گذاشته و ما چگونه باید از آن تأثیر بپذیریم

  .ایم مسئله طرح کنیم تا حلش کنیمما یاد گرفته .سال گذشته است 300است که ناشی از تحول فیزیک در ی یهااز آن نکته

دیدند تشت بزرگی در دست مسگر چرخان  .رفت، با مریدانشالدین سهروردي در بازار مسگرها میاند که شیخ شهابآورده

اي پرسند: اي شیخ علت چیست؟ شیخ هم پاسخ عارفانهمریدان از شیخ می .کردندها روي آن حرکت عجیبی میاست و گلوله

ها روي میزِ مسئلۀ رفتار گلوله .شویمشوند! ما امروز راضی نمیمی دهد که در کتب نقل شده است، و مریدان راضیمی

اتفاقاً زمانی که من این داستان را  .مدل ما از حرکت باید آن را پاسخ دهد .چرخان مسئلۀ عرفان نیست، فیزیک است

بندي مسئله را فرمول .ماز فرصت استفاده کردی .ها در انقالب فرهنگیزمان بود با دوران تعطیلی دانشگاهخواندم هممی

این شد درك مسئله و درك یک  .ها مقایسه کنیمکردیم، حل کردیم، و حتی دستگاهی ساختیم که تجربه کنیم و با جواب

  .پدیدة فیزیک

الدین سهروردي یک طرف و محاسبه فیزیک طرف دیگر: قانون نیوتون در یک دستگاه دقت کنید جواب عارفانۀ شیخ شهاب

در دستگاه چرخان،  .یست، قانون نیوتون براي دستگاه لخت صادق است، و دستگاه چرخان لخت نیستچرخان صادق ن

این است تفاوت میان دید یک  .شودشوند، حرکت پیچیده میشوند، نیروهاي پنداري وارد مینیروهاي کورپولس وارد می

طریق توانیم بهکنیم دیگر نمیاالن زندگی می در دنیایی که ما .مسئله، پیدا کردن یک مسئله، و حل آن در دنیاي مدرن
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حل خاصی دارد، که خرد نوین راهش را نشان شود! هر مسئله راهالدین سهروردي مسائل را حل کنیم؛ نمیشیخ شهاب

گونه ولی دنیاي مدرن و الزامات آن این .مریدانش هم کلی خوشحال شدند .البته آن زمان جواب شیخ کافی بود .دهدمی

آنجا نیاز به ژیروسکوپ است، براي  .توانیم با جواب شیخ انجامش بدهیمپرتاب موشک را دیگر نمی .تابدها را برنمیپاسخ

این توانایی انسان در  .خوردکیلومتر اختالف و به هدف نمی 50رود هوا با هدایتش، براي تنظیم مسیرش؛ وگرنه موشک می

ایم از ابزارهاي جدید ابداعی بشر استفاده ت؛ ما در دنیاي مدرن یاد گرفتهحل مسئله ناشی از تغییر بینش ماست به طبیع

دهد مجموع این ابزار، خرد ابزاري و بصیرت ابرازي به ما قدرتی می .سازي بکنیمکنیم؛ و از ابزار ریاضی و تجهیزات؛ مدل

صنعتی عارفانه نیست، بصیرت عارفانۀ پیش این قدرت دیگر قدرت عارفانه نیست، خرد .اهللا بکندتواند خلیفهکه انسان را می

روز در اعتقادم اعتقادم این است، و روز به .گویندنیست؛ قدرت علم نوین است، نه آن چیزي که در ایران به آن علم می

که  ایم این چیستمان، چه رسد به جامعه و نهادهاي غیرعلمی آن، یاد نگرفتههايشوم، که ما هنوز در دانشگاهتر میقاطع

هایی که دویست سال پیش و چهارصد سال پیش ایم، تواناییهایی که پیدا کردهتوجه کنید به قابلیت .گویددنیا به آن علم می

هاي رصدي، غیرقابل تصور است درمقایسه با حتی شود به دقتنگاه بکنید به ابعادي که االن رصد می .اصالً قابل تصور نبود

هاي گیري در ابعاد بسیار کوچک و انرژيات بنیادي که شتابگرهایی با آن عظمت براي اندازهیا در فیزیک ذر .سال پیش 40

 .وجود آمده استاین قدرت از طریق درك جدیدي از بینش بشر، نسبت به خودش و طبیعت به .شودبسیار باال ساخته می

ما باید یاد بگیریم این بی فیزیک  .کندانسان از سیصد سال پیشِ خودش بُریده و جهش کرده است، طور دیگري فکر می

  .فیزیک را، تا بتوانیم دنیاي جدید را درك بکنیم و بتوانیم مسائل کشورمان را حل بکنیمبودن را، فیزیک بی

زودي کنند بهراحتی اعالم میطور است که مدیران عالی کشور ما بهقبل از انقالب خیلی رایج بود، حاال هم کمابیش همین

رسیم؛ بعضی رؤساي جمهور سال دیگر به دروازة تمدن می 5کرد علم و تمدن دنیا را فتح خواهیم کرد؛ شاه اعالم می هايقله

ریزي براي رسیدن غافل از اینکه ما هنوز فاصلۀ زیاد داریم تا درك مبانی دنیاي جدید، چه رسد به برنامه .اندما چنین گفته

 .شود از قافلۀ جهانی عقب بیفتیمجور روحیه دادن کاذب به مردم باعث میایم، اینما هنوز علم جدید را درك نکرده .به آن

هاي نیروزاست که ممکن است ورزشکاران ما از آن استفاده کنند، یک روز و دو روز یا چند ها شبیه قرصدادناین روحیه 

متأسفانه بعضی از اهل سیاست ما، مدیران  .کنندتادگی شدیدي پیدا میافدفعه پسساعت احساس قدرت بکنند، ولی یک

دهند، اخبار کاذب و نیروزاي علمی تا مردم کمی خوشحال بشوند؛ این هاي نیروزا را به مردم میجور قرصسیاسی ما، این

وضوح ما در دانشگاه این را به ایم!شویم که اي داد و بیداد چه پس افتادهدفعه متوجه مییک .خوشحالی قطعاً دیرپا نیست

بینند، دلزده خوبی اینها را میهایی که بسیار از ما بااستعدادترند، بهکنیم؛ دانشجویانی که در دانشگاه داریم، جواناحساس می

ار کاذب اي فزاینده و مرتبط با این اخبگونهخواهند، بهنامه میآورند به خروج از کشور، و از ما توصیهشوند و رو میمی

شود و متوجه این اخبار کاذبی که پخش می .کنیمنیروزا! ببینید این مثل نبضی است که ما بالفاصله ضربانش را حس می

تا چند سال  .هاي علوم سیاسی دقت کنیدبه مفاهیم سکوالریزم و لیبرالیزم، دموکراسی، و این دست واژه .آثارش نیستیم

یک پدیدة اجتماعی بسیار  .آمدحساب میتند لیبرال خیلی بد بود؛ فحاشی بهگفپیش اگر به کسی از اهل سیاست می

قدر پیچیده است که مثالً اسپین یا کوارك در این مفهوم همان .ناخوشایند، ناشی از بدفهمی از یک مفهوم بسیار پیچیده

یم علوم انسانی ساده است و براي کنیم مفاهپیچیدگی مفاهیم را در فیزیک قبول داریم، اما خیال می .فیزیک پیچیده است
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پردازي سازي و سیاستپردازي کنند، سیاستدهند دربارة آن نظریهکسان به خود جرأت میعالوه همه به .همه قابل درك

تر از مفاهیمی که ما اند سادهمفاهیم سیاسی که در دویست سال گذشته در دنیا ساخته شده .کنند، و برچسب به افراد بزنند

کنیم مفاهیمی مانند لیبرالیزم، ما هنوز در مفهوم جرم در فیزیک مشکل داریم، چرا تصور می .زیک ساختیم نیستنددر فی

شود کنیم که با این مفاهیم نمیها را ندارند؟ توجه نمیسکوالریزم، دمکراسی، و انواع مفاهیم دیگر علوم سیاسی این پیچیدگی

کنیم م کسی مفهوم نیرو را عوض کند، نیرو آن نیرو است که در فیزیک تعریفش میدهیمگر ما اجازه می .جور بازي کرداین

  .نه بیش و نه کم

مفهوم ارتباطی با  .سازي، پدیدة جدیدي است که با فیزیک جدید شروع شده استعنوان بخشی از مدلسازي، بهمفهوم

شود، واحدش هم ثانیه است، و گیري میت اندازهگونه که مفهوم زمان براي ما چیزي است که با ساعماهیت ندارد، همان

 .کنیمگیري میسازیم و زمان را اندازهکاري نداریم که ماهیت زمان چیست، و اصالً زمان ماهیتی دارد یا نه؟ ساعت را می

ما  .افتاده استشناسی هم این اتفاق در سیاست هم افتاده، در اقتصاد هم افتاده، در جامعه .کنیمواحد هم براي آن تعیین می

کنیم مفاهیم، چه از علوم سیاسی و کشیم، خیال میچون هنوز در دوران پیشامدرن قرار داریم، و در آن جو داریم نفس می

 .چه از علوم طبیعی، ارتباطی با ماهیت زندگی بشر دارند، ارتباطی با ماهیت طبیعت و اجتماع دارند، یا با مذهب دارند

  .جور نیستاین

مفاهیم با ابزار دست در دست  .رشد و توسعه در گرو این مفاهیم و رشد آنهاست .سازیم که کاري با آن بکنیما میمفاهیم ر

 .اي، ابزاري، بکنیم بدون اینکه مفاهیم مورد نیاز آن را داشته باشیمتوانیم شروع به ساخت وسیلهما نمی .روندهم پیش می

ایم، اما هواپیمایی چوب را روي یکدیگر بگذاریم و وانمود کنیم هواپیما ساخته ممکن است بدون استفاده از مفاهیم دو قطعه

به این دلیل است که هواپیماهاي امروزي  .که پرواز کند، با هر هدفی، به بیش از یک میلیون واژة تخصصی نیاز دارد

اگر ابزار مفهومی نداشته  .شدندته میتر از هواپیماهاي اولیه هستند که با حدود هزار واژه، مفهوم یا قطعه، ساخسختجان

الدین جاي محاسبۀ حرکت گلوله روي صحفۀ چرخان باید اکتفا کنیم به پاسخ شیخ شهابشود که بهوقت آن میباشیم، آن

 آید جز مرعوب کردن مریدان! سهروردي که به هیچ کار نمی

توجه کنیم که نقد علم و  .خورندحسرت سنت را میشوند و اي در این مرحله به نقد علم و فناوري نوین متوسل میعده

از یک گپ و گفت خانوادگی است که شخص ناقد خودش جوهرة این علم و فناوري  فناوري مدرن درصورتی چیزي بیش

توانیم نفهمیم علم ما که نمی .کند باید ابتدا آن را بشناسیماگر بخواهیم ادعا کنیم علم مدرن اشتباه می .را درك کرده باشد

دهیم! ولی اهل فیزیک نباید این کار را مدرن را، بعد بگوییم غلط است، بد است؛ متأسفانه این کار را مدام داریم انجام می

  .فیزیکباید کمک کنند این پیچیدگی رفع بشود، با توجه به آموزش فیزیک بی .بکنند

گرایی به این معناست که وقتی با یک فروکاست .گوییمرسی به آن فروکاست میعلم جدید مبتنی بر روشی است که در فا

مرور اي قابل بررسی؛ و بهکاهیم به مسئلهآن را فرو می .کنیماش میشود سادهشویم، اول تا آنجا که میمسئله مواجه می

اي است که گوید فیل کرهل چیست؟ میاش این است: اگر از یک فیزیکدان بپرسیم فیمثال کارتونی .کنیمترش میپیچیده

هاي چون بسیاري از پیچیدگی .گیریمکار میشدة روشی است که در علم نوین بهنخندید! این ساده .متر است 3شعاعش 
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 .کنیمسپس آزمایش می .پس فیل در تقریب اول یک کره است .یک پدیده در پاسخ به سئوال ما از پدیده تأثیر اندکی دارند

 .ورشود، به این ور و آنببینیم چگونه منحرف می .کنیمیک گلوله به آن کره پرت می .گویممثال برخورد را می .اقسامانواع و 

تا ببینیم که  .دهیم، برخورد ذرات با یک شیء، با یک پروتونکنیم، مثل کاري که در شتابگرها انجام میبازهم آزمایش می

قدر این کارها این .فهمیم چه در آن هست و چه نیستاز برخوردش و انعکاسش می .پراکندپروتون چگونه ذرات دیگر را می

مثالً بیشتر مکعب است؛ بعد نوبت دست و کله و پاست تا آخر سر  .کنیم تا بعد بگوییم: این کره کامالً کره نیسترا می

بسیار مهمی است که در تمام علوم پذیرفته این روش  .ایمعنوان یک روش، پذیرفتهاین را به .بتوانیم بگوییم این فیل است

توانیم بگوییم این روش غلط است یا کارا نیست، یا شود، ولی هنوز نمینقد هم می .نه اینکه قابل نقد نیست .شده است

خواهیم بکنیم، اول پس اگر ما یک کار پیچیده می .گیرندها کمی خرده میشناسگرچه زیست .کاربردش محدود است

کنیم کنیم  به دیدن، تصحیحش میاشکالش را شروع می .اشکنیم به حل کردن نمونۀ سادهکنیم و شروع میمیاش ساده

  .حالتی برسیم که مطلوب ماستتصحیح و تصحیح! تا سرانجام به 

 .ایموضع کردهجا و خیلی خوب کنیم، باتوجه به همۀ جوانب، قوانین بسیار مدرن، و بسیار بههنگام وضع قانون خیال میما به

ترین حالت، تجربه، و سپس پیچیده کردن مورد، اول جاي شروع با سادهبه .کنیمگرایی توجه نمیولی به این روش فروکاست

چیز خراب شویم و همهایم، در اجرا با مشکل مواجه میگیریم، چون تبعات آن را در نظر نگرفتهترین حالت را میپیچیده

نقش  .کنیمایم، سازوکار تصحیح را تعبیه نمیسازي در سیاستمان را از علم فیزیک یاد نگرفتهیدهاین فرایند پیچ .شودمی

از  .کنیمقوانین قبلی را تصحیح نمی .کنیم، و باز یکی دیگرگذاریم و بعد عوضش میقانونی می .گیریمتجربه را درنظر نمی

 .کنیمگذاري وارد نمیقانونمفهوم زمان و دینامیک را در  .گیریممان عبرت نمیگذشته

خواهیم می .کنیمخواهیم دانشگاه بسازیم همین اشتباهات را میمی .کنیمفیزیک است که به آن توجه نمیاین همان فیزیک بی

سیاستگذاري  .کنیمخواهیم یک پروژة تحقیقاتی داشته باشیم همین اشتباه را میمی .کنیمپل بسازیم همین اشتباهات را می

 جاي اولمان!  گردیم بهو باز برمی .کنیمخواهیم بکنیم همین اشتباهات را میمی

که من  69، دور سومش از 69شروع شد تا  1363دور دومش از سال  .ما قبل از انقالب شوراي پژوهشی کشور را داشتیم

نام شوراي علوم، بار بهاندازي شد، اینال دوباره راهس 2بعد از  .سال تجربه 12با  .این شورا تعطیل شد 79؛  79عضو بودم تا 

تحقیقات و فناوري در وزارت علوم (شوراي عطف)؛ این هم تعطیل شد؛ عمالً تعطیل شد! چهل شورایعالی وجود داشت که 

تمام کرد در جمهور فرصت نمیرئیس .اي بودجمهور بود، از جمله همین شوراي عطف، مسئلۀ پیچیدهدر رأس آنها رئیس

پاسخ ساده انتخاب شد:  .اي هم داشت که الزم بود بررسی شودحل پیچیدهاین مسئلۀ پیچیده راه .این شوراها شرکت کند

درك نکردیم که سیاست مدرن چقدر از  .در هم ادغام شدند! یعنی تعطیلی! یعنی پیچیدگی دنیاي مدرن را درك نکردیم

تفکري که در علوم انسانی اثر گذاشته  .از تفکر فیزیک متأثر است .متأثر استفیزیک از آن فیزیک بی .علم مدرن متأثر است

وجود خود سیستم پیچیده بهخوديمرور اشتباهات را تصحیح کنیم؛ بهبه .ساده عمل کنیم .ها را درك کنیمپیچیدگی .است

خواهد جوابگو باشد؟ ما در ه کسی میده سال بعد چ .کدام عبرت نگرفتیماز هیچ .آید! ما شوراي قبلی را تعطیل کردیممی

مرتب داریم  .ایمعنوان یک کشور، دنیاي مدرن را درك نکردهخواهم بگویم ما بهمی .کنیمجور عمل میدانشگاه هم همین
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ندیدیم چطور یک کسی مثالً هفتاد سال  .کنیم براي اینکه پیچیدگی دنیاي مدرن را درك نکردیمهایمان را تکرار میاشتباه

یک وسیلۀ ساده!  .کردیک لوله و دو سرش اختالف پتانسیل و الکترونی که در آن حرکت می .ل یک شتابگر ساده ساختقب

هایی که این آدم .LHCشود، جامعه یاد گرفته است این چیز ساده را تبدیل کند به آن شتابگر عظیم طور شروع میاین

تفکرشان  .اما تفکرشان عوض شده است .اندمثل من و شما بوده .ي نیستنداالعادههاي خارقسازند اصالً آدمتجهیزات را می

چنین چیز تواند ایناند که این نظام مییعنی نظامی ایجاد کرده .انداند، جهیدهلحاظ فکري جهش یافتهبه .پیچیده شده است

خواهیم اي خلق کنیم! یک دفعه مییچیدهچیز پ» بشکن«خواهیم با یک ما می .خواهیمما این را نمی .اي را خلق کندپیچیده

اش کاري به تبعات سیاسی .ایمترین مراحلش هنوز ماندهایم! نیستیم! ما در ابتداییاي در دنیا اول شدهبگوییم در علوم هسته

ل بعد باید نگران باشیم که پنجاه سا .هاي بعد قطعاً به ما خرده خواهند گرفتگویم نسللحاظ علمی میندارم؛ فقط به

هاي کرد، چرا درك نکردند پیچیدگیسرعت تغییر میهامان نگویند این چه کاریست که کردند؟ در دورانی که دنیا بهبچه

ریزي درسی، در زندگی اجتماعی، در برنامه .دنیاي مدرن را! الزم است پیچیدگی دنیاي مدرن، و زندگی کنونی، را درك کنیم

شود، فقط ها را ببینیم و بعد خیال کنیم که میتوانیم پیچیدگینمی .فیزیک عمل کنیم توانیم بدوندر ساخت هر چیزي نمی

بُر اهللا دیگر و با یک صلوات دیگر، با دادن مدرك و شوق کاذب به جوانان باهوش از جان گذشته که داریم میانبا یک بسم

فشانی داریم، اما ها را داریم، آمادة کسب تجربه و حتی جانرسیم! اینجوري نیست! ما این جواننمی .بزنیم و به نتیجه برسیم

گذرند، کمی زحمت فکر کردن به خودشان از خودشان بگذرند، اگر از جانشان نمی آنها هم انتظار دارند مدیران کشور هم

  .خسارت به پیش برود، آن را واژگون نکنند بدهند، فکر کنند این کشتی در دنیاي پرتالطم امروز با حداقل

دهیم و قطعًا الزم است، در مدرسه، که درس میگونه فیزیک از این جهت مهم است که، در کنار فیزیک آنفیزیک بی

ی ها را یاد بگیرند؛ ولی یک چیز دیگر مهم هم هست که معموالً در کتاب درسها فرمولدبیرستان، راهنمایی، و دانشگاه، بچه

شود، و آن تفکر علمی است، شود، تدریس میشود، به آن عمل میشود اما در جوامع پیشرفته آموزش داده مینوشته نمی

آموزش این نوع تفکر الزم نیست صریح باشد، معموالً ضمنی و باواسطه  .همراه خود آورده استتفکري که فیزیک مدرن به

  .ما هنوز با این آموزش مشکل داریم .است

فرق ما با دیگران در دنیاي صنعتی چیست؟ این به این معنی نیست  .چیز باعث این تحوالت در دنیاي مدرن شده استچه

نه! ولی یک اتفاقی افتاده است ناشی از جبر تاریخ، ما مشکالتی  .که بگوییم آنها بهتر از ما هستند و یا ما بهتر از آنهائیم

هایی شدند که با ما فرق دارند، جور دیگري فکر تبدیل به انسان .مسیر دیگري رفتندداشتیم که آنها نداشتند و به هر دلیلی 

هنوز که هنوز است آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما،  .شوندجور دیگري تربیت می .بینندجور دیگري آموزش می .کنندمی

چرا نتوانستیم این را عوض کنیم؟  .کنیمسال است که از این نظام آموزشی انتقاد می 50کم برپایۀ محفوظات است؛ و دست

تر است، نه در زندگی، که در نظام گیرد، و موفقهرکه بهتر حفظ کند نمرة بهتري می .البد یک دلیل عمیق و پیچیده دارد

 آموزشی! 

بریم ولی کار میبه science کنیم لغت علم را در مقابلتوانیم نظام آموزش را عوض کنیم؟ ما از علم صحبت میچرا نمی

علوم  .الملک و نظامیه شروع شدمنظورمان علوم دینی است نه علم نوین؛ و این ناشی از تاریخ ماست که با خواجه نظام
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هاي علوم دینی بر علوم طبیعی حاضر در عالوه روشبه .ها منحصر شد به آن حدي که علوم دینی نیاز داردطبیعی با نظامیه

علم مدرن این  .کنیمهایمان را نیز با همین سنت اداره میدانشگاه .استان ما ادامه یافته ها حاکم شد و این تا زمنظامیه

هاي بعدي را با این تحوالت دنیاي نوین آشنا کند نسلفیزیک کمک میفیزیک بی .تابدها و نوع مدیریت را برنمیروش

  .کنند و کشور را به سمت توسعه و مدرنیت بکشانند ریزيکنیم و امیدوار باشیم آنها نظام آموزشی پژوهشی نوینی را پایه

 

 مرجع
 .ایران فیزیک انجمن ،»منصوري رضا با مصاحبه«،فیزیک بی فیزیکخاطره حجازي،  •
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 3صدسالههفت خوابها، بهترین استعدادها و بدترین معلم 3

هیئت علمی دانشگاه وین و کلن  آموختۀ دانشگاه وین، اتریش به دکتري فیزیک و نجوم؛، دانش1326رضا منصوري، متولد 

؛ عضو 1367تاکنون؛ استاد فیزیک از سال  1358؛ هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف از اسفند 1358تا  1351از سال 

 .المللی گرانش و نسبیت عام؛ و عضو هیئت مدیرة انجمن بین )TWAS( شوراي فرهنگستان علوم جهان سوم

 هاي گذاريهایی وجود دارد، که سکان علم و سیاستالبته هنوز هم زمزمهشد، و هایی میبعد از انقالب صحبت

گویند کنند و میید میأیاین حرف را بسیاري ت .اي و بعضاً غیرعلمی سپرده شده استعلمی به دست افراد غیرحرفه

ند که تجربه این خیلی از اهالی علم، بعد از انقالب، ایران را ترك کردند و کسانی مدیریت علمی را برعهده گرفت

خواهیم بحث را با نقد این حرف شروع کنیم و بپرسیم که چرا این می .کار را نداشتند؛ بنابراین علم پسرفت کرد

 هاست؟هایی از آن هم به درستی بیان شده، کدام قسمتحرف غلط است و اگر قسمت

مدیران علمی کشور هم در تمام سطوح  .اندردههاي مختلف ایران را ترك کت علمی به علل و انگیزهئقطعاً بسیاري از هی

اما این بدان  .اي بودندتجربهتجربه یا بیعوض شدند و کسانی که در مناصب مدیریتیِ علمی قرار گرفتند، عمدتاً افراد کم

عنوان زي بهقبل از انقالب چی .اي بودندها قرار داشتند، افرادي حرفهمعنا نیست که کسانی که قبل از انقالب در این پست

داد، گذاري میتنها چیزي که بوي سیاست .چه که امروز در کشور مطرح است، وجود نداشتگذاري علمی، مانند آنسیاست

اي هم انجام نداد و حتی وارد مفاهیم تشکیل شد که کار عمده 1354یا  1353بود که در سال » شوراي پژوهش کشور«

کرد هایی از طرف وزارت علوم به برخی پژوهشگران پرداخت می»پژوهانه«که جز اینگذاريِ علمی هم نشد، به سیاستاولیه 

ها نیز بسیار زیاد ها نیز بسیار کم بود ولی این کار بعد از انقالب مرسوم شد و تعداد پروژهکه خیلی اندك بود و تعداد پروژه

  .بوده است

می خوب بوده و بعد از انقالب این مدیریت به دست افراد آماتور گونه نبوده که قبل از انقالب مدیریت علبنابراین، این 

بازده علمی قبل از انقالب، به  .در واقع، علم به این معنا که االن در ایران هست، پیش از انقالب وجود نداشت .افتاده باشد

مقاالت و چه به لحاظ ارجاع  شدت اندك بود و آماري که ما از آن دوره داریم اصالً قابل توجه نیست، چه به لحاظ تعداد

کردند؛ به جز چند مورد استثنا در علوم انسانی و اقتصاد که دو سه مقاله از ایران ها آن موقع چاپ میبه مقاالتی که ایرانی

اما در کل، تعداد مقاالت بسیار اندك بود و در حدّ جمعیت  .مورد توجه قرار گرفته بود و در حدود  دویست ارجاع داشتند

کنیم، ها را در ایران نقد میکه االن، که ما وضعیت دانشگاهنکته بعد این .آمدوپنج میلیونی آن زمان اصالً به حساب نمیسی

بالیدند، ها فقط به خودشان میبینیم که از این نظر هم واقعاً ضعیف بودیم و حدود پانزده دانشگاه داشتیم که استادان آنمی

باز این هم بدان معنی نیست که بعد از انقالب  .نکردند و حتی تعریف درستی از دانشگاه نکردندوقت خودشان را نقد اما هیچ

  .شدیم هادوره حداقل وارد نقد دانشگاه ایم، ولی در ایناین کار را کرده

                                                           
 .1387، مجلۀ سوره مصاحبه با 3



 31 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 ها هم توضیح بدهیدبه نقد دانشگاه راجع. 

تر نگاه کنیم، باید البته اگر بخواهیم دقیق .گیریمنظر می ما تاریخ علم و آموزش عالی را از زمان تأسیس دانشگاه تهران در

کننده ورود علم اما به هرحال دارالفنون مشخص –گرچه دارالفنون دبیرستان بود و نه دانشگاه  –به زمان دارالفنون برگردیم 

ها و صنایع از آن زمان وارد ایران شدند که با فناوري و آموزش عالی به معناي امروزي در جدید به ایران است، و کارخانه

 .یران تأسیس شدترین و اولین نهادهاي آموزش عالی بود که در ااین نکته را هم بگویم که دارالفنون یکی از اساسی .ارتباطند

کنیم، و آن این است که ما بهترین استعدادها را در اي داشت، که متأسفانه ما به آن توجه نمیاین مرکز اِشکال بسیار عمده

المللی بودند که از خارج آمده چندم در سطح بینیعنی استادان دارالفنون افرادي دست .ها قرار دادیماختیار بدترین معلم

خانه از که یک افسر توپاز جمله، مدّرس فیزیک آن .شناختنددادند نمیاوقات، چیزي را که آموزش میبودند و، گاهی 

که در آن  –سال پیش چاپ کرد به اسم فیزیک نمساوي  10-12کتاب او را انجمن فیزیک  .اتریش بود به اسم کرشیش

این کتاب را همکاران ما بررسی کردند  –گفتند ي میزمان اسم اتریش، نمسه بود و چون او از اتریش آمده بود به او نمساو

بنابراین جوانان بااستعداد ما از ابتدا یک فیزیک غلط را از او یاد  .ها و مفاهیم در آن پیدا کردندهاي بدي در واژهو غلط

ترین این مسئله بزرگ .اي را براي آموزش آوردنداما در همان زمان کشورهایی مثل ژاپن و هند، استادان برجسته .گرفتندمی

  .مشکل آموزش عالی در ایران بود

 اش گذاشت، تا چند دهه بعد توسط استادان بعدي جبران شد؟ این پایه غلط فیزیک، که بنیادش را کرسی 

ز اتفاقاتی که بعد از انقالب افتاد، خیلی چیزها را در آموزش عالی تصحیح کرد، اما هنو .هنوز هم در این زمینه مشکل داریم

هاي دیگري که بعد از آن آمد، مانند کتاب کتاب .طور ادامه پیدا کرداین مشکل همین .ها موجود استهم خیلی اشکال

زمان با آمدن کرشیش به ایران اما این نکته را در نظر بگیرید که هم .تر بودشدهخان، تا حدودي بهتر و تصحیحفیزیک علی

شاید  .ها استفاده نشدکدام از آنماخ، هرتس و دیگران در اتریش بودند، ولی از هیچ اي چون بولتزمان،دانان برجستهفیزیک

تنها، و یا الاقل، یکی از معدود معلمان  .توانستیم، اما به هرحال معلمان خوبی را براي جوانان بااستعدادمان نیاوردیمهم نمی

گذار داروسازي و شیمی در ایران زا کاظم محالتی بنیانداد، میردارالفنون که گرایش خود را خوب بلد بود و خوب درس می

او تا آخر عمر در دارالفنون تدریس کرد و  .است که در فرانسه درس خوانده و نشان علمی فرانسه را نیز دریافت کرده بود

رسیم تهران می بعد به دانشگاه .اي بودنداما عمده معلمان خارجی دارالفنون، غیرحرفه .وقت هم کار سیاسی نپذیرفتهیچ

انگیزه اصلی تأسیس دانشگاه تهران هم این بود که  .که در واقع آموزش عالی در ایران با تأسیس این دانشگاه شروع شد

توانست مخارج معلمان خارجی را تأمین کند، به فکر تربیت معلم و همچنین مهندسانی که در کارهاي چون دولت نمی

بینیم که تصور درستی از علم در انگیزه تأسیس این دانشگاه هم وجود نداشت؛ بنابراین می .عمرانی کشور فعالیت کنند، افتاد

شود؟ هیچ تصوري در این مورد نبود و سندي هم نیست که نشان اینکه اصالً علم چیست که در دانشگاه آموزش داده می

 .دهد چنین تصوري وجود داشته است

عنوان مثال، تلگرافی که تیمورتاش، به .تهران و همچنین دارالفنون وجود داردخوشبختانه اسناد مربوط به تأسیس دانشگاه 

دهد که مدیران پرسد که چه تأسیس بکند؟ این اسناد نشان میفرستد و از او میوزیر دربار رضاشاه، به عیسی صدیق می
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که تا آن .شت و نه به آموزش عالیاند؛ بنابراین تصور درستی نه نسبت به علم وجود داآن زمانِ کشور چه ذهنیتی داشته

  .شودرسیم و همه چیز در ایران زیر و رو میبه انقالب اسالمی می

  مانند خیلی  –پس شما معتقدید که خشت اول علم در ایران کج گذاشته شد و نتیجه آن، دیوار کجی است که

 .از پیش از انقالب به ما به ارث رسید –چیزهاي دیگر 

وقت بر یک عنوان نهادهاي آموزشی ایران، هیچچیزي که قبل از انقالب تأسیس شد به .کنممطرح میمن به گونه دیگري 

گذاري شد امروز هم چه پایهبه هرحال، آن .گذاران آن تصور درستی از علم نداشتندمبناي محکم بنا نهاده نشد و بنیان

ر بنایی که چه در دارالفنون و چه در دانشگاه تهران به اشتباه خاطهنوز هم ما، به .کندآموزش عالی ما را با اخالل مواجه می

من خوب به خاطر دارم که عده  .ها وجود داشتبعد از انقالب انواع و اقسام فکرها و ایده .گذاري شد، مشکل داریمپایه

، و عمده مباحث جهاد ها را از تهران خارج کنیمکردند که ما تعداد زیادي مدرسه عالی داریم و باید آنزیادي نقل می

این مدارس ادغام شدند، اما از تهران خارج نشدند؛ مثالً دانشگاه  .دانشگاهی در اوایل انقالب همین مسئله بود

 .هایی است که تشکیل شدطوسی یکی از مجموعهنصیرالدینخواجه

 .به وجود آمد» کاربردي«ز همین جا لغت از طرفی، همواره صحبت از این بود که علم و فناوري باید به درد کشور بخورد و ا

وسیله علم باید البته باز هم تصوّر درستی وجود نداشت که منظور از این لغت چیست، اما به هرحال این فکر حاکم بود که به

م ها منجر به این نشد که ما یاد بگیریم که علم و آموزش عالی چیست و هنوز هاین بحث .نیازهاي کشور را برآورده کرد

اي عمدتًا آماتور با کوش و خطا به سمتی بروند که امروز مظاهر آن دیده این مشکل را داریم؛ اما منجر به این شد که عده

خصوص پس از جنگ بینیم که آموزش عالی از نظر کمّی به شدت توسعه پیدا کرده و به لحاظ کیفی هم بهاآلن می .شودمی

المللی ز جنگ، مرتب در حال رشد هستیم و این رشد را وقتی در دنیا  و با آمار بینتحمیلی رشد خوبی داشته است و ما پس ا

ایم انواع و اقسام ایم و در کنار آن کوشیدهدر زمینه فناوري هم به همین رشد رسیده .کنیم بسیار قابل توجه استمقایسه می

 .می در بیاوریممفاهیم فناوري را ابداع کنیم و بسازیم و یا ترجمه کنیم و به شکل بو

 خصوص پس از تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی، اما رشد کیفی توانیم مشاهده کنیم، بهرشد کمّی را که به خوبی می

 کنید؟             هایی آن را مطرح میرا چگونه ارزیابی و براساس چه شاخص

هاي دولتی هاي مختلف دانشگاهذار بود، اما شاخهالبته تأثیرگ .ببینید، رشد کمّی صرفاً با تأسیس دانشگاه آزاد همراه نبود

که منافع زیادي براي کشور داشت، ضررهاي بسیاري هم این رشد کمّی، در عین این .کاربردي هم بودند–مانند علمی

 بینیم؛ مثالً جاهایی که خوب درساما رشد کیفی را براساس طیف آموزش می .کننده هم بوده استدربرداشت و بسیار نگران

تر؛ و این را در ایم خوبدادهتر شده و جاهایی که خوب درس میاین طیف بعد از انقالب گسترده .دهیم و جاهایی که بدمی

هزار هیأت علمی داریم،  50-60ن حدود الما ا .بینیمها میآمارهاي مختلف مثل موفقیت دانشجوها و بازده علمی دانشگاه

ها بیش از سی برابر شده پیش از انقالب داشتیم، و تعداد مقاالت و بازده علمی دانشگاهکه تقریباً دو برابر تعدادي است که 

  .است
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 کنید؟ یعنی رشد کیفی را با تعداد مقاالت مقایسه می 

پذیر هاي دیگري که هنوز سنجشبحثِ موفقیت دانشجویان ما در خارج از کشور هم مطرح است و مؤلفه .نه، فقط این نیست

هایی که قبل از انقالب اصالً وجود نداشت، مدرك دکتري دانشجویانی که امروز در ایران و در بسیاري از رشته .اندنشده

این اصالً سابقه نداشت و حتی  .شوندهاي دنیا در مقاطع پسادکتري پذیرفته میگیرند، بعد از دکتري در بهترین دانشگاهمی

نبود که بتوانیم چنین کسانی را در ایران تربیت کنیم، ولی اآلن این اتفاق قابل تصور   60براي خود ما هم تا اواخر دهه 

از بهترین  –التحصیل ما در دوره پسادکتري در دانشگاه هاروارد همین چند ماه پیش یکی از دانشجویان فارغ .افتدمی

دهد که اتفاقی در ایران این نشان می .رداز این موارد زیاد داریم و افزایش هم پیدا خواهد ک .پذیرفته شد –هاي دنیا دانشگاه

گویم آموزش عالی از نظر کیفی رشد از این نظر است که می .سال پیش اصالً قابل تصور نبود 15-20رخ داده است که تا 

  .داشته است

 یل التحصبه راستی چه تعدادي از این دانشجویان پس از فارغ .یک مبحثی همیشه مطرح بوده و آن فرار مغزها است

 گردند؟ آیا آمار دقیقی وجود دارد؟     شدن به ایران بازمی

حدود پانصد دانشجوي  2005دهد که در سال مریکا منتشر شده، نشان میادر  2008گزارشی که براي علوم و فناوري سال 

مریکا احصیل در باالترین آمار دانشجویانی که پس از ت .اندایرانی در مقطع دکتري در آمریکا مشغول به تحصیل بوده

ها درصد آن 57امریکا بمانند و درصد دانشجویان ایرانی مایلند که در  85 .مانند به دانشجویان ایرانی اختصاص داردمی

دهد باید تفسیر شود و کار کارشناسی انجام شود تا علتش را پیدا که این چه معنایی میحاال این .مانندمریکا میاقطعاً در 

  .کنند

 آموزان وجود دارد؟ در دارالفنون که فرمودید ناسبی بین ضریب هوشی و سطح آموزش معلمان با دانشآیا االن ت

  .این مسئله برعکس بوده است

 .ترندهاي ما از خودمان باهوشدهد که بچهالبته این عالمت خوبی است و نشان می .کنم هنوز هم برعکس استمن فکر می

دهد که تر و مستعدتر از استادان خود هستند، این نشان میبینیم که دانشجویان باهوشمیها ن در دانشگاههمچنان که اال

ایم تمهیدي بیاندیشیم تا امکانات کننده این مسئله این است که ما نتوانستهاما یک عالمت نگران .ما رو به رشد هستیم

استاد، کتابخانه، آزمایشگاه هست، اما براي شکوفایی  .البته امکانات هست .مان را ایجاد بکنیمآموزشی درخورِ استعدادهاي

توانند رشد جا نمیبینند که در ایناستعدادهاي ما شایسته و کافی نیست و به همین علت خیلی از این استعدادها، چون می

ات الزم را براي رشد توانیم امکانترینش این است که نمیهاي زیادي براي دانشجویان داریم اما مهمما دافعه .روندکنند، می

  .آنها فراهم کنیم
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  یکی از نقدهاي مهمی که بر آموزش ما مطرح است، این است که نظام آموزشی ما مبتنی بر حفظیات است و این

رشد  کنمنوعی فکر میمن به .آسیبی است که هم به نظام آموزش و پرورش و هم به آموزش عالی رسیده است

 .ر در حوزه حفظیات اتفاق افتاده باشد مورد نظر شما نیز بیشت ِکیفی

» مشق علم«اند، اسم این رشد تعداد مقاالت را، که در ایران خیلی از آن انتقاد کرده .منظور من از رشد علمی، این نیست

قاله و دهیم، تبدیل به مانجام می –خوب یا بد  –یک کار تحقیقاتی  .کنیمما در واقع داریم تمرین بازده علمی می .امگذاشته

کند و امر قابل توجهی اما به هرحال دارد رشد می .این در واقع یک تمرین است و خودِ علم نیست .کنیمسپس منتشر می

پس این اتفاق افتاده است و ارتباطی هم با حفظ کردن  .توانیم وارد مرحله بعدي علم بشویمتا ما تمرین نکنیم، نمی .است

البته تقلب  .ابتدا باید یک کار خالقانه صورت بگیرد و بعد تبدیل به مقاله شود .یرحفظی استاتفاقاً این کار یک کار غ .ندارد

نویسی هم به دالئل گوناگون مطلقاً افزایش پیدا کرده است، اما همواره کمتر از ده درصد تعداد کل مقاالت است، در مقاله

هاي تاریخی دارد قعیتی است که وجود دارد و البته ریشهچه شما گفتید هم وااما آن .کندپس به این بحث خدشه وارد نمی

سال گذشته افتاده و به آن  200-300ایم که این اتفاقاتی که در ما هنوز نفهمیده .که ما در ایران با مفهوم علم مشکل داریم

کشور هم نخواهند  گویند، چیست؟ هنوز دانشگاهیان ما آن را نمی شناسند و وقتی دانشگاهیان نشناسند، مدیرانعلم می

  .شناخت

 اید؟ اید، به چه تعاریفی از علم رسیدهخود شما در این چند سال که در این مورد تحقیق کرده 

 .شودشود به ذهن ایرانی یک چیز متبادر میبه علم بحث میوقتی راجع .ببینید، مشکل ما با مفهوم علم است و نه با واژه آن

رئیس دانشگاه ما یک چیز از  .شودروپایی یا آمریکا بزرگ شده، چیز دیگري متبادر میاما به ذهن کسی که در یک کشور ا

گذاري در وقتی وارد مراحل سیاست .فهمدتی چیز دیگري میآيکند و رئیس دانشگاهی مثل هاروارد یا امعلم برداشت می

) در scienceلغت علم (عنوان یزي که بهگیریم و دیگران جور دیگري؛ زیرا آن چشویم نیز ما یک جور تصمیم میعلم می

گاه تصوّرش را هم نکرده بودم و در این این چیزي است که من هیچ .چه در ذهن ماستشان هست متفاوت است با آنذهن

اگر  .کنند و ما جور دیگريها اصالً جور دیگري فکر میام متوجه شدم که آنچند سال که وارد کارهاي اجرایی کشور شده

توانیم قدر حفظ کردن در آموزش ما ریشه دوانده است و نمیشویم که چرا ایناین مسئله را خوب بفهمیم آن وقت متوجه می

در   scienceبه همین دلیل اصالً براي  .ایمعلت این امر این است که ما علم را با علوم دینی یکی گرفته .آن را عوض کنیم

رس اي است که در حوزه علمیه دتوانید به من بگویید عالِم زیرا عالِم در فرهنگ ما روحانیشما نمی .فارسی، لغتی نداریم

 خوانده!می

  همیشه وجود داشته است» دانشمند«البته در فرهنگ ما، لغت.  

که گویید دانشمند، یک انسان موقر و آرام وقتی می .نیست  ��scienمعناي لغتاي قدیمی است و به نه، دانشمند واژه

است،  s�olar دهد و در انگلیسی به معنی اسکوالر تر معناي فرهیخته میشود و بیشسنی از او گذشته به ذهن متبادر می

سال پیش در اروپا افتاد و این  150شد اما دانشمند نیست! این اتفاق با ��scienتواند اما یک جوان شوخ و فعال هم می
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و ما این را متوجه » حرفه علم«وجود آمد به اسم اي بهومی که با نیوتن شروع شد، حرفهخاطر تغییر مفهلغت را ساختند؛ به

ها خوانده دانیم و علوم دینی هم مبتنی بر کتاب و نص است و باید این کتاببه همین دلیل چون علم را علم دینی می .نیستیم

من استاد دانشگاه هستم،  .ا هم به همین شکل استو پرورش و دانشگاه م و حفظ شود، پس این روش باقی مانده و آموزش

گوییم: هم لغتی نداریم و میudy� ما براي  .کنممیاستفاده » خواندن«گویم درس بخوانید و از فعل به شاگردانم می

مثالً یک بینم است که مییکی از مشکالتی که من با دانشجویان دارم این  .، یعنی باید کتاب را باز کنی و بخوانی»خواندن«

جلد کتاب  50خواهد مکانیک یاد بگیرد؛هر سال شاید مثالً می .دانشجوي بسیار بااستعداد، همیشه کتاب زیر بغلش است

باید یاد  .ها را کنار بگذاردپس باید این کتاب .ها را بخواندتواند همه آناو که نمی .شودبه مکانیک منتشر میجدید راجع

این یک تفکّر دیگري در آموزش است که  .واند و در عین حال بتواند همه چیز را هم یاد بگیردبگیرد که چه چیزهایی را نخ

  .کندخالقیت را بارور می

 بینیم که سال پیش با مفهوم علم آشنا شدند، در حالی که ما در تاریخ خود می 150یان در حدود ئگفتید که اروپا

 بینید؟شما جایگاه کشورمان را در تاریخ علم چگونه می .اندیی دشتهها قرن پیش ایرانیان با علوم مختلف آشنااز ده

اما این نقش تا قرن هفتم، هشتم هجري  .ایماي داشتهاین مسئله کامالً واضح و آشکار است که ما در تاریخ علم نقش عمده

از همین زمان اروپا شروع به رشد و در قرن  .بینیم که دیگر حرف زیادي براي گفتن نداریماست و از آن دوران به بعد می

شود که با نیوتن شروع می –از همین دوره یک رشد و جهش و تحول در اروپا  .کندمیالدي زمینه را براي رشد آماده می 16

ایم و حدود صد سال است که از خواب بیدار شده .ایمافتد و متأسفانه ما این هفتصد سالِ بعدي را خواب بودهاتفاق می –

کنیم، اما بریم، از محصوالت علمی استفاده میهایی مثل علم و فناوري را به کار میما لغت .دانیم که مشکل در کجاستنمی

یگري کند ذهن دمتوجه نیستیم آن ذهنی که این محصوالت را تولید می .کنیم که علم فقط همین محصوالت استخیال می

کرد طور که شاه فکر میهمان .توانیم پیشرفت کنیمکند؛ و تا این ذهن و مفهوم را نشناسیم نمیاست و جور دیگري فکر می

کردند مثالً با دانشگاه آزاد د از انقالب که فکر میهاي بعرسد، و موفق نشد، و دولتسال دیگر به دروازه تمدن می 5تا 

سال  20-30که همین دانشگاه آزاد چه ضررهایی هم به کشور زده است و در افل از اینتوانند به پیشرفت برسند؛ غمی

مثالً علوم انسانی را در  .ما در تمام علوم همین مشکل را داریم .آینده خواهد؛ زد چون مفهوم واقعی علم درك نشده است

شان به خوبی و بديها را نقد و راجعکنیم، آنیهایی مثل سکوالر، لیبرال، لیبرالیسم  بحث مبه واژهنظر بگیرید، ما راجع

دانیم کند؛ همچنان که نمیکنیم، اما متوجه نیستیم ذهنی که این مفاهیم را به وجود آورده است چگونه فکر میصحبت می

تا مردم عادي  ایم و از استادان گرفتهها را درك نکردهاي هستند که ما هنوز آنار پیچیدهها مفاهیم بسیاین .لیزر یعنی چه

دانیم چه چیزي را کنند، که این خوب است و آن بد، در حالی که اصالً نمیکنند و نقدشان میها صحبت میبه آنراجع

 .کنیمداریم نقد می

ام بسیار و گوید با کباب خوردهاي؟ میپرسد که زعفران دیدهافتم که در آن از شخصی میمن به یاد شعري از موالنا می

مثالً  .ایمما هم پیاز و زعفران را با هم اشتباه گرفته .شود که او زعفران را با پیاز اشتباه گرفته بوده استلوم میبعد مع

ما هنوز مرحله بلوغ را طی  .زنیمبه چه چیزي داریم حرف میدانیم راجعگوییم سکوالر خوب یا بد است، اما اصالً نمیمی
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هاي کوچکی در دوران انقالب گام .این دوران بلوغ وجود دارد و ما باید به آن برسیمایم و اصالً متوجه نیستیم که نکرده

چیزي مثل مرکز نشر دانشگاهی، که محصول انقالب است، عمالً تعطیل  .ها هم ادامه نیافتندحرکت برداشته شد، اما آن

توانست مدخلی براي وجود آمد و میم بههایی بود که در اوایل ظهور اسالالحکمهاین مرکز چیزي شبیه به بیت .شده است

                                                                                                                                                                    .ورود علم مدرن به کشور باشد

من در وزارت علوم  .کنیم، اما هنوز تعریفی براي این لغت نداریمبه لغت پژوهش صحبت میاجععنوان مثال، ما این همه ربه

دنبال معناي این واژه گشتم و تمام اسناد قبل تا بعد از انقالب را مطالعه کردم، اما دیدم که تا به حال لغت پژوهش خیلی به

مفاهیم علم و فناوري و سعی کردیم از راه مذاکره با  پس از آن شروع کردیم به تهیۀ اسنادي براي .تعریف نشده است

ریزي آنها را به استانداردهاي اداري کشور تبدیل کنیم تا بتوانیم بودجه تحقیقات کشور را مشخص سازمان مدیریت و برنامه

قتی در اروپا یا و .گیري نشد؛ در حالی که این مسئله در دنیا به صورت استاندارد در آمده استکنیم، که این کار هم پی

طوري یک کنند، اما ما همینها دارند چه کار میگویند بودجه پژوهشی ما فالن قدر است، مشخص است که آنمریکا میا

گویم فکر کردن، منظورم که میاین .ایمحتی مفاهیم را هم نداریم و شروع به فکر کردن هم نکرده .دهیمکارهایی انجام می

در دهه  .مثالً ما قبل از انقالب شوراي علمی پژوهشی کشور را داشتیم .توانه دولتی داشته باشدیک کار منظمی است که پش

اش را تغییر دادند و با همان نام شوراي پژوهش نامهاز اواخر دهه شصت اساس .اول انقالب کار این شورا ادامه پیدا کرد

تعطیل شد و پس  1379که در سال تا این –آن شورا بودم که از آن زمان به بعد بنده عضو  –علمی کشور ادامه پیدا کرد 

اي که با تجربه  .که آن هم در دولت نهم تعطیل شد -با مصوبه مجلس -وجود آمداز آن، شوراي عطف در وزارت علوم به

از دارد تا به سال زمان نی 10کنم، اگر همین امروز این شورا مجدداً تشکیل شود، به حداقل من از این شوراها دارم فکر می

  .این مفاهیم بپردازد

 هاي جدیدي دست پیدا ایم، اما امروز به علوم و فناورياشاره کردید که ما علم را با علوم دینی اشتباه گرفته

 .ایم که ارتباطی با علوم دینی ندارندکرده

هاي قدما، مثل ریفی است که در کتابکنند و این سه دسته تعببینید، خیلی از عالِمان دینی، علم را به سه دسته تقسیم می

» فضل«بقیه  .یکی ادبیات عرب است؛ یکی شریعت و دیگري علوم حدیث .کتاب روزبهان خنجی اصفهانی، آمده است

هاي علمیه ما آید، بلکه فضل است و هنوز هم در حوزهبنابراین چیزي مثل فیزیک، علم به حساب نمی .شودمحسوب می

کردند کسی، البته در قدیم منع می .فضل هم تا حدي الزم است که فقه و شرع نیاز دارد .کنندمی طور تعریفعلم را همین

تر یاد دادن دهند، اما باز هم با این بیشتر یاد میچه الزم است، علوم طبیعی را یاد بگیرد، ولی اآلن کمی بیشبیش از آن

گویند یاد بدهید که مثالً دانشجو بداند فلسفه کانت چیست، یا هگل چیست، یا فیزیک در حدي می .رسیمبه اوج علم نمی

خب در حال حاضر حکومت، یک حکومت  .جایی که شرع نیاز دارد، یاد بگیریمفقط باید در حد کاربردي، و تا آن .چیست

تر شده است، ولی باز هم به این معنا د علم وسیعدینی است، پس باید کشور را در برابر خطرها حفظ کند، بنابراین کاربر

  .خواهد فکر کند و خالقیت به وجود بیاوردنیست که آزادي علمی وجود داشته باشد که هر کسی می
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  بعد از انقالب یک حرکتی با هدف نزدیکی عالمان دینی و فرهیختگان دانشگاهی شکل گرفت و آن وحدت حوزه

 بینید؟ را چگونه می شما این مسئله .و دانشگاه بود

البته جنبه سیاسی آن خوب است و بدین معناست که فرهیختگان کشور  .این کار یک اشتباه تاریخی بود که ما انجام دادیم

دنبال یک نوع شود، اتحاد بین حوزه که بهچه به مفهوم علم مربوط میدست به دست هم بدهند تا کشور رشد کند، اما آن

هنوز هم  .دنبال نوع دیگري از علم است، اشتباه محض است و اصًال چنین اتحادي معنی نداردکه به علم است، و دانشگاه،

دانند و علم را در کنند و حوزویان آن چیزي را که در دانشگاه وجود دارد، علم نمیاین دو قشر با سوءتفاهم به هم نگاه می

سال اخیر در دنیا به  200-300و علوم دینی با علومی که در چه در حوزه است، علوم دینی است اما آن .بینندحوزه می

  .وجود آمده، متفاوت است

تر ما دو نهاد داریم، نهاد حوزه، که قدیمی .زنیم، هم به دانشگاهدر واقع ما با اتحاد مفهومی این دو، هم به حوزه ضرر می

ا حوزه ندارد و این چیز جدید هنوز در ایران ریشه اي باست، و نهاد دانشگاه، که جدید و وارداتی است، و هیچ پیوستگی

پس این دو ابتدا  .ایمدانیم که چیست؛ یعنی ما حتی این چیز جدید را درست وارد نکردهندوانده است، و هنوز درست نمی

ت که دانشگاه یک سنت جدید اس .باید نسبت به هم شناخت پیدا کنند و وقتی شناختی وجود ندارد اتحاد هم معنی ندارد

بهترین کار  .سال عمر داشته باشد که در ایران خیلی هم جدیدتر است و درست تعریف نشده است 300در کل دنیا شاید 

این است که این دو نهاد به هم کمک کنند تا مفهوم علم مدرن در ایران از طریق دانشگاه پیاده شود و بعد حوزه به این فکر 

  .این مفهوم مدرن بکند تواند ازهایی میکند که چه استفاده

 کنیم: یکی دانشگاه دولتی، که زیر نظر وزارت ما در خود نهاد دانشگاه هم دو نهاد مجزا از یکدیگر را مشاهده می

 کنید؟کرد دانشگاه آزاد را چگونه ارزیابی میشما عمل .کند و دیگري دانشگاه آزادعلوم فعالیت می

ه از دادن مدرك خودداري کند و راه را براي آموزش به معناي عام باز کند، و دانشگاه آزاد با این هدف به وجود آمد ک

خواهد بتواند هر درسی را با هر استادي انتخاب کند، اما خواستند سنت حوزه را پیاده کنند که هر کس مییک مقدار هم می

 .این دانشگاه خیلی سریع تبدیل به دانشگاه سنتی شد

 اضافه دادن و گرفتن شهریه یعنی همان دانشگاه دولتی با.   

اي را حفظ کند، اما در دانشگاه آزاد این هم شدهکرد استادان خوبی را جذب و کیفیت تعریفالبته دانشگاه دولتی سعی می

شود که کیفیت این دانشگاه باید افزایش پیدا کند اما این مسئله جزو مبانی تأسیس هایی میاین اواخر صحبت .وجود ندارد

ها در واقع غیرآموزشی کرد که بیشتر این محیط دانشگاه آزاد تعداد زیادي از جوانان را جذب یک محیط آموزشی .ودآن نب

اند اما اگر هاي خوبی ساختهدرست است که ساختمان .و در عرف آموزش عالی دنیا و حتی ایران به شدت زننده هستند

کنار بگذاریم،  –خوانند ا هستند و هر کجا که باشند خوب درس میکه استثن –آموختگان این دانشگاه را درصد دانش 10

ترین بزرگ .اندبینیم بقیه فقط براي گرفتن مدرك یا خالصی از خدمت سربازي یا به امید شغل بهتر به این دانشگاه رفتهمی

آموختگان آن ادعا ایجاد انشهایی که این دانشگاه دارد، این است که براي دزند، با فرض حسنضرري که این دانشگاه می
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ل دارند، پس دولت مجبور شوند براي جذب در بخش خصوصی مشکالتحصیل و وارد اجتماع میآنها وقتی فارغ .کندمی

افتد و این اتفاق مرتب می .ا چوب الي چرخ توسعه قرار دهندشود که اینهذب کند؛ همین باعث میا را جاست که آنه

  .بینیمداریم مین هایش را االنمونه

 اینکه گفتید دانشگاه آزاد سعی در بهبود کیفیت خود دارد، در آینده باعث حل این مشکل نخواهد شد؟ 

که باید متوجه شویم که این دوم این .که طول خواهد کشید و منوط به این است که ما اول مفهوم علم را بفهمیمول اینا

که  –گرفتن مافیاي آموزش عالی در کشور است ه یکی از ضررهایش، شکلزند کها ضرر زیادي به جامعه میدادنمدرك

مثالً همین  .کندهاي زیادي خواهد کرد و در مرز قانون هم حرکت میو این مافیا سوءاستفاده –شود شواهدش اآلن دیده می

استاد هم که اصالً  .خردو تز میکند کند، عنوان را معرفی میدانشجو مراجعه می .فروشندهایی هستند که تز میاآلن شرکت

در آینده  .گیرد و مطمئناً این مافیا رشد خواهد کردآورد و مدرك میکند این تز را بخواند و دانشجو نمره میوقت نمی

 .حضور این مافیا چالشی براي صداقت در کشور خواهد شد

 هاي امروز ما خیلی باسوادتر لیسانسیهسال گذشته، از  40-50هاي گویند دپیلمهشنویم که میدر خیلی جاها می

شما چقدر این حرف را  .ها دیپلم بودتر معلمبینیم که مدرك بیشکنیم، میاند و وقتی به آن دوره نگاه میبوده

 دانید؟    صحیح می

ود کرده وجدر گذشته درصد بسیار کمی تحصیل .به این قضیه باید به صورت آماري نگاه کرد .این حرف درست نیست

کردند، درصد کمی از بین کسانی هم که تحصیل می .توانستند درس بخوانندداشت و جمعیت بسیار زیادي اصالً نمی

شدند و هاي جامعه محسوب میتر بود، بنابراین نخبهتوانستند دیپلم بگیرند و چون تعداد آنها به نسبت جامعه خیلی کممی

ها خیلی باسواد به نظر ها و معلمسواد دارد، این دیپلمهاي که درصد باالیی بیهدر جامع .شدندها هم معلم میاي از آنعده

سواد هایی که بیکند از دیپلمهدارد و انتقاد می 40عیسی صدیق، یک آمار بسیار جالب از وضعیت سواد در دهه  .رسندمی

مثالً پرسیده است که پایتخت ویتنام کجاست؟ یکی  .شان را آورده استهاياالتی از آنها پرسیده و جوابئواند؛ او سبار آمده

حاال شما  .سواد باشدقدر بیتوان باور کرد که یک دیپلمه، ایناصالً نمی .نوشته است رضائیه، یکی نوشته است فالن و غیره

کنیم، اصالً این حرف بنابراین وقتی آماري نگاه می .بینید که چقدر باسوادترندن مقایسه کنید، میهاي االآن را با دیپلمه

  .درست نیست

 آید، آن موقع که رسانه، به شکل امروز، وجود نداشتها میگویید، سواد عمومی از رسانهاینکه شما می. 

درسی که  .دادنددهیم، قبل از انقالب هم فیزیک درس مین فیزیک درس میببینید، ما اال .زنممن یک مثال براي شما می

دهیم با دنیا بسیار کم فاصله فیزیکی که ما امروز در ایران درس می .دهیم، با آن دوره اصالً قابل مقایسه نیستما امروز می

ن در فیزیک شود؟ ما االآیا این هم جزو سواد عمومی محسوب می .شده است، اما آن موقع فاصله ما با دنیا بسیار زیاد بود

  .کجاي جهان سوم جز هند وجود ندارد مکتب داریم که در هیچ
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  این پیشرفت متأثر از انقالب است یا تحت تأثیر حضور افراد شکل گرفته است؟ 

البته دولت نقش زیادي در این بین نداشته و یک کار  .اندانقالب باعث شد این اتفاق بیافتد، اما افراد این کار را کرده

نفر بودیم که جلسات زیادي گذاشتیم، کار کردیم و  20-25ز انقالب ما حدود مثالً در فیزیک، بعد ا .خودجوش بوده است

ها بینیم که بعد از انقالب فاصله ما نه تنها در فیزیک که در تمام رشتهبه دولت هم فشار آوردیم که این کار را بکند، و می

 .با دنیا بسیار کم شده است

 تأثیر کنکور بر وضعیت علمی کشور را چگونه  .ی، کنکور استدانیم دروازه ورود به آموزش عالطور که میهمان

 بینید؟ می

راحتی مشکل کنکور را حل تواند بهکند که میهر کس هم فکر می .ناپذیردر حال حاضر، کنکور، هم مضر است و هم اجتناب

هاي برچیده شدن کنکور این است یکی از راه .ریزي بلندمدتالبته باید مشکل حل شود، ولی با برنامه .کندکند، اشتباه می

شوند هایی میشود که تعداد زیادي دانشجو وارد دانشگاهقدر دانشجو بگیریم تا نیازي به کنکور نباشد، اما نتیجه این میکه آن

توان آن را به سرعت بنابراین درست است که کنکور مضر است، اما الزم هم هست و نمی .که  امکانات آموزشی ندارند

  .ریزي کردکرد؛ مانند بیماري است که باید براي بهبود آن برنامهحذف 
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 4تفاهمی به نام علم سوء 4

  الگوي جهانی ارتباط دانشگاه با دولت از نظر وابستگی مالی چگونه است؟ 

اند، اما در آمریکا از قدیم خصوصی بوده .اندهاي خصوصی چندان موفق نبودهاند و دانشگاهها عمدتا دولتیدر اروپا دانشگاه

ارتباط  .با این حال موقوفه زیاد دارند .گذارشان هستندبسیاري از آنها به نام بنیان .مثل هاروارد، استانفورد و جانز هاپکینز

  .تنگاتنگی هم با بخش صنعت دارند که عمدتا خصوصی و کمتر دولتی است

 دولتی ندارند؟ها اصال بودجه پس یعنی این دانشگاه 

ت امنا اداره ئگیرند و با یک هیاي شکل مینامهاساس وصیتبر .نه بسیاري از آنها مثل استانفورد کال یک موقوفه هستند

این  .شوند، اما استقالل دارندها مستقیما از بودجه دولتی اداره میاروپا این طور نیست و با وجود اینکه دانشگاه .شوندمی

اساس اصول فون هاي اروپا از قرن نوزدهم کمابیش همه بردانشگاه .تعریف شده استنوزدهم دیگر خوشاستقالل از قرن 

  .شدندآلمانی، اداره می ، دانشمند(A.von Humboldt)هومبولت 

 چطور ممکن است دانشگاهی از دولت پول بگیرد و در عین حال استقالل داشته باشد؟ 

علم در مفهوم جدید خود  .تواند در مسائل علمی دخالت کنداساس قانون دولت نمیبر  .شودامکانش به راحتی فراهم می

بندي شد و مفاهیمی این سنت در قرن نوزدهم فرم .سال طول کشید تا در اروپا تبدیل به یک سنت شود 300تا  250

  .وجود آمد به (scien�fic community)همچون اجتماع علمی 

 کنم؟وب میصدهم پس رئیس دانشگاه را هم من منرا می اال که من بودجهتواند بگوید حیعنی دولت نمی 

اینکه علم چیست، علم خوب چگونه  .شود چیز دیگررئیس یک چیز است و اداره دانشگاه و مفهوم علمی که در آن متبلور می

رئیس دانشگاه هم از درون همین اجتماع علمی انتخاب  .کندشود و مانند اینها را دانشگاه تعیین میاز علم بد تفکیک می

اي به نام سنا یا همان شوراي دانشگاه وجود دارد که ها پیکرهدر بعضی از دانشگاه .تواند تحمیل شودشود و از بیرون نمیمی

است ملکه یا  دهند که آن شخص براي مثال در انگلستان ممکنآنها به کسی که باید رئیس را انتخاب کند پیشنهاد می

رئیس دانشگاه هم  .اي نداردترین مداخلهکنند و دولت کوچکها هم خودشان انتخاب میدر بعضی از دانشگاه .پادشاه باشد

  .هرکس که باشد باید در چارچوبی که موجود است عمل کند

 اي وجود نداردرفتهظاهرا براي اصطالح اجتماع علمی تعریف روشن و شسته.  

  .کنندشناسان علم درباره آن تحقیق میی است که بیشتر جامعهبله این مبحث

                                                           
بدون اجازه   بازتاب اندیشهبه چاپ رسید و در همان سال نشریه   شهروند امروز ۀنامهفته 70 ةدر شمار» سوءتفاهمی به نام علم«با عنوان  1387گر کاوه فیض اللهی که در سال مصاحبه 4

 اي نیز از نجفعلی غالمی را به انتهاي آن اضافه کرد.اي سه صفحهاقدام به چاپ کامل آن کرد و جوابیه -وگوکننده و با حذف نام گفت - شهروند امروز
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 توان پی برد که شخصی مانند آقاي عمید زنجانی عضوي از اجتماع علمی است یا خوب با این حساب چگونه می

 خیر؟

ر ایران و بنابراین دانشمندان رشته حقوق د .براي مثال رشته ایشان حقوق است .کنداین را خود اجتماع علمی تعیین می

این پذیرش هم به معناي داشتن کارت عضویت  .جهان باید این شخص را به عنوان عضوي از زیرمجموعه خودشان بپذیرند

باید در مجامع علمی شرکت داشته باشد؛ از او براي سخنرانی دعوت شود؛ دیگران را براي سخنرانی دعوت کند؛ در  .نیست

کنند آیا یک فرد عضوي از اینها عواملی هستن که تعیین می .است مقاله چاپ کندمجالتی که متعلق به همان اجتماع علمی 

اعتبار علمی درجات مختلف  .جامعه علمی موردنظر هست یا خیر و اینکه در آن اجتماع تا چه حد از اعتبار برخوردار است

شود اما این فقط آغاز کار اجتماع می کند وارد ایننویسد و در یکی دو همایش شرکت میدانشجویی که چند مقاله می .دارد

 .گیرد نه از دانشگاهچنین فردي اعتبارش را از اجتماع علمی می .است و او باید در مسیر کسب اعتبار گام به گام پیش برود

می دهم و این اعتباري است که از اجتماع علگیرم بلکه به آن اعتبار میبراي مثال من اعتبارم را از دانشگاه شریف نمی

به  .فروشمگیرم و آنگاه این اعتبار را به دانشگاه میدانان ایران و جهان اعتبار میبه عبارت دیگر از اجتماع فیزیک .امگرفته

هایم را تصویب کند یا امکانات بیشتري در اختیارم تناسب اعتبارم انتظار دارم دانشگاه حقوق بیشتري به من بدهد یا پروژه

کسب کند اما قراردادي هم دارد  باید از اجتماع علمی اعتبار (��scien): دانشگر ستان دوطرفه استباین یک بده .بگذارد

این یک پدیده اجتماعی منحصر به فرد است و در  .اش در آن متناسب با اعتبارش استاش که امتیازاتبا محل استخدام

دان و نه به عنوان یک روحانی تا ی به عنوان یک حقوقبنابراین باید دید آقاي عمید زنجان .شودجاي دیگري مشاهده نمی

این اعتبار چیزي نیست که بتوان آن را از روحانی بودن، ارتشی بودن  .چه حد از اعتبار نزد اجتماع مربوطه برخوردار است

در کشورهاي صنعتی اما  .شناسیممتاسفانه در ایران ما این تمایزها را خیلی به رسمیت نمی .یا سیاستمدار بودن تامین کرد

هاي آن دارد زده در ایران هنوز اجتماع علمی نداریم اما در شرف ایجاد است و جوانه .این تفکیک کامال مشخص است

  .شودمی

 رسد دانشجویانی به نظر می .گیري اجتماع علمی باشدشاید رشد منسجم و پیوسته علم یکی از دالیل اصلی شکل

اي هاي پراکندهاما بیشتر شبیه نقطه .کنندروند مدتی در این اجتماع علمی سر میکه براي تحصیل به خارج می

کنند ــ اجتماع گردند همزبانی براي خود پیدا نمیهستند در متنی یکپارچه و به همین دلیل وقتی به ایران باز می

ها موضوع همایش .ر کندوگو داشته باشد یا همایشی برگزاکوچکی که بتواند از طریق یک ژورنال در خود گفت

شناسی کسی که روي آفات پرتقال کارکرده بیشتر کلی و کمتر اختصاصی است و براي مثال در یک همایش زیست

  .کندآال است پیدا نمیهاي قزلوجه اشتراك چندانی میان خود و پژوهشگر دیگري که موضوع کارش انگل

  .کشور هم اجتماع علمی وجود ندارد که به آن بپیوندند شوند و در داخلبله از اجتماع علمی دنیا منفک می
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 شود؟این ارتباط چرا قطع می 

کنند از دانشمندان دیگر جهان که به ایران بیایند و در یک نویسند، دعوت نمیکنند، مقاله نمیها شرکت نمیدر کنفرانس

  .کالم حضور ندارند

 جهان هاي اگر کسی در یکی از دانشگاهPhD  و شرکت در کنفرانس داشته باشد اما بعد از آن  چند مقالهبگیرد و

 بنشیند و هیچ کاري نکند از اجتماع علمی خارج شده است؟

کند و متاسفانه اکثریت دانشگاهیان ما از این دست حداکثر معلمی است که در جایی تدریس می .قطعا خارج شده است

  .هستند

 شود؟شی میهاي ما از کجا نااین ضعف استادان دانشگاه 

نامم تفکیک در ایران ما میان علم، علوم دینی و آنچه من دانش می .گردداین به تصور ما از علم بازمی .خیلی ساده است

م مدرن است، نه علمی که تا همان عل (science)هاست و منظور از علم مجموعه دانسته (knowledge)دانش  .کنیمنمی

البته آن هم علم است اما نه از جنس علم  .سینا و ابوریحان و دیگران نمایندگان آن بودندسال پیش در ایران بود و ابن 200

 .دانیممشکل آن است که در ایران ما میان علم سنتی، علم مدرن و علوم دینی تمایزي قائل نیستیم و همه را علم می .مدرن

عنوان کتاب را  50ی عالم دینی باشد باید مثال علوم دینی تا حدود زیادي مبتنی بر مفروضات است یعنی براي آنکه کس

شود را با شرایط روز شود آن است که باید بعضی مسائلی که در جامعه مطرح میبداند و بعد حداکثر کاري که انجام می

و با در کند شود آن را با اصولی که در آن پنجاه کتاب آمده مقایسه میالی پرسیده میئویعنی وقتی از فقیهی س .تطبیق دهد

چیزي نیست  .علم مدرن یک پدیده جوشان است .اما علم جدید اصال این طور نیست .دهدنظر گرفتن شرایط روز حکم می

علوم دینی موجود است و فقط کسی  .علوم دینی این طور نیست .آیدکه از پیش موجود باشد بلکه دائم دارد به وجود می

  .این دو با هم خیلی تفاوت دارد .باید برود آنها را یاد بگیرد

 توان از اصطالح دانشمند استفاده کرد؟آیا در مورد عالم دینی می 

شود؛ یک آدم خیلی متین و باوقار رود در ذهن ایرانی ترکیبی از دانشگر و روحانی متبلور میوقتی لفظ دانشمند به کار می

است که  کسی ��Scien .نیست ��scienاین  ...کند و نمی کند، با کسی شوخیرود، آهسته صحبت میکه آهسته راه می

دانشگر ممکن است  .اش دانش استدانشگر کسی است که حرفه .مثل یک نجار، مثل تاجر .آوردیک حرفه را به ذهن می

اي باشد که لهسا 25تواند جوان دانشگر می .اش ندارداین ربطی به حرفه .خندد)براي مثال از نظر اخالقی فاسد باشد (می

گویند دانشمندان جوان بیشتر شبیه اینکه می .خیلی هم سرزنده و شاداب است .دکترایش را گرفته و مشغول تحقیق است

در آنجا چیزي  .آورد اما در علوم دینی اینطور نیستاي است که چیزي را به وجود میخالصه آنکه علم حرفه .شوخی است

  .یش موجود استآید و همه چیز از پبه وجود نمی
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 شود افزاري حاوي اطالعات آن پنجاه کتاب نوشت که وقتی پرسشی در آن مطرح میدر این صورت شاید بتوان نرم

  .بتواند پاسخ را از درون منابع استخراج کند

نوعی فلسفه توان گفت دانند، میالبته در مورد بخشی از علماي دین که خود را متکلم می .چون محدود و ثابت است .قطعا

در آنجا فکر تا حدودي شناور است اما باز هم از آنجا که اصول دین ثابت  .هاي دینی یا اصول دین استمبتنی بر گزاره

ماند بعضی تغییرات زاییده آنچه می .است، خیلی منعطف نیست و از این گذشته عمده کارها در گذشته انجام شده است

سال پیش بسیار متفاوت است زیرا به هرحال  400فلسفه امروز با فلسفه  .کندرق میاما درمورد فلسفه ف .مسائل روز است

روحانیت نوعی منش و سبک زندگی  .کنداین درمورد کالم صدق نمی .علم و از جنس علم جدید استفلسفه در ارتباط با 

در دنیا  .رودو هرگز به دانشگاه نمی رودرا علما ترجمه کنید ذهن فورا به حوزه علمیه می scien��sدر ایران اگر  .است

 .اي وجود ندارد که این معنا را با این شفافیت برسانددانشگاه است اما در فارسی کلمه در ��scienدانند که جاي همه می

 حتما منظورتان این نیست که این فقط یک سوءتفاهم زبانی است؟ 

من بعد از چهار سال که در دولت بودم با خودم  .هم عمیق است ه فرهنگ و بسیارئلمس .ه واژگان نیستئلنه این فقط مس

گفتیم که بودجه پژوهشی از اول انقالب داشتیم می .توانیم یک کار علمی جدي در ایران انجام بدهیمفکر کردم که چرا ما نمی

ا مثال تقصیر بخش کارشناسی آی .کردم که علت این چیستتعجب می .افتادباید افزایش پیدا کند اما هرگز چنین اتفاقی نمی

جمهور ترین سطح یعنی رئیستک مدیران ما در سطوح مختلف تا عالیسازمان مدیریت است؟ بعد متوجه شدم که تک

  .کرداین درمورد آقاي خاتمی و معاونان ایشان گرچه دانشگاهی هم بودند صدق می .کشور اصال درك درستی از علم ندارند

  رتبه هرگز درك درستی از این رشته هم همواره همینطور بوده است و مسئوالن عالیدر مورد بحث محیط زیست

در حالی که وجود معاونتی براي  .اندهاي یک کتاب درسی عمومی محیط زیست نداشتهحتی در سطح سرفصل

  .کندمحیط زیست در دولت این حداقل شناخت از طرف رئیس جمهور را ایجاب می

 .زنندرسند، همه جا میگیري درمورد علم و توسعه علمی میدم که وقتی به آخرین مراحل تصمیممن به وضوح در دولت دی

خوانند! متوجه نیستند که اند و کتاب میاي نشستهبه خاطر آن است که تصورشان از علم همان علوم دینی است؛ اینکه عده

کند و نه اینکه اصال ویژگی از این طریق رشد پیدا میشود، نه علم نه به این طریق آموزش داده می .این اصال علم نیست

  .گیرندو اصال متوجه نیستند که دارند تصمیم غلطی براي علم می .اش کتاب و کتابخانه استاصلی

 ها روي مفهوم علم و بدفهمی آن در ایران تاکید هایتان و هم در سخنرانیهاي اخیر هم در کتابشما در سال

هاي نژاد در سفر استانی اخیرش به خراسان شمالی هنگام افتتاح پروژه نیروگاهقاي دکتر احمديآ .ایدبسیاري داشته
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این در حالی است که چندي پیش مجوز احداث  .بادي بر پاك بودن و تجدیدپذیر بودن انرژي باد تاکید کرد

 شود؟این تناقض چگونه توجیه می .هاي شمالی را نیز صادر کردپتروشیمی در استان

هنگام افتتاح نیروگاه بادي از  .زنند که فقط همانجا هم کاربرد دارداشخاص سیاسی به دالیل سیاسی حرفی را در جایی می

ها فقط در زمان و مکان خاص مصرف این حرف .گوینداندازي پتروشیمی از مزایاي آن سخن میمزایاي باد و هنگام راه

با خودشان  .ها و عدم درك اهمیت موضوع باشدبخشی از آن هم واقعا ممکن است به دلیل ناآشنایی با واقعیت .دارد

کسی که ارتباطات درون طبیعت را  .آیدگویند این همه درخت اینجاست حاال چند تا هم قطع شود، مشکلی پیش نمیمی

درك علم پیچیده  .کنداند بدانند چقدر کند رشد میتهدرخت هم نکاش .داند قطع درخت چه معنایی دارددرك نکند نمی

این تا حدود زیادي به  .توان علم را درك کردصرف داشتن دکترا و نوشتن چند مقاله هم به معناي ان نیست که می .است

علمی را منظورم آن است که بخشی از یک کار  .ایمخاطر آن است که ما هنوز یک کار علمی مستقل در ایران انجام نداده

اما هرگز براي  .اي هم بنویسیماي را حل کنیم و مقالهممکن بنشینیم مساله .حل مساله چیز دیگري است .پیش برده باشیم

ریزي نکردیم که آدم استخدام شناسی باشد خواه کشاورزي یا غیره ــ برنامهحل یک معضل درون کشور ــ خواه کیهان

 .افتددانیم علم چگونه اتفاق میما نمی .ایمما هرگز این کار را نکرده .سال نتیجه بگیریم 10کنیم، بودجه بگذاریم و بعد از مثال 

ما  .اي را حل کنندلهئهزار مهندس و دانشمند بیایند مس 10تاکنون یک پروژه یک میلیارد دالري نداشتیم که در آن مثال 

 .اصال درك این موضوع براي مقدور نیست .اندهزینه کرده LHCپروژه میلیارد دالر براي  10ها کنیم چرا اروپاییدرك نمی

چگونه  .کنیمزنیم و از دستاوردهاي آنها استفاده میکنیم و میانبر میاند و نهایتا آنکه ما بعدا زرنگی میکنیم دیوانهفکر می

سال پیش شروع به کار  20و از اند اند و برایش بودجه گرفتهسال پیش به فکر ایجاد چنین مرکزي افتاده 50است که آنها 

اند؟ در اروپا اکنون یک میلیارد دالر هزینه کرده 5ها براي پروژه تلسکوپ فضایی هابل بیش از اند؟ چرا آمریکاییکرده

ترین تصوري ما کوچک .شودمتر هزینه می 50میلیارد دالر دارد صرف ساخت یک تلسکوپ زمینی با قطر عدسی حدود 

در ایران تصور ما از علم ساختمانی به نام  .کنند و حتی آمادگی درك آن را هم نداریما این کارها را مینداریم که چرا آنه

  .دهندهاي آن درس میدانشگاه و استخدام تعدادي استاد است که در کالس

 و به  دهیم تا از میان آنها تعدادي استاد شوندما به دانشجویان درس می .رسداین یک دور باطل به نظر می

  .کنیمدانشجویان دیگر درس بدهند و مدام این چرخه را تکرار می

  .کنداي است که مطمئنا مهمل ایجاد میاین چرخه

 این بیشتر از آنکه شبیه دانشگاه باشد شبیه حوزه علمیه نیست؟ 

کنیم کنیم اما خیال میگرچه به صراحت بیان نمی .دانیمگفتم ما اساسا علم را همان علوم دینی می که چون همانطور .چرا

اما روش درس  .شوددهند و در حوزه که فیزیک تدریس نمیکه تفاوت اینها در آن است که مثال کتاب فیزیک درس می

موجود در حوزه دادن، تلقی ما از علم، تلقی ما از دانشجو، تلقی ما از رفتار دانشجو و تلقی از نیاز استاد در دانشگاه، همان تلقی 

  .علمیه است
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 هاي ایران هم برگرفته از همین نگاه باشدنویسی در دانشگاهشاید بتوان گفت که رواج جزوه.  

علم یک متن نیست که  .ها نوشته شده و فقط باید آن را آموزش دادکنیم علم چیزي است که در کتابما تصور می .قطعا

  .ما به جاي آنکه تولیدکننده علم باشیم حداکثر کاسب علم هستیم .دست کرد بتوان آن را به شکل جزوه یا کتاب دست به

 به نظر شما ریشه این بدفهمی علم در ایران کجاست؟ 

اگر  .ما هرگز قبول نکردیم که در اروپا اتفاق مهمی افتاده و ما باید از آن سردربیاوریم .طور بوده استاز روز اول همین

است » حکمت ناصري«زنم مقدمه کتاب مثالی که همیشه می .نظر بگیرید وحشتناك است دوران قاجار و مشروطه را در

اند ــ و منظورش دکارت است ــ که در مقابل فیلسوفان نویسد بله در اروپا کسانی بودهکه مترجم آن در ابتداي کتاب می

یعنی در آن زمان حتی فرهیختگان  .ه استسال گذشت 100از این ماجرا فقط  .نور در برابر خورشید هستنداي کمما ستاره

دارلفنون با این تصور آغاز به کار  .کردند ما آنقدر جلو هستیم که اروپاییان به این زودي به ما نخواهند رسیدما تصور می

گز سنگ بناي علم در ایران اینطور گذاشته شد و ما هر .کرد و در مورد دانشگاه تهران و دانشگاه شریف هم همینطور است

ما حداکثر به خاطر نیاز به تربیت مهندسی که براي ما  .کنجکاوي نکردیم که بفهمیم در اروپا واقعا چه اتفاقی افتاده است

از دربار ناصرالدین  .اسناد مربوطه همه موجود است .ایمجاده و پل بسازد و کارخانه تاسیس کند، تن به ایجاد دانشگاه داشته

لطنه در برلن که مهندس پل نداریم و شما دو نفر مهندس بیاورید که در اینجا براي ما مهندس شاه تلگراف زدند به مخبرالس

درمورد دانشگاه  .نویسد مغازه زیمنس کنار خانه من بود و براي این کار به او مراجعه کردممخبرالسلطنه هم می .تربیت کنند

صدیق در آن زمان در انستیتو  .شوددیق زده میتهران هم درست مشابه همین تلگراف از طرف تیمورتاش به عیسی ص

در این نامه نوشته شده که ما پول نداریم از خارج معلم بیاوریم، شما ببینید اگر ما بخواهیم  .تکنولوژي کالیفرنیا (کلتک) بود

تاسیس  اصال انگیزه .یک یونیورسیتی تاسیس کنیم که در طب و جاده شوسه دانشجو تربیت کند چه چیزهایی الزم است

در اساسنامه دانشگاه صنعتی شریف  .معلوم است که با این سنگ بناي کج به کجا خواهیم رسید .دانشگاه تهران همین بود

  .آمده که دانشجو تربیت کند براي ذوب آهن اصفهان

 هاي رشتهشود که ایران فقط در هاي دو کشور ایران و ژاپن در اعزام دانشجو به اروپا هم گفته میدر مورد تفاوت

ها و براي درك تحوالتی که در اروپا در جریان بود دانشجو فنی و براي رفع نیازهاي داخل اما ژاپن در همه رشته

 .کرداعزام می

مان از قبل فکر نکردیم که هدف ما از انجام این کار ما در تاسیس هیچ کدام از نهادهاي آموزشی .این یک واقعیت است

ها در جز یک نیاز روزمره و کاربردي براي پزشک یا مهندس که هنوز هم به شکل یک رغبت عمومی به این رشته .چیست

  .اش بودیم آموزشکده بود نه دانشگاهآنچه ما در ایران از ابتدا به دنبال .مانده استفرهنگ ما باقی



 ها: سرمقاله2 بخش - 46

 پس این برداشت از ابتدا در ساختار دولت ریشه داشته است. 

هایی که آمدند و به این فکر جدید نزدیک شدند و خواستند نمونه .ن دیگري هم نبودند که طور دیگري فکر کنندبله و کسا

  .در دل دانشگاهی که تاسیس شده بود تحولی ایجاد کنند، از دانشگاه بیرون شدند

 ممکن است مثال بزنید؟ 

هاي نخست پس از ور انتصابی شاه بود و در سالحسابی سنات .اش دکتر حسابی که واقعا به کشور خدمت کردبله نمونه

همزمان  .کشور تبدیل شده است تمام (idol)به بت بینیم که انقالب صحبت کردن درباره او در حد کفر بود اما اکنون می

دند دان درجه یکی بود و حسابی و دیگران به قدري آزارش دابا او دو نفر دیگر هم بودند؛ دکتر خمسایی که واقعا فیزیک

به قدري تلخ بود که چهار سال پیش حتی در مراسم  .دان بیزار بوداش گوشه گرفته و از فیزیک و فیزیککه پارسال در خانه

 .کندمریکا زندگی میاساله و بازنشسته ناسا است و در  101دکتر غفاري هم که اکنون  .بزرگداشت خودش هم شرکت نکرد

در  .ایدهایمر کار کرده و از بنیانگذاران ناسا است و احتماال شما اسمش را هم نشنیدهغفاري با لویی دوبروي، اینشتین و اپن

  .اي دست خالی بازگشتاش نکردند و بی هیچ نتیجههاي پس از انقالب به ایران آمد، تحملسال

 چرا؟ 

سیاسیون کشور  نتیجه و درگردد به همان اجتماع علمی که ما نداریم تا نسبت به این مسائل واکنش نشان دهد این بازمی

گوید فالنی دانشمند خوبی بوده، فیزیکدانان جمهور یا وزیر علوم مییعنی وقتی رئیس .انداند و جاي دانشمندان نشستهآمده

  .باید سکوت کنند و نگویند که از حل یک معادله ساده عاجز بوده است

 دت خلط شده و بسیاري از مقامات سیاسی کشور وقتی رسد مفهوم علم با تکنولوژي در ایران به شگاهی به نظر می

  .تکنولوژي است کنند منظورشان دقیقاًدرباره علم و اهمیت آن صحبت می

دانند و این تا حدود زیادي تقصیر ما دانشگاهیان است که نتوانستیم این مفاهیم را به مفهوم هیچ کدام از این دو را نمی

کند اما اکنون سیاستمدار ما هم سعی نمی .سال براي این کار وقت داشتیم 70دانشگاه تهران کم در دست .جامعه منتقل کنیم

این قدرت تشخیص در سیاستمداران ما وجود  .این مساله را درك کند و این شاید به خاطر چندصدایی در دانشگاه است

اینکه  .کنندتکنولوژي به مردم غالب می ندارد و متاسفانه به قدري عوامفریبی باب شده که هر چیزي را به نام علم و

کند یا اي دارد، دو حالت بیشتر ندارد؛ یا درك نمیاش تکنولوژي هستهگوید دختر شانزده ساله در خانهجمهور ما میرئیس

  .دانید که نظایر این در چند سال اخیر کم نبوده استو می .دهداطالعات غیرواقعی به مردم می
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 اي براي کسب ثروت و قدرت معرفی سیما علم وسیله و هاي دولتی و صدایم که در رسانههمواره شاهد آن هست

آیا شما با این برداشت از علم  .آیدهایی علمی کشور از وظایف دولت به شمار میشود و جهت دادن به پژوهشمی

 موافقید؟

  .آورد اما فقط این نیستشکی نیست که علم با خودش ثروت و قدرت می

 ما علم در تعریف کالسیک روشی است براي کشف قوانین حاکم بر جهان و شناخت جهان، ناگزیر یک بله ا

بینی شود ما نیازي به این جهانرسد در ایران تصور میبا این حال به نظر می .آوردبینی علمی هم به همراه میجهان

علم  .شودتیب نوعی گزینش روي علم اعمال میبه این تر .کنیممان را از جاي دیگري تامین میبینینداریم و جهان

  .اي است براي کسب قدرت و ثروتخوب در ایران وسیله

آورد و این دست من و شما بینی میمهم نیست که این دیدگاه مبتنی بر چه نوع دیدگاهی است، علم با خودش یک جهان

ه با هدف تولید قدرت یا با هر هدف دیگري، این اي مشغول کار علمی شوند، چه با هدف تولید ثروت، چوقتی عده .نیست

بلکه  .در ژاپن حاکم است همان فرهنگی نیست که در غرب یا مثالً  این فرهنگ هم الزاماً  .آوردعلم همراه خود فرهنگی می

مشکل اینجاست که ما  .این دست هیچ کس نیست .شوددرون آن حاصل می اي ازشود و ملغمهبا فرهنگ داخلی عجین می

خواهند اما متوجه هستید؟ اینجا همه قدرت و ثروت می .خواهیم بدون آنکه بدانیم علم چیستقدرت و ثروت را می

ها کمی کرد فقط کتابسینا هم میهمان کاري است که ابن .دانیمگویند خودمان میمی .خواهند بدانند علم چیستنمی

سال دیگر  5شود که ما مثال تا شد و مینژاد گفته میا آقاي احمديها از آقاي رفسنجانی تدر همه دوره .اندجدیدتر شده

  .این دروغ نیست بلکه اشتباه است .زدها را میشاه هم همین حرف .قدرت علمی چندم در دنیا خواهیم شد

 هاي داخل کشور از وظایف دولت است؟آیا جهت دادن به پژوهش 

ما از پیش  .گذاري براي علم الزم استسیاست .طلبدعلم هم مانند هر کار اجتماعی جدید در دنیاي جدید سیاست می .قطعا

گذاري علمی در کشور ما گذاري داشتیم که در هر سه دوره تعطیل شد و اکنون بحث سیاستاز انقالب سه دوره سیاست

درمورد  .هایی داشته باشند که معموال ندارندگذاريودشان سیاستها ممکن است براي خبعضی دانشگاه .به جلی تعطیل است

ماند بعضی از استادان که براي می .آیدشان برنمیآن چند دانشگاه بزرگ هم به علت کمبود بودجه کار چندانی از دست

کند به چه سمتی اما در سطح ملی کشور باید برنامه داشته باشد که تعیین  .کنندهاي شخصی تعریف میخودشان پروژه

ماندگی ما در علم و تکنولوژي باید برنامه داشته بودجه ما به هرحال محدود است و با توجه به عقب .خواهد حرکت کندمی

  .سال بعد به کجا 20خواهیم برسیم و سال بعد به کجا می 10باشیم که 
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 هاي بنیادي را به میم بگیرد پژوهشگذار تصگذاري ما تاکنون، فرض بفرمایید سیاستبا توجه به سیستم سیاست

 نظر شما درباره این نوع اعمال نفوذ دولتی چیست؟  .کلی از بودجه محروم کند

 .کندزیرا به هر حال خودش را تصحیح می .سیاستی استحتی سیاست غلط به شرط آنکه استمرار داشته باشد، بهتر از بی

ما اکنون  .شوداما بعد ازچند سال خود به خود تصحیح می .ه بزرگی استهاي پایه بدون تردید اشتبابودجه ندادن به پژوهش

هاي علمی از این گذشته توجه داشته باشید که شوراي پژوهش .سیاستی کامل در زمینه علم تکنولوژي هستیمدر شرایط بی

سازد که در آگاه می استمرار در سیاست یک کشور را .فعال بود، اما در اجرا ضعف داشت 1380تا  1369کشور از سال 

دانند چه کاري قرار اند چون نمیپژوهشگران ما در حال حاضر بالتکلیف و افسرده .اجرا یا کدام بخش دیگر ضعیف است

شود اما برنامه منسجمی و پایداري هایی مانند ارتقاي شغلی انجام میکارهاي انفرادي گاهی به انگیزه .است انجام بدهند

  .مکان اداره کشور در بخش علم وجود نداردبه این شیوه ا .نیست

 .انددهد که کشورهاي تولیدکننده علم در یکی دو قرن گذشته تقریبا ثابت بودهنگاهی به جغرافیاي علم در جهان نشان می

بقیه  .اندمریکاي شمالی، استرالیا، آفریقاي جنوبی و اسرائیل بردهازادگاه علم مدرن اروپاست و اروپاییان آن را با خود به 

در این میان به ندرت کشوري مانند  .مریکاي جنوبی سهم قابل توجهی در علم ندارندافریقا گرفته تا آسیا و امناطق جهان از 

بینیم که نزدیک به نیمی از جوایز علمی نوبل را از آن ژاپن توانسته است خود را از این سرنوشت شوم رها کند و امسال می

 ایم؟اند که ما نتوانستهاي ورود به این جغرافیا چه کردهآنها بر .خود کرده است

اگر ملتی بخواهد راهش را هم پیدا  .ایماند بپیوندند به دنیاي پیشرفته و ما نخواستهترین چیز آن است که خواستهمهم

اند کشور در حال توسعه فقط چند تا مثل هند، چین، برزیل و کره توانسته 180از محموع بیش از  .البته ساده نیست .کندمی

سال پیش  100ژاپن به طور مستمر از  .زنندبقیه با وجود تمام ادعاها همچنان دارند درجا می .تا حدي خودشان را رها کنند

با این طرزفکر  .ی است که اصال احتیاجی به غرب نداریمکنیم فرهنگ خودمان آنقدر غناما ما ادعا می .تالش کرده است

گویم ایران باید مثل غرب شود اما آیا نباید ببینیم غرب چگونه نمی .خواهیمما هنوز هم نمی .گیریممعلوم است که یاد نمی

ن بیشتر است، شاشان بیشتر است، علمشان بیشتر است، ثروتاند؟ قدرتغرب شد؟ براي رسیدن به این وضعیت چه کرده

  .تر از ماستشان هم گاهی قويحتی روحانیت

 تر از ماستتر و مفصلروزتر و هم بهتر و متنوعهایشان در موضوعات مختلف دینی هم گستردهنوشته.  

می عنوان مجله عل 1800کتابخانه آنها  .بار از واتیکان دیدار کردم و همراه ما کسانی از حوزه علمیه قم هم بودندمن یک

همراه ما قبول کرد که حتی  .شوددر همین جاست که براي تمام دنیا مبلغ مذهبی تربیت می .المللی را مشترك استبین

  .توان یافتیک عنوان از این مجالت را در حوزه علمیه نمی
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 دادید یا ار مییزي براي توسعه علمی کشور بودید آیا مثال کره را الگو قرآل اگر شما مسئول برنامهدر شرایط ایده

 دانید؟اي را در این شرایط مناسب میکردید؟ چه برنامهگذاري کالن از پایه شروع میبا یک سرمایه

با بررسی شکل توسعه در کشورهاي مختلف  .ضرورتی ندارد که حتما از یک مدل مثل کره یا ژاپن یا برزیل استفاده کنیم

در دوره آقاي خاتمی طرحی ارائه کردیم که مورد موافقت اولیه ایشان  .کردتوان مدلی اختصاصا براي ایران طراحی دنیا می

ما فکر کرده بودیم که در ایران یک دانشگاه نمونه نداریم که بقیه  .قرار گرفت اما در نهایت به کمیسیون رفت و اجرا نشد

 .ها را به طور همزمان باال ببریمسرمایه کافی هم وجود ندارد که کیفیت همه دانشگاه .آن را الگوي خودشان قرار دهند

ساخت یک دانشگاه جدید هم فکر خوبی نبود چون تجربه  .خواستیم یک دانشگاه بسازیم که در جهان اسالم مدل باشدمی

هاي برنامه این بود که یکی از دانشگاه .شودهاي دیگر مینشان داده است که دانشگاه جدید هم بعد از مدتی مانند دانشگاه

داد که انجام آن موفقیت ما در این کار نشان می .ساله تبدیل به یک دانشگاه استاندارد کنیم 10را در یک دوره موجود 

  .پذیر استهاي دیگر هم امکاندرمورد دانشگاه

 اي داشتید؟کدام دانشگاه را انتخاب کرده بودید و دقیقا چه برنامه 

یا منطقه ویژه علم در شیراز مطرح » اندیشگاه«این طرح با نام  .دهدر را میکردیم اجازه این کادانشگاه شیراز را چون فکر می

دانشگاه شیراز یک استخوانبندي قوي از قدیم داشته و خیلی  .این طرح در نهایت بایگانی شد و هرگز به اجرا درنیامد .شد

 .ز هم شهر فرهنگ و هنر استپذیري الزم براي بازگشت و رشد مجدد را دارد و خود شیراانعطاف .مضمحل نشده است

ها رشد به مرور این هسته .هاي تحقیقاتی جدید ایجاد کنیمهاي موجود یک سري هستهخواستیم در برابر دانشکدهمی

  .کنم ایجاد یک دانشگاه مدل الزم استهنوز هم فکر می .کردندکردند و آن دانشکده را در خودشان جذب میمی

کنم تا حدود زیادي به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهانی برخی موانع وجود دارد که فکر می براي پیوستن به اجتماع علمی

هاي شرکت دانشگاهیان ایرانی در توان به دشواريازجمله این موانع می .شودهاي دولتی مربوط میبه محدودیت

و کندي غیرعادي آن در ایران و عدم  المللی و دعوت از مهمانان خارجی به ایران، فیلتر کردن اینترنتهاي بینهمایش

  .تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی و زبان علم اشاره کرد

فیلترینگ در چین بسیار  .مثال نقض هرکدام از اینها در جایی از دنیا وجود دارد .ها را خیلی قبول ندارممن این محدودیت

کند ترین عاملی که محدودیت ایجاد میبه نظر من مهم .زنندحرف میشدید است و انگلیسی را هم خیلی بد و بدتر از ما 

ت علمی ما در مجموع از آنجا که از علم ئاگر برخی افراد خاص را کنار بگذاریم، هی .ها هستیمت علمی دانشگاهئخود ما هی

دهیم طوري است ان میآموزشی که در دانشگاه به دانشجوی .به مفهوم مدرن آن شناخت ندارد، رفتارش شبیه مانع است

 .افتداین اتفاقی است که در علم دنیا دارد می .متوجه نیستیم که رشد ما در رشد دانشجو است .کنندکه اجازه رشد پیدا نمی

آید گرفت به عنوان دانشجو یا نیروي ارزان می PhDپس از آنکه  .اساسا دوره پسادکتري با همین هدف به وجود آمده است

کنیم و دولت هم استقبال هاي اصلی را خود ما دانشگاهیان داریم ایجاد میبه نظر من محدودیت .کندکت میاي شردر پروژه

درست است  .کندکند زیرا به این ترتیب بسیار کمتر هزینه میاي ما سوءاستفاده میاز این ضعف یا روش غیرحرفه .کندمی

ی تا همین سه یا چهار سال پیش که مشکلی وجود نداشت ما خودمان تر شده اما حتکه اکنون گرفتن ویزا و هزینه سفر سخت
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هاي کوچکی اما در هسته .کردیمرفتیم آنطور که باید استفاده نمییا اگر می .المللی اکراه داشتیمهاي بیناز رفتن به کنفرانس

روند و هم از خارج را میهایشان که در آن استاد و دانشجو فعال هستند به هر طریقی که ممکن باشد هم کنفرانس

  .کنندهایشان را دعوت میمهمان

 ها و کنید؟ آیا موافقید که براي کاهش هزینهدر مورد توسعه تحصیالت تکمیلی در داخل کشور چه فکر می

 جلوگیري از ضررهاي احتمالی دیگر سروته دوره دکترا را همین جا هم بیاوریم؟

اما  .و از وقتی که به وزارتخانه رفتم عمال اعزام را تعطیل کردم .اماعزام بودهمن همیشه موافق ماندن و به شدت مخالف 

قرار بود در ازاي تعطیل اعزام، بودجه مربوط به آن که بسیار کالن بود، صرف تحصیالت  .این فقط بخشی از برنامه ما بود

اما  .ول را بدهیم استاد از خارج بیاید ایرانیعنی به جاي آنکه پول بدهیم دانشجو برود خارج همان پ .تکمیلی در داخل شود

ماه در یک دانشگاه  9تا  6دهد این اتفاق هرگز نیفتاد جز همان فرصت پژوهشی که به دانشجویان دوره دکتري اجازه می

م نفر برسد که متاسفانه کمتر ه 800قرار بود تعداد این دانشجویان اضافه شود و به  .هایش را تکمیل کندمعتبر پژوهش

تجربه نشان داده که  .این راهی است که ما باید برویم .توان آنها را نه یک بار بلکه به دفعات فرستادحتی می .شده است

  .توان میزان مشارکت را خیلی بیشتر افزایش داداعزام کار اشتباهی است و با همان بودجه می

 است؟ آیا افزایش تعداد دانشجویان تا این حد واقعا مورد نیاز کشور 

ثبت نام کردن و مدرك  .ایم بدون آنکه به کیفیت توجه کافی کنیم و این اشتباه استبله ما عمال مبنا را بر افزایش گذاشته

هاي دانشگاه آزاد هم که مزید بر رویه شعبهاند خیلی در کشور رایج شده و افزایش بیدادن به کسانی که چیزي یاد نگرفته

  .علت شده است
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 عنوان الی که بهئوس .کنمخاطر اینکه فرصتی در اختیار ما گذاشتید تا در خدمت شما باشیم تشکر میابتدا از شما به

اي  بین دو رشتۀ فیزیک و رنگ وجود دارد؟ البته اگر خواهم مطرح نمایم این است که چه رابطهآغاز مصاحبه می

 .بیندیشیم Colorبه رنگ به مفهوم 

اي پیدا معناي علوم فیزیکی نگاه کنیم و با توجه به تعاریف جدید از علم فیزیک، امروزه کمتر زمینهگر به فیزیک بهخوب، ا

هایی که به طبیعت هاي اخیر فیزیک به بخشدر سال .شود که جزء علوم فیزیکی نباشد و یا بخشی از آن را در بر نگیردمی

ها را تحت شدت این زمینهوارد شده، مثالً جوامع انسانی، اقتصاد یا بورس و به دار یعنی طبیعت انسان مربوط است نیزجان

اند که نابسامانی که اخیراً گریبان اقتصاد غرب را گرفته عمدتاً به اي مطرح کردهحتی اخیراً عده .تأثیر خود قرار داده است

اند اي را وارد بورس کردههاي پیچیدهاین افراد روش اي فیزیکدان و ریاضیدان به بازار بورس بوده است؛ چوندلیل ورود عده

هاي جدیدي مانند فیزیک آماري در بورس و اقتصاد وارد شده مثالً رشته .بینی اقتصاددانان را گرفته استکه توان پیش

 .شودر آن وارد میهم بگیریم، بازهم د  Colorگیري کرد که اگر رنگ را به معنی توان نتیجهبنابراین با این مقدمه می .است

 گنجوي و خصوص نظامیدر این .اممن مدتی است که در مورد اشعار شعراي ایران در مورد رنگ مطالعه کرده

در درون خود بیفزا  .خواهم براي شما بخوانمدو بیت از اشعار وي را می .خصوص مولوي اشعار نغز و زیبایی داردبه

از خود  .تا نبینی بیش از آن سه نور را -کی ببینی سبز و سرخ و بور را-تا ببینی سبز و سرخ و زرد را  -درد را

 پردازي کرده است؟پرسم آیا موالنا در زمان خود از فیزیک نور اطالعی داشته و یا به نوعی نظریهمی

مثالً اگر  .دست آوردبه توان نظریهرا موالنا شاعر است و از کالم شاعر نمیزی .توان چنین ادعایی کردنه به نظر من نمی

اي داده قابل پذیرش دانان قدیم ما در حدود قرن پنجم بوده است، چنین نظریهالدین فارسی، که از اپتیکگفتید کمالمی

خاطر اینکه در بعضی اشعار حافظ کنند، صرفاً به ها را استخراجچالهخواهند نظریۀ سیاهاي از اشعار حافظ میام عدهدیده .بود

درست است که موالنا این شعر را سروده اما  .ها استچالهواژگانی وجود دارد که شبیه واژگان فیزیک در مبحث سیاه

 چون شعر معطوف به خواننده است و هر خواننده یک تعبیر از .توان اثبات کرد که منظور وي چه بوده استجور نمیهیچ

زیرا علم امکان تفاسیر گوناگون  .شعر دارد و اساساً لطف شعر هم در همین است و همین امر اساس تفاوت شعر با علم است

 .اند یا غلط، اما زشت و زیبا نیستند، مفاهیمی که در شعر مصداق داردها یا درستنظریه .ندارد

                                                           
  .1388، مجلۀ رنگ مصاحبه با 5
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 این ابیات را  -توجه به اینکه وي فرد عالمی بوده با -هاي خود از علوم زمانش اما ممکن است با توجه به دانسته

 سروده باشد؟

دانستند مثالً می .دانستندالدین فارسی مقدار زیادي از نور میقبل از موالنا تعدادي از فیزیکدانان اسالمی مانند کمال .بله

ن بعید نیست که با توجه به این علم قطعاً موالنا از مباحث علمی اطالع داشته و بنابرای .شودکمان چگونه تشکیل میرنگین

 .اشعارش را سروده باشد

 من اطالع دارم که انجمنی به نام انجمن  .اگر موافق باشید کمی بحث را عوض کنیم و وارد مباحث جدید شویم

ها تشود مقداري از این انجمن، فعالیمی .ایدگذاران آن بودهحاضر فعالیت دارد که شما از بنیانترویج علم در حال

 .و اهداف آن براي ما توضیحاتی ارائه دهید

اي تحت عنوان جایزه ترویج علم توسط عالقمندان کار از آنجا آغاز شدکه جایزه .شروع شد 1375ت ما تقریباً از سال یفعال

ال در جزیره این کار براي چند س .شدبه این موضوع تعیین شد و هر سال به تعدادي از افرادي که مروج علم بودند، داده می

بعد از آن همین اهداء جایزه  .مرور عالقمند شدند تا با همین نام انجمنی را تأسیس کنندهمین گروه به .کیش برگزار شد

هدف این انجمن این است که هم در جهت ترویج علم کار کند و هم به کسانی  .ترویج علم را به سبک قدیم ادامه دادند

به هر حال انجمن جوانی است و هنوز فعالیت در خور توجهی انجام نداده است و  .کندکنند، کمک که علم را ترویج می

        .گذراندمراحل اولیۀ تکامل خود را می

 ها براي انجام رسیدن ها توجه کند و از آنها استفاده نماید و انجمنبه نظر شما چه باید کرد تا دولت به این انجمن

 ند انجام دهند؟توانبه این هدف چه کارهایی می

توانند انجام دهند این است که خود را از درون قوي کنند، یعنی مشکالت ها میدر حال حاضر بهترین کاري که انجمن

قطعًا در آن  .عنوان یک نهاد مدنی اثرگذار در جامعه مطرح شوندداخلی خود را حل کنند و قدرت داخلی پیدا کنند تا به

ها خواهد شد و به ارزش و قدرت اثرگذاري آنها پی خواهد برد و در آن موقع است که صورت دولت، خود متوجه این نهاد

 .از آنها استفاده خواهد کرد

  اید و آن هم اثر مستقیم و عمیق سیاست کشورها در به موضوع مهمی اشاره کرده 1427ایران شما در کتاب

اید که روند و روش در این کتاب به داستان آلمان نازي اشاره فرموده .امع خودشان بوده استپیشرفت علم در جو

ما  .اش باعث فرار بسیاري از مغزهاي متفکر آلمانی در خالل جنگ دوم جهانی شدهاي علمیگذاريغلط ارزش

کنند و شکالت جالي وطن میخاطر برخی از مکرده بهدانیم که در کشور خودمان نیز بسیاري از افراد تحصیلمی

اما  .گردندروند، دیگر به ایران باز نمییا بسیاري از دانشجویان ما که براي ادامه تحصیل به خارج از کشور می
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واقعاً راه درست چیست؟ این که برویم یا اینکه بمانیم و با مشکالت به نوعی مبارزه کنیم و در این راه استقامت 

 داستان آلمان براي ما تکرار نشود؟ نشان دهیم؟ چکار کنیم که

ها حق دارند براي آیندة ببینید، جوان .هاي کالنله سیاستئله فرد است و دیگر مسئیکی مس .له دو بخش داردئاین مس

هاي دنیا تحصیل کنند و این حق آنهاست که محل هاست که در بهترین دانشگاهاین حق جوان .خودشان تصمیم بگیرند

کند که در جاي دیگري کار و زندگی کند، کند که منفعت وي ایجاب میاگر جوانی فکر می .نتخاب کنندزندگی خود را ا

اما نکته در این است که شاید اگر خوب فکر کند به این نتیجه برسد  .بسیار منطقی است که در جهت منفعتش گام بردارد

ایران بزرگ شده، با این فرهنگ آشناست، ارتباطات اینجا  چون در .کند، در ایران بماند و کار کندکه منفعت وي ایجاب می

این وظیفه مربوط  .اما جوانان ما وظیفه ندارند که در ایران بمانند یا وظیفه ندارند حتماً در ایران تحصیل کنند .شناسدرا می

من زمانی  .ول هستندئا مسآنها کسانی هستند که در قبال ماندن یا رفتن جوانان م .الن کشور استئوبه مدیران ارشد و مس

که در وزارت علوم بودم به شدت با اعزام دانشجو به خارج از کشور مخالف بودم و با تالش زیاد موفق شدم کار اعزام 

عنوان یک کشور نباید براي دانشجو به خارج از کشور را متوقف کنم و توانستم مدیران ارشد خود را متقاعد کنم که ایران به

اما از طرف دیگر، اگر یکی از دانشجویان من  .المال نباید در این راه خرج شودبه خارج هزینه کند و پول بیتاعزام دانشجو 

این در حالی است که بسیاري از  .براي اعزام به خارج از من توصیه نامه بخواهد، حتماً این کار را براي او انجام خواهم داد

را اعتقاد دارند دانشجویان ایرانی پس از اتمام تحصیل در خارج از کشور دیگر به دهند، زیهمکاران من این کار را انجام نمی

عنوان یک فرد مستقل باید تصمیمی اتخاذ کند، گاهی فرد در گاهی فرد به .جا استتفاوت در همین .گردندکشور باز نمی

ها الن وزارت علوم و دانشگاهئوحاضر مسلدرحا .این دو مقوله کامالً از هم جداست .مقام یک سیاستگذار باید تصمیم بگیرد

هاي مربوط دیگر باید کاري کنند که جوانان ما رغبتی براي رفتن از ایران نداشته باشند، نه اینکه جلوي رفتن آنها و ارگان

تصمیم به وجود آورد تا خودشان با رغبت باید براي آنها امکانات آموزشی پیشرفته و یا امکانات کاري بهتر به .را بگیرند

ما به مدیران قوي براي ادارة کشور نیاز داریم زیرا ادارة کشور  .رفتن اینگونه افراد بسیار به ضرر کشور است .ماندن بگیرند

اگر این افراد از کشور بروند، مدیرانی براي ادارة کشور  .اي است و ما به این مغزهاي پیچیده نیاز داریماساساً کار پیچیده

 .د که داراي سطح تفکر پیچیده نیستند و این باعث خواهد شد که ما به مرور از گردونۀ تاریخ حذف شویمانتخاب خواهند ش

شود که بخشی از آن مربوط به دانشجویان خارجی است که در این در آمریکا آماري در بخش آموزش و فناوري منتشر می

یان خارجی که پس از اتمام تحصیل به کشورشان باز طبق این آمار بیشترین درصد از دانشجو .کشور به تحصیل مشغولند

 .مر بوط به دانشجویان ایرانی بوده است ...اند، در کنار بسیاري از کشورها مانند ترکیه، چین، کره، عربستان و نگشته

رود، میکند، تنها خودش نیست که که یک فرد جالي وطن میهنگامی .یک نکتۀ مهم دیگر هم باید در اینجا توجه کرد به

مریکا، یا اعالوه، این کشوري مثل به .شدّت غافلیمما از این امر به .رودبلکه این ذخایر ژنتیکی کشور است که از دست می

 شود و یا محروم!مجموعۀ غرب است که از این ذخایر ژنتیکی متنفع می
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 در مقایسه با دنیا وضعیت ایران نظر جنابعالی در حال حاضر سمت و سوي علم در جهان به کدام طرف است و  به

اي را توانیم فاصلهتوانیم داشته باشیم و چطور میاي بین کشورهاي پیشرفته و ایران میچگونه است؟ چه مقایسه

 که بین ما و آنها ایجاد شده است کم کنیم؟

اي که مرتبط ه عمده واژهمعناي مدرن امروزي یک پدیدة اجتماعی است کعلم به .توان سمت و سو قائل شدبراي علم نمی

هاي دهد تا ایدهوجود آمده که اجازه میتر امکان و ساز و کاري بهیعنی در کشورهاي پیشرفته .است» خالقیت«با آن است 

اکنون مهم این است  .ها به نظریه تبدیل شوندخصوص جوانان به واقعیت نزدیک و یا تبدیل شود و ایدههاي خالق بهانسان

 .وجود هم نیامده استشود و بهچیزي که در ایران اصالً به درستی درك نمی .ن تحقق در کشورها به وجود آیدکه این امکا

کنیم کسی یعنی تصور می .هنوز علم براي ما خواندن کتاب است .هنوز خیلی مانده تا ما حتی به درك این حقیقت برسیم

تفکر ناشی از تصور غلط از علم و ناشی از تجربۀ هزار سالۀ گذشتۀ  این .که خیلی کتاب دارد یا خیلی کتاب خوانده عالم است

هاي آموزشی وجود آمده است و هنوز هم در سیاستخصوص از زمان تأسیس مدارس نظامیه بهباره است که بهما در این

افتادگی را توان این عقبنمیبنابراین با مطالعه و کار بیشتر  .افتادگی ما شده استها ادامه دارد و باعث عقبما در دانشگاه

آنگاه با  .نظر من باید به ما فشارهاي مختلفی وارد شود تا مجبور شویم دیدمان را نسبت به علم عوض کنیمبه .جبران کرد

هایی را پیدا خواهیم کرد، زیرا این نگرش جدید متوجه وضعیت خود خواهیم شد و براي خالصی از این وضعیت قطعاً راهکار

 .اندکه تمام کشورها پیموده راهی است

 هایتان به مدارس نظامیه و اثرگزاري آنها روي تفکر و برداشت جامعه ما از علم اشاره داشتید، شما در بین گفته

 باره بیشتر توضیح دهید؟شود در اینمی

یعی پیشرفت خوبی کرده ها در کشورهاي اسالمی علوم طبتا قبل از تأسیس نظامیه .ها در حقیقت مدارس دینی بودندنظامیه

بود، اما بعد از تشکیل مدارس نظامیه، آموزش علوم تنها در حدي که شریعت بدان نیاز داشت مجاز شمرده شد و آموزش 

همین دانشمندان تأثیرگذاري مانند امام محمد غزالی پیرو این نظریه بودند و به .بیش از این نیاز، از جامعۀ آن روز حذف شد

بسیاري از علوم مانند فلسفه، منطق، ریاضیات و طب جزو  .اي بسیار زیادي این تفکر بر جامعه حاکم بودهدلیل براي سال

شد و تدریس این علوم در مدارس نظامیه بسیار ضعیف شد و همین کار ها پرداخته نمیاین گونه علوم بودند که دیگر بدان

هاي ا در حقیقت مدارس دانشگاهی ما بودند که بعدها دانشگاههنظامیه .افتادگی کشورهاي اسالمی شدبزرگترین عامل عقب

 .شودهاي آموزشی غرب هنوز دیده میهاي این تقلید در برخی از سیستمریشه .وجود آمدندها بهاروپا با تقلید از همین نظامیه

ایم، ار، دانشیار، و استاد ترجمه کردهمثالً همین سلسله مراتب آموزشی که در اروپا وجود دارد و ما در ایران آنها را به استادی

آموزي تنها به بنابراین با این طرز تفکر علم بسیار محدود شد و علم .هاي قدیم استبرداري از همین روش در نظامیهکپی

این  .ها را بخوانندها وجود داشت خالصه شد و محصالن وظیفه داشتند تنها همان کتابکتب محدودي که در این زمینه

 .شوداند و هر روز به آنها اضافه میاند و خلق شدهي غیر از فیزیک یا رنگ یا علوم دیگر است که از قبل وجود نداشتهچیز

 .گیریممی اشتباه Knowledgeیا  Informa�onرا با  Scienceیعنی گیریم هاي موجود اشتباه میما در ایران علم را با دانسته
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ها موجود است تنها مقطعی از علم است که آنچه در کتاب .، یک پدیدة پویا استعلم یک پدیدة جوشان اجتماعی است

 .اکنون به دانش تبدیل شده و دیگر پویایی خود را از دست داده، اما علم نیست

 کار شود؟ فرهنگستان براي تغییر تفکر جامعه یا توضیح علم به مفهوم جدید آیا نباید ارگان یا سازمانی دست به

 اي ندارد؟ن زمینه وظیفهعلوم در ای

وجود آید نه اینکه سازمانی خاص و یا دولت صورت خودجوش بهطور که گفتم علم یک پدیده اجتماعی است، باید بههمان

ما االن دانشگاه، کتابخانه، آزمایشگاه،  .گونه نیستاما هنوز این .جامعه خودش باید به این مرحله برسد .این کار را انجام دهد

افتد؟ علت آن چیزي است یعنی اکثر ظواهر علم را داریم اما چرا پدیدة خالقیت در علم اتفاق نمی .را داریم... پژوهشگاه و 

به  یعنی در کشورهاي پیشرفته اجتماع علمی .گویندمی Scien�fic Community » علمیاجتماع «که جامعه شناسان به آن 

هاي همین تقلب علمی که اخیراً در باب آن صحبت .آورمبراي شما یک مثال می .وجود آمده اما ما هنوز چنین اجتماعی نداریم

در جایی که اجتماع علمی وجود دارد، این اجتماع خودش  .هاي گوناگونی داردشود، در جوامع متفاوت بازتابزیادي می

کند خودش، خودش را بازسازي و اصالح می .کندها را برمال مینه اشتباهات و ناهنجاريگوکند و اینسازي میشروع به سالم

اما در ایران،  .پذیردهاي دولتی و سیاسی انجام میو این کار به صورت کامالً خودکار و بدون دخالت و نظارت دولت یا ارگان

ها و مراکز علمی کامالً منفعل ها و انجمنو دانشگاه شودگونه موارد، دولت وارد عمل میبرخالف جوامع پیشرفته، در این

مثال دیگر در همین جامعۀ  .معنی این است که ما هنوز اجتماع علمی نداریماین به .کنندعمل کرده و معموالً سکوت می

 یعنی بخش سیاسی به یک آدم متخصص اعتبار علمی .هاي علمی و پژوهشی توسط دولت استخودمان، تقدیر از چهره

این کار اصالً وظیفه نهادهاي سیاسی نیست و در حوزة تخصصی آنها نیز قرار ندارد و آنها صالحیت این کار را  .دهدمی

اگر یک انجمن علمی این کار را  .هاي مختلف را ندارندزیرا آنها تخصص شناخت علم و دانش دانشمندان در زمینه .ندارند

تواند درجۀ علمی یک شخص را تخمین بزند یا درك کند، اما یک فرد ی میانجام دهد ارزشمند است، چون یک نهاد علم

  .آید و متأسفانه این امر مورد توجه دانشمندان ما نیز قرار نگرفته استیا یک نهاد سیاسی از عهدة این کار بر نمی

همین دلیل است که به .ام کنندها باید براي تحقق این امر اقدما علم نداریم، چون اجتماع آن را نداریم و خود دانشگاه

صورت است که جلوي بسیاري از شود و در آنچون با تقویت آنها اجتماع علمی تشکیل می .هاي علمی مهم هستندانجمن

آفرینی واقعیت این است که ما در حال حاضر تنها مقداري دانش داریم و به مرحله علم .هاي علمی گرفته خواهد شدتقلب

 .ایمنرسیده

 اید؟خودتان براي روشن شدن و جا افتادن این مبحث بین جوامع دانشگاهی چه اقداماتی انجام داده شما 

کنم در حال حاضر این، نویسم و فکر میکنم و مقاله میمن حدود سه سال است که مستمر در باره این موضوع صحبت می

آنچه باید عوض شود، بافت فکري و فرهنگی  .توان توسط آن روي تفکر جامعه تأثیر گذاشتبهترین روشی است که می

حتی خود من هم تا حدود  .کنند علم همان افزایش دانش استدر حال حاضر اکثر اساتید حوزه و دانشگاه فکر می .ماست
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کم به مفهوم درست و امروزي آن رسیدم و االن هم مشغول کردم، اما کمگونه فکر میسال گذشته تا حدودي همین 5-4

 .ن هستمترویج آ

 اي کنم تا در پایان مصاحبه، برمبناي موضوع مورد گفتگو، توصیهآقاي دکتر، من معموالً از دوستان درخواست می

خواهم از شما نیز خواهش کنم تا براي جوانان دانشجوي ما می .براي افراد مرتبط با آن موضوع داشته باشند

 .اي داشته باشیدتوصیه

ها آنها باید راه .ایم، آنها ادامه ندهندتوانم به جوانان داشته باشم این است که راهی را که ما پیمودهمیاي که من تنها توصیه

کند، اش نگاه میاي از عمر خود، وقتی به گذشتههر انسانی بعد از گذشت دوره .هاي جدید و مؤثرتر را طی کنندو روش

ه خوب است که متخصصین ما به این اشتباهات اشاره کنند و تجربۀ شود و چاش میمتوجه برخی اشتباهات در روش زندگی

هاي بهتر است جوانان درست بیندیشند و باورها و ذهنیت .اند، قرار دهندخود را در اختیار دیگرانی که تازه قدم در راه گذاشته

هاي درست هاي نو و خالقیت روشدههاست در بین ما ریشه دوانده از خود دور کنند و با ایها و بلکه قرناشتباهی که سال

 .را برگزینند

 کنم و براي شما قدر خود را در اختیار ما قرار دادید، از شما تشکر میمن در پایان بازهم از اینکه شما وقت گران

 .افزون دارماز خداي بزرگ آرزوي موفقیت روز

 .من هم از شما سپاسگزارم
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 6هیچ وقت دیر نیست، اما همیشه دیر است 6

 خواهم نظر شما را در مورد این در ابتدا می .گویندامروزه درباره دستاوردهاي علمی و فنی ایران بسیار می

 شود، اهمیت دارد یا صرفاً بزرگنمایی است؟هاي علمی بدانم و آیا همان قدر که در مورد آن گفته میپیشرفت

یک دید، دید  .توان دیدري را با دو دید متفاوت میکنم که دستاوردهاي علمی و فناوري هر کشومن از اینجا شروع می

دید دوم دید  .کنددر این رویکرد سیاستمدار بسته به اینکه چه نیازي را حس کند، آماري را ارائه می .سیاسی است

دو دیدگاه با هم  شود. اینعلمی یک کشور محسوب می است که یک روش علمی براي شناخت وضعیت» سنجیعلم«

کنیم، صحبت از یک روش علمی سنجی صحبت میوقتی از علم .هایی هم داشته باشندالبته ممکن است همپوشانیمتفاوتند، 

بر همین مبنا هم آمار  .هایی وجود داردشود که نسبت به آن توافقیی در نظر گرفته میشدهاست، یعنی پارامترهاي تعریف

ها چند درصدي هم خطا داشته باید ذکر کنم که ممکن است این روشالبته  .کنندگیرند و کشورها را با هم مقایسه میمی

کنیم این درصد خطا کم و ناپذیر است و بسته به نوع مدلی که انتخاب میاصوالً بروز خطا در چنین مواردي اجتناب .باشد

هاي علمی اشاره تعداد مقاله توان بهها پارامترهاي متفاوتی وجود دارد که از مشهورترین آنها میدر این روش .شودزیاد می

کنم که این تنها پارامتر نیست بلکه یکی از چندین شود، البته همین جا تاکید میهاست که استفاده میاز این پارامتر سال .کرد

اهم خویی را که االن مینکته .توان به آن دست یافتهاي این پارامتر این است که به سهولت میاز ویژگی .پارامتر مهم است

کنیم در چند سنجی به وضعیت گسترش علم در ایران نگاه کنیم، مشاهده میبه آن توجه بدهم این است که اگر با دید علم

 .) ما رشد علمی قابل توجهی داشتیم و در این شکی نیست70دهه اخیر و به ویژه پس از اتمام جنگ تحمیلی (از ابتداي دهه 

المللی هم در این باره بحث کردند و مشخصاً از ایران نام بردند و این مجامع علمی بین .دهدآمار و ارقام هم این را نشان می

پس ما توسعۀ علمی قابل  .وار جهش کندپرسش را مطرح کردند که ایران چه مدلی داشت که توانست این گونه موشک

 .این گونه نیست .برتر علمی دنیا هستیمکشور  20یا  10، 5البته این گفته به این معنا نیست که ما جزء  .توجهی داشتیم

» رشد«خواهم روي موضوع من می .براي این کار باید پارامترهاي مطلق را بررسی کرد که موضوع بحث امروز ما نیست

البته اگر  .یعنی از سطح پایین و نزدیک به صفر در پیش از انقالب شروع کردیم و به سطح کنونی رسیدیم .تاکید کنم

  .ایمصحبت کنیم، هنوز به جایگاه علمی شایسته خود در بین بقیه کشورهاي دنیا نرسیده»  مطلق«بخواهیم 

 گویند ممکن است به نکته مهم دیگري که باید به آن توجه کرد آن است که برخی منتقدان وضعیت موجود می

  .یین باشدها پاشده سطح علمی مقالههاي ارائهرغم تعداد زیاد مقاله

ها معیار نیست بلکه پارامترهاي سنجی فقط تعداد مقالهشود ولی باید توجه کرد که در مبحث علمالبته این بحث هم مطرح می

ما در  ...گیرند مثل تعداد ارجاعات، خود ارجاع و ضریب کیفیت و ضریب تاثیر ومتعدد بسیار دیگري را با هم در نظر می

                                                           
 ، صفحۀ علم.1388، سالنامۀ اعتماد مصاحبه با 6
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وقتی  .کندداریم که در کنار پارامترهاي دیگر ابزار مناسبی را براي بررسی کیفیت به ما عرضه می اینجا یک مجموعه پارامتر

  .بینیم رشد علمی کشور غیرقابل انکار استکنیم میبه مجموعه همین عوامل نگاه می

 کل کسب  هایی که در سال جاري بسیار مطرح شد، بحث تقلب در ارائه مقاله، ثبت اختراع و دریکی از موضوع

 کنید؟این موضوع را چگونه تحلیل می .هاي علمی بودلیتئومدرك دانشگاهی و مس

هاي اخیر در ایران دیده شده است گفتند به وضوح در سالمی» انتحال«مسئله تقلب علمی یا چیزي که در فرهنگ ما به آن 

 .هاي علمی رشد کرده یا کاهش یافته استالبته ما آماري نداریم که ببینیم میزان این سرقت .که جاي بسی تاسف است

کل  .هاي علمی بسیار کم استدر این میان تعداد تقلب .شده داشتیمهزار مقاله علمی چاپ 20براي مثال ما در سال گذشته 

 شودمی .تا 100تا،  50حاال فرض کنید بیشتر هم باشد، مثالً  .رسدمورد هم نمی 10دار سال گذشته به هاي مشکلمقاله

مقاله تولید  150از طرف دیگر زمانی را در نظر بیاورید که در کل ایران سالی فقط  .شود کمتر از نیم درصدچند درصد؟ می

شود در آنجا هم ممکن بود سالی یکی دو مورد تقلب صورت گرفته باشد که البته این یکی دو مورد در اینجا دیده نمی .شدمی

اکنون آماري نداریم که نشان دهد قبًال تعداد و درصد موارد کنم ما همالبته تاکید می .شودها دیده میولی االن این تقلب

  .دانیم درصد آن کم یا زیاد شده استانتحال چقدر بود، حاال چقدر شده است  و در نتیجه نمی

 ولی بحث من سواي تعداد و درصد، نفس این عمل است. 

ما اعضاي ایرانی فرهنگستان علوم جهان سوم بیانیه دادیم  .هاي آن را دیدیممونهالبته که این کار بسیار ناپسند است و ما ن

همه ما این موضوع را تقبیح  .چاپ شد نیچرانجمن فیزیک هم به تازگی بیانیه داد که آن هم در  .چاپ شد نیچرکه در 

 .همه جا هم اعالم کردیم اکثریت جامعه علمی ایران از این لحاظ سالم است .کنیممی

 شده چندان متناسب نبودرسد نوع واکنش با عمل انجاماما به نظر می. 

در این مورد باید به چند نکته اشاره کنم؛ اول از همه اینکه انتحال همیشه و همه جا چیز بدي است و اگر در کشور چنین 

 ... اتفاقی روي داد، باید آن را مهار کرد

 انشگاه دورافتاده این کار را کرد، خود شما واکنش نشان دادیدتان، وقتی یک فوق لیسانس در یک دمیان کالم.  

 ...ت علمی نبود بلکه سمت مدیریتی هم داشت ئبله، منتها آن شخص تنها عضو هی

 ها اما وقتی مسئوالن این کار را کردند واکنش .وقتی یک شخص گمنام این کار را کرد همه واکنش نشان دادند

 .چندان متناسب با آن نبود

افتد، آن وقت نوع در سطح وزارت یا سطح مدیریتی کالن اتفاق می ايوقتی چنین پدیده .ن گونه به قضایا نگاه نکنیدای

نفر عضو فرهنگستان  12وقتی  .تر بوداتفاقاً واکنشی که اینجا جامعه علمی ما نشان داد، بسیار سخت .شودها متفاوت میواکنش

دهد نوع واکنش بسیار شدیدتر هم شود، نشان میهم چاپ می مجله نیچرند و در کنعلوم جهان سوم بیانیه را امضا می
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نکته دیگر اینکه چون این موضوع در ایران در یک بازه زمانی کوتاه و در سطح مدیریتی باال اتفاق افتاد جلب توجه  .هست

در  نیچرسال گذشته همین موقع،  .یی که باید به آن توجه کرد این است که این پدیده فقط در ایران روي ندادکرد اما نکته

چندین سال  .پس دقت کنید که این مورد منحصر به ایران نیست دنیا رفت. آبروي آنها هم در تمام .مورد ترکیه نوشت

در تمام  نیچربینید اگر شما دقت کنید می .تر از آن هم در کره روي دادهاي قبلپیش در آلمان مورد مهمی پیش آمد؛ سال

 .هاي گذشته به این موضوع واکنش نشان داده استسال

 ه در کره اتفاق افتاد، همکاران فردي که آن مقاله را نوشت، بعدها گفتند ما سازي کالبته در مورد موضوع شبیه

  .او بعدها ادعاهاي دیگري را به این مقاله اضافه کرد .دادیمکردیم و نتیجه آن را به سرپرست گروه میپژوهش می

شان ك است و کسانی که اسمکند، متن چاپ شده مالوقتی موضوعی جنبه حقوقی پیدا می .کند، تقلب، تقلب استفرقی نمی

  .همه اینها تقلب کرده بودند .کاري به موضوعات دیگر نداریم .به عنوان مولف در ابتداي مقاله ذکر شده است

 هایی داردعالوه بر تقلب در ارائه مقاله، شیوه ارائه مدرك هم کاستی .شودنکته دیگري هم مطرح می. 

نوع  .در این شکی نیست .البته باید پذیرفت  ما در همه شئون دانشگاهی خود نیز مشکل داریم .این موضوع دیگري است
براي مثال همین اخیراً  .و روش استخدام، در همه این موارد خیلی مشکل داریم آموزش، شیوه پژوهش، مدرك دادن

 .به کشور توصیف کرد» خیانت«اً باید آن را ها صادر شده است که واقعیی درباره شیوه استخدام افراد در دانشگاهبخشنامه
شخص کمترین نقش » وضعیت علمی«در این بخشنامه  .ها موظفند آن را اجرا کننداین بخشنامه االن صادر شده و دانشگاه

 .هاي بدیع را داردها هم بلدند، برابر نصف امتیاز پژوهشرا دارد، مثالً توانایی جستجو در اینترنت، که بچه

 ن است درباره مفاد آن بخشنامه بیشتر توضیح دهیداگر ممک.  

هاي علمی مربوط امتیازش به موضوع 10دهند که فقط در بخشنامه جدید براي استخدام افراد صد امتیاز به شخص می

شود عالوه بر این چیزهایی در این بخشنامه ذکر شده که تصورش را هم نمی .امتیاز هم چیزهاي دیگري است 90شود، می

این  .مثالً در این بخشنامه آمده است: شخص توانایی رجوع به اینترنت و استخراج اطالعات از اینترنت را داشته باشد .کرد

مند به توسعۀ ایران این کار را ماند این چیزها از کجا آمده است کدام مغز متفکر یا عالقهآدم واقعاً می .امتیاز دارد 5مورد 

گویم گویم اینها طبیعی است، میمن نمی .هاي زیادي داریمدهد ما در موارد مختلف اشکالیهمه اینها نشان م .کره است

خواهد رشد کند، کشوري که مدعی انقالب فرهنگی است، اما در کشوري که می .این چیزها وجود دارد و خیلی بد است

  .گویی در این قضایا دم خروس پیدا است .ها بیفتدنباید این اتفاق

 ایمها در کل در توسعه علمی موفق بودهرغم همه کاستیتان این است که بهابیپس ارزی.  

سال گذشته رشد علمی قابل توجهی داشتیم  30گویم که ما در همه جا گفتم االن هم می .بله، من شکی در این مورد ندارم

دهد، اشکال بسیار اساسی ر که االن رخ میهاي ناجواین اتفاق .ولی این گفته به این معنا نیست که ما هیچ اشکالی نداریم

این کاري را که ما امروز  .اگر ما رشد کردیم به خاطر آن بود که مقدار زیادي انرژي در دهه اول انقالب آزاد شد .است
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 سال بعد 40افتد من نگران هایی که امروز میبا این اتفاق .شودسال بعد را موجب می 20دهیم، خفت و خواري انجام می

  .هستم

 شود که روزي در وزارت علوم ها هم معتقدند این مشکلی را که ما امروز با آن مواجهیم از آنجا ناشی میبرخی

ها پیامدهاي ناخواسته شاید این انحراف .براي ارائه مقاله امتیاز قائل شدند و این امتیازها هم رقابتی را به وجود آورد

  .ها استآن سیاست

شود؛ گفته می» نامنظور«شود ممکن است پیامدهایی داشته باشد که به آن پیامدهاي شوري اعمال میهر سیاستی که در ک

کشوري که سیاستگذاري سالمی دارد، ساز و کارهایی  .ها بیفتداعم از مطلوب یا نامطلوب؛ یعنی در اصل قرار نبود این اتفاق

بنابراین سیاستگذاري  .فاسد این سیاستگذاري را تصحیح کند هايکند که آن تالیهاي خودش تعبیه میدر این سیاستگذاري

زمانی که خود من در وزارتخانه بودم  .یی داشته باشدهاي علمی هم ممکن است چنین پیامدهاي ناخواستهامتیازدهی به مقاله

براي مثال دیدیم برخی از دانشگاهیان ما  .کردیمها را تصحیح میها را پایش و نقطه ضعفهرساله شیوه اجراي این سیاست

مند کردند تا از امتیاز بیشتري بهرهبه جاي آنکه نتیجه کار خودشان را در یک مقاله چاپ کنند، آن را در سه مقاله چاپ می

سیاست  این یعنی .ها امتیاز کمتري داشته باشدگونه پژوهشما هم سازوکاري براي تصحیح آن در نظر گرفتیم تا این .شوند

به هر حال هر سیاستی ممکن  .سیاست خوب سیاستی است که خودش را تصحیح کند، نه اینکه از اول خوب باشد .خوب

  .شودها تعبیه نمیکننده در سیاستبینیم امروزه این سازوکارهاي تصحیحاما می .هایی داشته باشداست اشکال

 گیردتی صورت میهاي جاري نظارکنید براي سیاستاالن شما مشاهده می. 

دانم در این دوره جدید، وزارت من نمی .ما االن سیاستی نداریم که کسی بخواهد بر اجراي آن در وزارت علوم نظارت کند

کند اما در دوره قبلی و چهار سال گذشته، وزارت علوم بدون  اغراق هیچ سیاستی نداشت و هیچ هدفی را علوم چه کار می

 .هاي گذشته را تصحیح کرد، نه سیاست جدیدي را اعمال کردنه سیاست .ی نیفتاددنبال نکرد و هیچ اتفاق

 گویند این کارها اساساً در حوزه علم شود موضوع پرتاب ماهواره و موشک است که برخی میبحثی که مطرح می

  .نیست، بلکه نوعی فناوري است که آن هم از کشورهاي دیگر تهیه شده است

یش معقول است و ایراد بجایی است، به این معنی که این دستاوردها از جنس علم نیست، بلکه قسمت اول صحبت کم و ب

این کارها به نوعی تکرار  .اش همه صحیح نیست زیرا بخشی از علوم پایه و فنی، مهندسی در آن هستفناوري است اما همه

کنند یی تبلیغ میبنابراین اگر به گونه .ش فنی استشده در دیگر کشورها است و به نوعی انتقال فناوري و دانکارهاي انجام

ها این که انگار ما در علم خیلی پیشرفت کردیم، درست نیست اما باید پذیرفت که در فناوري رشد کردیم که خود پرتاب

اوري آن از یک کشور دیگر گرفته باشیم یا فن کلید در دستطور هم نیست که این فناوري را این .دهدموضوع را نشان می

 اگر هم این کار شده بود، در مراحل اولیه بوده و قطعاً متخصصان خود ما هم در این کار بسیار نقش .را به ما فروخته باشند

من  .ساله رخ نداده استساله و دوساله و سهکه از آن غفلت شده است آن است که این اتفاق یک ايمنتها نکته .اندداشته
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این دستاوردها نتیجه پژوهش  .ایل انقالب نیروهاي علمی ما فکر کردن در این زمینه را شروع کردندشاهد آن بودم که از او

  .ساله است 30

 هاي ما بیشتر کمی بود و اکنون زمان آن رسیده است که کنند که توسعه علمی و گسترش دانشگاهبرخی انتقاد می

  .ما به گسترش کیفی فکر کنیم

 به این دلیل که کیفیت آموزش .کمی بود، از برخی لحاظ درست و از برخی لحاظ نادرست استگویند گسترش ما اینکه می

آن سیر  .ها یکسان نیستها و همه رشتهیی است زیرا کیفیت آموزش همه دانشگاهما سطح ثابتی ندارد بلکه طیف گسترده

هایی به عبارت دیگر آن دانشگاه .تر شد؛ آن سیر طیف که آموزش کیفی داشت بهتر شده استطیف که کیفیت نازل بود، نازل

سال  10سال پیش شده، البته جاهایی هم هست که بدتر از  30سال و  10که کیفیت خوب داشتند، االن به مراتب بهتر از 

این خطرناك است، زیرا برخی  .تر شده استگستره طیف کیفیت آموزش ما وسیعپس  .سال پیش شده است 30و بدتر از 

از این لحاظ باید گفت براي تصحیح این اتفاقی که در آموزش  .کنندکیفیت یا باکیفیت کم ارائه میاز مراکز ما آموزش بی

هایمان ر مورد بهبود کیفیت دانشگاهباید گفت متاسفانه ما د .عالی ما افتاده است هیچ وقت دیر نیست اما همیشه دیر است

 .کنیمکنیم و کم هزینه میکم فکر می

 گویند پژوهش دانشگاهی در ایران به شدت وابسته به دولت است یعنی اگر دولت پول داشته باشد که برخی می

رخی ب .کندهزینه کند سطح و میزان پژوهش مطلوب است اما اگر پول کافی تزریق نشود کیفیت پژوهش افت می

هایی کارشناسان هم ابراز نگرانی کردند که این رشد خوب کیفیت علمی ممکن است به دالیل اقتصادي در دوره

  .با رکود مواجه شود

تعداد زیادي دانشگاه خصوصی در ایران داریم اما درصد قابل توجهی  .البته باید پذیرفت آموزش عالی ما تکیه به دولت دارد

گذارد ها تاثیر مییی و سیاسی هم در کار دانشگاههاي بودجهنوسان .کنندهاي دولتی تحصیل میگاهاز دانشجویان ما در دانش

به نظر من در ایران اتفاقی  .کننده باشدگونه نیست که رشد علمی ایران نگرانسال گذشته شاهد آن بودیم اما این 30که در 

هاي دولتی را نداشته شد را ادامه خواهد داد حتی اگر حمایتافتاده است که گسترش علمی آن همیشه حداقلی از میزان ر

البته اینکه حمایت دولت چقدر باشد، گسسته  .کند که علم را به پیش ببرندعِرق علمی دانشگاهیان ما آنها را وادار می .باشد

دولتی حداقل رشد را خواهیم هاي باشد یا پیوسته، در میزان این رشد تاثیر خواهد گذاشت ولی با این همه مستقل از حمایت

 .داشت

  یکی دیگر از انتقادها به وزارت علوم این است که از دانشگاه به عنوان یک ابزار براي کنترل وضعیت اجتماعی

ها، اختصاص سهمیه به متاهالن و اختصاص سهمیه کند که نمونه آن بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاهاستفاده می
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سوال این است که اوالً دولت اختیار این کار را دارد؟ و آیا این کار  .پذیرش استها در به هر کدام از جنسیت

 درست است یا نادرست؟

دولت اگر الزم بداند یا خودش یا با همکاري مجلس یا شوراي عالی انقالب فرهنگی این  .بحث اختیار چندان مطرح نیست

کار درست است یا غلط است؟ شک نداشته باشید که این کار نکته مهم این است که آیا این  .گیرداختیار را در دست می

اگر این شناخت وجود داشت  .غلط است و دلیلش هم این است که ما در دنیاي مدرن شناخت درستی از دانشگاه نداریم

  .کردیمچنین کارهایی نمی

 است در درازمدت  کرده دانشگاهی زیاد شود، ممکنمسئوالن نظرشان این است که اگر تعداد دختران تحصیل

سطح بودن میزان تحصیل دختران و پسران که ممکن است در ازدواج خود مثل ناهم مشکالت اجتماعی پدید آید،

 .را نشان دهد

توانیم حق تحصیل دانشگاهی را از یک دختر سلب ما نمی .له اجتماعی استئها یک مسگونه ازدواجمشکالت ناشی از این

اگر این مشکل وجود دارد که استقبال دختران از  .کن است در آینده در ازدواج مشکل پیدا کندبکنیم، به این دلیل که مم

باید دنبال پاسخ این پرسش باشیم که چرا پسران  .دانشگاه زیاد است، باید کاري کرد که پسران هم جذب دانشگاه بشوند

 .کننداز دانشگاه استقبال نمی

 تواند امتیاز از دانشگاه این باشد که امروزه تحصیل دانشگاهی نمی شاید یکی از دالیل عدم استقبال پسران

 .چشمگیري در بازار کار داشته باشد

امروزه  .توانیم به گذشته برگردیماما به هر حال ما که نمی .سیس دانشگاه آزادأبه نظرم این طرز تفکرها بود، به ویژه هنگام ت

هایی اند با یک انگیزهها تاسیس شدهتوانیم بگوییم این دانشگاهون دیگر نمیاکن .هایی داریم، با یک سطح مشخصما دانشگاه

توان امروز باید به این فکر کنیم که چگونه می .حل مناسبی نیستاین راه .پس بهتر است آنها را تعطیل کنیم .که غلط بود

توان این اگر درصد دانشجویان دختر و پسر نامتعادل است، باید دید چگونه می .ها را باال بردکیفیت آموزش در دانشگاه

روش درست هم این نیست که به بخشی اجازه ندهیم وارد دانشگاه بشوند، بلکه باید سعی کنیم بخش  .نسبت را متعادل کرد

شگاه کنیم، نه اینکه جلوي تحصیل باید سعی کنیم پسران را جذب دان .دیگر را به آمدن و تحصیل در دانشگاه تشویق کنیم

 .دختران را بگیریم

 ارزیابی شما از اهداف این نقشه و رویکرد آن  .در چند سال اخیر بحث نقشه جامع علمی کشور مطرح شده است

 براي گسترش آموزش و پژوهش چیست؟

. ند نهاد مختلف بخش شدهام که نوع تهیه و مستندات نقشه جامع علمی کشور مثل گوشت قربانی بین چمن بارها گفته

هایی را نویسالبته من هنوز خودم طرح نهایی را ندیدم ولی پیش .چیزي هم در نهایت تهیه و به سران سه قوه عرضه شد

نقشه راه تعریف دارد، باید  .شده اصالً نقشه نیستبه نظر من طرح ارائه .که من دیدم به همه چیز شبیه بود اال به نقشه
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تر این است که اگر یک منتها نکته مهم .بینمرا در این نقشه راه نمی من چنین ویژگی .برنامه استخراج کردبتوان از دل آن 

شود، روشی براي اجرا پیشنهاد نکند، یعنی قابلیت اجرایی نداشته ساله تهیه می20ساله یا 15نقشه راه که براي یک دوره 

من به شدت نسبت به  .بندي براي اجرا پیشنهاد کندشه راه باید زماننق .فایده استباشد، هر چقدر هم که خوب باشد، بی

مستقل از اینکه این نقشه خوب یا بد تهیه شده باشد (که البته من معتقدم این نقشه بد تهیه شده  .کارایی این نقشه نگرانم

بینی که چیزي براي اجرا پیشکننده در این نقشه آن است موضوع نگران .است) من نگران آنم که اصالً چیزي اجرا نشود

 .نشده است

 شود، درثانی طرح اولیه شد این نقشه با استفاده از نظرات همه کارشناسان تهیه میهنگام تهیه این نقشه گفته می

 .شود تا نظرات اصالحی آنها نیز در نقشه نهایی منظور شودها فرستاده مینقشه به دانشگاه

ه این است که در این نقشه قرار است چه چیزي اجرا شود؟ قرار است از دل این ئلمس .بحث انتقاد کردن یا نکردن نیست

 نقشه چه چیزي بیرون بیاید؟

  منظورتان این است که هر چقدر هم مجریان خوب و توانا و دلسوزي داشته باشیم باز هم این نقشه قابلیت اجرایی

 شدن را ندارد؟

 .شودشود، اما در عمل یک چیز دیگر اجرا میتصویب مییی افتد این است که یک نقشهاتفاقی که می

 توان با نظارت دقیق و مستمر، کاري کرد که از مفاد این نقشه انحرافی صورت نگیرد؟آیا می 

به  .بسیار سند خوبی بود، مختصر و مفید» اندازسند چشم«براي مثال  .را درباره نظارت داریم ايساله 30ما حداقل تجربه 

(البته به این سند هم انتقاد وارد است ولی به  .ن یکی از مفیدترین سندهایی بود که در جمهوري اسالمی تهیه شدنظر من ای

الم این است که آیا این سند اجرا شد؟ االن شش سال است اجراي آن تعطیل ئوهر حال سند مفید و معقولی است) االن س

 .شودمیانداز این هم در نهایت مثل همین سند چشم .شده است

 ها به تازگی چند طرح پژوهشی ملی تصویب شده است، مثل طرح شتابگر و طرح رصد خانه ملی؟ تصویب این طرح

 چه تاثیري بر گسترش علم و پژوهش در کشور دارد؟

هاي کالن بحث پروژه 1377از سال  .ملی است هاي پژوهشیکند، همین تصویب طرحتنها چیزي که مرا بسیار خوشحال می

دو  .هاي کالن علمی احتیاج داردعلمی را مطرح کردم و گفتم کشور براي پیشرفت و وصل شدن به دنیاي علم به پروژه

ام که اگر همیشه هم گفته .دهنده را ما آن زمان در شوراي پژوهش علمی کشور تصویب کردیمپروژه رصدخانه و شتاب

پروژه کالن علمی مثل این دو تا را اجرا کند که هر کدام از اینها  10کم قافله علم دنیا بپیوندد، باید دست خواهد بهایران می

(که البته مثل این دوتایی که نام بردیم  .البته سال جاري چند پروژه دیگر هم اعالم شد .ساله است 20، 10هاي زمانبر پروژه

قدر که اند و چه کسی طرح آنها را ارائه کرده است، همینها از کجا آمدهپروژهکالن نیست) به نظرم، مستقل از اینکه این 

 .بخشی از دولت اینها را به عنوان پروژه ملی اعالم کرده است، کار بسیار مثبتی است و من امیدوارم به اجرا در بیاید
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جاري شروع شده و پیش از آن حمایتی البته این حمایت در سال  .کندشود و دولت حمایت میاکنون اجرا میرصدخانه هم

هاي ساله است و امیدوارم پیش برود، اما از پروژه 15، 10این پروژه  .دهنده ملی هم امسال شروع شده استشتاب .شدنمی

 .شوداند و باید منتظر باشیم تا ببینیم چگونه اجرا میدیگر خیلی خبر ندارم، چون تازه اعالم شده

 شومایی شدن این دو پروژه ارائه کنید، ممنون میاي از اجراگر تاریخچه. 

 1378هاي این دو پروژه بزرگ در شوراي پژوهش علمی کشور در سال .بود 1370هاي بزرگ علمی در دهه شروع پروژه

اولین تصویب آن هم  .بررسی  و تصویب شد، بدون اینکه در دولت مطرح شود، به دولت نرسید و شورا تعطیل شد 1377و 

در دولت نهم این پروژه عمالً متوقف شد و  .پروژه رصدخانه ملی تصویب شد 82در اسفند  .ولت آقاي خاتمی بوددر د

اوایل امسال بود که با فشار رهبري این پروژه مجدداً آغاز  .گونه همکاري نکرد، حتی جلوي اجراي آن را گرفتدولت هیچ

پس تکرار  .سال متوقف بود و به تازگی دوباره شروع شده استاین پروژه پنج  .هایش را شروع کردشد و دولت حمایت

بنابراین  .فقط خوشحالیم که این پروژه راه افتاده است، بلکه چندین پروژه کالن علمی دیگر هم معرفی شده استکنم که نهمی

د شد، در سال جاري و به بینیم سیاست علمی دولت درست نبود، بلکه پس از آنکه از جایی فشار وارکنیم، میوقتی نگاه می

گونه عمل کرده باشد، بد عمل کرده هاي دیگر هم ایناگر دولت در زمینه .دالیلی پذیرفتند که باید این کارها را انجام بدهند

 .است

 براي تسریع رشد پژوهش در کشور چه پیشنهادهایی دارید؟ 

این  .هاي علمی، یک سال و دو سال نیستي انجام پروژهخواهم به آن اشاره کنم این است که ظرف زمانی برااي که مینکته

یی باید شکل بگیرد و یک جریانی شروع شود در حقیقت یک زمینه .شودسال انجام می 20سال و  10ها در محدوده پروژه

، نتیجه آن بینیمیی میاگر ما امروزه دستاوردهایی مثل ماهواره یا موضوع هسته .تا محصولی مثل یک ماهواره پدید بیاید

ها و اما من امروز به شدت نگرانم چون جاي این گونه آزاد شدن انرژي .پتانسیل عظیمی بود که در ابتداي انقالب آزاد شد

سال  20ما  .سال آینده هستم 20بنابراین من نگران  .بینیمامروز چنین چیزي را نمی .هاي مرتبط با آن خالی استسیاست

سال بعد  20کنیم که کنیم،  اما امروز کاري نمیدي شدیم که امروز محصولش را برداشت میقبل جهش داشتیم وارد فراین

کاریم، هفت چینم، اما وقتی که امروز درختی نمیکاریم، هفت سال بعد سیبش را میوقتی درختی را می .محصولش را بچینیم

 .گذاري علمی ما چهار، پنج سال تعطیل بودتبخش سیاس .کننده استاین موضوعی نگران .سال بعد، سیبی نخواهیم داشت

سال  10ام هر وقت این شورا شروع به کار کند، من بارها گفته .دوباره شروع به کار کرده است» عتف«به تازگی شوراي 

هاي علمی کشور (همان سالی که شوراي پژوهش .به آن رسیدیم 1379کشد تا ما به شرایطی برسیم که در سال طول می

 .شود که محصول عرضه کندسال پس از آنکه این شورا آغاز به کار کرد، آنقدر منسجم می 10شد) بنابراین تعطیل 
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  تر، در به لحاظ علمی (و با توجه به حوزه تخصصی شما) براي شما چگونه سالی بود؟ در حالت کلی 1388سال

 1388کنید؟ چه کار تحقیقی (شامل ترجمه و تألیف) در سال ارزیابی میحوزه فرهنگ و اندیشه امسال را چگونه 

اندازي که از سال آینده (در حوزه فرهنگ و اندیشه) درباره آن توضیح بدهید؟ همچنین، چشم "اید؟ لطفاداشته

 .دارید را بیان کنید

حالی که از  قاتی در کشور بود درهاي کالن تحقیاز یک طرف سال شروع قطعی طرح .انگیزي بودسال پرتناقض و عبرت
هاي کالن تحقیقاتی، مانند رصدخانۀ ملی ایران، شتابگر طرح .گذردسال می 15ها حدود شروع مطرح کردن لزوم این طرح

زمان هم .شک نه تنها موتور توسعۀ علمی کشور خواهند شد که در فرهنگ عمومی کشور هم تأثیرگذار خواهند بودملی، بی
وقفۀ چند دهۀ نیروهاي اجتماعی آزاد شده بعد از انقالب است، شاهد هاي کالن، که نتیجۀ تالش بیی این طرحبا شروع قطع

هاي اخیر ها و بخشنامهطرح .دنبال خواهد داشتهایی هستیم که جزمیت و رکود قطعی در آیندة علم ایران را بهحرکت
که هنگامی .کنندگان آن از ماهیت علم داردري عمیق تهیهخبوزارت عتف مرتبط با استخدام هیئت علمی حکایت از بی

توانایی تحقیق بدیع براي استخدام هیئت علمی در یک دانشگاه را داشته  %50توانایی جستجو در اینترنت امتیازي معادل 
ست که جنگ را ها خیانت به شهدایی ااین حرکت .ها را زده استباشد، باید گفت وزارت ما کلید به قهقرا رفتن دانشگاه

 .اندساله توانایی علمی و دفاعی کنونی ایران را رقم زدهاداره کردند و خیانت به ایثار متخصصان ماست که با تالش سی
جدا از تحقیقات در زمینۀ  .سالی فرهنگی شدیدتر کرده استهایی از این دست نگرانی من را براي یک دوران خشکحرکت

 .منتشر بشود 1389ل سال یام که قرار است در اوانوشته معماري علم در ایرانعنوان  شناسی خودم، کتابی باحرفۀ کیهان

 .هم سال آینده منتشر خواهد شدهمچنین کتاب درسی در زمینۀ نسبیت خاص که آن

هاي ر من ایجاد کرده بود، و نیز امیدهایی که رشد تعداد عنوانانداز در زمینۀ اندیشه و فرهنگ دامیدهایی که سند چشم

شدت اند و بههاي اخیر براي من رنگ باختهشده در ایران در دو دهۀ گذشته ایجاد کرده بود، با حرکتهاي چاپکتاب

که طرحی  60 و 59رود در سال یادم نمی .انداز هستمسالی فرهنگی در دهۀ آینده و در سررسید سند چشمنگران خشک

ها خوشبختانه در آن زمان به این طرح ».دستی کردن امور کامپیوتري«در دانشگاه مشهد ارائه و تصویب شد با عنوان 

اندازد، و خوشحالی براي اما اکنون طرح امتیازدهی براي استخدام هیئت علمی لرزه برتن هر ایرانی می .توانستیم بخندیممی

 آورد!انیرانیان می
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هاي کشور ابالغ شد که باید مسیر خود را طوري تغییر داده و از سوي مقام معظم رهبري به همه بخش 1384در سال 

خصوص در علم و اقتصاد در ، کشور ایران رتبه اول را در مسایل مختلف به1404سال بعد، یعنی سال  20اصالح کنند که 

گذاري در کشور بایست سرمنشاء قانونانداز مشهور شد، قاعدتا میاین ابالغیه که به سند چشم .دسطح منطقه داشته باش

هاي ساالنه هم بر از طرف دیگر، بودجه .شدساله توسعه نیز بر مبناي آن تنظیم میهاي پنجگرفت و حتی برنامهقرار می

ساله،  5قدم بلند  4گام یک ساله یا  20انداز باید در چشمشود؛ بنابراین سند ساله توسعه تنظیم می 5هاي مبناي برنامه

 .انداز برساندایران را از وضعیت فعلی به اهداف سند چشم

شد، اما گویا در دو سال گذشته، این موضوع هم فراموش شده طی چند سال گذشته زیاد شنیده می» اندازسند چشم«عنوان 

که با وجود اتمام برنامه تر هم مواجه شده و آن، اینبا مشکل جدي 1389این درحالی است که کشور از ابتداي سال  .است

چنان تا که هم شودالبته به شوخی گفته می .، هنوز از تصویب برنامه پنجم خبري نیست1388ساله چهارم در پایان سال پنج

اما چرا این یک شوخی است؟ چون وقتی چنین  نامه چهارم عمل خواهیم کرد!هم به بر 1389تصویب برنامه پنجم، در سال 

کدام از اهداف برنامه چهارم نرسیده است که هاي گذشته به هیچشود بدان معنی است که کشور در سالچیزي گفته می

باره در این .د داردخورشبختانه هنوز هم کور سوي امیدي به روند توسعه کشور وجو .هنوز هم آن برنامه قابل اجراست

سراغ دکتر رضا منصوري، معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم،تحقیقات و فناوري و استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف به

 .انداز بشنویمایم تا توضیحات وي را درباره بخش علمی سند چشمرفته

 .خصوص اسناد باالدستی توسعه شده استبهگذاري علم حدود یک دهه است که وارد ادبیات سیاسی کشور و بحث سیاست

ایم بفهمیم که آیا به این اهداف رسیده 1404براي این که در سال  .استصورت کلی بیان کرده انداز هدف را بهاما سند چشم

اصال  .نه ایم یاصورت عددي بیان کند که آیا ما در منطقه اول شدههایی وجود داشته باشد که بهبا نه، باالخره باید شاخص

 اول شدن در منطقه به چه معنی است؟

 .اندتر از تاریخی است که آن را ابالغ کردهانداز هم خیلی قبلسابقه سند چشم .شده است انداز زدهها در سند چشماین حرف

عنوان دیگري  بعدها همین مفهوم، .»حیات طیبه«نام زمان طرحی پیشنهاد شد به آن .گرددبرمی 1370موضوع به اوایل دهه 

ها موظف شدند که برمبناي سند آن زمان دستگاه .انداز مطرح شدبا نام سندچشم 1384که در سال خود گرفت تا اینبه

البته تا جایی که بنده اطالع دارم،  .هایشان را ارائه دهند تا مشخص شود ه به کدام سمت خواهیم رفتانداز، برنامهچشم

که کنیم، اینوقتی به سند نگاه می .اي بر این مبنا ارائه ندادندها برنامهکدام از دستگاهیچچنین چیزي محقق نشد، یعنی ه

اي گاه و در هیچ زمینهتا االن هیچ .حرفی دیگر است» رتبه اول یعنی چه«که یک حرف است و این» رتبه اول در چه چیزي«

عنوان یک دانشگاهی برداشت خودم را دارم، مثال من به .هرکس برداشت خود را دارد .مشخص نشده که رتبه اول یعنی چه

                                                           
 .1389تیر  5خبر آن الین،  8
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کند، رسانه هم وزارت علوم هم برداشت خودش را دارد، شوراي عالی انقالب فرهنگی هم یک جور دیگر برداشت می

 .این خالیی است که ما داریم .برداشت دیگري دارد

 ریزي متوقف شد؟این خال از کجا آمد؟ چرا برنامه 

تر می ، موجی در کشور پا گرفت و این روزها که ما در پایان این دهه هستیم، این موج، قوي و قوي1380در اوایل دهه 

الشعاع قرار داده است و نه آن انداز شد، تحتها و اهدافی را که منجر به سند چشمها، انگیزهاین موج تمام ایده .شود

توسعه «گاهی تحت عنوان » علم بومی«را گاهی تحت عنوان این حرکت  .ها راها را قبول دارد و نه آن شاخصاستدالل

 ...»اسالمی

  اندرا به جاي آن گذاشته» رفتپیش«کنند و واژه را هم دارند حذف می» توسعه«این واژه. 

 .تعریف نیستندکنند که خوشها دارند مفاهیم جدیدي را وارد میاین .بله

 خوانندگان شرح بدهید؟تعریف را براي شود مفهوم واژه خوشمی 

از قدیم در علم » توسعه« .است که در چارچوب علمی، مشخص شود که منظور از آن دقیقا چیست» تعریفخوش«مفهومی 

تا وقتی که تعریفی » رفتپیش«براي من واژه  .یعنی چه» رفتپیش«دانم تعریف بوده، ولی من نمیاقتصاد مفهومی خوش

تعریف است، معنی و ، این واژه خوش»نیرو«گوییم در فیزیک وقتی می .دهد، معنی نمیعلمی و دقیق از آن ارایه نشود

رفت همان توسعه یعنی چه؟ اگر پیش» رفتپیش«اما  .اش هم مشخص استگیريمفهومش مشخص است، روش اندازه

اما هیچ چیز مکتوبی  .شوداست، و منظور از توسعه هم همان مفهومی است که در علوم مدرن آمده، خب وضعیت روشن می

ها و مفاهیم مورد بینیم که از واژهگردیم، نمیبینیم و این بخش مرئی نیست؛ هرجایی که میاین موج نمی» بخش فکري«از 

خواهیم یعنی این و ما می» رفت اسالمیپیش«اي بیایند بگویند که یعنی عده .نظرشان تعریف دقیق و علمی ارائه داده باشند

بنابراین سند  .کنیمبنابراین ما یک چیزي می شنویم، ولی واقعا داریم در خالء حرکت می .ق به این هدف برسیماز فالن طری

دانم که مقام معظم رهبري مرتب از من می .ریزي در این جهت درحال فراموشی و محوشدن استانداز و برنامهچشم

تر حرکت کنند؛ اما در طرف دیگر این موج بزرگ و بزرگ اندازخواهند که در چارچوب سند چشمهاي اجرایی میدستگاه

 .شودمی

 شود کاري کردخب با این وضع که نمی. 

مثال ممکن  .هایی در نظر بگیردبنابراین مجبور است براي خودش شاخص .خواهد رو به جلو حرکت کندبخشی از جامعه می

خب باید مکتوب شود که ما براي  .»ولید ناخالص داخلیت«است تصور شود که مقام اول اقتصاد در منطقه یعنی بیشترین 

البته تصور من این است  .ایماما همین را هم جایی ندیده .اول شدن در منطقه باید به بیشترین تولید ناخالص داخلی برسیم

ها را از بین ه این بینشها و همآید و همه ایناما آن موج دارد می .دهندهایی هستند که االن این کارها را انجام میکه گروه
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این موج  .این موج، مبتنی بر یک نظام فکري مشخص و معلوم و مکتوب نیست، بلکه مبتنی بر یک تصور است .خواهد برد

 .انداز را محو خواهد کردآن قدر قوي و دیرپا است که قطعا سند چشم

 کنیم؟انداز استناد میقدر به سند چشمدانیم که نفر اول یعنی چه، اصال چرا اینخب اگر نمی 

سوي روند بهدانند که چیزي بگویند؛ اما میاند، همه خود را موظف میاز وقتی مقام معظم رهبري این سند را ابالغ کرده

 .نظر من در ده سال آینده، این وضعیت بدتر هم خواهد شدبه .عددسازي و چیزهایی شبیه به این

  انداز مثال اگر بگوییم که شاخص براي اهداف اقتصادي سند چشم .اندازدمیاین عددسازي ما را یاد یک شارالتانیزم

میلیون نفر جمعیت و این همه منابع معدنی را اصال نباید با 75است، خب کشوري با » تولید ناخالص داخلی«

رسد، نظر میچیزي که معیار بهتري بهکشورهاي کوچکی که نظام اقتصادي محکمی دارند، مقایسه کرد؛ بلکه آن

 .دهد که سطح رفاه اجتماعی در ایران چقدر پایین استاست که آن وقت نشان می» سرانه تولید ناخالص داخلی«

خواهم بگویم که مثال آمار مقاالت مهم نیست یا نمی .شودخب این شارالتانیزم و عددسازي، در علم هم دیده می

المللی است اي بینآي موسسه.اس.آي .ود، نادرست استشهایی که اعالم میخود مقاالت مهم نیستند یا این عدد

آي و اسشده در آيخواهم بگویم که تمرکز روي تعداد مقاالت نمایهاما می .دهدو براي دلخوشی ما آمار نمی

انداز، اگر معنی عنوان شاخص سند چشمعنوان تنها شاخص علمی و بعد هم مبنا قراردادن آن بهاعالم آن به

 دهد، پس به چه معنی است؟ شارالتانیزم نمی

شود)، تعریفی ، چون بحث پیچیده می»فقه«خواهم بگویم اسالمی (نمیما در فرهنگ  .بگذارید من با یک داستان شروع کنم

از روي این مصادیق، تعاریفی  .این تعریف مبتنی بر مصادیق قرون اولیه اسالم و چه بسا قبل از آن است .از دزدي داریم

ت شده و مسایل هم به اما در دوران جدید، مصادیق بسیار متفاو .ریزي شده استدست آمده و سپس حقوق آن هم پایهبه

توانیم تمام مسایل حقوقی مبتنی بر مصادیق چند قرن اول اسالم را بر ما نمی .تر شده استهمان نسبت، بسیار پیچیده

 مثال دزدي در علم یعنی چه؟ عددسازي چرا شارالتانیزم است؟  .مصادیق امروزي منطبق کنیم

درصد  8درصدي به  15دادن شاخص و سبد کاال، کاري کند که تورم مثال تصور کنید کسی که مسئول تورم است، با تغییر 

تعریف نیست و فقه ما خودش را آیا این دزدي است؟ شارالتانیزم است؟ فساد است؟ این دیگر خوش .کاهش پیدا کند

ا را طوري هافتد؟ اگر بخش دولتی بیاید شاخصجا چه اتفاقی میاین .براي مصادیقی به این پیچیدگی آماده نکرده است

گوید که این روش تواند بگوید این غلط است؟ البته نورم جهانی میکسی میکاري کند که ما در علم اول بشویم، چهدست

متاسفانه در  .روند، به درست و غلطش هم کاري نداریمچون روشی جهانی وجود دارد و همه با آن پیش می .غلط است

؛ »مفاهیم انسانی یا جهانی«، نه »مفاهیم غربی«گویند هاي جهانی میها و نورمداخل کشور گروهی هستند که به این شاخص

براي شخص من،  .ها مفاهیم بدي هستندخواهند بگویند که اینآید و میاین که این افراد از غرب خوششان نمیآن هم براي

» غربی«ه این کسانی که به این مفاهیم نسبت البت .هستند» جهانی«و » انسانی«نیستند، بلکه کامال » غربی«مفاهیم علم مدرن 

تعریفی هم ندارند! نتیجه چه خواهد ها و مفاهیم، هیچ جایگزین خوشدهند، در عوض حذف این شاخصمی» بد«و سپس 
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موجی که هیچ تفکري  .این اثر همان موجی است که من در ابتداي صحبتم گفتم .گویدخواهد میبود؟ هرکسی هرچه می

سال آینده در کشور با یک و تنها روي یک تصور سوار است! نتیجه این موج، این خواهد بود که ما در ده پشت آن نیست

مفهوم دانشگاه،  .بینممن به راحتی این وضعیت را می .خال و سردرگمی مواجه خواهیم شد که تمام مفاهیم را خلط خواهد کرد

 .شودهوم مدرك تحصیلی هم دارد عوض میمف .شوددر حال تغییر است؛ مفهوم استاد دارد عوض می
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  9علم خود بنیان؟ 9

 گذاري مان پا در کفش شما کردیم و با نقد نظرات شما به مسئله سیاستمهاجر: آقاي دکتر ما در شماره اول نشریه

 رسد خیلی فضاي مباحثه و تفکر در جامعهدر شرایطی که به نظر می .علم و نسبت علم با مسائل کشور پرداختیم

طور مباحثات فکري وارد شدیم و هم در شماره چهارم مستقیماً درباره و دانشگاه نیست هم خودمان به این

 .شما هم از ورود به چنین مباحثی استقبال کردید .آزاداندیشی و ضرورت گفتگو داخل دانشگاه صحبت کردیم

تواند مستقل از دانشگاه تا حدي می .در دانشگاه بخشی از این فضا هم تقصیر خود ماست .جامعه فضاي خودش را دارد

باید عکس  .این خیلی بد است .تر استاز دید من فضاي آزاداندیشی در دانشگاه ما حتی از کل جامعه تنگ .جامعه باشد

چند دانشگاه باید در کشور  .دیگري دارند هايها و سنتهاي دیگر سابقهحاال دانشگاه .به خصوص دانشگاه ما .این باشد

گونه باشد، پس واي به حال کل جامعه در وقتی دانشگاه این .وجود داشته باشند که فضاي آنها خیلی بازتر از جامعه باشد

این  .تر از خود جامعه استتر از قبل و تنگفضاي فکري در دانشگاه تنگ .مسائل سیاسی یک بحث دیگري است .آینده

  .بد است خیلی

 در شماره اول دغدغه ما کارآمدي  .خب چیزي که باعث شده خدمت شما برسیم نامه شما در نقد شماره اول ماست

یابی که از مسئله کردیم رسیدیم به نوعی تلقی از علم که به یک معنایی می شد آن را به شما ریشه .دانشگاه بود

گذاري م که آقاي دکتر منصوري از یک حیث به سیاستگفتیکردیم میراجع به شما که صحبت می .نسبت داد

  .علم معتقد است اما از یک حیث نه

 طوري است؟ کنید اینچرا فکر می

 توانید جا میحاال شما از همین .شما معترض بودید که چرا علم خودبنیاد و مقاله محوري را به شما نسبت دادیم

وقتی ما علم را یک  .آي محور به علم را مطرح کردیماسنگاه آي .بگویید که با کجا موافق و با کجا مخالفید

کند؛ همه دانشمندان عالم کنیم؛ درخت علم واحدي که خارج از زادگاه و زادبومش رشد میموجود جهانی تلقی می

هم وحدت  اي که دارند؛ بااي که دارند، هر نیاز ملیفارغ از هر فضایی که هستند، هر نظري که دارند، نظام ارزشی

در واقع نظام  .باشد، کمک کنندکنند تا به رشد علم که شناخت جهان است و مستقل از کل جهان میپیدا می

ید که هرکه در یک نظام واحدي به وجود می .کندآي در یک چنین نگاهی به علم معنی پیدا میاسارزیابی آي

یک همچین  .ر است و خدمت بیشتري کرده استاین علم جهانی هرچقدر بیشتر مشارکت داشته باشد دانشمندت
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شود برایش مهم است که نباید با فضاي علمی که در این فضا تصویر می .رسدنگاهی دقیقا به علم خودبنیاد می

  .ذاتی این نگاه است» رها کردن علم به حال خود« .اجتماعی ارتباط داشته باشد

شود وقتی نوشته از یک فردي جدا می .کنمطوري است که من فکر مییک نکته اینجا هست و آن اینکه کامال مخالف آن

 .شودبنابراین سوء تفاهم ایجاد می .کندهر شخص بسته به نگاهش از نوشته برداشت می .کندمعناي مطلقی را منتقل نمی

 از دولت نهم به بعد، یک عده .آي محور نیستاسبینید که اصال دید من آيهاي من را خوانده باشید میاگر تمام نوشته

طور علم را جهانی و چیزي مستقل از جامعه دانستن درست همین .نداآي چیست مخالفاسدانند آياي در ایران که نمی

  .عکس حرف من است

 آیدآي را بپذیریم، چنین چیزي از آب درمیاسخب ما اگر نظام ارزیابی آي.  

طور که در وزارت علوم شروع شد آي آناسداستان آي .پذیرمآي را نمیاسزیابی آياوال که من نظام ار .آیدنه، در نمی

گویند به این می .یعنی یک کاري بکنم که یک اتفاقی بیفتد .گذاري بکنماین بود: من در موقعیتی قرار گرفته بودم که سیاست

ارتباط با صنعت بود،  .هاي علمی بودبود، انجمنمثال مجالت  .سیاست را اعالم کردم 17یا  16من در آنجا  .گذاريسیاست

یکی از اینها انتشار  .ها یک سند داشتیمبراي هرکدام از این سیاست .المللی بودهاي ملی و بینپروژه .یعنی ارتباط با جامعه

دانستم که یک چیز باالخره مستقل از اینکه ما در ایران در چه موقعیت تحقیقاتی هستیم می .المللی نتایج تحقیقات بودبین

اینکه یک نفر  .گویندچیزي که به آن گفتمان علمی می .را بلد نیستیم، اینکه کار تحقیقاتی ما در عرف دنیا به چه معنی است

 .رودشود و تا سطح جهانی میاخل گروه دانشکده شروع میکند باید به سمینار و کنفرانس بیاید که از دکار تحقیقاتی می

باید راجع به این حرف زده شود تا معلوم شود که چیز خوبی هست یا نه؟ درست هست یا نه؟ اعتبار دارد یا نه؟ تا پذیرفته 

تا وقتی مکتوب  .بشود و بشود یک یافته علمی پذیرفته شده در اجتماع علمی؛ اولین راه همین نوشته و مکتوب شدن آن است

  .شود راجع به آن حرف زدنشود، نمی

 کس در ایران راجع به این گفتمان علمی و حتی هیچ .فهمیم و با این فرایند آشنا نیستیمما در ایران این را نمی

این چه ربطی به علم مدرن دارد؟ مبناي فرایند علم مدرن در همین دو مفهوم  .اجتماع علمی حرفی نزده است

 .ایم در این گفتمان علمی بین المللی مشارکت کنیمما تازه شروع کرده .علمی و گفتمان علمی است اجتماع

مقاله  .شود یک مقالهاین می .ترین راه براي رفتن به این سمت تمرین کردن نوشتن نتایج کار تحقیقاتی استساده

شان، در یک پایگاه مهم دنیا و نه همهو چون عمده نشریات  .هم وقتی مقاله است که چاپ بشود باید چاپ بشود

شرکت موسس نام آن پایگاه را  .شودشود، کسی که مقاله منتشر کند در پایگاه دیده میاطالعاتی ثبت می

خب، بنابراین الزم بود ما تشویق کنیم  .کندمجله را نمایه می 10000این پایگاه بیش از  .آي گذاشته استاسآي

 .کند منتشر کند؛ چه فارسی، چه انگلیسی و چه هرزبان دیگريکه هر دانشگاهی و هرکس که کار تحقیقاتی می
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آي بود که اساین داستان آي .سعی کنیم در یک سطحی منتشر کنیم که در دنیا دیده بشود و آن را نقد بکنند

  .راي مشق علم؛ که یاد بگیریم نتایج تحقیقاتمان را بنویسیمیک سیاست پویایی بود فقط ب

از دید من در صد سال گذشته نه دانشگاه فهمیده  .زنیمخود میما اگر ندانیم علم مدرن یعنی چه، هر حرفی که بزنیم بی

ایم انجام کرده یک کاري که به آن عادت .شده است که چیست، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، و نه علم مدرن

 .ایمهیچ فکر مکتوبی در این مورد نداریم و تقلید محض کرده .کنیمدانیم چیست و چه کار داریم میولی واقعا نمی .دهیممی

 .من تعریف براي خودم دارم .باید دانشگاه را تعریف کرد .ام که دانشگاه یعنی چهزنم به آن فکر کردهاگر من حرف می

به دانشگاه شریف خودمان  .شودتعریف رایج در کشور براي دانشگاه، در دانشگاه و کشور انجام نمیاصال بحثی راجع به 

اصال تعریفی از علم  .اندیشانه استانگیزه تأسیس دانشگاه را بخوانید ببینید چقدر ساده .نامه آن را بخوانیداساس .برگردیم

یی را آورد که کار خود را خوب بلدبودند، یعنی خوب درس هادکتر مجتهدي زحمت کشید آدم .و دانشگاه در آن نیست

می دادند و یا تحقیق می کردند، اما دیده نشده که تعریفی صریح هم از دانشگاه داشته اند، شاید فقط تصوري! بعد از انقالب 

کدامشان هم و هیچکنند همه کارشان را می .ها تا کنون به این موضمع نپرداخته استهم همین طور؛ هیچ یک از مدیریت

چرا دانشگاه باید این شکلی را داشته باشد؟ چرا دانشگاه شریف، باید این کارها را  .کنندکنند چرا این کار را میمعلوم نمی

گویم بد است، به تطبیق انداز؟ من اگر میبکند؟ مدیریت بر مبناي چه بینشی از مفهوم دانشگاه است؟ بر مبناي کدام چشم

توان حکمی کرد در این میان نمی .آیدآید، بعضی نمیها خوششان میتعریفی است که از دانشگاه دارم؛ بعضیرویدادها با 

 .چون معیاري نداریم؛ معیار و سند مکتوبی نداریم

 اتفاقا ما هم احساس کردیم که شما تقریر خاصی از  .کنیمگردد به این که چه تعریفی از علم میبحث دقیقا برمی

در همین نظام ارتقا که در دست ما هست و به آن ارجاع دادید و تا آخر دولت هشتم هم تغییري نکرد،  .علم دارید

که  8/2تا  3/2بعد از  .آي بیاورنداسدارد که باید حداقل امتیازي از بحث آي 3/2یک بخش خاص در بند 

هم با نیازهاي داخلی ارتباط پیدا  به بعد که خیلی 9/2 .المللی است یک حداقل امتیاز داردمعیارهاي دیگر بین

کند، کار اصال اهمیتی ندارد که اگر کسی کار علمی می .کند هیچ حداقل امتیازي براي آن داده نشده استمی

تواند ارتقا پیدا کند ولی اگر کسی کاري یعنی اگر هیچ نسبتی نداشت می .علمی او یک نسبتی با جامعه پیدا بکند

 .تواند ارتقا پیدا کندآي چاپ کند، نمیاسبت داشت ولی نتوانست به هر دلیلی در آيکرد که مثال خیلی هم نس

بینیم که ارتباط با صنعت در مجموع خیلی وزن کمی دارد در نظام ارزیابی، آن را از دو جهت در واقع وقتی ما می

شما ارزش و اعتبار اصلی را  یک بحث فلسفی دارد که چه نوع نگاهی به علم در این نهفته است؟ .دهیمامتداد می

دوم اینکه از نظر جامعه شناسی  .شود دادیدبه آن نظام جهانی و آن رشد علمی که در سیستم بین المللی تعریف می

 .علم چه تبعاتی داشته است؟ این نظام ارزیابی باعث شده است که کل نظام علمی ما بیشتر به این سمت برود
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طبیعت علم به جاي آنکه به ان طرف  .بنددکند و راهی را میراهی را باز می .داردگذاري چنین حالتی دقیقا سیاست

  .شودباشد به این طرف می

ببینید این چیزي که امروز در دنیا علم شده از زمانی شروع شد که بشر متوجه شد یک  .بگذارید من از اینجا شروع کنم

قبل از آن هنوز  .از قرن هجدهم و نوزدهم به بعد، این علم عمال به یک حرفه تبدیل شد .طور دیگري باید فکر بکند

کنند که به آن یک عده کاري می .حاال شغل شده است .علم قبل از نیوتن یا قبل از دوران نوزایی حرفه نبود .طوري نبوداین

گري، اصال اینها فرقی با هم نند نجاري، مسکنند درست مثل هر حرفه دیگري است مانوع کاري که می .گویندعلم می

علم هم  .بناها قرار و مدارهایی دارند تا بفهمند که چگونه کار کنند که خوب باشد .آنها ارتباطاتی با هم دارند .کنندنمی

 .معه نیستندگویند اینها منفک از جااین مجموعه که به آن اجتماع علمی می .اینها ارتباطاتی با هم دارند .طوري استهمین

گیرند تا بتوانند کارشان ها و از مردم میپول را از دولت .خواهندباالخره اینها پول می .داردجامعه است که اینها را نگه می

لیزر خلق شده،  .درست مثل نجارها، مثل بزازها، مثل تجار .کنندرا انجام بدهند ولی قواعد و قوانین کار را خودشان تعیین می

کنند چقدر ها و مردم هستند که تعیین میدولت .آیدمنتها پول این از جامعه می .هارستاده و چه و چه و این فناوريماهواره ف

من هیچ وقت نگفتم که اینها منفک از جامعه هرکار که  .به اینها پول داده بشود یا نشود و این خیلی چیز مهمی است

کند چون پول ولی اینکه چه کار بکنند، عمال جامعه تعیین می .کنندتعیین میخواهند بکنند، نه؛ قواعدشان را خودشان می

نکته  .کنندگیرند ولی اینکه چگونه با مسئله مواجهه پیدا بکنند را خودشان تعیین میمسئله را از جامعه می .کندتزریق می

شود باید این قواعد را د نماینده علم میخواهشود و میاصلی که شما غفلت کردید این است که کسی که استاد دانشگاه می

خیلی بدي است. بین  دانشمند کلمه .این قواعد بین دانشمندان است .گر اصال الزم نیست این کار را بکندصنعت .بلد باشد

 .کندینامند (ساینتیفیک کامیونیتی)، قواعد را تعیین ماین مجموعه علمی را که اجتماع علمی می دانشمندها.گران است؛ دانش

ات را منتشر کنی تا ببینیم که چه خواهی به این مجموعه بیایی تا ما به حرفت گوش بدهیم، باید مقالهگویند که اگر میمی

این  .هایی را بلد باشد که بعدا بگوید من بلدم حرف علمی بزنمشود باید حداقلحاال کسی که وارد دانشگاه می .ايکار کرده

اش، به زبانی که بقیه خواهم بیانش بکنم؛ یعنی مکتوب کردن نتایج کار تحقیقاتییلی ساده و نازل میخ .آياسیعنی مقاله آي

 .اهل اجتماع علمی بفهمند

  فقط به روش کار دارید .کار ندارید» علم براي چه؟«این یعنی اینکه شما اصال به.  

  .کنیدنه، چرا توجه نمی

  آي را  اساساس آيگویید ما ارزیابی برگویم درست است؟ شما میمیبادامچی: ببینید آیا این تقریري که من

شناختی اینکه اعتبار علمی یک چیزي را تعیین کنیم که از حیث رعایت استانداردهاي روشبراي این وضع می

  .دخواهیم معیار همگانی وجود داشته باشد تا اعتبار اینها یکسان باشد و بشود اینها را ارزیابی کربکند، می

خواهیم آن چگونه می .زنیم یا نه؟ مثال شما یک دانشگاه هستیدبگذارید من به یک زبان دیگر بگویم ببینیم یک حرف را می

 اش که علوم پایه است، انسانی است، مهندسی ورا ارزیابی کنیم؟ چه کسی نماینده علم در دانشگاه است؟ مستقل از رشته
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ما در جمهوري اسالمی  .یما آمد ایشان را چهره ماندگار کرد، دانش ایشان معتبر استگویم که اگر صدا و سیک وقت می ...

گوید تو آید و مییعنی یک بخش سیاسی می .ترین کار ممکنی است که شروع شدزشت .کنیم دیگرداریم این کار را می

م بین نجارها، تو نجار خوبی هستی، تو مثل اینکه من بگوی .شوداین که نمی .دانشمند خوبی هستی، تو دانشمند بدتري هستی

دهم، به هر دلیلی دهم، به آن یکی که نمیتوانم بگویم به این نجار سفارش میمن می .توانم بگویممن نمی .نجار بدي هستی

ما چگونه  .کنندولی قاعده نجاري را خود نجارها خودشان تعیین می .کنم براي من بهتر استخواهد یا فکر میکه دلم می

 بگوییم کسی دانشگاهی خوبی است؟ 

 اساس نتیجه علم او مهاجر: خب براي تعیین دانشگاهی خوب می شود به جاي آنکه به روش علمی او نگاه کرد بر

باید  .ارزیابی کرد و نظام ارزیابی و ارتقا را بر اساس نتیجه علم طراحی کرد -چقدر مردم را منتفع کرده که مثالً-

گوییم معیار اعتبار علمی وقتی ما می .شناختی نیستته دقت کرد که سازمان جهانی علم صرفا روشبه این نک

شناختی بررسی شود، چون جامعه علمی خودش هم حاوي موضوع جامعه علمی باشد، نباید فقط از منظر روش

کنید که به جاي وقتی شما مطرح می .تحقیق است، هم حاوي مسئله تحقیق است، هم حاوي غایت تحقیق است

گیریم، معیار ارزیابی تأیید جامعه علمی باشد، فقط تأیید روشی از این نمی ...پاسخ دادن، مسائل بومی، کارآمدي و 

در واقع با این کار ما پروژه علمی دانشمندان را هم تغییر  .چون که جامعه علمی خودش یک پروژه علمی دارد

گوییم که خود را با جامعه علمی تطبیق بده، خود وقتی ما می .کندییر میکنیم روش تغدهیم درحالی که فکر میمی

  .رودبه خود پروژه علمی کشور به سمت پروژه علمی جهانی می

کند، به جز پروژه علمی، کاري که یک دانشگاهی می .هامبتنی است بر تصورات غلطی از بعضی حرف .این کامال غلط است

دار، تحقیقات کاربردي جهت است، تحقیقات بنیادي جهتیادي صرف و تحقیقات بنیادي بیبیست درصد آن که تحقیقات بن

چون که دانشگاه پول  .شودکار میجامعه تعیین نکند، دانشگاه بی .کنداي است که جامعه تعیین میو تحقیقات توسعه

  .خواهدمی

 اي ندارددانشگاه ما خیلی روند منطقی .اگر جامعه روند منطقی داشته باشد. 

همان  .کنداش این است که هشتاد درصد مسائل را جامعه تعیین میدر کشور ما خیلی چیزها به هم ریخته است ولی قاعده

خواهد، منتها با روش دهد و جواب میمسئله می .کنددهد، سیاست و فعالیت را تعیین میفردي که پول به دانشگاه می

  .دانشگاه

 آن چیزي که در  .شما تفکیکی کرده بودید بین علم محض و دانش فنی .وارد بشوم آقاي دکتر، من خیلی عینی

افتد، خیلی وابسته به مسئله، جامعه، صنعت و نیازهایی است که از هاي فنی اتفاق میها مخصوصا در رشتهدانشگاه

تواند به آچار باشد، می تواند خیلی تکنولوژیک و دستدانش فنی می .البته دانش فنی مراتب دارد .آیدآن طرف می

هاي فنی ما، حاال شما تصور بکنید که در دانشکده .خیل به خود علم نزدیک بشود مثل تحقیقات علمی تکنولوژیک

شود که هدف و جهتشان با جامعه علمی جهانی هماهنگ باشد، به جاي آنکه بدان جهت که از آنها خواسته می
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گوید مسئله آي صرفا به طرف نمیاسآي .گیرندند از جامعه علمی میموضوع و مسئله را از جامعه خودمان بگیر

افتاد خیلی خوب بود و همان حرف شما اگر این اتفاق می .را از صنعت بگیر ولی کاري با استانداردهاي جهانی بکن

  .افتدولی این اتفاق نمی .شدمی

ها را به سمتی که تواند دانشگاهاین عیب کشور ماست که نمیشناختی نیست، افتد این عیب روشببینید، اگر این اتفاق نمی

دانشگاهیان بنا  .هاي ماست که موفق نشدند این کار را بکنندعیب دولت .این عیب دانشگاه نیست .خواهد ببرد مهار کندمی

  .کنندهاي خوب دنیا همیشه مسائل جامعه را حل میبر تعریف در دانشگاه

 هاي ماست یا یک مسئله گذاريگیرند به خاطر سیاستشان را از جامعه خودشان نمیلهاینکه دانشمندان ما مسئ

 .گیرندآي میاسشان را هم از مجالت آيآي، آنها مسئلهاسگویید آياجتماعی است؟ من فکر می کنم وقتی می

ج یک مسئله بومی یا نتای .درصد ان کاربردي است 90 .مجله است 20000آي اسآي .این یک مسئله اجتماعی است

نتیجۀ  .کندآي که مسئله تعیین نمیاسچسبانید؟ آيدرصد می 10درصد را به این  90آن  .غیربومی ولی کاربردي است

آي هیچ ربطی به اسباید دقت کنید که مسئله آي .کندحل مسئله را که در مجالت دنیا چاپ شده است فقط نمایه می

  .آي ربط ندهیداسما را در تعیین مسئله براي دانشگاه به آيمسئله جامعه ندارد لختی جامعۀ 

 گیرد؟ مطلق نه ولی به صورت شما االن در مجموع موافقید که علم آکادمیک ما مسائلش را از جامعه خودمان نمی

  .طور است و روند به این سمت استغالب این

آرام به سمت مسائل اجتماعی رفته ولی هنوز  ت و آرامشیبی دارد که عمدتا بعد از انقالب و جنگ تحمیلی شروع شده اس

  .خیلی کم است

 گیرند؟ یعنی موضوع تحقیقشان رااالن در همین دانشگاه شریف، اکثر اساتید مسائل تحقیقاتی خود را از کجا می.  

بخش  .گیرنده میبخش تجربی ما حداقل پنجاه درصد مسائل علمی را از جامع .ن سی هیئت علمی در دانشکده داریمما اال

 .اي به ما ندادندسعی کردیم ما چقدر سعی کردیم مسائل را از جامعه بگیریم هیچ مسئله .نظري ما چند نفر هستند دیگر

نه اینکه  .خواهدجامعه خودش نمی .اي را هم که ما تعریف کردیم و از جامعه گرفتیم و تعریف کردیم، ما را پس زدندمسئله

خواهد اما نه، می .خواهد بگیردشود که نمیگیرد، تداعی میگویید از جامعه نمیشما می .نپذیرفتیم جامعه مسئله داد و ما

یک پژو و  .زمین شدبود، دقیق یادم نیست، یک تصادفی در خیابان ایران 1374حدود سال  .دهدجامعه به او مسئله را نمی

یکی از کارشناسان  .این براي بیمه خیلی مسئله بود که ببیند مقصر کیست .سه نفر کشته شدند .یک پاترول به هم زدند

جور و چهار نفر یک جور سه نفر یک .اندن هفت نفر کارشناس نظر دادهراهنمایی و رانندگی به من مراجعه کرد که تا اال

یک ورده بودند که معلوم نبود کدامتوانید به ما کمک کنید؟ دو ماشین طوري به هم خشما می .دانیم چه کار کنیمنمی .دیگر

ها هم بیمه .جور دیگر نظر دادندجور نظر دادند، یک ساعت بعد یکیک ساعت اول تصادف یک .انداز کدام طرف آمده

ها را از روزنامه همشهري گرفتیم، اطالعات ما مدل سازي کردیم، بررسی کردیم، با چه زحمتی عکس .اند چه کار کنندمانده



 ها: سرمقاله2 بخش - 76

قاضی در آخر مانده  .م، محاسبه کردیم، گفتیم که فقط این حالت ممکن است رخ داده باشد پس فالنی مقصر استرا گرفتی

توانست توانست اعتماد کند، چه کار مینمی .ها بگویند فالنسابقه نداشت که فیزیکدان .بود چه کار کند، گفت پنجاه پنجاه

گفت اطالعاتی چون آن کارشناس می .بشود و به آموزش تبدیل بشودبکند؟ بعد من یک دانشجو آوردم تا یک جزوه تهیه 

یعنی مفهوم سرعت، شتاب، تکانه، تکانه  .گفتخودش می .که من دارم از زمان شاه است که چند مشاور امریکایی یاد دادند

هرکاري  .شوندکشته می دهد واین همه تصادف در کشور رخ می .کدام را بلد نبودند و هنوز هم بلد نیستنداي، هیچزاویه

حتی من پیگیري کردم که  .کردم، با نیروي انتظامی تماس گرفتم که شما دوره بگذارید، ما حاضریم بیاییم درس بدهیم نشد

اي در واشنگتن مسئول و متخصص در دیدم کار یک موسسه .کنندمریکا چه کار میاآنها در کشورهاي صنعتی از جمله 

رئیس آن در آنجا  .گیرد مگر اینکه گزارش موسسه برایشان بیایدقاضی هم تصمیم نمی .تصادفات استطور سازي اینشبیه

باالخره یک  .دهیمهر کاري ما کردیم که یک گروهی بگذارند، ما هم آموزش می .بدبختی ما را ببینید .اتفاقا یک ایرانی بود

 گیریم!ه از جامعه نمیگویید مسئلشد، نکردند، نه شد که نشد! باز هم میحرکت می

 القول هستیم که علم آکادمیک گویید؟ همه متفقبادامچی: مسئله اینجاست که آیا وضعیت همین است که شما می

گردد که نگاه ما به علم تأثیر بگذارد؟ آیا مسئله به این سطوح هم برمی .گیردما مسائلش را از جامعه نمی

  .ده استآي یک سري تبعاتی را با خودش آوراسآي

پرداختند یا بعد از آن؟ آي اجرا بشود به مسائل بومی میاسآیا هیچ فکر کردید که دانشگاهیان قبل از اینکه سیاست آي

آي کمک کرده است که ما به سمت مسائل بومی اسپس آي .شوداز دید من بعد از آن بیشتر به مسائل بومی پرداخته می

  .کند؟ این یک واقعیت اجتماعی استآي این کار را نمیاسکنید که آيچرا خیال می .برویم

 قبل از آن اصال نداشتیم .مهاجر: براي اینکه ما براي اولین بار یک سیستم ارتقاي درست و درمان به وجود آوردیم. 

  .قدر نقش پررنگی نداشته باشدآي ایناسنامه وجود داشته باشد اما آيتوانست آیینمی

همه اشکال دارد باعث شده است هم علم ایران به  نامه که از دید شما اینهمین آیین .اجتماعی را نگاه کنیدشما واقعیت 

گویید پس خوب بوده است، چرا می .اش رشد کند، هم اینکه مسائل اجتماعی بیشتر به سمت دانشگاه بیایدمعنی بین المللی

چون  .توانم بکنمتوانم بکنم، نه اثباتش میاش میمن نه نفی .شدبهتر می شدگویید اگر فالن بند به این اضافه میشما می .نه

ولی واقعیت  .شودشما باید به وزارت علوم بگویید این کار را بکند، ببینیم ده سال بعد چه می .که واقعیت به آن نپیوسته است

 .که دانشگاهیان باالخره یاد گرفتند که بنویسندیکی این .نامه باعث شده است که دو اتفاق عمده بیفتداین آیین .را بپذیرید

در عین حال بیشتر به سمت مسائل  .شان را بنویسندنتیجه کار تحقیقاتی .طوردانشگاهیان هم همیننه فقط دانشگاهیان، غیر

برند ¬و در کشور هم همه دارند افتخار می .بینیماین واقعیتی است که بعد از ده سال، نتایج این سیاست داریم می .بومی بروند

 که مثالً ایران در تولید علم چندم شده است!

 خواهم ارائه بدهم مثل این است که شما به کسی بگویید یک ظرف غذا براي من بیاور ولی توصیفی که من می

 .آوردتر است میرایجتر و تر و متداولرود هرچه که در دسترسطرف هم می .نگفتید چه چیزي براي من بیاور
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 .تر و رفرنس آن بیشتر است این استتر و متداولتر، رایجگویید مقاله بدهید، آنی که راحتاالن هم وقتی شما می

ها این اي به این مهمی را نبیند خیلی وقتگذاري جنبهوقتی سیاست .گذاري نکردیمما روي محتواي علم سیاست

به نظر من عرف جهانی به ما  .کندخواهیم اما عرف به ما تحمیل میچیزي را می افتد که ما یکاتفاق براي ما می

  .گذاري نکردیمما یک چیز خوبی را گفتیم ولی راجع به مسائل علم سیاست .یک روند علمی را تحمیل کرده است

یکی  .چند تا نکته را خیلی کوتاه بگویم .آي بوده است روي فکر شما تأثیر گذاشته استاساي که در ایران روي آيهمهمه

شود که از دید من خیلی مهم نیست که نامه ارتقایی نوشته میمثال فرض کنید یک آیین .اینکه سیاست باید پویا باشد

دولت نهم و دهم هشت سال وقت داشتند این را اصالح  .اصالح مداوم ان چیز خیلی مهمی است .ابتدایش چگونه است

زند به همان دیدي که شما دارید مثال حمایت ولی آن خیلی ضرر می .یک چیز جدید درآوردند .ار را نکردنداین ک .بکنند

 .توانستند بالفاصله این کار را بکنندچند سال طول کشید تا این نوشته شد؟ می .باید اثرش را ببینیم دیگر .از تحقیقات بومی

 .آي مثال زدم که چگونه سال به سال تغییر کرداسگونه که درمورد آيهمان .سیاست باید پویا باشد وگرنه سیاست نیست

  .طور استدر مسئله ارتقا هم همین

 آي به صنعت مرتبط اسچرا در این نظام ارزیابی این قید نیامده است که هرکس باید کارش ذیل همان سیستم آي

 اي؟ باشد، حاال اگر مستقیم نبود در یک بسته

شود و  نظرات مختلف جمع می .وزیر و معاونان مختلف .آید تأیید کنندنامه میچیزي را که در آیینهفت هشت نفر باید 

شود باید نامه نوشته میدوم اینکه چیزي که در یک آیین .شداین چیزها پذیرفته نمی .آیددر آخر کار یک معدلی بیرون می

گویید در اي که شما میاین مسئله .شودآدم مطمئن باشد که در اجرا ایده اصلی تخریب نمی .ضمانت اجرایی داشته باشد

  .چگونه باید این را تشخیص داد؟ تشخیص این که کدام بومی هست و کدام نیست خیلی مشکل است .شودعمل تخریب می

 گیري علم هم دست ببریدتوانستید در جهتگذاشتید میاگر این را می.  

یک کفی دارد که حداقلی را تأمین  .ارتقا یک بخش آموزشی دارد، یک بخش پژوهشی که یک بند آن مقاله استنظام 

در کل  .آیداصال به حساب نمی .آي واقعا مینیمم محض استاسآن حداقل آي .در بخش اجرایی آن حداقل نبود .کندمی

صور کرد هیئت علمی که این عنوان را با خود می کشد در طول توان تآیا اصالً می .مدت ارتقا باید مثال سه مقاله بنویسد

از دانشگاه صحبت می کنیم نه از آموزشگاه! متوجه  .کنیممثالً پنج سال سه مقاله ننویسد؟ ما از صد مقاله که صحبت نمی

 هستید!

 مقاالت طرفداري کنید از اعتبار علمی آي طرفداري میاسبادامچی: امروز متوجه شدیم که پس وقتی شما از آي

آي گرایی دارد محتواي علم را هم تزریق اسگوییم ذیل آيآي ایراد دارد، میاسگوییم آيما که می .کنیدمی

آي در ده سال پیش اسگذاري ارتقا علمی بر پایه مقاالت آيسیاست .افتداینجا دارد یک مفاهمه اتفاق می .کندمی

گذاري انسانی اولویت این نیست که این وضعیت ولی االن با این همه سرمایه .که ما نظام ارتقا نداشتیم درست بود

همین اصالحی که شما در  .آیدرود و علم سر سفره مردم ایران نمیبازنگري شود؟ اینها همه دارد از دست ما می
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کلی از  .استو یا در همین آموزش خیلی چیزها هست که در این سیستم لحاظ نشده  .فرماییدنظام ارزیابی می

  .طورکلی پروژه علمی هم همین .شوندها دارند حذف میآدم

یعنی پژوهش بومی را دانشگاهیان  .کننداین حرف را مسخره می .اساتید این حرف را قبول ندارند .سازي بشوداین باید فرهنگ

متأسفانه فقط هشتاد درصد فقط  .ندهاي ما به معنی واقعی دانشگاهی هستده بیست درصد دانشگاهی .ما اصال قبول ندارند

  .معلوم است .دهندپز می زنند.هشتاد درصد دارند به علم ایران و ایران لطمه می .دهندپز عالم و دانشگاهی بودن می

 که شغلی هست و کاري هست و یک دکانی هست .کنندمهاجر: به چشم یک شغل به علم نگاه می.  

یم ولی هدپز می .طوري هستیمکنیم که اینوانمود می .گیریمما کارمان را جدي نمی .... .کردندکاش به دید شغل نگاه می

کنیم این کار را واقعا نمی ...بوسمولی دانشگاهی که علم خود را شغل بداند و جدي بگیرد، دستش را می .گیریمواقعا جدي نمی

مداران ما ولی مگر رفتارشناسی سیاست .معیوب است اشکه همه هاست،شناسی رفتار ما دانشگاهییک مسئله آسیب .ما

حتی بعد از بیست  .چیزمان کپی جاي دیگر بوده است ما همه .کل جامعه این بساط است .خوب است؟ آن هم معیوب است

فکرمان کپی است، نوع  .کنیمسال که دانشجویان دکتري استاد شدند، نسل دوم و سوم استاد شدند، هنوز داریم کپی می

  .شناسی کل رفتار دانشگاهیان استاین مسئله آسیب .تارمان کپی استرف

  این به این خاطر است که یک نگاه به تعبیري مقدس وجود دارد که فالنی چون دانشگاهی است، چون استاد

استاد دانشگاه ما هم  .جامعه ما یک همچین نگاهی به دانشگاه ما دارد .دانشگاه است باید باالي سرشان بگذارند

  .فقط حق دارد و تکلیف ندارد .کند که باید به جامعه جواب بدهدکند و احساس نمیدر همین جامعه زندگی می

توانیم حل کنیم که به استاد دانشگاه بگوییم کسی استاد دانشگاه خواهد ماند که به این مشکل را ما وقتی می

  .نامه بگذاریدن را در آیینای .وظایفش در برابر این مردم عمل کند

ما دانشگاهیان داریم از مفهوم سنتی علم که همراه تقدس هم هست، سوء استفاده  .من تحلیلم را از این حرف شما بگویم

ام و من خیلی مفصل گفته .کنیماستفاده میما از این سوء .این ذاتی علم مدرن نیست .کنیمکنیم و به علم مدرن وصل میمی

فخرفروشی کاذب  .کنیماستفاده میما داریم از این وضعیت اجتماعی سوء .اندگاهی هم به خود ما فحش داده .امنوشته

اینقدر از این چیزها در دانشگاه خودمان زیاد است! ولی این ربطی به مسئله مفهوم علم » من دانشمند دانشگاهی« .کنیممی

  .مدرن ندارد

 ر اختیار ما گذاشتیدبادامچی: خیلی ممنون از فرصتی که د. 
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 10گذاري پژوهشییاستس 10

 واقع امر این است که ما در معاونت  .با تشکر از حضرتعالی که وقت گرانقدر خود را در اختیار ما قرار دادید

» گذاري پژوهشسیاست«و » استاندارد سازي پژوهش«پژوهشی حوزه علمیه قم، دو گروه تازه تأسیس با عناوین 

گذاري در این فرصت خدمت حضرتعالی رسیدیم تا با توجه به تجربه و سابقه شما در قسمت سیاست .داریم

  .گذاري پژوهش بهره ببریمپژوهش از تجربیات و معلوماتتان در عرصه سیاست

بقه اي است، به این معنا که این مبحث در ایران خیلی کم سااي قدم گذاشتید که حیطۀ پیچیدهعرض کنم شما در حیطه

گردد، اما مباحث مطالعات پیشینه تحقیقات به دوران پهلوي اول برمی .اي در ایران ندارداست، یعنی بخش نظري آن پیشینه

چنانی نظري در حیطه پژوهش در ایران خیلی نوپا است و خیلی کم کار شده است و طبیعی است که در حوزه نیز کار آن

ال شروع کرد که پژوهش در حوزه به چه ئوتوان با این سورد محیط حوزه میدر م .در این زمینه صورت نپذیرفته باشد

معناست و تلقی حوزویان از پژوهش چیست؟ یعنی نقطه شروع باید از دیدگاه حوزویان نسبت به پژوهش و با تعریف 

ها ا معلوم و توافقهبنده متوجه هستم که تعریف هر چیزي به این آسانی نیست و پس از تعریف است که افق .پژوهش باشد

چون مثالً تلقی بنده به عنوان یک  .توافق بر سر تعریف نیز مهم است .توان به مراحل بعدي پرداختشود و میحاصل می

وقتی تعریف پژوهش مشخص شد و بر روي آن  .دانشگاهی از مقوله پژوهش با تلقی یک حوزوي شاید تفاوت داشته باشد

گفت باید چه کاري در این حیطه انجام شود و اصالً این کارها به چه معناست؟ مثالً  توافق حاصل شد در گام بعد توان

گذاري و نیازسنجی پژوهشی و مسائلی از این قبیل یعنی چه؟ پژوهش حوزوي چه فرقی با استاندارد سازي، سیاست

 گیرد، دارد؟ ها و مراکز تحقیقاتی انجام میهاي مدرن که در  دانشگاهپژوهش

 توان گفت که معموًال در مورد وضعیت پژوهش در حوزه می .یک سري پیچیدگی خاص خودش را دارد هاحوزه

برخی  .ها در مورد پژوهش حوزوي نیز متعدد استدیدگاه .مقوله پژوهش در داخل نظام آموزشی دیده شده است

 .نظري، امکان ندارداد و صاحببر این باورند که اقدام به پژوهش مثالً در عرصه فقه قبل از رسیدن به درجه اجته

دار هاي خرد عهدهتوان به پژوهش پرداخت و پژوهشبرخی دیگر معتقدند قبل از رسیدن به مرحله اجتهاد نیز می

اي اگر پژوهش را به معناي تولید دانش بدانیم، یقیناً دیدگاه اول صحیح خواهد بود؛ اما اگر پژوهش را به گونه .شد

البته در خصوص  .تر وجود خواهد داشتري تعریف کنیم، امکان پژوهش براي سطوح پاییندیگر و با مصادیق دیگ

اي مانند جامعه شناسی، چون غالب تجربی دارند، امکان پژوهش در این عرصه علوم حوزوي و علوم دینی بین رشته

ز وصول به مرحله اجتهاد اي همچون عرصه فقه، ما نیازمند اجتهاد هستیم و پژوهش قبل اوجود دارد؛ اما در عرصه
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آوري و اگر کسی بیاید و نظریات مختلف علماي اعصار مختلف در مورد یک مسئله را جمع .امکان پذیر نیست

 گردد یا این کار اسم دیگري دارد؟ بندي کند، آیا این کار در حوزه پژوهش تلقی میدسته

  .قهی، غالباً نظریه پردازي و تولید حکم مورد اهتمام استرسد چنین کاري پژوهش فقهی نباشد؛ چون در پژوهش فبه نظر می

البته این نگاه سنتی حوزه به پژوهش است، اما امروزه، خصوصاً از نظر معاونت پژوهش، تحقیقی مانند تحقیق مورد اشاره، 

پس در خود حوزه یک نگاه سنتی به پژوهش وجود دارد و یک نگاه امروزي و جدید که  .گیردعنوان پژوهش به خود می

  .تر استتر و گستردهدامنه آن نسبت به دیدگاه سنتی وسیع

 اي گذرد و هنوز ما تجربهگذاري پژوهش در معاونت پژوهش میدر طول شش ماهی که از شروع کار گروه سیاست

اولین بحث راجع  .ایم، قاعدتاً سئواالتی براي ما پیش آمده استتی که تاکنون داشتهبا مطالعا .در این رابطه نداریم

گاهی  .ما به یک تعریف واحد از سیاستگذاري دست پیدا نکردیم .گذاري، مربوط به تعریف آن استبه سیاست

یا تعریف واحد و سئوال این است که آ .آیدریزي و گاهی اوقات با شناخت مشکالت مترادف میاوقات با برنامه

 گذاري وجود دارد یا خیر؟ مشخصی از سیاست

گذاري شناخت به این معنا که نقطه شروع سیاست .گذاري استبله، البته آن مواردي که شما گفتید تنها بخشی از سیاست

آینده فرزند خود، اي، به طور مثال براي بخواهد براي مقولههر گاه انسان  .مشکل و مسئله است اما مترداف با آن نیست

ریزي سیاست گذاري کند، ابتدا باید نیازها و مشکالت آن را شناسائی کند؛ پس از آن است که براي رسیدن به هدف برنامه

گذاري مورد نیاز هست ولی مترادف آن مجموعه اطالعاتی است که در سیاست بنابراین شناخت نیاز بخشی از .شودمی

شود که اگر شما به یک کتاب جدي مدیریتی نگاه کنید، به اینها پرداخته می .مترادف نیستریزي هم نیست؛ حتی با برنامه

ریزي جایش کجاست؟ و چه سلسله مراتبی مثالً ویژن یا همان چشم انداز جایش کجاست؟ سیاست و راهبرد و برنامه

  د؟دارن

 موقعیت این دو را   .اند با هم خلط شدهریزي شبیه به هم بوده و غالباًدر خیلی از موارد سیاست گذاري و برنامه

 .براي ما بیان فرمایید

توان اعتماد و استناد کرد، حتی به ها و کتبی که در ایران هست نمییک نکته مهم این است که در اینگونه مباحث به نوشته

استنادها احتمال گمراهی زیاد  هاي خود من! چون در ایران ما همه در این کار و در این رشته متفنن هستیم و در ایننوشته

و در خارج  اینها تازه در سی سال اخیرواژگانی از این قبیل، اصطالحات و واژگان مهم مدیریتی هستند که بعضی از  .است

اي و این پس شما هم در کار خود از این متون ترجمه .ایماند و ما هنوز درست اینها را درك نکردهاز ایران شکل گرفته

اند و در جاي خود درست به کار برده تا جایی که ممکن است استفاده نکنید که اینها درست ترجمه نشده اصطالحات

و  .خواهید از این واژگان و اصطالحات استفاده کنید، باید به متون اصلی و زبان اصلی آن مراجعه کنیداگر می .اندنشده

راه دومی که  .این یک راه است .ریزدبناي تولیدي شما فرو می اي کار بکنید،متوجه باشید که اگر بر اساس متون ترجمه

   .یعنی اساتیدي که رشته تخصصی آنها همین است، استاد کار بلدي باشد .پیش پاي شما هست مراجعه به اساتید فن است
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 کنید؟گذاري را تعریف کنید چه تعریفی میاگر بخواهید در یک جمله سیاست 

خواهم خواهم بکنم، به این روش میگوئید که این کارها را میکنید و میچندین راه را تعیین می شما براي وصول به یک هدف،

ولی باید توجه داشت که این راهبرد  .مشی کلی براي رسیدن به یک هدف استدر واقع مثل یک خط .این کار را انجام دهم

  .آیدقع سیاست بعد از راهبرد میو در وا .چون بین راهبرد و سیاست تفاوت ظریفی وجود دارد .نیست

 ها نسبت به راهبرد یک جایگاه باالدستی دارد، آیا این درست است؟ رسد که سیاستبه نظر می 

کنند و بعد در  مدیریت راهبردي، راهبرد را در اول تعین می .نه راهبرد اول است و بعد سیاست و بعد هم راهکار است

ها و راهکارها، البته گاهی حتی بین سیاست .شودها راهکارها تعیین میبراي اجراي سیاستکنند و بعد ها را تعیین میسیاست

  .دهندهاي اجرایی را قرار میاندازند و قبل از راهکارها، برنامهاي میفاصله

 هاي اجرایی نیستند؟ هاي اجرایی همان سیاستآیا این برنامه 

برخی  .گویند سیاست اجراییهاي اجرایی مییعنی چی! برخی به همین برنامهدانم نه، سیاست اجرائی لغتی است که من نمی

گذاري داریم براي یک هدفی که تعیین کردیم و راهبرد نیز  برایش تعیین ما سیاست .گویند سیاست اجرایینیز به برنامه می

گویند اي میعده .این تعیین چشم انداز استخواهد کشور اول علمی منطقه باشد، می 1404مثالً اینکه ایران در سال  .ایمنموده

بلکه این  .این مورد حتی راهبرد نیز نیست .دستیابی به جایگاه اول منطقه سیاست ماست! در حالی که این درست نیست

  .چشم انداز است

 نطقه و تر شدن بحث مثال بزنم و شما بفرمائید که سیاست است یا راهبرد: مثالً ما در روابط مبنده براي روشن

 خوهایم تنش زدایی بکنیم، این تنش زدایی راهبرد است یا سیاست؟ المللی میبین

الملل به این هدف برسیم که خواهیم در روابط بینمثالً ما می .راهبرد یک مرحله باالتر از این است .این مورد سیاست است

در ادامه اقدامی که براي وصول به این راهبرد تدبیر  .شود راهبرداین می .توي منطقه کشورها را جذب خودمان بکنیم

راهبرد بلند مدت است مثالً ده  .زدایی هستیمیعنی ما براي جذب کشورهاي منطقه، نیازمند تنش .شود سیاست نام داردمی

ی سیاست ماست زداییعنی در شرایط فعلی تنش .هست مدت بوده و قابل تغییراما سیاست به این معنا کوتاه .ساله یا بیشتر

  .زایی باشیمو شاید مثالً در دوسال آینده و در آن شرایط نیازمند سیاست تنش

  اگر راهبرد به این معناست، پس باید ما اسم گروه خودمان را تعیین راهبرد بگذاریم؛ یعنی چیزي که در ذهن ما

مودید، ظاهراً تعیین راهبرد در اولویت گذاري قبل از راهبردگذاري است، اما با آنچه شما فربود این بود که سیاست

  .در این مورد بیشتر توضیح بفرمائید .قرار دارد

من االن متاسفانه اینجا نمونه کار ندارم، اما آن زمان که در وزارت علوم بودیم چند  سند تدوین کردیم براي پژوهش کشور، 

ما در آنجا این واژگان  .ایم که چیست و جایش کجاستهایم و گفتکه در آنجا به تفکیک همه اینها را به طور مفصل آورده

خواهیم این کار ) و براي هر کدام مثالی زدیم و اینکه چرا می...راهکار و  ایم  (راهبرد، سیاست،ه کار بردهعلمی مدیریتی را ب
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ه پیگیري بکنیم؟ شما مثالً ممکن مدتی نیز بود که اینها را چگوندراز ۀالبته یک برنام ...را بکنیم؟ چطور این کار را بکنیم و

یعنی یک سیاستی که براي هدف خاصی  .ها سال به سال عوض نشوداست راهکارها را سال به سال عوض کنید، اما سیاست

که اگر شما سطح  ...ما یک سري واژگان داریم، مثل چشم انداز، راهبرد و سیاست و .داریم، شاید سال به سال عوض شود

به این معنی که مثالً چیزي در یک سطح راهبرد بود، ولی در  .د، جاي اینها با هم عوض خواهد شدموضوع را عوض کنی

یعنی بستگی به موضوع دارد که چیست و سطح آن  .سطح جدید همان راهبرد سیاست تلقی شود و همچنین در دیگر موارد

رشد کند، خوب براي این امر کارهاي زیادي  چیست؟ با توجه به این نکته، مثالً هدف این است که ایران به لحاظ علمی

براي  .هاستمثالً یکی از راهبردهاي ما نوشتاري کردن نتایج پژوهش .شود اتخاذ کردراهبردهاي متفاوتی می .شود کردمی

یاست است این یک س .المللی نوشتن جایزه بدهیممثالً بیائیم به مقاله بین .کنیمهاي مختلفی اتخاذ میاین راهبرد ما سیاست

و با کسب اطالعاتی پیرامون آن، سال به سال با توجه به  کنیم،سیاست را طی مدتی پایش می بعد ما این .براي آن راهبرد

مثالً براي تشویق مقاالت که  .خود این سیاست چندین راهکار اجرایی خواهد داشت .کنیمشرایط، سیاستمان را عوض می

گیریم و پارامتر تأثیر هاي اطالعاتی که طی پایش به دست آمده، میهایمان را از فایلهداد آییممیسیاست ما بود، ما اول 

این فرمول همان راهکار اجرایی ماست که مثالً بر  .کنیمدرست می کنیم و یک فرمولتلفیق میگذاري را با این اطالعات 

     .اساس آن براي دستیابی به سیاست تشویق مقاالت، به فالن شخص چه مقدار و به چه طریقی پول بدهیم

 حاال اگر  یاست است،در بحث نوشتاري کردن پژوهش و تشویق مقاالت فرمودید اولی راهبرد است و دومی س

یم راهبرد و یافتد؟ یعنی اگر در مثال فوق ما به تشویق مقاالت بگووض کنیم، چه اتفاقی میعناوین اینها را با هم ع

 افتد؟ به نوشتاري کردن مقاالت بگوئیم، سیاست چه اتفاقی می

یعنی  .تواند فرایند معمول را به هم بزنداین تعریف عملیاتی شما، نمی .دهیداین یک تعربف عملیاتی است که شما انجام می

مثالً اگر شما جاي نان و خمیر را عوض و به آنچه خمیر  .مول این است که اول راهبرد اتخاذ شود و بعد سیاست بیایدمع

است عنوان نان اطالق کنید و به آنچه نان است، عنوان خمیر اطالق کنید، آیا در واقع هم این اتفاق می افتد و ماهیت آنها 

اگر هم شما جاي عناوین را عوض کنید، باز هم آن حقیقت اصلی  .گونه استاین اینجا نیز بحث .شود؟ مسلماً خیرعوض می

مراحلی که براي این فرایند  .کنیدریزي میتر که شما براي رسیدن به آن برنامهیعنی یک چیز کلی .به جاي خود باقی است

 اند از این قرار است: گفته

 
 

راهکارسیاستراهبردانداز چشم
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  گذاري در واقع به دنبال تعیین راهبرد هستیمبخش سیاستبا این حساب و براساس فرمایش حضرتعالی، ما در.  

  .بله همین طور است

 با این حساب یعنی ما  .براي مدیریت دانش و پژوهش و هر نوع مدیریتی، ابتدا باید یک چشم انداز داشته باشیم

 گذاري و تدوین نقشه جامع نخواهیم بود؟ قبل از داشتن چشم انداز، مجاز به ورود در عرصه سیاست

بله، ببینید مثال اگر در قسمت آموزش، حوزه به این نتیجه برسد که علوم مدرن به نحوي در علوم حوزوي جذب شود تا 

ست ولی براي اینکه این اتفاق در پنجاه سال آینده اتفاق بیفتد ما باید یک حوزه خودش را مدرن کند، این یک چشم انداز ا

  .دسته راهبرد داشته باشیم و براي هر راهبرد یک سیاست در نظر بگیریم

 کند یا گذاري براي یک مقولۀ انتزاعی مانند علم و پژوهش تفاوتی میگذاري براي سازمان با سیاستآیا سیاست

افزاري تفاوتی گذاري براي بخش نرمافزاري با سیاستگذاري براي بخش سختیاستخیر؟ به عبارت دیگر س

 کند یا خیر؟ می

اینجا ما سه سال پیش یک سیاست تنظیم کردیم که سال به سال یک  .بله قطعا؛ ببینید االن اینجا یک پژوهشکده نجوم است

هاي در طی این بحث .ولی اصل برنامه ده ساله است .کنیمیکنیم و آنها را تعدیل مگذاریم و در مورد آن بحث میسمینار می

اما هر سه چهار سال یک بار  .شودکند، ولی آن سیاست ما به این راحتی عوض نمیهاي ما تغییر فروانی میساالنه، برنامه

در  .ند علم و یا پژوهشولی ما یه مقوله انتزاعی داریم مان .اینجا یک سازمان است .شاید سیاست ما تعدیل و یا تغییر یابد

به این معنا آن   .شود، اما نحوه مدیریت این دو با هم متفاوت استهر دوي اینها مدیریت می .کنداینجا بحث خیلی فرق می

مثالً فرض کنید شما سر داستان راهبردهاي پژوهش در حوزه با مراجع به یک توافقی  .شودوقت بحث ما کامالً متفاوت می

آید از طرف دیگر شوراي عالی و مدیریت حوزه می .این را درك کرده و تبدیل به یک فرهنگ شده است همه هم .رسیدید

هایی که در همان سند نوشته گوید من حوزه را به عنوان یک نهاد و سازمان باید مدیریت کنم،  در جهت همان نکتهو می

کند که اینها هاي مدیریتی اتخاذ میاي مدیریتی و سیاستآید راهکارهاید) آن وقت میشده (که با مراجع به توافق رسیده

(یعنی غیر از آن چیزي که در توافق با مرجع به آن  .ریزي راهبردي شما هستهاي موجود در برنامهغیر از سیاست

  .گوید براي رسیدن به آن اهداف سند، من باید بیایم فالن کار را بکنم) مثالً فرض کنید می.ایدرسیده

 ها و راهکارها در سطوح مختلف نیست؟  جایی راهبردها و سیاستین فرموده شما، همان جابهآیا ا 

رسد که براي تحول در نهاد حوزه، باید نوع ها شاید از این جنس باشد، مثالً مدیریت حوزه به این نتیجه مینه، بعضی مقوله

ممکن  .باشد است است، در آن سند جزو راهکارهاوان سیممکن است شما بگوئید آنچه اینجا به عن .جذب طلبه را تغییر دهد

بنابراین این دو،یعنی مدیریت خود حوزه و  .جوري نشودور بشود، اما الزم نیست چون ممکن است اینط است که این

  .مدیریت علم و پژوهش در حوزه از هم متفاوتند اما در عین حال با هم مرتبط هستند
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 ؟ربط این دو در چیست 

در اول بحث گفته شد، اگر ما بخواهیم علوم مدرن را در حوزه جذب کنیم، خوب اولین بحث این است که ما این  همین که

ها و اینکه آیا در طلبه .را چطوري جذب کنیم؟ باید کسی این دروس مدرن را تدریس کند و کسانی نیز اینها را یاد بگیرند

که قبل از ورود در دروس تخصصی طالب دوسال باید علوم مدرن را تعلیم گذارد یا نه؟ مثالً بیاید و مصوب کنند ثیر میأت

انداز براي تحول حوزه در نظر بگیریم و بعد چگونگی پذیر است که یک چشماز آن طرف این مطلب در صورتی امکان .ببینند

افزاري اط این دو حوزه (بخش سختاالن اینجا ارتب .تحول در حوزه و این سیاست ها و راهبردها باید پا به پاي هم پیش بروند

   .افزاري) کامالً مشهود استو نرم

 شود؟گذاري تقسیم به خرد و کالن میآیا بحث سیاست 

به نظر . امبندي را ندیدهو منابع اصلی این نوع تقسیم ران متداول است، اما بنده در کتباین واژگان در بخش اداري ما در ای

هاي کالن و به سیاست گاهی به یک راهبرد می گویند سیاست .خلط مباحث و واژگان استمن این نوع مباحث ناشی از 

این یک بحث لغوي است و  .اینها همه مخلوط شده است می گویند سیاست خرد وشاید به راهکار بگویند سیاست خرد و

 .ناد کرداساسی ندارد مثل بحث الفاظ ؛ باید به آنچه در عرف علم مدیریت مرسوم است، است ۀریش

 ؟چند منبع موثق در این زمینه به ما معرفی نمائید 

هاي اسناد سازمان .همان مقاالت خودم را که عرض کردم مثل کتاب معماري علم در ایران و مقاالتی که براي شما می فرستم

استفاده کرد، اما به ترجمه  این اسناد را باید از زبان اصلی خودش گرفت و .المللی هم در این مورد در اینترنت زیاد استبین

ند تا بتوانند درست و اند و نه به این علم مسلطاتوان اعتماد کرد، چون اغلب مترجمین نه به زبان اصلی مسلطآنها نمی

  .صحیح معانی را برسانند

 گذاري مدل بومی و غیر بومی داریم؟ آیا ما در عرصه سیاست 

ممکن است سیاست بومی و غیر بومی داشته باشیم ولی  .بومی ندارد گذاري یک روش است و بومی و غیرنه، سیاست

ست و یک روش کاري است که انسان براي زندگی به آن نیازمند اهگذاري مال آدمسیاست .گذاري این طور نیستسیاست

هم متفاوت  هاي مختلف باگذاريهاي سیاستشاید سیاست .کننداست که براي رسیدن به اهداف خود از آن استفاده می

گذاري حوزه علمیه قم گذاري حوزه علمیه مشهد با سیاستمثالً شاید سیاست .کندگذاري تفاوتی نمیباشند، اما سیاست

گذاري روش است و روند آن چون سیاست .گذاريهاست نه در خود سیاستمتفاوت باشد، اما این تفاوت در سیاست

  .مشخص و یکی است

 یا فرایند؟گذاري یک روش است سیاست 

 .گذاري یک روش علمی براي مدیریت استسیاست
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 ثیر نگذاشته است؟ أتعیین روش ت در بحث مدل، آیا مثالً مبانی پوزیتیویستی در 

در پیاده کردن روش بله، ولی در خود روش نه؛ مثال فرض کنید، بگوئیم فلسفه یک روش تفکر است، ولی فلسفه به خودي 

شود بگوئیم فیلسوف پوزیتیویست باشد، یعنی اینجوري فکر بکند، و چیز دیگري را هم لی میخود که پوزیتیویستی نیست، و

اینجا هم این روش براي مدیریت یک روش است که مدتی دیگر ممکن است عوض  .این امکان دارد .قبول نداشته باشد

 .خالصه اینکه روش خنثی است .است اش بومیانداز و سیاست همهشود و بهتر شود و این بومی نیست، اما راهبرد و چشم

 انداز، سیاست،و اما راهبرد، چشم .قابل ارتقاء است اما مدل بومی و غیر بومی ندارد .گذاري نیز یک روش استسیاست

ام، برخالف هاي اخیر در مورد مفهوم علم مدرن نوشتهخنثی بودن روش، بحثی است بنده در سال .باید بومی باشد راهکار

بسیاري از بزرگان دارند که علم مدرن سکوالر است، این حرف خیلی بی معناست، اتفاقاً علم مدرن کامالً خنثی تصوري که 

تواند ن کامالً خنثی است و کاري به این کارها ندارد و اصالٌ نمیون خنثی نیست، اما بعد از نیوتوعلم قبل از نیوت .است

بینید، آنچه از مفاهیم و مبانی سکوالر می .لهی باشد، اما علم خیر، چنین نیستدانشمند و عالم شاید سکوالر یا ا .سکوالر باشد

  .مربوط به دانشمند است نه نفس علم

 گذاري از نظر تعریف تفاوتی دارند یا خیر؟ گذاري پژوهش با سیاستآیا سیاست 

آید، مثالً در کنار علم و ز دیگري میگذاري در همه جا به یک معنا است، منتهی وقتی در کنار چینه تفاوتی ندارد، سیاست

گذاري پژوهش، مثالً درباره عنوان سیاست .آید، باید با تعریف بخش دوم گزاره، به فهم مسئله پرداختفناوري یا پژوهش می

 .گذاري پژوهش همت بگماریمگذاري مشخص است، پژوهش را نیز باید تعریف کنیم و سپس به فهم سیاستتعریف سیاست

تعریفی که  .ایمد تعریف پژوهش گفتنی است که ما در ایران هنوز به تعریف دقیق و متقنی از پژوهش دست نیافتهدر مور

تواند ادعا کند فالن مقدار از بودجه ما در بشود در عرف اداري از آن استفاده کرد و به همین خاطر است که دولت نمی

در مورد تعریف نیز گفتنی است که منظور ما  .د نداردبخش پژوهش صرف شده است! چون تعریف مشخص از آن وجو

قسیمات مختلفی دارد پژوهش ت .شما در حیطه تعریف پژوهش محتاج تعریف عملیاتی هستید .یک تعریف عملیاتی است

پژوهش بنیادي نیز داراي اقسامی است مانند  .پژوهش کاربردي غیر از پژوهش بنیادي است .کاربردي مانند بنیادي،

  .آینداي که ارائه خواهیم داد، تمام این اقسام جزو پژوهش به حساب میبا تعریف عملیاتی .ي و تجربیراهبرد

 گذاري پژوهش را در یک جمله براي ما تعریف کنیدسیاست.  

شود، به شرطی که اول باید پژوهش را بشناسیم، چشم انداز و راهبرد آن را تعریف هر سیاستی که براي پژوهش اتخاذ می

 17مثالً آن زمان ما در وزارت علوم پژوهش را به  .گویندکرده باشیم، تا براي آن سیاست ؛ این را سیاست پژوهش می

بنابراین از دید من  .هاي بخصوصی اتخاذ کرده بودیممقوله تقسیم کرده بودیم و براي هر کدام از این مقوالت سیاست

شوند و تفاوت اینها در مقوله است هر دوي اینها سیاستگذاري نامیده می کند  وسیاست پژوهش با سیاست بازار تفاوتی نمی

  .اما ماهیتاً با هم تفاوتی ندارند .که یکی براي بازار است و دیگري براي مقوله پژوهش
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 انداز؟ تري هست که ما باید به آن بپردازیم مثالً چشمگذاري چیست؟ آیا مسئله مهمهدف و ضرورت سیاست 

پس اول باید چشم انداز داشته باشید، این هم  .در ضرورت آن شکی نیست .گذاري هستیداً نیازمند سیاستبله شما حتم

گذاري نکنیم؛ انداز به معانی اصطالحی آن را تعیین نکردیم، اقدام به سیاستولی به این معنا نیست، تا چشم .درست است

دهد، ببینید وقتی یک نهاد کاري انجام می  .تصریح شده باشد گاهی تصور ضمنی از چشم انداز کافی است، اما چه بهتر که

وقتی اول نیاز به تحول دارد، باید ابتدا چشم انداز تعین کند و راهبرد و سیاست؛ اینها همان عناصر مدیریت است، پس چون 

  .گذارياین هدف را داریم هم چشم انداز الزم است و هم سیاست

 ؟ انداز تعین شودگذاري نیست، پس باید اول چشمستمگر چشم انداز مقدمه اولیه سیا 

بله مثالً وقتی شما احساس کردید تحول نیاز اساسی است، این خودش شما را به سمت چشم انداز می برد و بعد راهکار 

دهیم، بعد یدر اینجا و در اول کار چشم انداز با وسعت زیاد الزم نیست، بلکه براي راه افتادن کاري انجام م .شودتعین می

انداز و سیاست انداز بزرگتري داشت و این طور نیست که چشماز مدتی که تا حدودي کاري انجام شد، حاال باید یک چشم

  .گوییم، این روش غلط استگذاري کنیم که به آن خطی میدر یک خط از یک به بعد شماره ...گذاري و راهبرد و 

 توانید ارائه بدهید؟ گذاري میسابقه مختصري از سیاست 

گرد و گذاري نمیهاي کشور بود که قبل از انقالب تشکیل شده بود اما سیاستدر حیطه پژوهش یک شوراي علمی پژوهش

  .گذاري به این معنا بعد از انقالب شروع شده استسیاست .دادهایی به افراد میفقط پژوهانه

 گذاري علم و پژوهش در کشور کجاست؟ستاالن نهاد سیا 

گذاري علم و پژوهش است که متأسفانه جلسات طبق قانون شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) مسئول سیاست

در دوران آقاي خاتمی یک  .البته هر از چند گاهی یک سري جلساتی دارند، اما مستمر پیگیر نیستند .شوداینها تشکیل نمی

البته  .یل شد که بنده نیز حضور داشتم و در دوران آقاي احمدي نژاد هم، هنوز در این مورد اقدامی نشده استجلسه تشک

هاي علت این امر هم عبرت از نگرفتن تجربه .االصول تعطیل استهاي آن جلساتی دارند، اما علیاالن برخی از کمیسیون

اي از دو دوره قبل، که اوائل انقالب تشکیل شده جدید هیچ تجربهبه عبارت دیگر در دوره  .هاي قبل استمفید از دوره

هاي آن دوران کارهاي فروانی انجام شد که اگر از تجربه 80تا  69از سال  .ها استفاده نشدبوده، کسب نشد و از آن تجربه

  .شد اما متاسفانه استفاده نشدشد خیلی خوب میاستفاده می

 ذیر است؟پدسترسی به منابع آنها امکان 

     .گذاري علمی هست که به آنجا منتقل شده استبله، مقدار زیادي در مرکز تحقیقات سیاست
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 خواهیم اي هستیم که میما یک مجموعه .دییاي دارید بفرماگذاري تکملهاگر در مورد روش یا فرایند سیاست

اي شروع کنیم گروه کارشناسی از چه نقطهبه عنوان  .دستی بدهیمهاي پژوهشی را براي اسناد باالپیشنهاد سیاست

 هاي پژوهشی حوزه دست پیدا کنیم؟ اي برسیم تا به سند پیشنهادي سیاستو به چه نقطه

ببینید  .هاي متقن را در حوزه استفاده کنید و پخش کنیدکنم اگر بتوانید، متون اصلی با زبان اصلی و یا ترجمهمن توصیه می

سازي براي این پیشنهاد من فرهنگ .با این کار به افراد آموزش خواهید داد .کنندینه فکر میکه دیگران چطور در این زم

توان استناد کرد چون در هاي باالدستی نظام، نمیدر مورد اسناد موجود در کشور و در برخی سازمان .مسئله در حوزه است

براي فرهنگ سازي این مقوله شما نیازمند  .آنها خیلی کم به این سلسله مراتب مدیریتی و واژگان مدیریتی توجه شده است

نیز براساس آن آموزش دهید تا این فکر در حوزه نهادینه  متون اصلی هستید که باید به آنها مراجعه کنید و دیگران را

  .شود

 هاي بعدي که ما باید برداریم، چیست؟ به نظر شما قدم 

باید  .توانم اظهار نظري بکنمام، نمیببینید چون من با فضاي حوزه و مشکالت آن آشنا نیستم و برخورد چندانی هم نداشته

اما  .و مشکالت حوزه آشنایی داشته باشد و با توجه به اینها به اظهار نظر بپردازد کسی در این مورد حرف بزند که با فضا

هایی در این سازي نیاز مند این هستید که مقالهشما براي فرهنگ .دهم شاید به درد شما بخوردپیشنهاداتی کلی ارائه می

اند، مقاله بفرستند، همایش برگزار کار کردهمورد در مجالت حوزه چاپ کنید، فراخوان بزیند تا کسانی که در این مورد 

نویسد و خوب ها را ببینید که چه کسی خوب میکند تا واکنشاین کار به شما کمک می .کنید و کارهایی از این دست

 .اي استفهمد، این کار کار خیلی پیچیدهمی

 گذاري داشته باشیم؟ توانیم براي سال آینده یک سند سیاستبه نظر شما ما می 

شود نه در حوزه و نه بیرون حوزه؛ چون در دانشگاه که به حساب براي این کار خیلی زود است، چون جدي گرفته نمی

ه که  تازه این کار دارد انجام گیرند تا چه رسد به حوزکنند و جدي نمیاند باز هم مسخره میخودشان این همه کار کرده

پیشنهاد من این است که در مورد همین چیستی و ضرورت سندهاي از این دست نیز بحث کنید و مقدمات بحث  .شودمی

   .عمومی بر سر آن را آماده کنید تا دیگران بیایند حرف بزنند و کار بکنند

 نادي را در این مورد تنظیم شده است؟ جنابعالی که در وزارت علوم تشریف داشتید، اس ةآیا در دور 

بله، اسنادي در این مورد تا مدتی قبل در وبگاه وزارت علوم موجود بود، و االن اگر در وبگاه نباشد هم در اسناد بایگانی شده 

تهیه  ما براي تک تک اینها سند .توانید از آنها استفاده کنیددر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور موجود است و شما می

  .ایمکردیم و در مورد آنها سیاست تعیین کرده
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 بینید؟با شناختی که نسبت به حوزه دارید وضعیت سیاست پژوهش را در حوزه با دیدگاه خودتان چطور می 

هاي مناطق دیگر جهان اسالم مقایسه کنیم، خیلی وضع خوبی هاي خودمان را با حوزهاگر حوزه .در این مورد دو دیدگاه دارم

ببینید من چند سال  .ولی اگر مقایسه کنیم با آنچه که بالقوه امکان دارد خلی عقب هستیم .ارد و اصالً قابل مقایسه نیستد

کنید در شما فکر می .کندگوري که جزو واتیکان است و مسیونر و مبلغ تربیت میپیش رفتم بازدید واتیکان دانشگاه گري

هاي مختلف عنوان مجله مختلف در رشته 1800مطالعه مبلغین گذاشته بودند؟! فقط کتابخانه این مرکز چند تا مجله براي 

اگر ما حوزه  .گوئیم واتیکان عقب استتازه ما می .شان ببینند و مطالعه کنند و اطالع داشته باشندگذاشته بودند تا مبلغین

وزه نسبت به اینها عقب است اما نسبت به ح .خودمان را با آن مقایسه کنیم، به عقب ماندگی حوزه خود پی خواهیم برد

  .براي رسیدن به نقطه و جایگاه اصیل و حقیقی خویش هنوز راه زیاد دارد .حوزهاهی منطقه جهان اسالم، نه پیشرفته است

  سئوال آخر اینکه: ما االن چندتا طرح  داریم به نام نقشه جامع راه تولید دانش دینی، ونقشه دانش علمی حوزه و

 شان با هم چگونه است؟  امع پژوهش؛ این سه مورد نسبتنقشه ج

  .یکی آن نقشه جامع علمی که انجام شود دو مورد دیگر در بطن آن هست

  تدوین نقشه جامع جزو وظایف معاونت پژوهش است یا خیر؟ 

البته بحث سر این است که  .ها معاونت پژوهش خواهد بودنقشه جامع علمی از جنس پژوهش است و طبیعتا جزو مأموریت

  .هایی مربوط به کسان دیگري باشد، اما مدیریت آن با حوزه استمدیریت آن با معاونت است و شاید در بخش

 ؟ اول کدام یک باید تدوین آید نسبت به نقشه جامع علمیآیا نقشه جامع پژوهش یک نقشه خرد به حساب می

 شود؟

شما اول باید نقشه جامع علمی را تدوین کنید و بعد به نقشه  .د پژوهش معنی نداردتا وقتی علم دینی و حوزوي تعریف نشو

   .جامع پژوهش بپردازید
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  11پذیر است؟ها امکانآیا توسعۀ علمی بدون توسعۀ انجمن 11

 چکیده
اجتماعی علم نوین، و فیزیک به عنوان یک پایۀ اساسی آن، به شدّت با جامعه پیوند خورده است و تبدیل به یک پدیدة 

در این پدیدة اجتماعی، اجتماع  .پیچیده شده است، که این یکی از وجوه ممیزة علم نوین با علم به معناي پیشانیوتونی است

از مجموعۀ  .علمی و گفتمان علمی دو مفهوم کلیدي هستند که بود یا نبود آن عالمت حضور علم در یک جامعه است

هایی دارد که توان به عنوان جامعۀ علمی صحبت کرد، اما احتماع علمی ویژگیمیشکل افراد یا نهادهاي علمی همواره بی

پیشگان ایران در دهد که ظاهراً اجتماع فیزیکشناختی در ایران نشان میتحقیقات جامعه .وجود یا عدم آن بدیهی نیست

هایی که اجتماع آنها در نقشهاي علمی است که فعال بودن یکی از مظاهر اجتماع علمی انجمن .گیري استشرف شکل

ها به هنگامی که جامعۀ علمی به نقش انجمن .گذارد عالمت ظهور اجتماع علمی در رشته مرتبط استعلمی به آنها وامی

توانند براي انجمن بکنند، و پرسند چه میآن می يشوند، و اعضاها خودکفا میعنوان مظهر اجتماع علمی واقف شود انجمن

شنویم بیانگر آگاه نبودن تواند بکند! این واقعیت که ما در ایران سئوال دوم را زیاد میانجمن چه براي آنها مینه اینکه 

 .جامعۀ علمی ما به مفهوم علم مدرن و به نقش اجتماع علمی در رشد علم در کشور است

 .نوز از توسعۀ پایدار علمی فاصله داریمتوجهی به این مفهوم علم نوین و نقش اجتماع علمی در آن  بیانگر آن است که هبی

ها را به عهده پیشهدهی به دانشدر نبود اجتماع علمی نهادهاي دیگر اجتماعی، از جمله سیاسی و اقتصادي نقش اعتبار

جامعۀ علمی ایران الزم است به این مهم توجه کند، در نقش خود در  .که در ایران این چنین است همان گونه گیرند،می

بدیل خود را در توسعۀ علمی هاي علمی را تقویت کند تا در این جهت فعال شوند و نقش بیاي مدرن تأمل کند، و انجمندنی

  .ها قابل تصور نیستتوسعۀ علمی بدون حضور فعال انجمن .کشور بازي کنند

ة طبیعی انسان است و یا استعداد آیا سبب این ترقی و ثروت و قدرت و تفوق اهل اروپا بر اهل آسیا از چه حاصل شده؟ از قو

تر از اهل آسیا و تر و مستعدتر و کارکنملکی آنان؟ از هیچ کدام، زیرا که به حکم طبیعت، خلق هیچ مملکت باهوش

پس با وجود این امتیاز و  .بخصوص از اهل ایران نیست و همچنین خاك هیچ نقطۀ دنیا حاصلحیزتر از ملک مشرق نیست

مانده و محتاج آنها باشیم؟ ما ساکنین قطعۀ آسیا چرا باید در هر چیز از مردمان فرنگستان عقبتفوق شخصی و ملکی، 

شود، نبوده و انگیز که بالفعل در اروپا مشاهده میموافق تصدیق و عقاید حکما و علماي فرنگ، سبب این ترقیات حیرت

خالصه، اگر بخواهیم  .تسهیل مراودات تجارتی کل عالم آهن و کشتی آتشی براينیست مگر از انکشاف قوة بخار و اختراع راه

امتیازات طبیعی ممالک آسیا و بخصوص ایران را نسبت به ممالک دیگر بسنجیم، اسباب طول کالم خواهد شد، زیرا که 
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شان منکر هیچ یک از تفوقات طبیعی و فطري اهل مشرق زمین نسبت ارباب فراست و بصیرت به مقتضاي عدالت فطري

 12.هل اروپا نخواهد شدبه ا

 درآمد
که تجار ایرانی عالوه بر نقره به عنوان کاالي اساسی مورد نیاز کشور، تلسکوپ نیز به عنوان ابزار در دوران صفویه، هنگامی

و نماد علم نوین در حال تولد به ایران آوردند، هیچ فرهیختۀ ایرانی تصور نمی کرد همراه این ابزار مفاهیمی در ذهن بشر 

ولد شده است که این ابزار به ظاهر ساده ثمرة آن است! به آن ابزار هم توجه نکردند، چه رسد به مبانی مفهومی آن؛ چه مت

رسد به اینکه متوجه بشویم در دوران خاموشی خرد در کشورمان، خرد انسانی در بخش دیگري از جهان به شدت روشن 

ودش با طبیعت تعریف جدیدي به دست داده است، و اینکه نظام شده، بشر از روش تفکر سنتی بریده، و براي نسبت خ

توان براحتی این خاموشی خرد و غفلت از تحوالت بشري را می .گیري استمفهومی جدیدي براي خرد انسانی در شرف شکل

الئی نام در سبک کالسیک حکومت داري صفوي، یا فلسفۀ سیاسی آن دوران که تاریخ نگاران ما از آن به عنوان دوران ط

خواجه و غالم به عنوان خدمتگزار، در حالی که تمام فرزندان پسر شاه به دستور  3000برند، مشاهد کرد: حرمسرایی با می

دهد از فلسفۀ وي کور شدند، حتی تعدادي از دختران و زنان شاه نیز! این واقعیت نمادي است شاخص که تصوري به ما می

اکنون که از آن دوران نزدیک به چهارصد  .تبط است با خرد رایج آن دوران در کشور مااي که مرسیاسی آن دوران، فلسفه

گذرد، نکند هنوز هم تنها توجه گذرد، و بیش از صد سال است که از آشنایی ما با ساختارهاي آموزشی نوین میسال می

توجهیم! نکند هنوز ابزار بر آن مبتنی است بی اندکی به ابزارها، مانند تلسکوپ در دربار صفویه، داریم و به مفاهیمی که این

کند! ابداع ابزار یک چیز است، ما را از کشورهاي صنعتی جدا می »انکشاف قوة بخار«کنیم تنها السلطنه خیال میمانند کاشف

، به مرحلۀ ما شاید هنوز در مرحلۀ دیدن و شاید هم در مرحلۀ توجه هستیم .یک چیز، و ساختن آن هم چیز دیگر آنهادیدن 

ایم ، اما قطعاً از مرحلۀ ابداع بسیار دوریم؛ و علت عمده این است که به مفاهیم بنیادي، و گسستی ساختن شاید نزدیک شده

ها درك علم، به مفهوم کلی و مدرن آن، فارغ از این دغدغه .توجهیمکه این مفاهیم در ذهن بشر نوین ایجاد کرده است، بی

 .نیست

 و ارکان آنمفهوم نوین علم 

دو مفهوم اجتماع علمی و گفتمان علمی از ارکان  .]1[ علم در دوران جدید به یک فرایند اجتماعی پیچیده تبدیل شده است

کنند که دانشمندان در اهل علم مدرن، دانشگران، شاید به نظر برسد شبیه به همان کاري را می .این پدیدة اجتماعی است

دهد تر به رفتار دانشگران، و ارتباط آنها با نهادهاي علمی نشان میدند، اما نگاهی عمیقکرهشتصد یا هزار سال پیش می

تو به درعالوه بر این دو مفهوم، ساز و کار علم نوین در جوامع بشري نهادهایی تو .هایی بنیادي به وجود آمده استتفاوت

 .)زیر صادي کشورها تعیین کننده است (نموداروجود آورده است که گردش کار میان آنها در تولید علم و رشد اقت
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ها بسیار از یک فعالیت یکی از این نهادها یا افراد دانشگر به عنوان رمز موفقیت کشورها یا فرهنگ یتوجه به مصداق

به عالوه، فراموش نکنیم این نگاشت علم و فناوري که در نمودار منعکس شده است نتیجۀ تحوالت و  .لوحانه استساده

بررسی تحلیلی از وضعیت علمی، به منظور پیشنهادي  سالۀ کشورهایی است با فرهنگی متفاوت با ما؛ و در هریایی چندپو

ها و فرایند تحولی که منجر به این ساختارها نهادي، باید به ریشه گذاري در داخل کشور، عالوه بر این ساختاربراي سیاست

هاي علم و فناوري اخیراً در ایران نیز شروع شده است، اما از توجه به نگاشتبحث پیرامون این نوع  .شده است توجه کرد

 .گونه نهادها هنوز هم غافلیمریشه ها و فرایند تحول این

هاي علمی هستند که هم گردد، انجمنمیمیالدي بر 19و  18هاي علم، که ریشۀ آنها به قرن ترین سازمانیکی از بنیادي

توجه داشته باشیم که در غیاب اجتماع  .هم در ایجاد اجتماع علمی و پویایی آن کننده دارند وعییندر گفتمان علمی نقشی ت

 . علمی رشد علم به مفهوم مدرن آن قابل تصور نیست

 
 ,Loet Leydesdorffعلم و گردش کار میان آنها؛ به نقل از اي از یک نگاشت نهادهاي مؤثر در تولید نمودار: نمونه

Caroline Wagner. ها یا نهادها را در نقشۀ تا تداعی کند نبود این نوع ارتباط هاي سئوال از نویسنده استعالمت

 .علمی کشور ما
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 مفهوم اجتماع علمی
 .به تفصیل بررسی شده است ]2شناسی علم و نیز در رهیافت علم اقتصاد به پدیدة علم [مفهوم اجتماع علمی در جامعه

ما در ایران جامعۀ دانشگاهی یا جامعۀ فیزیکدانان داریم، اما به  .سازدیی یک اجتماع علمی نمیمجموعۀ دانشگران به تنها

یکی از مظاهر نبود اجتماع علمی در ایران این  . ]3ایم [رسد هنوز اجتماع علمی و اجتماع فیزیکدانان به وجود نیاوردهنظر می

المللی محتاجیم: هنگامی خود را، یا کار علمی خود را، معتبر لمی بیناست که ما معموالً براي کسب اعتبار علمی به اجتماع ع

قطاران ما در کشورهاي صنعتی پیشرفته به آن اعتبار بدهند؛ گرچه گاهی دلخوشیم به اعتباري که دانیم که گروه هممی

المللی به همین اعتبار سیاسی دهند، و در نبود اعتبار از اجتماع علمی بینهاي سیاسی کشورمان به ما متخصصان میبخش

کنند، یا دیگر نهادهاي ها برگزار میهاي علمی ما، چه آنها که انجمنبه همین علت هم هست که هنوز همایش .کنیماکتفا می

زدن کار علمی دانشگران؛ همین طور هنوز مجالت علمی ما نقش محوري در علمی ما، محملی نشده است براي محک

هنوز ما مرجعی براي تعریف اخالق  .اندبه عهده نگرفته تی و در معرض قراردادن این نتایجتحقیقازدن نتایج کار محک

نامه در ایم؛ هنوز از تعداد قابل توجهی پایانعلمی، و نیز براي تعیین انحراف از یک عرف اخالق علمی به وجود نیاورده

هاي مثال اینکه حتی دانشگاه .هاي داخلی و خارجی استنامهایانمقطعهاي گوناگون دفاع می شود که کپی، یا تقریباً کپی، از پ

پژوهشی ما، از جمله دانشگاه شریف، در تابستان تعطیل می شود بیانگر غالب بودن فرهنگ آموزشگري و آموزشگاهی بر 

نقصهاي ناشی از سیاهۀ این رفتارهاي خارج از عرف بین الملل یا  .فرهنگ دانشگاهی و دانشگري در سپهر علم ایران است

وجود این سوء رفتارها در شرایط کشورما و در مقطعی از توسعۀ علمی که ما  .نبود اجتماع علمی، را می توان گسترش داد

کننده این است که نهادهاي علمی ما، و دانشگران ما، به این رفتارهاي نابخردانه توجه ایم طبیعی است؛ نگرانقرار گرفته

 .کنندمی کنند، یا کم توجهینمی

 هاي علمی در ایجاد اجتماع و گفتمان علم نقش انجمن

ها است؛ علم کنندة روابط انسانکننده و تسهیلهاي بشري که تعریفاجتماع علمی نمودي است شبیه به مدنیت در جامعه

ق گفتمان علمی مدرن با ابعاد بسیار گستردة آن اجتماع علمی را از مجموعۀ دانشگران به وجود آورده است و از طری

هاي علمی ابداع کرده است؛ از این حیث اجتماع علمی بسته عمل زنی و پذیرش نتایج و روشاي براي محکهاي ویژهروش

از طرف دیگر ارتباط  .کندکند: صحت نتایج علمی و اعتبار دانشگران را خودش بدون دخالت از بیرون اجتماع تعیین میمی

هایش، و نیز به منظور کسب اعتبار انسانی و مالی از بشري را به منظور سودمندي فعالیتمیان دانشگران و بقیۀ جامعۀ 

ها مسئولیت به همین مناسبت انجمن .اندها نمود سازمانی این اجتماع علمیدر این میان انجمن .جامعۀ بشري برقرار می کند

 .و وظایف سنگینی به عهده دارند

ها و نقش پر رنگ آنها در جامعه اسماً صاحب انجمنهاي علمی است، با پدیدة انجمنایران، گرچه حدود شصت سال است که 

اي داري در بافتار اجتماع علمی بلوغ مدنی پیشرفتهانجمن .و نیز وظایف انجمن ها مرتبط با اجتماع علمی آگاهانه آشنا نیست

تگی خود آگاه باشیم و با جزئیات به جوانب آن ما الزم است به این ناپخ .طلبد که ایران هنوز به آن حد نرسیده استمی

هاي بدون داشتن انجمن .ها گویاي پختگی و قدرت موضعی ما استهاي خود نباشیم؛ بیان ضعفنگران بیان ضعف .بپردازیم
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ها، انجمن ها، یا رؤسا و دبیرانایم اعضاي هیئت مدیرة انجمنکم ندیده .توان تصور کردعلمی بالغ و پویا توسعۀ علمی را نمی

 .هاي انجمن و حتی تعطیلی بالفعل آن نیستندرا که دلخوش به همراه کشیدن لقب خود هستند، و نگران کاهش فعالیت

ها که عضویت در هیئت مدیره یا ریاست انجمن بتواند دائمی باشد حکایت از این عدم آگاهی از نقش اصرار بسیاري انجمن

هاي شاهنشاهی؛ رفتاري که در مفهوم گرایانۀ دورانایت از رسوخ رفتار منسوخ اقتدارها در اجتماع علمی دارد، و حکانجمن

 .مدرن اجتماع علمی جایی ندارد

 گیرينتیجه

هاي علمی قصدم در این گفتار کوتاه توجه دادن به مفاهیم علم مدرن، اجتماع علمی، و گفتمان علمی است؛ و نیز اینکه انجمن

به  .بدیل داردعلمی و رونق دادن به گفتمان علمی و نیز ارتباط اجتماع علمی با جامعه نقشی بیدر ایجاد و تحکیم اجتماع 

ها و رشد مدنی آن کشور را براي ها باید این گونه نگاه کرد! همۀ ما باید کوشش کنیم با قدرت بخشیدن به انجمنانجمن

 .توسعۀ پایدار علمی آماده کنیم
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 13مفهوم علم و توسعه  12

 بخش نخست
اهمیت این خاطره از این جهت است که با  .گویمخودم می اي از دوران گذشتهکه صحبتم را شروع کنم، خاطرهقبل از این

خواهم به حوزه بزرگم که مجتهد محل بود گفتم میبه پدر .دبیرستان بودم .بود 1340سال .موضوع بحث امروز مرتبط است

ایشان گفتند خیلی خوب است ولی بهتر است اول دیپلم بگیرید بعد  .هاي حوزويشروع کرده بودم به مطالعۀ کتاب .بروم

تابستان آن سال در بازار بین الحرمین  .گرفتم 1344خود را سال  دیپلم .من هم به حرف او گوش کردم .[به حوزه بروید]

یک روز ظهر به مسجد شاه،  .صاحب صرافی انسان بسیار متدینی بود که خدا رحمتش کند .کردمدر یک صرافی کار می

عالقه  آن زمان .خواهم بروم خارج از کشور درس بخوانممنتظر نماز نشسته بودیم؛ به او گفتم می .(مسجد امام فعلی) رفتیم

دو ماه بعد، بعد  .خواهد براي درس خواندن به خارج برود، بهترین جا نجف استکسی که می م داشتم. به من گفتبه نجو

هم دکتراي خود را  51بزرگم کرده بود، در وین بودم و دانشجوي نجوم دانشگاه وین در اتریش! سالکه پدر اياز استخاره

  .که انقالب شد به ایران برگشتم و تا االن ایران هستم 58سال  .دماز آن دانشگاه گرفتم و در همان دانشگاه استخدام ش

    ؛اما موضوع بحث من

خواهم بگویم ناشی از این دوران چهل پنجاه سال تجربۀ دانشگاهی من است؛ به خصوص تجربۀ بعد از سال چیزي که می 

جمهور، همچون رئیس جمهور، معاون رئیسو چند سالی که در مقام معاونت پژوهشی وزارت علوم بودم و با افرادي 1380

شیله پیلۀ مسئوالن بیانگر عمق بی أثیرگذار ملی که شاهدش بودم وهاي ترویدادها و فرایند .وزیر و دیگر کسان مرتبط بودم

 .ودداد باعث شد تا  تصورات من دربارة مفهوم علم در ذهن ما ایرانیان کامالً عوض شترین سطح را نشان میر عالیدکشور 

از نوع دیگري است و تغییر کرده  85هاي من از سال هاي مرا دیده باشید، خواهید دید که مضمون نوشتهیعنی اگر کتاب

و آن این بود که ما در ایران از علم چه منظوري  -که البته بعداً متوجه شدم -شدم قبل از آن یک چیز را متوجه نمی .است

ز علم چه نتایجی به بار آورده است؟ در اینجا مایلم خیلی صریح حرفم را بزنم و داریم؟ چه تصوري داریم؟ این تصور ا

من به این حرفم خیلی اعتقاد دارم شاید بد باشد ولی اعتقاد دارم یعنی  .شوم بشان بدهید حرفم غلط استخیلی خوشحال می

  .کردمگونه فکر نمیاین 84ي هاکنم که قبل از سالباز هم تکرار می .آورم ادلۀ تاریخی استاي که میادله

 .مریکا چاپ شداانجمن فیزیک  ۀام در مجلمنتشر شد که به فرصت مطالعاتی رفته بودم و مقاله 85من سال  ۀاولین نوشت 

به این معنی که در ایران، ما چه استنباطی داریم و این  .خواهم صحبت کنممی» علم«واژه  ةبنابراین دقت بفرمایید که دربار

تاریخی که هشتصد سالِ گذشتۀ ما را شکل  .است -خصوص بعد از قرن ششم هجريه ب–اط ما چقدر وابسته به تاریخ استنب

خصوص به دوران قبل از اسالم، و دوران چند قرن اول هجري بعد از اسالم که بسیار هم هبه گذشتۀ آن، ب داده است،

شود؟ پس من سراغ چه اتفاقی افتاد که ما همچین تصوراتی از علم داریم و کجا مانع رشد ما می .متفاوت است ربط دارد

                                                           
 .1391متن سخنرانی در مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، دي  13
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شود و این چیزي شنویم چه چیزي در ذهن ما تداعی میرا در فارسی می» علم«روم تا ببینم که وقتی لفظ می» علم«مفهوم 

ته گویند؛ منظورم دنیاي صنعتی پیشرفنیا به آن علم میشود چه ارتباطی به آن چیزي دارد که در دکه در ذهن ما تداعی می

ن، ارتباط خود را با طبیعت به وسال اخیرِ خود، عمدتاً بعد از گالیله و نیوتچهارصد پانصد و بشر پیشرو امروزي است که در

من عمداً لغاتی را که خیلی  .فهمیمعلم، یک علم دینی سنتی را می ةما مسلمانان و ایرانیان اما از واژ .نوع دیگري تعریف کرد

گویم علوم دینی یا علم دینی سنتی که دقیقاً گویم علوم نقلی در مقابل علوم عقلی، عمداً مینمی .برمفنّی نیستند به کار می

ها رود به سمت چیزي که در حوزهگویم علم، ذهن ایرانی میوقتی که می .آن چیزي را تداعی کند که منظور من است

خواهم یک مسئل معنا شناختی را مطرح کنم، و پرهیز کنم از افتادن در چاه ویل مفهوم در واقع من می .ودشتدریس می

 ! ايسازي کالمی نظامیه

شوند معادل به فارسی موفق می scien��s اند، کدامشان بهنگام ترجمۀ لغت دانم از بین همکارانی که اینجا نشستهنمی

شویم انگار را ترجمه کنیم، اول انتخابمان دانشمند است؛ اما بال ثاصله متوجه می ��scienواهیم خما وقتی می .مناسبی بیابند

کند و مشغول ساله باشد که در یک مرکز علمی کار می 25یا  24ممکن است یک جوان  ��Scienمعادل مناسبی نیست! 

 .توانیم بگوییمعالم هم نمی .ا یک شخصیتی دیگر استولی در ایران دانشمند براي م .معناي امروزي آن استکاري علمی به 

 .رودعلمیه می درصد به سمت حوزه 90را به فارسی ترجمه کنیم و بگوییم علما، ذهن ما  scien��sخصوصاً اگر بخواهیم 

در ذهن ما  ��scienرا معادل دانشمند یا عالم می گیریم آن مفهوم  ��scienیعنی به لحاظ معناشناختی هنگامی که لغت 

همیشه مشکل داشتم  .کردممن چون هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب ترجمه می .شودفارسی زبان مسلمان تداعی نمی

 .کنماستفاده می ��scienبخاطر این شاید حدود یک دهه است که از واژة دانشگر در مقابل  .و هنوز هم مشکل هست

تر تداعی را خیلی راحت scien��sش دانش است مثل مسگر و آهنگر و پژوهشگر، مفهوم اعنوان کسی که حرفهدانشگر، به

  .رومگویم و بعد سراغ معناشناسی قضیه میاي میچند کلمه ��scienخود لغت  ابتدا درباره .کندمی

، وول نامی 1850هاي دهۀاولین کسی که این کلمه را به کار برد، در سال .کِی ابداع شد ��scienدقیقاً معلوم است واژه 

ها! بعد از سخنرانی او شنوندگان  ��scien که این تعبیر را به کار برد: ما  کرد،بود که در جلسۀ رویال سوسایتی سخنرانی می

فیلسوف علوم «نامیده می شوند اصطالح   scien��sآن زمان براي گروهی که امروزه  .به شدت به ایشان اعتراض کردند

دهندة اشتغال فارسی است که نشان» گر«مثل   ”�i“پسوند ایست .رایج بود؛ مثل ابن سینا و نیوتون و بسیاري دیگر» طبیعی

ممکن است ما یک شأن دیگري براي سایر علما  .گویند آهنگر، مسگر، و دانشگرمثل این که مردم می .به یک حرفه است

اما به این هدف و نیاز جامعۀ  ��Scien .توانیم بگوییم از جنس مسگر و آهنگر هستندبراي حوزه و علما نمی .باشیم قائل

گویید امروزه به قدري این لغت معمول شده است که وقتی به کسی می .بشري ابداع و از فیلسوف علوم طبیعی منترع شد

scien��sبه کسی که اولین بار این لغت را به کار برد به  1850کند، ولی در سال یشود بلکه افتخار هم م، ناراحت نمی

جامعۀ ما که در این فرایند مشارکت نداشته است از درك این تحوالت مفهولی به دور است و هنوز  .شدت اعتراض شد

ز متوجه نیستیم چون هنو .مضمون صحبت امروز من همین نکته  است .همان مفهوم منسوخ شده در اذهان ما رایج است

scien��  چیست و فرایند تحول مفهومی در ما رخ نداده است، هنوزscien��  را با عالِم که در ذهن تاریخی ما نقش بسته
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گیریم؛ در صورتی که مفاهیم مدرن دیگري نیز به تبع این تحول ابداع شده است و تصویر دیگري از طبیعت و یکی می

  .است بت به آن به وجود آمدهجامعه و نگرش انسان مدرن نس

یکی دیگر علوم سنتی  .شود علوم دینی است؛ یعنی علوم دینی سنتیپس یک مفهوم علم که در ذهن ما ایرانیان تداعی می

هاي سوم مربوط به قرن دان اسالمی در دوران طالیی اسالمبزرگترین دانشمن .است که اوج آن حدود قرن ششم هجري بود

کردند که واژة علم ابن سینا، فارابی، ابوریحان بیرونی، زکریا رازي و دیگران آن نوع کاري را می .تا ششم هجري هستند

  .اکنون در ما فارسی زبانان تداعی می کند  و با علم مدرن تفاوت دارد

است و من به آن دانش  »فرایند علم مدرن یک برش زمانی از«کند که مفهوم سومی نیز واژة عام در ذهن ما تداعی می 

بنابراین برش زمانی آن،  .چیز مقطوعی نیست .علم در دوران مدرن یک فرایند است .گویم که تمایزي ایجاد کرده باشممی

نامیم و من به جهت تمایز از علم شود، این را ما در ایران به اشتباه علم میها نوشته میمحصول آن مثل چیزي که در کتاب

در ایران  .ها که از جنس معرفت است اما تمام آن نیستام؛ یعنی مجموعه اي از دانستهرا پیشنهاد دادهمدرن لغت دانش 

دهیم و از دانشجو انتظار داریم طوري این کتاب از روي کتاب درس می .دانیمها این را علم میدر بهترین حالت در دانشگاه

حتی در دانشگاه شریف،  .شده است 25/19ات نمره ره بدهیم و بگوییم مثالًرا یاد بگیرد که با دو رقم اعشار بتوانیم به آن نم

دهیم، اولین چیزي که دانشجو در صورتی که وقتی در سال اول دانشگاه درس می .حتی در دانشکده فیزیک این چنین است

بگیریم اگر دماي تهران را  به طور مثال فرض .در فصل اول کتاب فیزیک باید یاد بگیرد مفهوم اعداد یا ارقام بامعناست

چون تهران از  .معنا باشدهم شاید بی 4معناست حتی آن بی 22درجه است این  22/4سازمان هواشناسی اعالم کند امروز 

 22/4معنی است که هواي تهران را بنابراین بی .درجه ممکن است اختالف دما داشته باشد 10تا  5شمال تا جنوب آن 

دهیم؛ اما خودمان آخر ترم با دو رقم اعشار نمره می .دهیماین مسائل را ما به دانشجو یاد می .م کنیمدرجه سانتیگراد اعال

خواهیم نخبگان را در ایران هنگامی هم که می .کنیم و الی آخرمعنا؛ معدلش را هم با دو عدد اعشار اعالم میعددي بی

خوب این قواعد ما است! این ابلهانه نیست؟ در صورتی که  .کنیممی معرفی کنیم آنها را با دو رقم اعشار از یکدیگر متمایز

ها است سال .گویمشویم؛ این را من صراحتاً میمعناست و این تناقض را معموالً متوجه نمیدهیم که اینها بیخود ما درس می

معنا را دهیم؟ چرا این کار بیام بگویم که چرا ما دو رقم اعشاري نمره میفیزیک دانشگاه شریف سعی کرده ةدر دانشکد

کنیم؟ ولی موفق نشدم؛ فشار فرهنگی ناشی از تاریخ دهیم؟ چرا این تناقض را از سال اول وارد زندگی دانشجو میانجام می

گیریم در صورتی که این طور تر است! این عالمت این است که ما نوشته مکتوب را، دانش را، با علم یکی میبسیار قوي

این شد سه مفهوم رایج  .پس این هم  یک مفهوم دیگري از علم است .گوییمنی برش زمانی از فرایندها را علم مییع .نیست

  .اي است غریبه ایمما هنوز با چهارمین مفهوم علم که در دنیا رایج است و فرایند بسیار پیچیده .از واژة علم در ایران

رسند که در رات بنیادي در فرایندي پیچیده طی چند دهه به این اجماع میفیزیک دانان ذ .مثالی بزنم براي تقریب به ذهن

براي آزمودن این  .باشد بسیار قبل از اینکه ذرات بنیادي آفریده شونداي به نام هیگز باید به وجود آمده ابتداي عالم ذره

شوند براي کشورهاي اروپایی پیشقدم میاي از مجموعه .اي کالننظریۀ فیزیکدانان احتیاج به شتابگر بزرگی است با هزینه

تنها براي  1391گذاري در حد ده میلیارد یورو، یعنی حدود بیست برابر بودجۀ تحقیقاتی کل کشور ایران در سال سرمایه
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هایی براي تحقیقات بنیادي یک پروژة بنیادي و نه کاربردي یا صنعتی! براي ما در ایران قابل تصور نیست که چنین بودجه

گیري کشور و شاید هم در شطوح عموم دانیم در سطوح عالی تصمیمینه شود و آن را تریینی و هدر دادن امکانات میهز

کنند؟ بگذار آنها این کار را انجام دهند، بعد اگر کار خوبی بود گوییم یعنی چه که این همه پول را هزینه میمردم! می

دهیم که این دانش، که آن جا که تبدیل به دانش شد آن وقت ما تشخیص مییعنی آن .پذیریمپذیریم و اگر بد بود نمیمی

شویم چطور یعنی متوجه نمی .گوییم بدگوییم خوب، بد باشد میباشد می خوب .گیریم خوب یا بد استرا با علم اشتباه می

ریزي را  ست کنند که یک ذرهکنند، یک آزمایشگاه دریک عده در کشورهاي اروپایی، در حد ده میلیارد یورو هزینه می

دوستان شاید یادشان باشد آزمایش مشابهی در امریکا بود که در دهه هشتاد ریگان  .هاي دیگر مثل اینکشف کنند و نمونه

من دقیق یادم هست سناي امریکا حدود هشتصد میلیون دالر بودجه فقط  .رئیس جمهور وقت امریکا آن را تعطیل کرد

 .شویمها نمیگیريخوب ببینید ما اینجا توي ایران متوجۀ ابعاد و فرایند این نوع تصمیم .براي تعطیلی این پروژه تصویب کرد

تعطیل کنند هشتصد میلیون دالر  یک پروژه را خواستند .گذاریمکنیم و بودجه هم نمیاي را تعطیل میبه راحتی پروژه

خود ما هم چه  .ها زیاد هستاز این مثال .تصویب کردند براي جلوگیري از آن فرایندي که قرار بوده به علم تبدیل شود

چطور یک عده به اسم  .کنددر خارج درس خوانده باشیم و چه در ایران هنوز متوجه نیستیم این فرایند چگونه کار می

scien��s کشد و بعد وقتی گذاري کند، و این مراحل طول میتوانند دولت را متقاعد کنند که روي این پروژه سرمایهمی

گذاري شد چطور آن پروژه محقق می شود: چطور براي یک پروژه از یک کافر از یک ملحدیا یک موحد دعوت که سرمایه

ر بودن او را در پروژه در نظر بگیرند؛ با کارخانجات سراسر ثؤشخصی او نگاه نکنند و فقط م به همکاري کنند و به اعتقادات

هاي نیروي انسانی و دانشگاهی و مدیریت مجموعه یی از کشور ها ومراکز تحقیقاتی دنیا حتی ایران قرارداد ببندند، بر رقابت

این یک  .شوددانش جدید تولید  شود و سرانجامها تحلیل آید، دادهبرسد؛ داده بیرون فائق آیند تا باالخره پروژه به ثمر 

کنیم و این را این را در ایران درك نمی .کشیدفرایند پیچیده است که در مورد خاص ذرة هیگز نزدیک به پنجاه سال طول 

 .ها چه برسد در سطح دولت و مردمدانیم حتی در دانشگاهعلم نمی

هیچ کدام از ما  .کنیمفقط سه مفهوم قبلی را درك می زنیم ولی از دید منما همیشه از علم و خوب بودن علم حرف می

خواهم مصداق یا به جهت کوتاهی زمان و به منظور روشن شدن این چهار مفهوم می .گیریممفهوم چهارم را در نظر نمی

عد از انقالب به عنوان شاهد عینی، الاقل در این سی سال ب .مفهوم علم سنتی را بگویم دیق تمایز میان مفهوم نوین علم ومصا

  .امکه به ایران آمدم، و بر مبناي تجربه در فضاي علمی ایران وارد مصادیق این مسئله شده

واضح است که ما در علوم سنتی خود قداست  .از مورد اول شروع کنم: وجود تقدس در علم سنتی و نبود آن در علم نوین

انیشتین اصال مقدس نیست، فاینمن مقدس  .س مقدس نیستکداریم، قدسیت داریم، تقدس داریم، ولی در علم نوین هیچ

احترام  .اي باشند، کار مهمی هم انجام داده باشندها ممکن است دانشمندان بسیار برجستهاین .نیست، داوکینز مقدس نیست

ن داریم یران االولی ما در ا .کشدبه آنها در اجتماع علمی به معنی این نیست که دیگر کسی کار علمی آنها را به نقد نمی

وزة فعالیت بشر همانند علوم حدهیم انگار این سازي را به حوزة علم مدرن به شکل بسیار مبتذل ادامه میاین کار مقدس

نه به علماي حوزه، که آنها راهشان جداست بلکه علماي دانشگاهی، دانشمندان و دانشگرهاي  -دینی و معرفت دینی است؛ 

را من خودم دیدم که دارم  »خوش آمدید ...به آرامگاه مقدسِ «تابلو نوشتۀ  .کنندولید میدانشگاهی هم افراد مقدس ت
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 .هاي نوشتاري از هر مشربی و آموزش و پرورش ما توجه کنیدگویم؛ به مقدس کردن حسابی توسط رسانۀ ملی و رسانهمی

به خاطر آن مفهوم  .کنندد چرا این کار را میها بگوییکنید به رسانهشما اصالً جرأت نمی .این براي ما خیلی عادي است

کسی که قرار است نماینده علم نوین باشد قداست  .گمارندسنتی که در ذهنشان است مقدس کردن دانشگران را بدیهی می

ه دهد کبار در کشور ما روي میسفأکنیم و آن وقت این رویدادهاي فرهنگی خیلی تاینها را با هم مخلوط می .داردبرنمی

  .کندمقابلۀ با آن به شدت سخت است و براي انسان مزاحمت ایجاد می

ما از علم که مخلوطی از سه مفهوم  در تصور در علوم دینی سنتی، و .حق بودن استمورد دیگر، درست بودن در مقابل بر

درست بودن را همان بر حق بودن  .دانیمپنداریم آن را بر حق هم میعلمی را درست می اياول است، هنگامی که گزاره

در صورتی که در الگوي علمی نوین دنیا  .حق است و هر چیز غیر از این باشد حق نیست ۀگیریم انگار که این یک مسئلمی

نه  کند، یعنی اجماع بر سر آن باشد، ییدأپنداریم که اجتماع علمی آن را تاي را درست میگزاره .همچین چیزي نداریم

اي از دانشگران در خصوص مجموعه .کند و نه فلسفه و نه اعتقاد، بلکه یک قرارداد در اجتماع علمیتعیین می منطق آن را

شود که کنند، در گفتمانی مشارکت می کنند و دست آخر در یک فرایند پیچیده اجماعی حاصل میموضوعی صحبت می

گویند که انگار یک منطقی پشت این است، علم می فهبرخالف آنچه که فالس .ندارد »حق«چیست و این ربطی به  »درست«

این  .البته یک منطقی وجود دارد، ولی منطق اجماع در اجتماع علمی است نه نوع دیگري .در علم نوین این گونه نیست

در این  .مشکل، فهم علم نوین و به تبع آن دنیاي نوین است .کژفهمی باعث خیلی از مشکالت ما در توسعه کشور است

به فرد بودن تحوالت تاریخی ما و رکودي که بعد از  کژفهمی مفهوم علم و آموزش آن ناپیوسته بودن تاریخ ما و منحصر

 .قش اساسی داردنقرن ششم در جهان اسالم از جمله ایران اتفاق افتاده 

جا خواهم اینولی تصویري که می .تاریخ علم در ایران، از دوران ساسانیان تا امروز مملو از اتفاقات مهم و تاثیر گذار است

بگذارید از گسستی صحبت کنم  .قبال آمده، یک مقدار تغییر یافته است 1427نشان بدهم نسبت به آنچه در کتاب ایران 

یک مدرسه پزشکی  .ي جندي شاپور استیکی دوران قبل از اسالم که مظهر آن مدرسه .امکه در چند مورد از آن نام برده

خواهم وارد جزئیات تاریخی آن شوم؛ ولی به جنبه گسست علمی من نمی .شود وسیعتر بوده استهی گفته میبوده، منتهی گا

جندي شاپور در قرن دوم هجري به عنوان یک مدرسۀ عالی  .هاي اعتقادي در آن نگاه کنیدو فرهنگی ونیز به قید و شرط

ش به بغداد اکند؛ یعنی سنّتلحکمه و بیمارستان تأسیس میاو در بغداد دارا .رودشود و رئیس آن به بغداد میتعطیل می

 شود کهمؤسساتی تأسیس می مجموعهدر دوران اسالمی یک  .شودفقط پزشکی! هیچ چیز دیگري منتقل نمی .شودمنتقل می

  .عموماً بعد از قرن ششم هجري است

این تجربیات مبتنی بعد از آن،  .این دوره استهجري که طغرل بغداد را گرفت مبدا مناسب تاریخی براي شروع  456سال 

امروزه اگر از افتخارات  .شودمی مدارس نظامیه با تحدید خرد شروع ةشود و دوربر خردگرایی آزادمنشانه تماماً تعطیل می

ذر انحطاط بوده و با ظهور سلجوقیان ب نکنیم فراموش نکنیم که این دوره طالیی قبل از سلجوقیاي اسالمی صحبت میدوره

شد و نوع ها با مذاهبی که تدریس میدر نظامیه .جاي همان دوره بگذاریمپا خبر از این تاریخ کاشته شده است نکند بی

این رسماً در بسیاري  .شان محدود شده بود به آنچه که فقه نیاز داردتفکر به غیر از مسائل دینی ةآموزشی که داشتند، اجاز
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جا تدریس در مورد  فلسفه، پزشکی، حتی ریاضی و نجوم فقط تا حّدي که فقه نیاز داشت، ناز کتب ثبت شده است که آ

، یعنی محدود این .طور استما هم همین است در هر جاي ایران و نجف هم همین علمیه اصوالً در حوزه .شداجازه داده می

دودیت براي ابوریحان وجود نداشت، براي فارابی وجود این مح .کردن تفکّر، که در دوران قبل از سلجوقیان کامالً آزاد بود

بعد از آن گسست اول که جندي شاپور تعطیل  .شوداز اینجا گسست دوم شروع می .بعد از آن به وجود آمد .نداشت

  .شود، و تا دوران قاجار اوضاع به همین منوال استمی

هیچ چیز دیگري که ما به  .ما ۀشود به حوزه هاي علمیقل میشود و این سنتی است که منتها شروع میافول علمی از نظامیه

هاي نوین که در اواخر دوران فالحت و بقیه مدرسه ۀمثالً مدرس .گوییم به دوران قبل از ما وصل نیستآن آموزش عالی می

 .وسسات اروپاییدر دانشگاه تهران ادغام شدند، همگی نهادهایی بودند کپی از م اند بعد از مشروطهدهقاجار تأسیس ش

نهادهایی تاسیس  .این، آن گسست واقعی است که ما باید به آن توجه کنیم .هیچکدام به سنت قبل از ما وصل نیست

ها توسط از خارج بودند. گاهی تقریرات آن بینید معلمانی که آمدند همهاند مثل دارالفنون، آن را هم که نگاه کنید میشده

معلمان دارالفنون، معلمان درجه سه  .این تقریرات به فارسی بود، گاهی به زبان فرانسه یا آلمانی بود .شدها نوشته میایرانی

مثالً  .ما تدریس کنند هیچکدام از دانشمندان مهم آن دوران نیامدند در دارالفنون .یا چهار بودند و درجه یک و دو نبودند

تقریرات  .کردهاي ایرانی در دارالفنون تدریس میاستعدادترین بچهه بافیزیک آن را  یک افسر توپخانه امپراطوري اتریش، ب

هایی یا دهد چه غلطمطالعه این کتاب نشان می .او در کتانی به نام فیزیک نمساوي را انجمن فیزیک ایران چاپ کرده است

اها هم کم و بیش مثل همان بوده بقیه ج .هایی به با استعدادترین جوانان ما  از طریق آموزش منتقل شده استچه آشفتگی

 .است

ارتباط بوده است و ثانیاً با مدرسان درجه سوم و ما بی ۀبنابراین، آنچه که در این دوران شروع شده اوالً با سنّت گذشت

یعنی ما هیچ فکري هم نداریم، هیچ سندي هم نداریم  .چهارم شروع شده، نه با بهترین مدرسان و بهترین دانشمندان دنیا

سند تاسیس دارالفنون در کتاب مخبرالسلطنه را نگاه  .ها به کار رفته استسیسأنشان بدهد چه تدبیر و خردي در این ت هک

کنید، سند دانشگاه تهران را نگاه کنید در کتاب یادگار عمر عیسی صدیق، سند دانشگاه پهلوي شیراز را نگاه کنید، سند 

ها بکند خبري سیسأبار است؛ در هیچ کدام تفکري که حکایت از تامل در این تسفاساسنامه دانشگاه شریف را نگاه کنید، تأ

 نیست! 

تلگراف فرستاده که ما دیگر پول  -که در برلین بوده-دارالفنون داستانش این است که ناصرالدین شاه به مخبرالسلطنه 

هاي دولت را تربیت بچه .هاي ما را تربیت کنندنداریم تا مهندس معدن از خارج بیاوریم؛ کسانی را بفرستید که بیایند بچه

رود و در خصوص اش بوده، میشود که مخبراالسلطنه به مغازه الکتریکی زیمنس که کنار خانهگونه شروع میو این .کنند

فرستند و سپس تاسیس شود و چند مهندس به ایران میکند و بعد روابط شروع میفرستاندن مهندس به ایران صحبت می

بروید خاطرات عیسی صدیق را بخوانید که در مورد چگونگی تأسیس دانشگاه  .ارالفنون دانشگاه تهران هم شبیه همین استد

کنیم و تلگرافی را که تیمور تاش به او اي بوده است؛ ولی وقتی طرح را نگاه میآدم بسیار تحصیل کرده .تهران نوشته است

هاي اروپایی که در کنیم با دانشگاهوقتی مقایسه می .چ عمقی در کار نبوده استبینیم که هیکنیم، میزده است بررسی می
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ها ولی در ایران فکري پشت تأسیس این مدارس و دانشگاه .کنیماند، این انقالب را کامالً حس میقرن نوزدهم تأسیس شده

هیچ فکري  -در جریان تأسیس آن هستم دقیقاً -دانشگاه تربیت مدرس  .نبوده و بعد از انقالب هم همین وضعیت حاکم است

توانیم بفهمیم: دانشگاه تربیت مدرس! پول نداشتند که مدرس از خارج اصالً از روي اسم آن می .پشت آن نبوده است

مکتبی نبودند؛ گفتند یک جایی باشد که مدرس مکتبی تربیت کند؛ مکتبی باشد و  یبیاورند؛ مدرسان کنونی به حد کاف

توان داشت! سیس چه انتظاري از آن میأتأسیس این دانشگاه چه ربطی به علم دارد؟ و پس از ت .بدهد ها را درسکتاب

بازده  تواندکنید واضح می شود که چرا این مراکز نمیخوب به تفکر و بینش پنهان پشت سر انگیزة این مراکز نگاه می

چون هر چه باشد این تاریخ ماست و از تاریخ هم باید  کنممن این موضوع را از این جهت مطرح می .مطلوبی داشته باشند

بعید است بتوانیم بگوییم دوران مغول  .گذرمن بوده است، از آن میها تا االاین گسستگی که از زمان نظامیه .عبرت بگیریم

میرزا ارتباط نوعی ولی از دوران عباس  .شوممن خیلی وارد آن دوران نمی .سلجوقیان اصالً ارتباطی با غرب نبود ةیا دور

دانستیم خبري می .امهایم مطرح کردهگونه که در نوشتهشویم، آنمی »بهت«شود و ما وارد دوران دیگر با غرب برقرار می

، که اروپا را با ما نامهحیرتهایی داریم از آن دوران به نام (ما کتاب .زده شدیمفهمیم؛ حیرتدر دنیا هست که ما نمی

کنیم از انفعال دورانی است که شروع می 57) دوران پهلوي تا انقالب .این لغت را هم من از آنجا گرفتم .کنندمقایسه می

یک مقدار  .ها، و تأسیس نهادهاي مدنی دیگرها، فرهنگستاندانشگاه .ها انجام دهیمماندگیبدر آییم و کاري در مقابل عقب

  .مییخواهیم بیرون بیاا دیگر از قعر تاریخ میي قبل از اسالم، که بگوییم مهم افتخار به گذشته

نه به این معنی که از هر جهت آگاه شدیم، بلکه چون متوجه عمق  .دانمدوران آگاهی را دوران بعد از انقالب اسالمی می

واهیم دوران آگاهی در ایران شروع شده و اگر این هفتصد سال را بخ .یمیافتادگی خود شدیم و سعی کردیم بیرون بیاعقب

نقل قولی را از کتاب ایران  .بینید، در چند دوره این اتفاق افتاده استها گسست میاین دوره ۀبندي کنیم، در همتقسیم

عصر غزالی است، اوایل سلجوقیان و در دوران از یک اروپایی که هم .این نقل قول خیلی گویا است .خواهم نقل کنممی 1427

من «گوید:گوید؟ میشود؛ دوران محدود کردن تفکر در ایران! او چه میه انحطاط ما شروع میها بوده است، دورانی کنظامیه

 .آموختم که عقل را راهنماي خودم قرار دهم ها) و از اسالم. به خصوص آندلسیها است(منظور مسلمان از استادان عربم

این حرف کسی است که  .»ردن داشته باشیدحال آنکه شما به آن خرسندید که زنجیر اسیري یک مرجع اخالقی را به گ

که عقل را باید مرجع قرار دهیم و از (این. دهندخواهند اسم ببرند به او ارجاع میوقتی از دوران تاریخ روشنفکري می

دیگر، هاي ) همان هنگام که غزالی و خیلی.چیزي که با غزالی و تاسیس نظامیه ها در ایران از بین رفت .مسلمانان یاد بگیریم

ها عقل را محدود کردند؛ آن زمان و با شروع نظامیه -کنیمها افتخار میو اآلن ما به آن -ابن سینا و دیگران را کافر نامیدند 

در اروپا تحوالتی شروع شد به اقتباس از خردگرایی اسالمی و همزمان با شروع خردگریزي در کشورهاي اسالمی از جمله 

 ایران!

کتاب روزبهان اصفهانی در زنم که واقعاً گویا است از ي میائل تاریخی دیگري بشوم ولی مثال دیگرفرصت نیست وارد مس 

پس «گوید: آنجا می .است سلوك الملوكاسم کتابش  .ها و اوایل صفوي که همزمان با عصر گالیله استقویونلواواخر آق

بنابراین  .اند اشتغال ضروري نیستداخل علوم خود ساختهثابت شد که تعلم علوم فلسفی، سواي آنچه علماي شریعت آن را 

از نتایج این طرز  »به درس و تعلّم آن مشغول گردد. شیخ االسالم واقف باشد که از تعلّم آن منع کنند و اصالً نگذارد کسی
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سازیم، صدرا می ةشکددرست است که ما االن پژوه .کندبینیم مالصدرا را از اصفهان تبعید میتفکر همان صفویه است که می

 .هاستشد! خوب، این، سیصد سال بعد از شروع نظامیهمالصدرا هم در آن دوران تحمل نمی .کنیمولی مالصدرا تبعید می

ها ها ما فراوان داریم و متأسفانه این روزها در وزارت علوم و آموزش و پرورش شاهد تکرار این نوع گزارهاز این گزاره

خواهم بگیرم، این است اي که در آخر مینتیجه .کنیمتاریخی مهم است که بدانیم داریم چه کاري می این از لحاظ .هستیم

هاي به اصطالح رشد تفکر و تعقل و از طرف دیگر خفیف این حرکت .ها را با نقل قول قبلی مقایسه کنیمکه همین گزاره

آن در چه وضعیتی  ۀبینیم که در نتیجآن هستیم و میکردن آن به لحاظ تاریخی، منجر به اتفاقاتی شده که همه شاهد 

این نتیجه ناشی از همین دوران هفتصد یا هشتصد ساله بعد از سلجوقیان است؛ . اندباري کشورهاي اسالمی قرار گرفتهخفت

 پس در افتخار به آن الزم است تامل بیشتري بکنیم! 

ها طوري با تحوالت اجتماعی ین مفهوم علم بعد از تأسیس نظامیها .آیمحاال من دوباره به سراغ مفهوم علم و مدرسه می

هاي آموزش علوم دینی از مفهوم علوم غیر دینی و علم مدرن به سختی شود که تفکیک علوم دینی و روشعجین می

تثناء، تأکید هاي خود بدون اسخیلی واضح است؛ ما از تأسیس همان مدارس تا همین اآلن در تمام دانشگاه .پذیر استامکان

ما  ۀهم .یاد گرفتن این گونه تعریف شده است که کتاب را بخوانیم و تکالیف آن را تحویل دهیم .را بر مفروضات گذاشتیم

علوم دینی است که مبناي تأسیس شده حتی نهادهاي  کنیم و این ناشی از آن نوع تفکر آموزش درداریم این کار را می

هاست که وضع ها به بعد و تأسیس مدرسهکنم که از دوران نظامیهمن دوباره تأکید می .آموزشی نوین در ایران شده است

ها ما در تمام دانشگاه ۀهم .آموزش داد ايکنیم که علم نوین را باید به همان روش نظامیههنوز فکر می .شودگونه میاین

م که این روش هیچ ارتباطی با علم نوین و نقش کنیم، بدون اینکه متوجه قبح آن شویم و درك کنیداریم این کار را می

 این روشِ آموزش علم مدرن نیست! .خالقیت در آن ندارد

ها و قبل از سلجوقیان توجه داریم کنیم به دوران قبل از نظامیهیادمان باشد هنگامی که از دوران طالیی اسالم صحبت می 

بعد از آن شروع دوران خفّت ما است که ما مسلمانان را به که مربوط است به دوران قبل از قرن پنجم و ششم هجري؛  

پس از دویست سال آشنایی با غرب هنوز مقهور آنهایی و چه بالهایی بر سر یک میلیارد مسلمان که  این روز انداخته که

 ی شد و دیگري تبعید!کنیم؛ در حالی که یکی کافر تلقکنیم، به مالصدرا افتخار مین به ابن سینا افتخار مینمی آید! ما اال

ام دهد با کباب خوردهاي؟ جواب میپرسند زعفران خوردهاز کسی می« این مضمون شعري از مولوي و شاعري دیگرکه 

گیریم! پیاز را با زعفران! هیچ رئیس شنویم اما با چیز دیگري اشتباه میرا می» علم«مصداق این وضعیت ماست که »  بسیار

ولی آنجا که قرار است  .گویند علم چیز خوبی استهمه می .انقالب، که بگوید علم چیز بدي است جمهوري نداشتیم بعد از

بینند که کتابخانه براي دانشگاه درست گویند نه! علم را در حدي مینشینند و میعلم به معنی درست اتفاق بیفتد عقب  می

 کنند؛ به جاي زعفران پیاز در ذهنشان است! 

اي مثل آن را در ایران پیاده المللی شرکت کنند یا یک پروژهبینند که بیایند در یک پروژه کالن بینعلم را در این نمی 

باالخره  -ها به ما حمله کردند، چیزي داشته باشیمبینیم که یک موشکی بسازیم که وقتی عراقیعلم را در این حد می .کنند

ولی اینکه چه طور یک موشک  -فهمیمر خطر است؛ باید موشک بسازیم، این را میهموطنان ما در خطر هستند؛ کشور د
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ها چگونه شد که ساخته شد از هیچ شود، چطور شد مثًال در جنگ جهانی دوم بمب اتمی ساخته شد، این موشکساخته می

 .رویمول نداریم؛ دنبالش نمیهایی را مجال تحقق داد؟ این را دیگر قبو با یک تخیل؟ این فرهنگ چه بود که چنین تخیل

دانیم که و نمی .سازیمکنیم و میاگر ساختند و چیز خوبی بود، ما هم کپی می .گوییم بگذاریم آنها این کار را انجام دهندمی

ري شوند و سرمایه گذااي در فرایند خلق این ایده متقاعد مییک عده .شوداي خلق مییک ایده .افتداي اتفاق مییک  مسئله

پذیریم و اصالً حاضر نیستیم اصالً این فرایند را نمی .کنند که از این فرایند، حاال یک موشکی ممکن است به وجود بیایدمی

ها برود و پاي صحبت بعضی از این همکاران ما هاي دانشگاهمطمئنم اگر کسی به برخی از آزمایشگاه .گذاري کنیمسرمایه

د باید زار زار گریه کند که آیا این واقعاً کشور ما است که یک کسی توانایی خلق کردن دارد که این دیدگاه را دارند بنشین

طلبد! فقط در طول کند؟ از او کسی خالقیت نمیتواند انجام دهد و هیچ کسی و هیچ نهادي کمکی نمیولی هیچ کاري نمی

 .کنیمما داریم این کار را می .اش را کنار بگذاردقهماه چند روز برود سرکالس به دانشجو درس دهد و نمره دهد و تمام عال

جاهایی که یک مقدار اختالف با این وضعیت می بینید به  .کنیمهاي بعد از اسالم داریم این کار را میدر تمام دانشگاه

ه ابتدا به ساکن مان بوده است که باالخره مجبور شدیم، و نخصوص بعد از انقالب، به خاطر نیازهاي جنگ و نیازهاي دفاعی

  .بلکه به لحاظ تاکید بر اهمیت نوآوري و تکریم خالقیت!

شاید هم از بخش دفاعی  .منظورم در بخش سیاست و بخش فرهنگ است .امید من این است که در ایران تحولی اتفاق بیفتد

ها بفهمند؛ این امید که دانشگاه فهمد و مجبور است راه حلی پیداکند؛ وکشور شروع شود که پیش از هرنهادي این نیاز را می

در بخش  .شودهیچ جاي دیگري این تشخیص داده نمی .آنها در مقامی هستند که باید بدانند خالقیت چه نقش کلیدي دارد

در بخش سیاسی و دولتی هم تشخیص داده  .کنیمشود که ما متأسفانه خیلی بر آن تأکید میفرهنگی اصالً تشخیص داده نمی

شود، چون مجبور هستند توان داشت، احتماالً از طریق بخش دفاعی روشن میوتور این امیدي که به رشد ایران میم .شودنمی

من خودم یکی از اولین کسانی بودم که داخل اولین زیر دریایی ساخت ایران  .سازیمببینید ما زیردریایی می .شوندوارد عمل 

 .بینیمهاي آن را  میو چه اتفاق افتاد؟ اآلن انواع  نمونه .ب انداخته نشده بودهنوز به آ .دهه هفتاد بود و لذت بردم .رفتم

  .سازندهایی که کشورهاي صنعتی میولی هنوز خیلی فاصله داریم با آن نمونه

یم ما چه بخواهیم و چه نخواه .دهدخواهم بیان کنم، این است که تاریخ ما، ساختار ذهنی ما را شکل میاي که اینجا مینکته

 .ایم؛ تاریخ ما ساخته استمفاهیم خاصی در ذهن ما وجود دارد که این مفاهیم را ما نساخته .کنیمیک جور خاص فکر می

بخشی از این تاریخ، قبل از اسالم است؛ بخشی بعد از اسالم، بخشی مربوط به دوران آخر آل بویه و شروع سلجوقیان است 

گذارد ما این ساختار ذهن ماست که ساخته شده و نمی .طور تا پهلوي ادامه داردمینو بخشی بعد از سلجوقیان و مغول و  ه

شود، بلکه فرایندي ایست اجتماعی که از  به راحتی درك کنیم که واژة علم نه آن چیزي است که در ذهن ما تداعی می

کنند؛ اینکه چطور ساختار ذهنی آدم شناسان این را خیلی خوب تشریح میروان .گالیله و نیوتن در اروپا شروع شده است

بیند! این را در روانشناسی با عنوان مثلث کانیتسا مطرح کند میشود چیزهایی که وجود ندارد را  ببیند، خیال باعث می

تا نشان کند او اولین بار مثلثی را رسم می .کنند؛ کانیتسا  استاد علوم تربیتی و روانشناسی بود در دانشگاه تریست ایتالیامی

در واقع ساختار ذهنی خود  .شود به مردم آموزش دادگذارد و هر چیزي را همه جا نمیدهد چطور ساختار ذهنی تأثیر می

دانیم علم چیست و معلوم است که علم چیز خوبی کردم معلوم است که میمن همیشه خیال می .دهدمن هم اجازه نمی
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دهند و به هزار شگرد مانع این است که کارشناسان سازمان مدیریت پول نمیکند براي اگر ایران این کار را نمی .است

دانست زعفران است یا پیاز؛ بلکه استاد نه تنها کارشناس سازمان مدیریت نمی .ولی اصالً به این صورت نیست .شوندمی

هیچ کس متوجه  .دانستنمیدانست، رئیس جمهور هم دانست، معاون وزیر هم نمیدانست، وزیر هم نمیدانشگاه هم نمی

 .بیند، در حالی که اصالً مثلثی در آن شکل وجود نداردکنند و دو مثلث میهمه به این شکل مثلثی کانیتسا نگاه می .نیست

اصالً  .ساختار ذهنی هیچ ربطی به اعتقادات مذهبی ندارد که من مسلمانم یا نیستم، متعهد به اسالم هستم یا نیستم ۀمسئل

این را متوجه نشدیم و حتی در دوران بعد از انقالب اسالمی، فرصت هم نکردیم به این مسائل  .ین مسائل نداردربطی به ا

  .فکر کنیم

برگردم تا قدري » علم دینی تخصیصی«و یکی » علم دینی انحصاري«ام یکی خواهم به دو عنوان که در مقاالتم به کار بردهمی

گوییم علم دینی بد است یا خوب است، مثل این که فیزیک اسالمی داریم یا نداریم، یوقتی م .مفهوم علم دینی را باز کنم

هاي اخیر مقاالت گوناگون نوشته اند و از علم اي در این سالعده .کنیمخوب است یا بد است، باید بدانیم از چه صحبت می

کردم فیزیک اسالمی وجود ندارد، االن فکر میمن تا «آقاي دکتر والیتی این اواخر گفته است که  .کننداسالمی دفاع می

این حرف نمونه ایست از غفلت بنیادي از » .ن معتقد شدم فیزیک اسالمی هم وجود دارداقتصاد اسالمی وجود دارد ولی اال

المی به ترکیب هایی از نوع اقتصاد دینی، اقتصاد اسالمی، و فیزیک اسالمی و هر علمی که لغت اس .علم نوین و نشناختن آن

دهد در چهارچوب شود توجه کنید؛ یعنی به علمی که فقط اجازه میبه آن اضافه شده است و استنباط انحصاري از آن می

نامم! یعنی معینی تفکر شود؛ فقط و فقط در آن حدي که نظام یا علم شریعت احتیاج دارد؛ این را علم دینی انحصاري می

چهارچوب معین و تا حد معین اجازة تفکر دارد؛ حد را علوم نقلی (اجازه دهید  فیزیکدان طرفدار این نوع علم فقط در یک

در مقابل، از واژة علوم دینی تخصیصی صحبت  .کنداین لغت را به کار ببرم) که مبتنی بر وحی است نه خود وحی تعیین می

داري) یا (سرمایه یم اقتصاد کاپیتالیسمگویفرض کنید از واژة اقتصاد اسالمی به همان معنایی استفاده کنم که می .کنممی

 .این البته علم مطلوبی است؛ یعنی یک متفکري بر مبناي یک اعتقادي، یک روش اقتصادي بیان کند .اقتصاد کمونیستی

خورده نیست و همواره موضوع کنکاش ببینید کشورهاي کمونیستی همه شکست خوردند ولی اقتصاد کمونیستی شکست

بپذیریم که این نوع علم دینی  .ا قرار خواهد گرفت؛ این بیانگر یک نوع تفکر است که هموتره مفید استهعلمی در دانشگاه

شود بدون این که اش میاین باعث رشد علم به معنی واقعی .تخصیصی، مثل اقتصاد اسالمی، اتفاقاً خیلی چیز خوبی است

علم دینی منظور کدام علم است؟ آیا انحصاري است، که  گوییمپس باید تفکیک کنیم وقتی می .تفکر انسانی محدود شود

نقل قولی است که از  .یا تخصیصی است، که چیز خوب و مطلوبی هم هست .این یعنی خفه کردن تفکر و از بین بردن علم

امروز  پرسنداز ایشان می .پرسیده است (ع)کتاب اخیر آقاي جوادي آملی برداشتم؛ سوالی بوده که شیخ صدوق از امام رضا

دهند این است که مرجع پاسخی که امام رضا می .مدعیان(منظور ایشان مدعیان مذهب است)، زیادند و دعواها فراوان

 .عقل را براي تشخیص مرجع قرار دهید و خوب دقت کنید! االن وزارت علوم ما این را قبول ندارد .تشخیص عقل است

را قبول کنیم یا حرف  (ع)دانیم اینجا ما باید حرف امام رضابول ندارد و نمیشاهد زیاد داریم که وزارت علوم فعالً این را ق

 خوب این نقل قول دیگري است که روي این اتفاقاً تاکید دارم! .وزارت علوم را



 ها: سرمقاله2 بخش - 104

شناسی و معرفت دینی نگریسته شود؛ یعنی گویند عقل در درون دینآن جا می .اخیراً کتابی را از آقاي جوادي آملی خواندم

ولی از این جمله  .در هیچ کتابی به این صراحت نیامده که عقل محصور در معرفت دینی باشد .دانندین را مطلوب میا

این یعنی علم دینی انحصاري،  .استفاده کرد که منظور این است که عقل باید محصور در معرفت دینی باشدشود سوءمی

با آن نقل قولی که از امام  .عاً به از بین بردن علم و تفکر می انجامداین قط .یعنی علم را انحصاري و تفکر را محدودکنیم

تواند سکوالر یا به قول من ناسوتی عالم می .تواند سکوالر باشدو در جاي دیگر آمده که اصالً علم نمی .خواندرضا آوردم نمی

 .دم فرق داردباشد که از دید من با مفهومی که از علم گفتم یا تعریفی که از فرایند علم کر

 .رساندبرم که در سنت ما است و در زبان فارسی ما هست و کم و بیش هم معنی سکوالر را میرا به کار می ناسوتیمن لغت 

علم نوین بنا به تعریف ارتباطی به باسوتی بودن یا نبودن ندارد؛ همانطور که نجاري ارتباطی با ناسوتی نه دارد و نه ندارد! 

علم مدرن یک حرفه است  .کندیم بگوییم نجاري سکوالر! نجاري یک حرفه است، یک کسی یک کاري میتوانما نمی مثالً

گوید آن یک مسئله جداگانه است و اصالً ربطی به می .کندکند نه تأیید میهیچ ربطی به اعتقادات ندارد، نه مخالفت می

بگذارید من کلمه مخضرم را به  .دهندار علمی انجام میکسانی که این روش کار را بلد باشند ک .یک حرفه است .این ندارد

گفتندکه متعلق به دوران جاهلیت مخضرمین می کار ببرم که یکی از اصطالحات دوران صدر اسالم است؛ مثالً شعراي

هاي گروه .میعنی هم در دوران قبل از اسالم بودند و هم دوران بعد از اسال .گفتنداند، اما در دوران اسالم هم شعر میبوده

اما متخصصان دانشگاهی  .دانند و تکلیف با آنها روشن استسنتی نه دانشگاهی ما معموالً مفهوم منسوخ علم نظامیه را علم می

اي است، از جنس رفتاري آنها نظامیه بخش گونه است؛ یکمفهومی از علم در ذهنشان است که حداقل باید بگوییم مخضرم

هم نیست، دوران ابوریحان هم نیست، دوران فارابی هم نیست، اما در عین حال کمی هم آب و رنگ علم دوران ابوعلی سینا 

 .علم مدرن را در خود دارد

دهیم، بدون این که واقعاً بدانیم چه کار داریم اي داریم انجام مییک کار ملغمه .امور دانشگاهی معموالً به این شکل است

 -گذاري کرده امآن گونه که من نام-گونه تاملی! یعنی در این دوران گذار به آگاهی چخواهیم؛ بدون هیکنیم و چه میمی

 افتداتفاقات جدیدي دارد در ایران، به خصوص در جمهوري اسالمی می

شود و از یک فاز به فاز دیگري شود و آب بخار میاز جنس گذار فاز که در علوم فیزیکی با آن آشنا هستیم:  بخار آب می

اي از فاز قدیم و جدید رو به رو هستیم که نه آن آید؛ در این میان هنگامی که فاز جدید قطعی نشده است با ملغمهیدر م

شود و چیز  دیگري جایگزین آن خواهد شود و شکسته میها و هنجارهایی که ما داریم خُرد میاست و نه این! قطعاً ارزش

بنابراین خیلی از این اتفاقاتی که می افتد ممکن است اصالً چیز بدي  .د شدبینی کنیم که چه خواهتوانیم پیششد و نمی

رود ها از بین میدر این دورانِ رفتن به آگاهی و در این دوران گذار، هنجار .گیریمنباشد که معموالً آن را با فساد اشتباه می

تغییر فاز ما پس از قطعی شدن دوران  .بنامیمشود که ابلهانه است اگر آن را غربی آن می و هنجارهاي جدیدي جایگزین

توانست و نمی -که ما خواب بودیم-ن شک متاثر از غرب یا متأثر از دستاورد بشر است در چهارصد سال گذشته.آگاهی بد

از این متأثر نباشد! به عنوان ملتی که سابقه داریم، باید و می توانیم هوشیار باشیم که چه انتظاري بعد از این براي بعضی 

 خواهیم بکنیم اگر پیشرفت را می خواهیم؟ باید به الگوي خود فکر کنیم؟ها داریم؛ ما چه کار میگزاره
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باید توجه کنیم که دو مفهوم کلیدي که علم مدرن بیان کرده  .توانیم این کارها را انجام دهیماز دید من به این راحتی نمی 

ترکیب این دو مفهوم با هم است که  .ده است: اجتماع علمی و گفتمان علمیبه شدت تمام کشورها را تحت تأثیر قرار دا

که یک گزاره درست یا غلط است؛ نه یک فرد، نه یک منطق فلسفی و نه علمی را بپذیریم و این ةدهد یک گزاراجازه می

حث کنیم، و دیگران بشنوند حرف ها برویم، نتایج پژوهش هاي خود را ارائه بدهیم، بیک منطق علمی! تا نتوانیم در کنفرانس

ما هنوز به این دو  .شودگذاري نمیشود، و بر روي آن سرمایهعلمی نمی ةگیرد و اصالً یک گزارما مورد پذیرش قرار نمی

دانشگاهی داریم ولی اجتماع علمی  ما جامعه .هنوز در کشور ما اجتماع علمی به وجود نیامده است .توجه هستیممفهوم بی

به این دلیل مثالً فرض کنید من یک کار علمی خوب انجام دهم باید به همه جاي دنیا بگویم در  .دیگري است یک چیز

اجتماع علمی طرح کنم تا که بگویند درست است یا غلط؟ تا پذیرفته بشود یا نه! داخل کشور کسی نیست که داوري کند 

کند نه راي مثال دانشمند خوب ما را صدا و سیما تعیین میبه همین دلیل است که ب .گویداگر هم داوري کند چیزي نمی

کند!  خوب دقت کنید این اتفاق در کشور ما دانشگاه، نه دانشکده و نه انجمن علمی ما؛ که این حکایت از درماندگی ما می

و فیزیکدان خوب را افتد و ما متوجه قباحت آن نیستیم! وقتی اجتماع علمی نداریم که بفهمد تو فیزیکدان خوبی هستی می

توانیم پیشرفت این گونه نمی .این خیلی بد است .گوید چه کسی دانشگر خوب استآید میتشخیص دهد، صدا و سیما می

 کنیم؟ 

مفاهیمی توافق  م نوین. علم نوین طی فرایندي رويدر عل» گريقراردادي« .گویممن چند واژه کلیدي دیگر را سریع می

گویم جِرم، من می .ذهن ما است ۀساختممکن است ما مفاهیم را از طبیعت گرفته باشیم ولی نهایتاً مفهوم نهایی بر .کندمی

سازیم، مدل سازي را ما می د. اینهاما به ازایی در طبیعت داشته باش ي بدون اینکه هیچ کدام الزم باشدنیرو، زمان، انرژ

بنابراین  .گیریمرویم و پاسخ میبا این مدل به سمت طبیعت می .کنیمتوافق می هاروي آن »قراردادها«کنیم و بر مبناي می

اي از علم به طریق دیگري اي دیگر از مفاهیم دیگر و قراردادهاي دیگري هم بسازیم که براي حیطهممکن است مجموعه

ما چگونه از  .د دارد، ارتباطی نداردتوجه داشته باشید که این با آن مفهوم علمی که در ذهن خیلی از ما وجو .جواب دهد

کنیم؟ روش کنیم و حل میسازي میکنیم؟ چگونه یک مسئلۀ پیچیده را سادهاي میاستنباط پیچیده ي پیچیدهیک مسئله

اي از دانشگران سرشناس در دنیا معتقدند که تنها روش علمی همین کند؟ عدهگرایی در اینجا چگونه عمل می-فرو کاست

نه فقط علوم فیزیکی و مهندسی -خودم به این اعتقادي ندارم ولی در این سیصد سال، در تمام مسائل علمی دنیا من  .است

اصالً این  .اطالعی از آن نداریم .ما در ایران به این بحث ها بی توجهیم .تعیین کننده بوده است -بلکه در علوم انسانی هم 

لفتی با سنت ما دارد؟ کجا تعارض بین روش فکري ما با روش فکري گذارد؟ چه مخاتفکر کجاي زندگی ما تاثیر می

 کشورهاي صنعتی وجود دارد؟ اینها هنوز موضوع نیست براي ما! این است که شاید حتی مخضرم هم نیستیم! 

 »گفتمان«ی با کنیم، آن وقت در اجتماع علمگیریم، از زبان ریاضی استفاده میبه این ترتیب مفاهیمی را  با توافق به کار می 

این آزادي تفکر است که اجتماع علمی در آن معنا دارد و اگر نداشته باشیم  .آیدعلمی پذیرشی در یک فرایند به وجود می

گونه نیست این .معنی استشود، بیدانیم آزادي تفکر یعنی چه؟ آزادي تفکر با آن معنی که در ایران تلقی میکه نداریم، نمی

ولی هر کسی آزاد است  .کنداست بکند و هر حرفی خواست بزند، بلکه اجتماع علمی این را کنترل میکه هرکس هر کار خو

اما اگر توانست از طریق گفتمان علمی، اجتماع علمی را  .خواهد فکر خالّق داشته باشد، یک چیزي ابداع کندآن طور که می
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د می شود؛ کار بعضی از دانشمندان بزرگ از جمله انیشتین شود وگرنه طرمتقاعد کند، آن وقت تبدیل به یک نظر علمی می

نتیجه ماند و مقبولیت اي را متقاعد کند، پس بیها را طرح کرد و نتوانست عدهکه در اواخر عمر خود خیلی از این گونه حرف

 -ست ما خیلی مشهود استکه این روزها در سیا -نویسیم بریم و مفاهیمی که میتوجه کنیم کلماتی که ما به کار می .نیافت

شود که این نتایج، منظور نظر کاربرِ آن مفهوم نبوده شود و منجر به نتایجی میدر ذهنیت مردم به شکل خاصی تداعی می

هاي علمی و سیاسی ما در جاهاي مختلف به بسیاري از گزاره .گویندگونه موارد، نتایج نامنظور می به اصطالح، به این .است

هایی که از آقاي جوادي آملی گزاره .آیدشود و تاثیري می گذارد که از داخلِ آن نتایجِ نامنظور به وجود میکار برده می

شاید ایشان منظورشان این نیست که عقل باید محصور در علوم دینی باشد،  .ها استگذاريذکرکردم در مضان این نوع اثر

و  آیدآید؛ در نتیجه طرفدار علوم دینی به استناد آن گزاره میه وجود مینامنظور ب ولی از آن جمله و آن گزاره این نتیجه

و نهایتاً  .ها را تدریس کنیمن گفتند، کفر محض است و ما اصالً نیازي نیست که اینوگوید که آن چیزي که گالیله و نیوتمی

  .ماند که چه کاري انجام دهدجامعه بالتکلیف می

پیشرفت یعنی چه؟ ببینید ما باید بدانیم که این  .خیلی وقت کم است بروم سراغ پیشرفت .از انسان و قانون هم بگذریم 

این بشر چیزي را به  .افتد، بشر به وجود آورده، بشري که مخلوق خداست و ما به آن اعتقاد داریماتفاقاتی را که در دنیا می

توانیم بگوییم هر وقت که درك کردیم، می .ب یا بد استتوانیم بگوییم خووجود آورده که تا وقتی آن را درك نکردیم، نمی

تازه پس از درك آن است که ما شاید بتوانیم یا بخواهیم آن دستاورد را به سمت دیگري ببریم، نه قبل  .خوب است یا نه

 از شناخت آن!

بدانیم چیست؟  بدون آنکه زنیم!این حرف را می توانم بگویم علم ناسوتی چه علمی است، که مدام در ایرانمن چطوري می

است که آیا مفهوم انسان کامل که در سنت ما بوده با مفهوم پیشرفت تناقض ندارد؟ که دارد! اگر ما انسان  ال من اینئوس

کامل را مانند مالئک ببینیم که این در واقع خفیف کردن انسانی است که خدا به وجود آورده، انسانی که اشرف مخلوقات 

خواهیم به وجود بیاوریم، چیست؟ این انسانی که چنین بنابراین منظور از انسان کامل که می  .ز مالئک باشداست تا برتر ا

علمی را با تفکر به وجود آورده مگر می شود به این راحتی مهمل شمرد؟ مگر می شود به این راحتی گفت چون با مفهوم 

سوتی است؟ آیا قابلیت تفکر انسانی را که قبول نیست و ناانسان کامل در تعرض است پس این نوع تفکر و نتایج آن م

 مخلوق خدا است باید محدود کرد؟ آیا این تحدید خداوند نیست؟

هاي کنند انسانهایی که در جمهوري اسالمی زندگی میخواهیم؟ ببینیم که انسانآیا ما پیشرفت را در این چهارچوب می

خواهیم خوهیم؟ با موتور چه کسی میاهیم؟ تعریف نکردیم که از پیشرفت چه میخوکاملی باشند؟ پس ما از پیشرفت چه می

قطعاً اگر ما بگوییم  .خواهم دوباره وارد آن شومام و نمیگفته 1427پیشرفت کنیم؟ موتور اروپا چیز دیگري بود که در کتاب 

ت و تفکر ایرانی از مشروطه تا االن اینگونه نبوده هیچ ایرانی، سیاس .ایممثل کشورهاي پیشرفته باشیم، اشتباه رفته خواهیممی

 .اند که مثل کشورهاي پیشرفته شوندها هیچ موقع نخواستهها شوند؛ ایرانیخواهند عین غربیو برخالف ترکیه که اصالً می

 چه رسد به در دوران جمهوري اسالمی!  .نه در دوران مشروطیت، نه در دوران قاجار و نه در دوران پهلوي
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خواهیم آیا می .شود؟ این مسئله را تعیین نکردیمخواهیم تبدیل به چه چیزي شویم؟ چه چیزي موجب پیشرفت ما میپس می

 .کندکامل تربیت کنیم؟ که این مسئله باز هم با انسان کامل خیلی فرق می ۀخواهیم جامعانسان کامل تربیت کنیم؟ آیا می

اي مطلوب به وجود اي از انسان کامل ممکن است اصالً جامعهمجموعه .شودمی هاي ناقص درستکامل از انسان یک جامعه

ولی این حرف اصلی ما  .خواهیم؟ که ممکن است بخواهیمآیا دنبال قدرت نظامی هستیم؟ قدرت اقتصادي می .نیاورند

ن چیز، چه چیزي هست؟ آ .خواهدیک چیز دیگري می .جمهوري اسالمی دنبال این نیست که فقط قدرت داشته باشد .نیست

آید این بوده و در شیعه در هزار سال اخیر این به دنبال این هستیم که خداگونگی در انسان به وجود آوریم؟ که به نظر می

ولی باالخره اگر تعیین  .آید شاید ما چنین هدفی داریمبه نظر می .اي باید باشدها مطرح شده که انسان موجود خداگونهحرف

 .رسیمرك نکنیم خداگونگی یعنی چه به جایی نمینکنیم و  د

هاي آموزشی خود به شدت ها جلوي رشد و شکوفایی را با روشما داریم در مدارس، در آموزش و پرورش و در دانشگاه

ه کنند و بزیادي از نسل جوان ما فرار می عدهکنیم و به خاطر همین، بدون این که متوجه باشیم که چه کار می .گیریممی

توانند رشد کنند، یا اگر هست امکان شکوفایی روند براي اینکه اینجا امکانات آموزشی نیست و نمیکشورهاي پیشرفته می

 آنها را محدود می کنیم!   را از بچه ها سلب می کنیم! امکان بروز خالقیت

گوید این سؤال اگر در ن میتا آن حدي که معلم به دانش آموزا .در آموزش و پرورش به شدت این وضعیت حاکم است

گویم این غلط است، من هم می .آزمون کنکور آمد بدانید که دقیقاً مثل کتاب جواب بدهید! حتی اگر می دانید غلط است

این چه ارتباطی به خالقیت دارد؟ چه ربطی به علم دارد؟ چه  .شودولی اگر در آزمون کنکور بنویسید، نمرة شما خراب می

مطالعه دارد؟ چه ربطی به آن انسانی که قرار است برتر از همۀ ما باشد دارد؟ بنابراین تا این مدرنیت را ربطی  به معنی 

 .رسیمخواهیم، به جایی نمیبه آن معناي علم که من گفتم درك نکنیم و در عین حال فکر نکنیم که ما از پیشرفت چه می

باالخره متفکران  .داریم و هیچ کاري نکنیم؛ نه! این خیلی تبعات داردتوانیم در جمهوري اسالمی از کشور خود دست برما نمی 

فرض کنید مثالً تعداد زیادي اتوبان ساختیم؛ آیا  .خواهد به وجود بیایدهاي بعدي فکر کنند این پیشرفت چگونه میما، نسل

کنیم، آیا این توسعه و ن کارها را میما داریم ای .پیشرفته شدیم؟ یا اینکه بیائیم تمام مناطق روستایی خود را خراب کنیم

 پیشرفت است؟ این چیست؟ 

حرف اصلی من این  ..کنیم اما در اجرا ضعف داریمیک وقت هم هست تعریف می .خواهم تعریف به دست بدهممن نمی 

چون  .گوییممی وار اشتباهمفاهیمی در دنیا وجود دارد که متأسفانه طوطی .است که ما مدرنیت و علم مدرن را درك نکردیم

 دهد، خیلی سخت است درك یک مفهوم وقتی که فقط با مفهوم مثلث آن آشنا هستیم! ساختار ذهنی ما اجازه نمی

فیلمی  .این فیلم از یک جهت جالب است، یک دقیقه هم بیشتر نیست .دهمفیلمی را در اینجا براي حاضران محترم نشان می 

آن داستان پیشرفت، موتور پیشرفت  .گرفته شده و درباره یک گلبول سفید استاست که پنجاه سال پیش با میکروسکوپ 

(اشاره به فیلم در حال  ببینید .دهدشود را به یک نوع دیگري نشان میکه باالخره چه چیزي باعث پیشرفت ما میو این

کند یک میکروب است یا ینقطه سیاهی که در جلو حرکت م .کند، گلبول سفید استپخش)! این چیزي که دارد حرکت می

این دنبال کردن و خوردن، این موتور  .کند که اخر آن را بخورداین گلبول سفید دنبال این ویروس می .یک ویروس است
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ما به دنبال  .گرددحاال باز این گلبول دنبال چیز دیگري می .بله، موفق شد .زندگی این گلبول است، در حد یک گلبول سفید

 چه هستیم؟

 ومبخش د
الگو  الی که آقاي دکتر صالحی دربارهئواز جمله س .دهمهاي دوستان جواب میالئوبه علت کمبود وقت، من به تعدادي از س

ما یک  .افتادگرفتیم و الگو داشتیم، شاید این اتفاقات نمیام این بود که اگر از غرب الگو میببینید من نکته .مطرح کردند

ما اصالً این  .کردهاي ما خیلی بهتر رشد میگرفتیم قطعاً دانشگاهولی اگر الگو می .ی کردیمچیزي گرفتیم و عین آن را کپ

امریکایی نداریم؛ ما صرفاً یک چیزي -هاي خود الگویی اروپاییگاه براي دانشگاهعلتش هم این است که ما هیچ .کار را نکردیم

این خیلی جالب است که در خاطرات آن مرحوم آمده است که  .دانشگاه شریف را دقت کنید خودتان نقشه .را کپی کردیم

اگر اساسنامه دانشگاه را بخوانید متوجه دو  .تر از دانشگاه تهران باشداند برود یک دانشگاه تأسیس کند که مهمبه او گفته

این یعنی چه؟ دو،  .ندها درس خواندند دعوت کیک، دانشگاه از اساتیدي که در بهترین دانشگاه .ي کلیدي خواهید شدنکته

خوب این که تعریف دانشگاه نیست!  .این که فارغ التحصیل این دانشگاه باید برود مثالً در صنایع فوالد اصفهان کار کند

کردیم، اش بحث میکردیم که الگو چیست و دربارهکردیم، اگر اصالً فکر میپس ما الگو برداري نکردیم، اگر الگو برداري می

قبل  .ایمبحثی شروع نکرده ما در مورد این که دانشگاه چیست هنوز هم .ساختیمهاي خود را مییگري دانشگاهقطعاً طور د

 من تا به حال هیچ سندي .ها نبود؛ بعد از انقالب هم اگر بحثی بوده، ادامه پیدا نکرده استاز انقالب که اصالً این بحث

د؛ این که دانشگاه چطور باید باشد؟ حتی سند سیاسی هم نیست، چه تعریف کرده باش را در ایران» دانشگاه«ندیدم که 

یعنی چه؟ اگر بخواهیم دانشگاه جدید تأسیس کنیم، » دانشگاه«برسد به این که مثالً متفکران علوم بیایند فکر کنند و بگویند 

گویم ن دلیل این مسئله را میبه ای .هدف از آن چیست؟ از آن بدتر این که در ایران هنوز هیچ تعریفی از پژوهش نداریم

توان گفت سند پژوهشی است، تنها سند مکتوبی که می .امام و اسناد موجود را پیدا کردهکه قبالً در این خصوص تحقیق کرده

این  .»کندپژوهشگر کسی است که در یک مرکز پژوهشی کار می«مربوط به شروع انقالب فرهنگی است که در آن آمده 

این که پژوهشگر کسی است که در  .خوب در این مورد االن بحثی نداریم .پژوهش داریم ةکه ما دربارتنها سندي است 

  .تري را هم بگویمکلی این یک نکته؛ ولی من یک نکته .واضحی است کند، مسئلهمرکز پژوهشی کار می

 1404اصالً قرار نبود این کار را بکنم که مثالً ما فرض کنیم سال  .گذاري نشدمهایم وارد سیاستببینید، من در صحبت

ال چند نفر از حضار بود؛ به خصوص آقاي ئواین مسئله س .گذاري استاین مسئله مربوط به سیاست .خوب باشد یا نباشد

ي یا ارزیابی وضعیت گذارسیاست ۀها به مسئلنمایی است. ببینید، ایني من سیاههاخسرو پناهی که اشاره کردند صحبت

من واقعاً هیچ  .کار کردمدانم در این سی سال چه چیزي را گفتم و چهخوب، من که خودم می .گرددپژوهش در ایران برمی

ن در ایران مطرح هایی که االنظر من این است که این بحث .بینیمایران نمی ةتر از خودم نسبت به آیندکس را خوشبین

ها وجود گونه بحثاین است که جامعه ما یک جامعه زنده است، برخالف قبل از انقالب که اصالً این دهندهشود، نشانمی

اش را ببیند، حسن خود را ببیند، و به این ترتیب نظرات گوناگون مطرح تواند عیبزنده است که می یک جامعه .نداشت

 .بیایدشود تا از داخل آن بهترین گزینه در
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ایران  آینده .ایران ترسیم کردم ت، هشت ماه پیش منتشر شد، افق بسیار روشنی براي صد سال آیندهمن در کتابی که هف 

اوضاع فعلی ما عالمت بسیار مثبت یک  .این به این معنا نیست که در حال حاضر وضع ما روشن است .بسیار روشن است

این به این معنی نیست  .گذشته کردیم خوب است به این معنی نیست که هر کاري ما در .تحول بسیار عمیق اجتماعی است

اي که نکته .در واقع این داستان تاریخ علم است .ها سهم بسیار زیادي در علم فعلی دارند؛ یا اصالً سهم ندارندکه مسلمان

هاي گر نوشتهببینید، ا .آقاي خسرو پناه مطرح کردند این بود که من در بحث تاریخِ علم، سهمی براي مسلمانان قائل نیستم

 به نظر من اتفاقی که در دنیا افتاده .ام، این مسئله بسیار واضح استاي که اخیراً نوشتهشد؛ حداقل در مقالهمن خوانده می

یعنی علم غرب وابسته به  .(یعنی علم غرب)، اصالً شکی نیست که وابسته به چیزي بوده که قبل از آن وجود داشته است

ها در یونان، ایران قدیم، چین، بعد از آن مهمترین دانشگاه .در طول پنج قرن وابسته بوده است حداقل .علم اسالمی است

 .ي کامالً بدیهی استاصالً این یک مسئله .به وجود آمدند ... هند و

 منتهی من این را به عنوان کسی که .پس واضح است که کاري که مسلمانان کردند نقش مؤثري در تاریخ علم داشته است

بعضی از سران کشور یا مدیران سیاسی براي این که بگویند ما چقدر خوبیم  .گویمکند محقق تاریخ علم است، میوانمود می

ه بدانند گذاران ما بدون اینکاورند. سیاستمی .و بعد مصادیق قطعی براي این .گویند که ببینید مسلمانان چی کار کردندمی

بنابراین بحثی که مطرح کردم، باعث سوء برداشت  .بوده، مسلمانان ابداع کردند گویند هر چیزيمنظورشان چیست، می

کنم، ولی بر اساس چیزي احتماالً اشتباه می .شناسمایران و تفکر شیعه نمی ةتر به آیندمن کسی را از خودم خوشبین .نشود

  .من به آینده ایران بسیار خوشبین هستم .کنمطور فکر میام اینکه دیده

افتد که مبتنی بر تفکر شیعه نیست و من نگران این مسئله عرض من این است که در حال حاضر در ایران  اتفاقی می 

دهد شواهد زیادي داریم؛ عملکرد وزارت علوم در هشت سال گذشته، به خصوص در چهار سال گذشته، نشان می .هستم

ببینید،  .کنندها بدانند که این کار را میآن شیعه؛ بدون اینکه همه تفکر خانه از نوع نظامیه است، نهاین وزارت که رویکرد

 .کندبررسی اوضاع علمی کشور، من را نگران می .گویمزنم بلکه به دلیل علمی میاین حرف را به عنوان اهل سیاست نمی

بویه بوده آل ةم هم همان دوردوران طالیی اسال .بویه داشتند، نیستبنابراین هیچ چیز بهتر از این آزادي تفکري که آل

من خوشبین هستم، براي این  .کننده استافتد که نگرانولی در حال حاضر اتفاقاتی می .ما باید این را دوباره احیا کنیم .است

، وقتی که از لحاظ علمی .امهاي خصوصی خیلی جاها گفتهدر صحبت .افتد پایدار نخواهد مانددانم این اتفاقاتی که میکه می

ها کنیم، وضع دانشگاه االن چگونه شده است؟ در حال حاضر ما شاهد اتفاقات خیلی بدي در دانشگاهاز لحاظ سیاسی نگاه می

از دید من، این اتفاقات، یک  .کنمسیاسی تبدیل کنیم، از جایگاه علمی مطرح می من بدون این که این را به مسئله .هستیم

علمیه است  توانم براي آن بیاورم تفکر حاکم شیعی در حوزهتنها دلیلی که من می .کنیمدوران گذار است که از آن عبور می

 .خود حوزه نخواهد گذاشت این شرایطی که االن شروع شده حاکم شود و ادامه پیدا کند .که حداقل هزار سال سابقه دارد

[هنوز] شرایط  .نم این اتفاق خواهد افتادکاین چیزي است که در ذهن من است و فکر می .کاري از دست من ساخته نیست

ممکن است ده یا  .کنند تا ببینند چه خواهد شدگونه نیست؛ ولی وقتی راجع به آینده حرفی بزنیم همه نگاه میفعلی ما این

 .ولی باالخره ما در مسیر تفکر عمیق شیعی خواهیم افتاد .بیست سال دیگر طول بکشد
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 -هاي علمیهآزادي عمل و آزادي تفکري که دوران طالیی اسالم به وجود آورد، در چیست؟ آن شیوه هنوز در حوزه ریشه

نه! آن چیزي  .کنندي علمیه، فیزیک اسالمی را مطرح میما شاهد هستم که در حوزه .حاکم است -تا یک حدّي، نه کامل

هایی را نباید مطرح داند که یک حرفاست و حداقل خود ایشان میالخره او فیزیکدان اب .گوید، نیستکه آقاي گلشنی می

گویند که این تر میهاي ایشان هم گاهی دو پهلو است ولی در حوزه علمیه دیگرانی هستند که خیلی راحتالبته حرف .کند

دانیم این گونه میما که  .دهید ضد اسالم است؛ بدون این که همچین چیزي واقعیت داشته باشدفیزیکی که شما درس می

نامنظور یک نوع تفکري است که از دید من این تفکر رایج در  نیست و این ادعا در حوزه علمیه مطرح می شود که نتیجه

حداقل باید صد سال، پنجاه سال،  یا چهار  .دیدیماگر تفکر رایج حوزه بود، باید در گذشته هم می .حوزه نیست، قطعاً نیست

ما اآلن  .ن این وضعیت ظاهر شده استاال .اه این طور نبوده استشد. هیچگتفکر در شیعه دیده می نوعسال پیش هم این 

بینم این دقیقاً عین وضعیت آلمان شرقی است؛ عین وضعیت کنم، میوقتی نگاه می .بینیم که اصالً اسالمی نیسترفتارهایی می

من مطمئنم این مسئله را  .شودبا دیدگاه اسالمی بیان می شوروي سابق است؛ در واقع مثل تفکر کمونیستی است که گاهی

کنیم این وضعیت را ولی باالخره ما که دانشگاهی هستیم و در ایران زندگی می .کنندبینند و با آن مخالفت میدر حوزه می

 .بینیم و این نگران کننده استمی

کند؛ و باید مواظب این هد کرد ، ولی باالخره مزاحمت ایجاد میما را این نوع تفکر تعیین نخوا منتهی از دید من قطعاً آینده

ما هرچه حرف بزنیم فعالً کاربردي  .تواند انجام دهددانشگاهی خیلی کارها می اتفاقاً اینجا جایی است که جامعه .مزاحمت بود

 .یند شما هم این کار را انجام دهیدمگر این که بیاییم یک موشک بسازیم و بدون دلیل از آن دفاع کنیم؛ و به ما بگو .ندارد

عالِم  .گویند ما فاضل هستیم؛ ولی اهل علم نیستیمالخره ما که اهل علم نیستیم؛ حداکثر خیلی به ما احترام بگذارند میاولی ب

من مطمئن هستم بحث اصلی و  .آنها باید به ما کمک کنند .این حرکت اتفاقاً از حوزه باید شروع شود .فرد دیگري است

  .بویه، شیعه تفکر خاصی داشته استدر دوران آل .جریان اصلی همان است که چهارصد سال پیش هم بوده است

هایم این را تمام نوشته .هایی که گفته شد، حرف اصلی من این بود که ما نباید از یک نفر تقلید کنیمدر کل، با توجه به نکته

گویند درست است؟ حرف دیگري زدم که اهل تم باید از غرب تقلید کنیم و هر آنچه که آنان میمن کی گف .گویدمی

  .زنندي ما گاهی میسیاست یا اهل حوزه

توانم جز این من به این حرف کامالً معتقدم و نمی .که آن را بشناسیمتوانیم بگوییم یک چیزي بد است، قبل از اینما نمی 

ي گوییم و جامعهالمللی میسیاهی است که به آن علم بین ۀتوانم بگویم که علم بد است؟ این جعبمی من چطور .را قبول کنم

دانند علم چیست؟ چون ما هم در دانشگاه، مطمئنم در حوزه نمی .داند چیست، چه برسد به حوزه علمیهنمی دانشگاهی

ام، بعد از یک عمر ست؛ ولی فعالً که من اینجا نشستهزنم، درست ادانیم علم چیست؟ مطمئن نیستم این حرفی که مینمی

به  .ام و اتفاقاً هیچ چیز بهتر از این نیست که من بفهمم حرفم اشتباه است یا الاقل نقد شودکار کردن به این حرف رسیده

هایم هیچ شتهپس دقت کنیم که من نه در این جلسه و نه در جلسات دیگر و نه در نو .کنمهر حال من این گونه فکر می

زاده گفت هر کسانی بودند که در گذشته به من این را نسبت دادند که مثالً تقی .وقت نگفتم که باید از غرب تقلید کنیم

هایم این را نه در نوشته .زندها میها باشد، منصوري هم از این حرفکت غربی کتش هم باید مثل دکمه ایرانی دکمه
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توانیم اما روي این حرفم ایستادم که ما تا ندانیم یک چیزي چیست، نمی  .خصوصیم و نه اینجاهاي بینید، نه در صحبتمی

هر وقت آن را  .توانیم بگوییم بد استدانیم علم مدرن چیست؟ پس نمیما در ایران در حوزه هم نمی .بگوییم بد است

  .یم کار دیگري کنیمخواهآید، و به این دلیل میتوانیم بگوییم ما خوشمان نمیشناختیم می

گویم علم مدرن از آن طرف آمده، اما قبل از آن در کشور ما بوده است و در طول پس دقت کنید در عین این که من می

تا وقتی ما این دستاورد انسانی  .دانممن این را یک دستاورد انسانی می .تاریخ یک تحولی پیدا کرده و به اینجا رسیده است

کتاب  توانیم در حوزهتوانیم درباره آن صحبت کنیم؟ چطور میتوانیم بگوییم بد است؟ چطور میمیرا نشناسیم، چطور 

،  ...گوید؛ آقاي دکتر این طوري می ...بعد دیدم آقاي دکتر  .نکته اینجاست .توانیم این کار را بکنیمآن بنویسیم؟ نمی درباره

گاهی بودند، چه شد؟ اصالً شک کردم، گفتم پس شاید اشکال یک جاي ا همه دانشگوید؛ اینهر خودمان، این طوري میهمکا

  .دیگري است

 .ایمهاي دولتی درس خواندههر کدام از ما در بهترین دانشگاه .ایمیند نشدهاکنم ما هنوز درست متوجه این فراحساس می

ما وقتی صحبت  وب دقت کنید، همهخ .مثالً دو، سه تا مهره از آن زنجیر بزرگ علم را دیدیم و فکر کردیم این است

 .»کردآنجا که بودم آن کس آن کار را می«؛ »کردمکار را میمن آن دانشگاه که بودم این«بریم، کنیم این جمله را بکار میمی

الن خوب  این چه ربطی دارد؟ مثالً در ف .کنیمهایی است که داخل دانشگاه با هم میزنیم، صحبتها میهمه ما از این حرف

خواهم بگویم ما کرد؛ خوب،  این چه ربطی به مفهوم علم دارد؟ میفالن دانشگاه، فالن کس فالن رفتار را می دانشکده

  .توانیم سند بیاوریمنمی

ین ها کردند، ما باید از آنها تقلید کنیم؛ نه، ولی ما باید یاد بگیریم و ببینیم ااه نگفتم هر کاري که غربیببینید؛ یک، من هیچگ

هایمان ما را و آنچه که در فرهنگ ما هست و همین ولی به لحاظ ریاضی، سنت .چیست؟ بعد بگوییم خوب است یا بد

 .آیدگیرم که در آن یک تحولی به وجود مییک سیستم دینامیکی می چیزي که از فرهنگ غربی بوده، به عنوان شرایط اولیه

 -آن بخش دینامیک -است، یک بخشی از آن،  زندگی آنها قطعاً بخشی از آن  چیزي که در غرب است، از شرایط اولیه

ها باشد و ما اگر آن دینامیک را با فرهنگ و شرایط اولیه خودمان در ایران به وجود بیاوریم، ممکن است مستقل از فرهنگ آن

شود آن دینامیک را منتهی اگر خیال کنید می .شودکه یک چیز دیگري میواضح است  .اش چیز دیگري خواهد شدنتیجه

ایم آن در ایران حرف نزده شناسیم و دربارهما هنوز دینامیک علم را نمی .نشناسم و هر کاري را انجام دهم، این غلط است

ن گفتم خواهیم؟ من االکه چه می دانیمما نمی .رودهاي علمی ما مدام باال و پایین میگذاريو به خاطر همین، سیاست

اي دارم و روي حرف من حداقل تجربه .گذاري شوم و بگویم که واقعاً این وضعیت چه معنایی داردخواهم وارد سیاستنمی

گاهی اوقات مصداق گرفتن از  .گونه فکر کردم و فالن کار را در وزارت علوم انجام دادمخودم هم ایستادم که من این

نمایی این است که بگوییم هر کاري که نمایی نیست، سیاهد اجتماعی که در حال حاضر گرفتار آن هستیم، سیاهرویدادهاي ب

ها اصالً به قعر خود هستند و ایرانیها بیکنند بد است و ایرانیها میکند بد است، هر کاري که ایرانیجمهوري اسالمی می

  .در افکار من نیستاصالً یک همچین چیزي   ...اند و تاریخ رفته
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هم  کلهواین همه با هم اختالف داریم، به سر .هاي دنیا هستیمترین ملتبه باور من اتفاقاً در حال حاضر ما یکی از زنده

ها تماماً از دید من، کنیم، اینزنیم، با هم بحث میمی هاي خود راحت حرفدانشگاهیکنیم؛ با همزنیم، از وزرا انتقاد میمی

بسیار مثبت و یک تحول عمیق اجتماعی است که باید مواظب آن باشیم و جلوي این تحول را نگیریم و به این تحول  عالمت

این اتفاق در دوران شاه  .اي هستیمزنده اش خوب خواهد بود؛ چون ما جامعهاجازه بدهیم تا ادامه پیدا کند، چرا که نتیجه

شاه جاده ساختند؛ فالنی فالن کار را کرد؛ کردند؛ مثالً در دوران رضامی نبود، یک کسی خواست یک حرکتی کند، یک کاري

گوید فالنی زند و میگویند عَلَم، وزیر دربار به آقاي رضازاده شفق، استاد برجسته ادبیات فارسی، زنگ میمی .ولی تحول نبود

 .این نقل قول مکتوب هست .استخدام کنید -دهجام، تربت حیدریه، بیرجند یا در کجا بودانم در روستایی در تربتنمی-را 

ها به گوش عَلَم شوند و مخالفتهمکاران دیگر ناراحت می .کندآقاي رضازاده هم ایشان را دانشیار ادبیات دانشگاه تهران می

نگفتم که  گوید، من گفتم که یک شغلی به او بدهی و او را آبدارچی کنی،زند به آقاي رضازاده شفق و میرسد، زنگ میمی

ها زیاد در دانشگاه ببینید از این نمونه .جواب رضازاده شفق این بود، مگسی که تو پراکنی، شاهین است .این کار را بکنی

 ....در فیزیک، در ادبیات و .تهران داشتیم

گوید، آن یکنیم، کسی چیزي مشویم، بحث میشویم، ناراحت مین داریم، این که عصبی میاین جنب و جوشی که ما اال 

باید این را به  .نویسد، در واقع یک جنب و جوش فکري و ذهنی است که در آن دوران قبل از انقالب نبودیکی چیزي می

کنم دوباره تکرار می .شاءاهللا امیدوار باشیم آن آزاد اندیشی که در طول تاریخ بوده، دوباره حاکم شودفال نیک گرفت و ان

دانم که در حوزه علمیه اکثریت این طور دهم و میقطعاً من حق می .شودشی دارد کمرنگ میکه این روزها این آزاداندی

امید من همین است  .دفعه همه چیز عوض شود به خاطر این که حوزه علمیه تاریخچه دارد و امکان ندارد که یک .نیستند

توانند این مشکل را حل کنند، ن دارند، باالخره میکه خود این آقایانی که میراث این هزار، ده هزار مدرسه شیعه را در ایرا

 شوداي که با سلجوقیان شروع میآزاد اندیشی بود، نه دوره ةتا دوباره برگردیم به آن دوران طالیی اسالم که دور
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من هم مستثنی  .راحتی محقق کندبهتواند هاي خود را میکرد ایدهوجود آمد که هر کسی تصور میاوایل انقالب شرایطی به

همین علت، هنگامی  به .گذاشتگاه راحتم نمیاز دوران دانشجویی فکر رشد علم و رشد فیزیک و نجوم در ایران هیچ .نبودم

هاي تألیف و ترجمه و سپس مرکز نشر که دو ماه پس از ورودم به ایران و به دانشگاه شریف، انقالب فرهنگی شد، به کمیته

هاي گوناگون مرتبط با ي فیزیک ایران و فعالیت در زمینهزمینه فراهم شد براي شناخت بیشتر جامعه .شگاهی پیوستمدان

 .مظاهر یا نیازهاي علوم فیزیکی کشور

فیزیک نباشد، و اگر دانشجوي  ۀشود رشد داد اگر انجمن فیزیک نباشد، اگر مجلدانستم که علم فیزیک را در ایران نمیمی

در جامعه  ايدانستم سازوکارهاي پیچیدهدانستم تحقیق انفرادي الزم است، اما کافی نیست! میمی .فیزیک نباشددکتري 

آشنایی من با مفهوم اجتماع علمی و گفتمان علمی  .هاي فردي تنها بخشی از آن استبرد که فعالیتپیش میمدرن علم را به

هاي مرتبط با آن آشنا نشده بودم، اما حسّ قوي در پردازيود و با نظریهدر آن زمان، اوایل انقالب، هنوز گنگ و مبهم ب

 .ها فراهم آوردهمین بود که مرکز نشر دانشگاهی محملی مؤثر براي این گونه فعالیت .مورد مظاهر آن داشتم

یش از انقالب وجود شنیده بودم که انجمن فیزیک پ .پس بدیهی بود که به فکر فعال کردن مجدد انجمن فیزیک ایران بیفتم

 .داشته است

با گروهی از فیزیکدانان دانشگاه تهران در باشگاه نفت در تهران جمع  1345یا  1344هاي گوید در یکی از سالثبوتی می

اول قرن چهاردهم حسابی تشکیل داده بود، زمانی که  ۀشدند به منظور احیاي انجمن فیزیک ایران؛ انجمنی که در اواخر ده

فعال بوده،  1324یا  1323هاي این انجمن تا سال .این تاریخچه بسیار باارزش استگاه تهران احداث نشده بود! هنوز دانش

ها هم نماینده داشته است و حق عضویت هم و یک نمونه از انتشارات آن در دفتر انجمن فیزیک موجود است؛ در شهرستان

ا که اطالعات تنه .شود دو کنفرانس برگزار کرده استاحیا شد، گفته می 1344هاي شده! انجمنی که در سالپرداخت می

تمامی این اسناد  .نفر بوده است 43یکی از آنها در اختیار انجمن است و آخرین تعداد اعضاي آن، تا قبل از انقالب اسالمی، 

در اختیار من قرار داد، هنگامی که به لطف آقاي دکتر کاشیگر و  1363یا  1362و اطالعات را مرحوم دکتر آزاد در سال 

آزاد سخاوتمندانه و با روي خوش  .ه آخرین رئیس انجمن دوم، انجمن قبل از انقالب، بودبه همراه وي به منزل آزاد رفتیم ک

 روحش شاد! .چه داشت در اختیار من قرارداداطالعات شفاهی و کتبی، هر آن

 .ببریمالزم است کمی از خلقیات ما دانشگاهیان در آن زمان را مثال بزنم تا به اهمیت این رفتار معقوالنه و مترقی آزاد پی 

کرد، و این رئیس هیچ فعالیتی نمی .ی بودند که آخرین رئیس آنها چندین سال قبل از انقالب انتخاب شده بودیهاانجمن

کرد که نکند از داد هیچ گروه دیگري فعالیتی به آن نام شروع کند، و هیچ مجمعی براي انتخابات هم برگزار نمیاجازه نمی

 .انجمن فیزیک و شادروان آزاد این چنین نبود .انجمن نجوم این چنین بود .شودریاست بیفتد و دوباره انتخاب ن
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کرد، ویراستار تربیت گزینی میها گروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی با تمام قوا مشغول فعالیت بود؛ واژهدر همین سال

بود انجمن فیزیک ایران فعالیت وقت آن رسیده  .کردهاي فیزیک و ویرایش آنها را مدیریت میي کتابکرد، ترجمهمی

برگزاري کنفرانس بهترین فعالیت به نظرم رسید براي طرح موضوع و شروع فعالیت مجدد! این بود  .مجددش را آغاز کند

در تهران به مدت شش روز، در محل دانشگاه عالمه طباطبایی،  1363 که اولین کنفرانس فیزیک ایران بعد از انقالب در سال

 .برگزار شد

کنندگان در این کنفرانس مبلغی براي شرکت پرداخت کنند، که اطرافیان به این پیشنهاد من ن اصرار داشتم شرکتم

کنندگان وجهی دریافت نشود، بلکه هدایایی یشی برگزار شود نه تنها از شرکتهماها رسم بود اگر خندیدند! آخر در آن سال

مبلغ  .ي شرکت دریافت شودباالخره همکاران را متقاعد کردم هزینههم به آنها پرداخت شود تا به شرکت رغبت کنند! 

یار دانشگاه بود! رقم کمی نبود؛ چهلم حقوق منِ دانشصد و پنجاه تومان حق شرکت تعیین شد، که این رقم معادل یکیک

 تومان باشد! 60000انگار این روزها حق شرکت 

همایش هنگامی که  .آقاي دکتر فاضل (پزشک جراح) دعوت کرده بودم یادم هست براي افتتاحیه از وزیر علوم وقت، جناب

به سرعت از  .ظاهراً فراموش کرده بود .به دفترش زنگ زدم، گفتند وزیر اطالعی ندارند .شروع شد از وزیر خبري نبود

نس بردم و با کمی تأخیر که وزیر را با خودم به محل کنفرانتیجه این .دانشگاه عالمه به خیابان ویال ساختمان وزارت رفتم

هاي تخصصی به معناي کنفرانس بود و از سخنرانی کنفرانس فیزیک ایران افتتاح شد! نزدیک به چهل سخنرانی در برنامه

 .امروز خبري نبود، حدود ده سخنرانی  عمومی هم که برگزار شد، بسیار کلی بود

آن حفظ شود؛ چون چندین  هايهمایشي انجمن و شتم سابقهگرچه این اولین کنفرانس بعد از انقالب بود، اما اصرار دا

کنفرانس، قبل از انقالب تشکیل شده بود و با وجود اصرار بعضی همکاران که نام آن را اولین  دوکنفرانس، دست کم 

 .ذکر کنیمنظر کنیم و صرفاً سال برگزاري را کنفرانس فیزیک بنامیم من مخالفت کردم و بنابراین قرار شد از شمارش صرف

گیري که پیو ایناین مأموریت به من واگذار شد  .شدن مجدد انجمن فیزیک مطرح شدي فعالدر همین کنفرانس مسئله

سال بعد در کنفرانس فیزیک در دانشگاه صنعتی اصفهان مجمع عمومی تشکیل  .کنم سال بعد انتخابات انجمن برگزار شود

 .و انتخابات انجام شد؛ و این شروع مجدد انجمن فیزیک ایران پس از انقالب اسالمی شد

مطابق سنت پنج نفر که بیشترین رأي را داشتند به عضویت هیئت مدیره درآمدند: ثبوتی، گلشنی، امینی، توسلی و من، 

اي که در اولین جلسه .البدل و افشار بکشلو نیز به عنوان بازرس انتخاب شدندی و المعی هم به عنوان اعضاي علیبرکشل

اعضاي هیئت مدیره دور هم جمع شدند ثبوتی اعالم کرد رئیس انجمن کسی باشد که بیشترین رأي را آورده است؛ بیشترین 

کردم و شد، اما به طور قطع قهر نمیشدم چه میاگر من رئیس انجمن نمیبینی کنم توانم پیشاصالً نمی .رأي را من داشتم

 .کردمکار می

هاي آن به وجود آمد و تعداد اعضاي گونه بود که انجمن فیزیک ایران مجدداً شروع به کار کرد و به سرعت زیرساختاین

سرا، ساالنه محصور نشد: فیزیک هايمایشههاي آن متنوع شد، و تنها در برگزاري سرعت افزایش یافت، و فعالیتآن به

ها شد؛ که همگی ي نجوم و جوایز گوناگون برخی از این فعالیتآموزي و دانشجویی، کمیتههاي دانششیشه اپتیک، کمیته
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هاي پزشکی و مهندسی به سوي فیزیک رغبت که از رشتهه ایندر ایجاد اجتماع فیزیکدانان کشور، و در تشویق جوانان ب

 .ي بکند مؤثر شدندبیشتر

انجمن  ةکس مجاز نباشد بیش از دوبار متوالی در هیئت مدیرانجمن به طریقی نوشته شد که هیچ ۀاز همان ابتدا اساسنام

 .ها به وجود بیایدالعمر گرفته شود، و چرخش مسئولیتهاي ماداماین قید از این جهت پذیرفته شد که جلوي ریاست .باشد

هاي دیگر به کنار گذاشتن این قید، انجمن فیزیک تاکنون این قید را هاي زیاد در ایران و انجمنمایلخوشبختانه، با وجود ت

البته پس از دوبار کنار رفتن  .مدیره و رئیس انجمن فیزیک انتخاب شدممن دوبار اول به عضویت هیئت .حفظ کرده است

 .بود و واقعیت یافت دانم این کار خوب بود یا نه، اما مجازنمی .مجدداً بازگشتم

، یعنی اداره کردن »مدیریت«، بلکه نقش اصلی او را »ریاست کند«گاه در ذهنم نپذیرفته بودم که رئیس انجمن باید من هیچ

دانستم که بخش مدیر را هم این می ۀاولین وظیف .دانستمها، و نیز توجه به نقش انجمن در جامعه میوظایف و مسئولیت

گیري بنابراین، از پی .هاي فیزیکدانان را داشته باشداي فراهم آورد که توان تحقق ایدهنجمن را به گونهاداري و امکانات ا

کردن بخش دانشجویی، بخش فرسا بود: ارتباط با صنعت، فعالنگذاشتم، گرچه کارها سخت و گاهی تواناي فروهیچ ایده

هاي تخصصی ملی ها براي برگزاري کنفرانس ساالنه، برگزاري کارگاهکسوتان، مذاکره با دانشگاهآموزي، تقدیر از پیشدانش

گیري تأسیس نهادهاي جدید آموزشی و پژوهشی، تأسیس المللی، دعوت از فیزیکدانان ایرانی مقیم خارج از کشور، پییا بین

المللی اپتیک، فعال کردن بین المللی از جمله انجمناپتیک، همکاري با مجامع بین ۀاندازي صنعت شیشهاي مختلف، راهجایزه

هاي المللی کتابسرا، نمایشگاه بینهاي سیار فیزیکبخش دبیران فیزیک ایران، ترویج فیزیک در جامعه و برگزاري نمایشگاه

هایی که اسم بردم هاي ویراسته و با نثر روان! هرکدام از فعالیتگزینی و توجه به زبان علم، انتشار کتابفیزیک، و واژه

هیچ ادعا ندارم  .اي انجام شودي هرکدام خوب است در مرحلهعموالً چند یا چندین قسمت داشته است که ذکر تاریخچهم

گونه که ذکر کردم کوشیدم در مدت مسئولیتم در انجمن، و پس از آن ها از من بوده است، بلکه هماني این فعالیتکه ایده

هاي گوناگون همکاران پذیرفته است، کمک کنم ایدهي انجمن میئت مدیرهآمده است و هیهم، در حدي که از دستم برمی

نظیري هفتاد که خانم شیمی مدیریت اداري انجمن را به عهده گرفتند نظم بی ي شصت تا اواخر دههاز اواخر دهه .محقق شود

ترین ویت بخش اداري مهمدانستم تقهمواره می .ریزي کردند که اثرهاي آن هنوز مشهود استبراي دفتر انجمن پی

 .زیرساختی است که باید به آن توجه کرد

ریزي گذرد، خوشحالم که انجمن به موقع و به خوبی پایهاکنون که نزدیک به سی سال از شروع فعالیت مجدد انجمن می

هاي زیادي را به واقعیت تبدیل که در مدت فعالیتم موفق شدم ایدهخوشحالم از این .شودشد و حاال هم به خوبی اداره می

بینم همکارانی که زمانی توجهی به فعالیت انجمن هنگامی که می .کنم و همکاران زیادي را تشویق به فعالیت در انجمن بکنم

از  ترچه چیزي شادمانه .شومکنند، بسیار شادمان میاند یا میاند و کمک کردهها آستین باال زدهاند ولی پس از دههنداشته

هاي المللی عالوه برسخنرانیمقاله با ارزش علمی بین 1000بینم کنفرانسی با تنها چند سخنرانی کلی حاال به حدود اینکه می

عی در کار جمعی که شاهد بلوغ نسبی اجتماتر از اینهاي تخصصی تبدیل شده است؛ و چه چیزي شادمانهعمومی در زمینه
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هاي دیگر هم فیزیک ایران هستم، بلوغی که در ابتداي انقالب اسالمی وجود نداشت، و در بسیار انجمن ۀانجمن اداري جامع

  .وجود نیامده استهنوز به
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  نقشی مرکزي در فرایند توسعه کشور قائل  ؛ امام براي دانشگاهاستقالل، خودکفایی، عدم وابستگی، سازندگی

از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت  ... .بودند؛ تعابیري نظیر دانشگاه مبدأ همۀ تحوالت است

توضیح دهید که امام خمینی و نسل نخست انقالب اسالمی در  16/3/58)278( ...گیردیک ملت سرچشمه مى

 کردند؟ جست وجو می هادانشگاهلتی را در فرایند استقالل کشور چه رسا

دست آمدن استقالل ، کشور وارد جنگی تحمیلی شد که در عین آنکه به کشور لطمه بسیاري همدتی اندك پس از انقالب و ب

، دانشگاهیان .نمود زد مقاومتی در درون به وجود آورد که کمک بسیاري به مفهوم و دست یابی هر نوع استقالل در کشور

. داشتند حضور حفظ این استقالل نقش و خمینی (ره) با نقشی بسیار موثر در به وجود آمدن و امام ، عموم مردم ووحانیونر

حفظ آن  زیرا که دنیاي مدرن بسیار پیچیده است و. گشتحفظ این استقالل بدون کمک دانشگاهیان مطمئنن مقدر نمی

اند که این فعل را انجام دیده بودههاي دانشگاهی تا حدي آموزشکردهتحصیل نیازمند ذهن و تفکر پیچیده! دانشگاهیان و

پذیر نخواهد حفظ این انقالب ارزشمند و استقالل به دست آمده بدون کمک دانشگاهیان امکان نیز حال حاضر در دهند و

بسیاري از افراد منتظر  .ب شددر ابتدا انتظار نمی رفت تحولی رخ دهد ولی به همت مردم انقال 58-57هاي سال در .بود

در بازه انقالب کسانی که به . را تبدیل به یک کشور مستقل کنند بودند تا از این اتفاق بزرگ و تاریخی استفاده و کشور

 ، توسعه ونحوي فکر می کردند توان انجام کاري در ایران را دارند بالفاصله از موقعیت استفاده کردند و سعی در شکوفایی

باید این را بگویم که استقالل نه به معنی آن است که با هیچ جاي دنیا ارتباط  .قالل  کشور در ابعاد مختلف داشتنداست

کنیم،  خوبی و بدي را خودمان تعریف، نداشته باشیم، بلکه به این معنی است که مسائل خودمان را خودمان در دست بگیریم

 .کنیم دانیم زندگیمی و به روشی که خودمان درست

 کید بازگشت نخبگان خارج از کشور را داشته و در بیاناتشان به افرادي که در خارح از کشور مشغول به أامام ت

امیدوارم که در ایران یک محیط صحیحى که تحقق پیدا کند، شما همه  ...: (اند بیان کرده بودندتحصیل بوده

هاي این که گفته می شود در سال  .)1/11/57)454(.برگردید و به ملت خودتان و به کشور خودتان خدمت کنید

نخست پس از پیروزي انقالب اسالمی بسیاري از نخبگان قصد بازگشت به میهن براي توسعه و سازندگی داشتند 

و نوعی سرمایه اجتماعی و عزم قوي براي توسعه کشور ایجاد شده بود؛ حقیقت دارد؟؛ آیا واقعا نخبگان به کشور 

کنید؛ اما اگر واقعا ؛ درست است؟ عزم متخصصان آن روز را چگونه براي جوانان امروز توصیف میگشتندباز می

 چنین عزمی وجود داشت؛ چه اتفاقی براي متخصصانی که به میهن بازگشته بودند؛ افتاد؟

انقالب  پس ازرفته بودند  بله بسیاري از نخبگان، متخصصان آموزش دیده و افرادي که جهت تحصیل به  خارج از کشور

کرده بود که البته  پس از انقالب بسیار افزایش پیدا ها در یک بازهتعداد اعضاي هیئت علمی دانشگاه .به کشور بازگشتند
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مجددا به خارج از  تعدادي به دلیل فشارها و مشکالت بسیاري که در آن زمان وجود داشت تحمل ماندن را نداشتند و

هاي هایی از جنبهسختی .وضع زندگی در ایران براي متخصصان در دهه شصت بسیارسخت بوده است .کشور مهاجرت کردند

تجربه انقالب آمدند بسیار بی مدیرانی که پس از بسیاري از .هم نیست قابل تصور مالی و مدیریتی که براي نسل امروز

معقول با را نداشتند و از این جهت سختگیرانه و غیرها در واقع مدیران شعور مدیریت علمی و توان مدیریت دانشگاه .بودند

چنین قطع ارتباط علمی با خارج از کشور بسیار سخت بوده شرایط زندگی در زمان جنگ و هم .متخصصان برخورد کردند

شود کرده دانشگاه در آن زمان براي گذراندن زندگی روزانه خانواده خود مجبور توان کرد که یک تحصیلتصور نمی. است

هر  .هاي متخصصان و دانشگاهیان آن زمان بوده استها و بسیاري از مشقات دیگر از واقعیت، اینحتی کوپن فروشی کند

،کسانی که در دهه شصت از خارج کشور بازگشتند و ماندن بسیار سخت جان کسی نمی توانست آن سختی هارا تحمل کند

 .ها نیز بیشتر شدبعد اوضاع بهترو ماندگاريالبته از دهه هفتاد به  .و عاشق ایران بودند

 هاي ها در دانشگاه؟ آیا آن آرماناند چه بودها در نظرداشتههایی که امام و نسل نخست انقالب براي دانشگاهآرمانی

 ؟ ها تحقق پیدا نکرد چه علتی داشته استاند و اگر این آرمانامروزوجود دارند و تحقق پیدا کرده

من  .کنداز این جهت هر کس تعبیر خود را می .شاید بنیادي مطرح شده بود لی است چون بسیار هم کلی وال خیلی کئوس

ا متوجه باشند که مردم ایران از هاي نسل اول و امام این بود که دانشگاهیان مدهم که آرمانوال را این گونه پاسخ میئس

واضح بود که روشنفکران و دانشگاهیان ما در تمام مدت آشنایی ما ها انتظار دارند مستقل فکر کنند و مستقل بیندیشند! آن

کنم مظاهر و نه بنیاد این تمدن، قرار داشتند و ایرانیان با تمدن نوین تحت تاثیر شدید مظاهر این تمدن، و من تاکید می

هاي ز آن داشتند، از آرزوتوجه به این نبود استقالل که مردم تصور مبهمی ا .ذهن آنها توان فعالیت مستقل نداشته است

نه متولیان تحول یا انقالب فرهنگی، و نه  ها بود! متاسفانه باید بگویم که نه دانشگاهیان ما به هر دلیل، وامام و نسل اولی

تر یی خستهاهنوز هم این گروه به لحاظ اندیشه .اهل حوزه متوجه عمق این آرزو نشدند و در مظاهر صوري آن گیر کردند

 است که تحولی ایجاد کند! از آن 

 ها آمد؛ چرا ارزشگرایی یک نقطه ضعف به شمار میهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی مدركدر نخستین سال

 در این باره تغییر کرد؟

برویم ها به سمت علم انقالب این بود که ما ایرانی هاي پس ازآلیکی از ایده. آوردانقالب همواره با خود افراط و تفریط می

 .کرد و مستقل شد طریق علم می توانیم کشور را شکوفا مقدسی است و از مدرك بلکه به دلیل آنکه علم امر نه به خاطر

گفتند مدرك گرایی چیز بسیاري از کسانی که می. ها زده شده بدون آنکه بدانیم یعنی چهدر آن زمان بسیاري از این حرف

  .به دنبال علم رفتن وجود دارد اي بین مدرك ودانستند چه رابطهنه می بدي است نه تفکر کرده بودند و

شگاه آزاد دان. در این راستا  بالفاصله جهت عکس آن که منافع افراد بود پیش آمد .شداي زده میحرف هاي بسیار کلیشه

ولی پس از .وزي بوده استبلکه علم آم هدفی را به دنبال داشت که آن هدف قطعا مدرك نبوده و اسالمی در ابتدا تاسیس

مند به مدرك بودند، به ویژه اهل سیاست، به سهولت و ها که عالقهخیلی مدت کوتاهی رفت به سمتی که مدرك بدهد! و
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هاي دولتی نیز به این سمت رفتند بعدها حتی دانشگاه .هایی داده شدهاي علمی را بکشند به آنها مدركبدون آنکه مشقت

ایم فکرکنیم علم گاه وقت نکردهشدن مدرك گرایی این است که ما هیچعلت ارزش  .به وجود آمد و یک افراط و تفریط

؟ باید بگویم مدرك چیز بدي نیست ولی آموزي و رفتن به دانشگاه چیست؟ هدف از علم؟ دانشگاه یعنی چهیعنی چه

را  را به کاربردیم که معنی درست آنهاما در اوایل انقالب کلمات و جمالتی . گرایی بسیار بد و مخرب استمدرك

ریزي نکردیم و درحال حاضر تبعات آن را یابی به آنها برنامههایی ترسیم شد که هیچگاه براي دستآلایده .دانستیمنمی

 .کرده است که علم یک چیز ثانویه شده است گرایی به قدري وسعت پیداداریم می بینیم در حدي که مدرك

 گرایی در حال حاضر چیست ؟مشکل مدرك راهکار براي حل 

فکرکردن به این معنی نیست که  .کننداي باید فکر کنند که متاسفانه نمیالخره در کشور عدهاراهکار بسیار ساده است ، ب

در  .گذاري کندبراي تفکر و اجراي نتایج تفکر سیاست بایستی در دنیاي مدرن کشور .کسی در اتاقش بنشیند و تفکر کند

حتی شوراي انقالب فرهنگی  .اند، پس بنابراین اتفاقی نخواهد افتادگذاري در این زمینه تعطیلال حاضر نهادهاي سیاستح

هایی را نیز به عهده دولت گذاشته تواند به این مسائل بپردازد چراکه اشراف کامل را ندارد و بخشچند دهه نمی از نیز بعد

هاي علمی را ما در دهه هفتاد شوراي پژوهش .گذاري را تعطیل کرده استسیاستهاي است که البته دولت آن بخش

جایگزین آن . تعطیل شد 80کرد که در سال هاي الزم را میگذاريپژوهش سیاست هاي مختلف علم وداشتیم که در زمینه

این جهت صدمات  از کند ونمی فکر گذاري علمیهیچ کس در ایران به سیاست. گاه محقق نشدباشد که هیچ شورایی قرار بود

 .وجه کندتوارم که دولت جدید به این امر بسیار امید .ایم و خواهیم دیدبسیاري دیده

 هاي بزرگی هستیم؛ نه این رشته به طور رسمی در کشور گذاري علم و تکنولوژي دچار نقصانچرا ما در سیاست

اري انگلستان برگزار کرد) و نه وزارت علوم و نه دیگر وجود دارد؛ (به جز دوره هاي مقطعی که شریف با همک

، حداقل اگر هم اي با این عنوان هستهاي دیگر رشته، در حالی که در کشوروزارتخانه به این رشته توجه دارند

 هاي علم و تکنولوژي کار کند؟ گذاري، آیا نباید سازمان یا نهادي در کشور باشد که بر سیاستاي نیسترشته

 گیریم ونظر می ت دارد این است که ما به عنوان یک جامعه همواره یک زمان کوتاه مدت را دریدید من واقع نچه که ازآ

بنابراین با این تفکر چه لزومی  .کنیمنمی سال آینده خود فکر 100یا   و 50تنها به فکر فرداي خود هستیم و هیچگاه به 

گفت دولت قبل صریحا می .اندخودشان بهترین کارشناس کنندخیال می مدیران اجرایی معموال .گذاري کنیمهست سیاست

ار است و نه ذگباید توجه کنیم و بدانیم دولت مجري و سیاست ».بهترین کارشناسان را در دولت خود داریم ام« که

هاي کارشناسان به رهنمودها و حرف و حتی یک کارشناس که وزیر می شود در نقش وزیر دیگر کارشناس نیست .کارشناس

، باید یابد بگیریم که سیاستمدار .ایماین اشتباهی بوده و هست که ما در دنیاي مدرن امروز آن را درك نکرده. باید گوش دهد

یاد  ما. در هر نقش درست بازي کنیم یک نقش مخصوص به خود را دارند و باید مجلس هر ساز و، سیاستسیاستگذار

ما به عنوان یک جامعه در درك این . آوریمنیم و بنابراین نهادهاي آن را نیز به وجود نمیکگذاري ایم که سیاسترفتهنگ

به کار کرد با اساسنامۀ جدید شروع  69گذاري علمی پژوهشی که در سال از تجربه شوراي سیاست .یند پیچیده ناتوانیمافر

حتی وزارت  ، شوراي انقالب فرهنگی و وزات علوم ومجلس. نقص بزرگی است بهره نبردیم این تعطیل شد 80و در سال 
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. گذاري پیدا کننداین سیاست گذاري علمی و پژوهشی بیندیشند و درك درستی ازبهداشت بایستی در خصوص سیاست

گذاري علمی تتجربه ایران در سیاس .گذاري ضرر بسیاري به کشوروارد خواهد شدسال به سال بدون درك این سیاست

گذاري به سیاست ما تجربه این سازمان منجر.اساله در ایران دارد  50اي . سازمان برنامه و بودجه سابقهکوتاه و اندك است

سال است  30تر از ، کمرسدهاي علمی کشور که سابقه آن به قبل از انقالب میهمچنین شوراي پژوهش. علمی نشده است

وار شد امیدیافت میهرگاه فعالیت این شورا به طور پیوسته ادامه می .این وادي گام برداشته استاندوزي در که به تجربه

گذاري علمی و تحقیقاتی حتی براي شرایط سیاست .فناوري کشور ظاهرشود علم و ها دراندوزيبود  اثر مثبت این تجربه

پژوهشگران به  اما به ناچار باید بخشی از .گذار نیستندتپژوهشگران عمدتا سیاس .ناپذیر استما اجتناب استثنایی کشور

این گروه همواره باید . ذار براي تصمیم نهائی ارائه دهندعنوان کارشناس پژوهشی رهنمودهاي الزم و ممکن را به سیاستگ

 .دهند ن هشداربه موقع به مسئوالن و مجریا شود گوشزد کنند ومشاهده می آمادگی داشته باشند خطاهایی که در اجرا

علمی پیچیده  گذاري دست کم به همان اندازه پیچیده است که انجام تحقیقات وکاربایستی توجه داشته باشیم که سیاست

  .است

 هاي کشور به کار آیند و کمک ها و برنامهتواند؛ در سازوکار تأمین سیاستها میآیا انبوه پتانسیل نهفته در دانشگاه

 کنند؟ 

گذاري نیز فناوري بلکه در حوزه هاي دیگر سیاست هاي علمی وگذاريهیان نه تنها می توانند در سیاستقطعا دانشگا

التحصیالن برتر دانشگاهی فارغ وقتی کسی از دانشگاهیان و .آنها خواسته شود البته به شرطی که از .کمک کنند توانندمی

گذاري در هشت سال گذشته وزارت علوم نه تنها به سمت چند رشته سیاست این زمینه ندارد چه باید کرد.درخواستی در 

ري را در دل آن آموزش گذااي که سیاسترشته ،دانشگاه صنعتی شریف MBA ها داشتیم نرفت بلکه رشته که در دانشگاه

تغییري در  دولت نیز تا کنون . در اینرا به بهانه آنکه یک رشته علوم انسانی است در این دانشگاه تعطیل کرد شدداده می

مورد  جامعه علمی ما منتظرند وزارت علوم دولت تدبیر و امید از آنها در این خصوص نداشته ایم وهمچنان دانشگاهیان و

  .پژوهشی کمک و هم فکري بخواهد هاي علمی وگذاريسیاست

 سال گذشته چه اتفاقی براي دانشگاه  8ها در آموزش عالی دارید؛ در ها و مدیریتبا شناختی که شما از سیاست

 و علم و پژوهش و توسعه فناوري رخ داد؟

را کامال تعطیل و آن را به افسردگی  هاهشت سال گذشته وزارت علوم شکوفایی دانشگاه اگر بخواهم خیلی ساده بگویم در

ه هشتاد روشن هاوایل د ه دراگر در این هشت سال رشد علمی در دانشگاه داشتیم یک موتوري بود ک .مطلق تبدیل کرد

در واقع . کردندخودشان را می بدون توجه به وزارت علوم کار حالت افسردگی و دانشگاهیان در شد و این ادامه داشت و

کاري که وزارت  .کردیک نوع گردش مستقل از نیازهاي جامعه شکل گرفته بود زیرا که وزارت علوم نیازي را منعکس نمی

 اختیار و ها کرد و نوآوري و شکوفایی را ازطریق گرفتن تفکرگذشته انجام داد افسردگی را وارد دانشگاههشت سال  علوم در

به خود اجازه  تر از این هستند ودانشگاهیان متین .متاسفانه هیچ کس هم معترض نشد .گرفت دیکته کردن و هااز دانشگاه

 هاي تحقیقاتی کاهش پیداهشت سال گذشته بودجه در .داشته باشنداست را  هاي دیگرهایی که در گروهدهند اعتراضنمی
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دنیاي مدرن  با تعریف علم در روالی در گرفتن دانشجو مخصوصا در تحصیالت تکمیلی به وجود آمد که کامال مغایر. کرد

 .داشته باشیم ورعلم کش پژوهش و را در گونه نباشد و شکوفایی هرچه بیشترامیدوارم در دولت جدید این. بوده است

 ؟آیا هیچ یک از دستاوردهایی که شما در دولت آقاي خاتمی داشتید در دولت بعدي دچار نقصان و کاستی شد 

روي سیاست درزمینه پژوهشی ودر راستاي پیش16هاي مربوط به برنامه چهارم توسعه دولت اصالحات به غیر از سیاست در

دولت موظف (آیا  قانون برنامه چهارم توسعه  .بعد به دست فراموشی سپرده شدمنافع کشور را آغاز شده بود که در دولت 

ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، است، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلی

هاي جامع توسعه تهیه برنامه، ها و راهبردهاي پژوهشی، فناوري و آموزشیهایی چون ، نوسازي و بازسازي سیاستاقدام

علمی و فناوري کشور، بازنگري در ساختار و نوسازي فرایندهاي تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و 

؟ در چند سال گذشته تحقق پیدا کرده است ) ....اي شدن پژوهش در حوزه مذکورو فرهنگ به منظور توسعه کیفی و حرفه

حتی . وانست از موثرترین برنامه هاي راهبردي در کشور باشد نیز آن گونه که باید تحقق پیدا نکرداین برنامه که می ت

هاي خود ثیري بر انتخاب مدیران دانشکدهأها حق و تدانشکده ها وگروه ها از آنها گرفته شده وبسیاري از اختیارات دانشگاه

عالوه بر این  .بینیمرا به وضوح می هاو گرفتن اختیارات از دانشگاه نداشتند که لطمات این عملی نشدن برنامه توسعه چهارم

در این برنامه دولت و مجلس به توسعه مقام معظم رهبري به توافق رسیده  .در دولت قبلی برنامه پنجم توسعه نیز آغاز شد

درصد 4/0ین مقدار به سال ا 5در مدت  .بودند که سه درصد درآمد تولید ناخالصی ملی صرف پژوهش در کشور شود

 .هیچ کس هم در خصوص این کاهش اعتراضی نکرد و. درصد بود7/0،  85 -84رسید درحالی که این عدد در سال هاي 

 هاي توسعه آیا نباید هم اکنون که محیط بازتر شده است دانشگاهیان درراستاي تحقق پیدا نکردن قوانین و برنامه

 ؟ن دهندعلمی و پژوهشی کشور عکس العمل نشا

مدت نمایان بلند اثرات این تعامل در. اندوزارت علوم برقرار کرده ها یک تعامل معقول و سازنده باحال حاضر دانشگاه در

بگیریم حرف یکدیگر را بشنویم به  بایستی یاد.ها به نفع کشور خواهد بود دادن سیاست سازي از سوي دانشگاهنظر .شودمی

 .خرد است تعقل و و نیازمند فکرهایی که زمینه خصوص در

 رغم توسعه چرا همواره فاصله میان دانشگاه و صنعت؛ دانشگاه و بازار و اقتصاد و دانشگاه و جامعه زیاد است و علی

 .نظام آموزش عالی این نقصان رفع نشده است

کرده  این ارتباط افزایش پیداسال گذشته  30در . ارتباط بین صنعت و دانشگاه به یک موضوع کلیشه اي تبدیل شده است

صنایع بخواهند رشد کنند  اگر .اندها اجین شدهالبته بسیار فاصله داریم که بگوییم بخش صنعت و خدمت در دانشگاه. است

ب ایم صنعت را از خارج بخریم و نصما عادت کرده .نیز همچنین هادانشگاه .ها ارتباط سازنده داشته باشندبایستی با دانشگاه

مانند درختی که ریشه دارد و رشد  -وقتی صنعت را یک امر پویا در نظر بگیریم. کنیم تا کارکند وکارکند وبعد هم بمیرد

شویم این ارتباط براي صنعت کند و متوجه میآنگاه ارتباط بین صنعت و دانشگاه براي ما مفهوم حیاتی پیدا می –کندمی

ارتباط بین دانشگاه  .از سوي دیگر براي دانشگاه نیز به همین صورت است .میردیالزم است و در غیر این صورت صنعت م
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فهمد که باید چه کند و زمینه هاي فکري استاد دانشگاهی می. دهددو جان می را زنده می کند و به هر دو آنها و صنعت هر

 در .هاي آن باشددر نظر بگیرد و درصدد رفع نیازدانشگاه باید همواره جامعه را .هاي واقعی جامعه منطبق می شود با نیاز

اند و از آن طریق به یک به آن سوي مرزها وصل شده ، یعنی هرمستقیم استحال حاضر ارتباط بین دانشگاه و صنعت غیر

اد ارتباط بایستی اعتقاد راسخ به ضرورت ایج. حالی که این ارتباط باید به صورت مستقیم باشد در. شوندیکدیگر مربوط می

هاي انجام شده در داخل کشور مستقیم صنعت و خدمات ما نیاز به پژوهشبا این ارتباط غیر .بین صنعت و دانشگاه داشت

را از میان  هادولت بایستی این واسطه. کنندکنند و درآمد کسب میشان را حل میگري مسائلکه با واسطه بینند چرانمی

براي مثال  .خواستی کنند و پاسخی نگیرندال و درئوول انقالب تاکنون صنعت و خدمات از دانشگاه سبه یاد ندارم از ا .بردارد

عصر حاضر به دست  ، رشدي و موفقیتی که دریا در هوافضا .و به ثمر رسید ها رشد کرد، از دانشگاهايهمین فناوري هسته

گذاري نموده و از متخصصان ، سرمایهعزم خود را جزم کرده هرآنجا که کشور .آمده از دانشگاه وصنعت دانشگاه بوده است

 .سودش را به وضوح دیده است ،بردهدانشگاهی بهره

 گرها چیست؟راهکار و پیشنهاد شما در خصوص از میان بردن واسطه 

همچنین . آبیاري کنیماین کار مانند این است که یک نهال را براي باردهی بیشتر . بودجه پژوهشی بایستی افزایش پیداکند

حداقل ده پروژه کالن این چنینی تعریف  .اي و هوافضاهاي کالن در کشور تعریف شود مانند فناوري هستهیک سري پروژه

شوند و منافع هاي مدیریتی درگیر می، دانشگاه و بخشهاي کالن صنعتبا این گونه پروژه .و براي آنها هزینه شود شود

ها آورد و دست واسطهتب اعتبار علمی و فناوري به وجود میااین در دراز مدت سلسله مر .خواهد دیدباالي آن را کشور 

 کند!را قطع می

 چه رهیافت هایی را براي بازسازي و توسعه نظام آموزش عالی در شرایط کنونی می توانید پیشنهاد دهید. 

ایم که هیچگاه فکر نکرده .یک عده جوان بروند درس بخوانندهمواره در ایران به آموزش عالی این گونه نگاه شده است که 

بررسی کنیم ایران  ؟  باید روي این موضوع وقت بگذاریم وو پس از آن چه کنند ؟؟ چه بخوانندباید درس بخوانند چرا

ونه این نیروها چگ ؟خواهد برود؟ به چه سمتی کشور میسال آینده خود به چه نیروي انسانی نیاز دارد 50یا  20براي 

و با عجله این کار باید شروع کنیم و نباید نگران باشیم که خیلی دیر است  باالخره .هاي دیگرالئوو س ؟بایستی تقویت شوند

 را انجام دهیم.

 گام نخست را در این مسیر چه نهادي باید بردارد؟ 

 .انجام شود، مجلس و شوراي انقالب فرهنگی هرسه باید بخواهند که این کار دولت

این سه نهاد باید بخواهند که یک ساختار درست  .اي باشد که با تغییر دولت این برنامه اجرایی نشودهمچنین نباید به گونه

شوراي علوم تحقیقات  .براي دراز مدت ایجاد شود و اگر دولتی خواست آن را تعطیل و مانع اجراي آن شود مانع آن شوند

هاي بلند گذاريهاي نظارتی بر این برنامه و سیاستالبته باید بخش. تواند این کار را بر عهده بگیردو فناوري عل االصول می
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تر به این بلوغ امیدوارم هرچه زود .این اتفاق نیازمند یک بلوغ اجتماعی و قدرت سیاسی است. مدت نیز وجود داشته باشد

  .کنیم اجتماعی و قدرت سیاسی دست پیدا

 در زمانی که براي آن در نظر گرفته شده تحقق پیدا خواهد انداز، حوزه علم و فناوري این سندآیا سند چشم ،

 ؟کرد

 سفانه درکشور درأمت. دیدگاه من این سند یکی از معتبرترین اسناد باالدستی است که جمهوري اسالمی ایران داشته است از

آید و ادعا گاهی فردي می از هر. داشته باشد محقق نخواهد شداین سند بدون آنکه متولی  .پی اجراي دقیق آن نیستیم

بایستی سازمانی باشد که با دقت و با یک سنجش .کند به فالن جایگاه که در سند چشم انداز ترسیم شده رسیده ایم می

 .سپس پایش کند علم و فناوري یک بخش علم و فناوري را محقق و

  و اما نکته آخر... 

البته این بدان معنی نیست که همه  .دولت تدبیر و امید این اجازه را دهد که خرد جمعی در کشور حاکم شودامیدوارم که 

اجازه داده شود که صحبت شود،  .سازي مشارکت داشته باشندتصمیم گیرنده شوند، همه بایستی بیایند دربیایند و تصمیم

گیري تري انجام گیرد و تصمیمسازي در گروه بزرگت اجازه دهد تصمیمدول .مغزها بیرون بیاید ها ازانتقادها گفته شود، حرف

البته باید متذکر شوم که هر حرفی که از مغز بیرون می آید الزاما درست نیست ولی در اثر تعامل عقول  .را خود انجام دهد

 .آیندها و اطالعات معقول و قابل اجرا به دست میحرف
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 16نقد کتاب: از علم سکوالر تا علم دینی  15

 درآمد
ها اعم از نوشتاري یا دیداري و شنیداري، بسیار رایج علم سکوالر در نوشتارهاي اخیر ما در ایران, به ویژه در رسانه ةواژ

این رواج را نمی توان به دلیل سطح نازل در بیان آنها ندیده گرفت چون  بعضی پژوهشگران و دانشگران آن را  .شده است

حضور این کتاب را باید به  .ملأدان است و قابل تها از زبان یک فیزیکیی از این نوشتارانمونه ضرکتاب حا .بیان می کنند

ۀ کند به این که سطح گفتمان در زمیناي است قابل بحث که کمک میعلمی تبریک گفت از این جهت که نوشتهۀ جامع

این کتاب از نوع  .سیاسی به سطح دانشگاهی ارتقا پیدا کند یی واتصور تاریخی ما ایرانیان از سطح رسانه مفهوم علم و

  .این نقد هم با توجه به این واقعیت نوشته شده است .هاي مبتنی بر دیدگاه است و نه درسیکتاب

هاي این مفاهیم در بحث شناور هنگامی که معنا و مصداق .و دین، علم ،موضوع کتاب مرتبط است با چند مفهوم: سکوالر

بنا بر این نویسنده اگر معتقد به مذهبی با قرائتی  .توان احتراز کردمی ايتوان رسید یا از هر نتیجهمی ايبه هر نتیجهباشند 

ي دیگري با قرائتی دیگر نیز اتواند با اتساع معنی مفاهیم به هدف خود برسد؛ همین طور نویسندهخاص باشد براحتی می

همین شناور بودن و متکی نبودن بر تعریف  اي که بر این کتاب وارد استنقد عمده .دلخواه خود برسد ۀتواند به نتیجمی

 .پردازمبنابراین، براي این که نقد من تا حد ممکن روشن باشد ابتدا به مفاهیم می .مشخصی از مفاهیم است

 تعریف مفاهیم

پردازم که منظور داشتن اعتقاد به خالق، به دین تنها در این حد می .سه مفهوم کلیدي مورد نظر است: سکوالر، علم، و دین

در این مفهوم ابهام بسیار کم است اما در مورد دو  .نامیم طبیعت می خدا، منظور است، که منشاء هر آن چیزي است که ما

اي را که بدون اثبات هر گزاره .کنمچون واژة اعتقاد را هم به کار بردم مایلم تعریفی از آن ذکر  .مفهوم دیگر این طور نیست

گیرم که مترادف باشد با استدالل در چارچوب یک منطق اثبات را به معنی نوین علمی آن می .ناممپذیریم اعتقاد میمی

بعضی اعتقادها  .شوداعتقادها گاهی اثبات ناپذیرند و گاهی لزومی براي اثبات آنها دیده نمی .مشخص در یک مدل مشخص

اعتقاد  .دانند، اما به هر حال اعتقاد از نوع معرفت علمی، به مفهوم نوین آن که ذیال خواهد آمد نیستقولۀ معرفت میرا از م

اعتقاد به خدا از این نوع است؛ اعتقاد به اینکه علم پیشرفت می کند، و این که  .پذیرفتنی است اما نه لزوماً اثبات شدنی

 لم نوین درك کرد نیز از همین نوع است! توان طبیعت را به لحاظ علمی در عمی

 سکوالر

هاي گوناگون دارد از جمله عرفی، غیر دینی، غیر مقدس، دنیوي، و ناسوتی؛ در عربی به علمانیت، سکوالر در فارسی معادل

ۀ فرهنگ دهد نه تنها این واژه بر ساختها نشان میهمین تنوع معادل .]2و1؛ 35ص [به معنی علمی کردن، ترجمه شده است 

دهم از واژة فارسی به هر حال، پس از این در این نوشتار ترجیح می .ما نیست، بلکه مفهوم آن با فرهنگ ما عجین نشده است

                                                           
  .نوشته شد 1393این نقد به سفارش مدیران پژوهشگاه علوم انسانی در سال . 1392چاپ ششم، ، پژوهشگاه علوم انسانی، تهراندکتر مهدي گلشنی،  16
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گرا را در مقابل گري را که بر یک مکتب فکري داللت دارد در مقابل سکوالریسم، و ناسوتیناسوتی در مقابل سکوالر، ناسوتی

گري و مایلم آن را با ناسوتی اما واژة سکوالریزاسیون را فراموش نکنیم که متفاوت است از ناسوتی .سکوالریست استفاده کنم

هایی از جامعه و فرهنگ از سیطرة دین یا نمادهاي دینی خارج می شدن برابر بگیرم به معنی کلی فرایندي که در آن بخش

هاي مذهبی، و نیز حکومت کلیسا به وجود آمد، و ل جنگابداع این واژه و مفهوم آن در غرب در پی چند صد سا .]2شود [

شود، اما در واقع خلع قدرت، به ویژه قدرت اقتصادي، از کلیساي هدف آن، گرچه معموالً جدایی حکومت و کلیسا خوانده می

ن چنان بر کلیساي کاتولیک آ .کاتولیک و حکومت کلیساي کاتولیک در کشورهاي اروپایی بود، نه مطلق کلیسا یا مسیحیت

و اجرا کند به دالیل  توانست حکم تکفیر و آتش زدن براي هزاران نفر را صادرهمۀ شئون زندگی غربی سیطره داشت که می

متفاوت، مانند سوزاندن جوردانو برونو به حکم اعتقاد بر گردش زمین، و یا داستان معروف گالیله! پس این مفهوم نه فقط 

توجهی به آن براي پردازش و تحلیل به سنت و فرهنگ خاصی وابسته است که بی یک برساختۀ اجتماعی است، بلکه

شود علم نوین ناسوتی است منظور این است که کار دانشگري مستقل اگر گفته می .هاي اجتماعی ما گمراه کننده استپدیده

داري، یا هر شغل دیگري ناسوتی گري، حساباز سلسله مراتب کلیسا، بگوییم دین، است! به همین ترتیب هم تجارت، منشی

 .یان با کلیساي حاکم در اواسط قرن نوزدهم قطعا به وقوع پیوستئاین تحول معنی علم پس از چند قرن کلنجار اروپا .است

به صدر اسالم نگاه کنیم؛ علم  به ویژه فرهنگ شیعه سابقه ندارد.ها در فرهنگ اسالمی ما، ها و چالشهیچ یک از این تجربه

پاي آن فقه و علوم دینی اسالمی آورد و هم طالیی اسالم را به وجود نهاي اولیۀ اسالم به حدي رشد کرد که دورارندر ق

وب به وجود آمدند و به رشد فکري در دوران طالیی چهاي فکري در این چارمعتزله و اشاعره و دیگر مکتب .رشد کرد

هجري ادامی داشت نه تنها دین بر علم  456طغرل سلجوقی در سال در این دوران طالیی که تا ظهور  .اسالم کمک کردند

به  .کرد بلکه هر دو دست به دست هم داده و به رشد فکري جامعه کمک کردندسیطره نداشت و ادعاي سیطره هم نمی

با  .ر نبودیی در کااگري در این دوره صحبت کرد چون سیطرهتوان از فرایند ناسوتی شدن یا مکتب ناسوتیهیچ روي نمی

هاي اسالمی الزم می ها تفکر در جامعۀ اسالمی مححدود شد به آن چه بعضی از فرقهظهور سلجوقیان و تاسیس نهاد نظامیه

ن را در قرون بعد آهمین سیطره باعث تعطیل تفکر در جهان اسالم شد و نتیجۀ  .دانستند که شیعه در میان آنها نبود

یی از جمله اکنیم اما نباید فراموش کنیم که بزرگان نظامیهسینا و رازي افتخار میبه ابنما اکنون  .توان به سهولت دیدمی

این سیطرة دین، یا بعضی مذاهب اسالم، بر علم و تفکر تا به آن جا رفت که  .هاي آنها را کفر صریح نامیدندغزالی نوشته

یی تا حدي به شیعه نیز رسوخ افکر نظامیهتشدیم این در دوران قاجار که ما با موسسات مدنی مدرن آشنا  .علم تعطیل شد

یی اکرده بود، که تبعید مال صدرا در دورن صفوي را باید نشانی از این رسوخ دانست! به هر حال، در این دورن پسا نظامیه

صحبت  ز ناسوتی شدنیی که بتوان اانه گالیله یی داشتیم وما علمی نداشتیم که در سیطرة  دین مانده باشد، ما نه جوردانو

هایی به دنبال پس از انقالب اسالمی اما نیرو .علم، هر آنچه بود و نبود، دین و دولت در یک تعادل و تراضی بودند .کرد

که این فرایند یک فرایند غربی بوده است و واژگان آن نیز به همان فرهنگ وابسته اند غافل از اینسیطرة دین بر تفکر افتاده

اتفاقی که در  .ایمزدگی منحط افتادهاستفاده از این واژگان غربی به قبیح ترین وضع به چنگال نوعی غرب است و ما با

 »ناسوتی شدن-پاد«جمهوري اسالمی در شرف وقع است و عمدتا در دولت نهم و دهم نمودي شدید پیدا کرد را شاید بتوان 

خواهد تفکر را در برداشتی خاص از مذهب گرفتار کند و آن نامید، فرایندي معکوس که براي اولین بار در تاریخ اسالم می
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را متوقف کند، فرایندي که کامال در تناقض است با آن چه ما از مکتب امام جعفر صادق، بنیان گذار مکتب جعفري 

  .شناسیممی

شاید این جدال نا  .هت وارد جدالی نشویم که به فرهنگ دیگران یا ادیان دیگر وابسته استجاین باید مواظب بود بی بربنا

که وارداتی است و نه ذاتی فرهنگ  راه اندازي کنیم میان دین و علم جهت جدالیآگاهانۀ ما بشود یا بیبه جا اوج غربزدگی نا

گري!  نکند خود را در شرایطی قرار ناسوتی-زي پدیدة  پادو کمک نکنیم به راه اندا تلۀ غربزدگیما! بر حذر باشیم از این 

 یزاسون بود!ئدهیم که غرب در دوران انکو

 مفهوم علم

در زبان  .]4و  3شود[پردازد لفظ علم و مفاهیمی است که این لفظ بر آن اطالق میمفهوم دیگري که این نوشتار به آن می

 شود گسترده است:فارسی، طیف مفاهیمی که واژة علم بر آن اطالق می

 شود؛ها تدریس میعلوم دینی سنتی که در حوزه .1

هاي آن را، علوم طبیعی سنتی که به هنگام تأسیس دارالفنون هنوز زنده بود و هم اکنون مردم ما کمابیش ویژگی .2

 کنند؛هاي علوم جدید تصور میمان عجین شده است، همان ویژگیکه با فرهنگ

هاي روز دنیا که با تأسیس دانشگاه تهران بخشی از آن به ایران اي از دانستهعلم، یا دانش، به معناي مجموعه .3

هم اکنون نیز این مفهوم در  .شوددر این مفهوم، نقل یک برش تاریخی از فرایند علم عین علم تلقی می .منتقل شد

 ایران کمابیش رایج است؛

مشارکت در این فرایند  .علم در مفهوم مدرن آن که یک فرایند است و نتیجۀ آن دانش یا معرفت علمی است .4

امري است بسیار پیچیده که آشنایی ما ایرانیان با آن بسیار کوتاه است و عمدتاً بعد از جنگ تحمیلی شروع شده 

هاي ما نیز هنوز بر مبناي ها و پژوهشگاهدانشگاه بنابراین مردم ما با این مفهوم هنوز بسیار بیگانه هستند و .است

 .شونداین مفهوم اداره نمی

اند همواره یک ساختار سلسله مراتبی در پرداختهمجموعۀ علما، دانشمندان، یا دانشگرانی که در هر دورة تاریخی به علم می

 .ها دیدبندي مدرسان و مؤیدان نظامیهتوان در ردهبهترین نوع تجلی این سلسله مراتب را می .انددرون مجموعۀ خود داشته

حیطۀ علم به  .شود، و امري مسلم در حوزة علوم دینی تلقی شده استها مشاهده میاین نظام سلسله مراتبی هنوز در حوزه

این حیطه، گرچه عمالً از قرن هشتم هجري به بعد پویایی  .مفهوم دوم آن نیز متأثر از نظام سلسله مراتبی مشابهی بوده است

این علم در  .خود را از دست داد، اما هنوز تا همین اواخر، مثالً در میان مستخرجین سنتی تقویم، آثار آن مشاهده شده است

د را مرجع همۀ هایش را از سیطرة کلیساي کاتولیک، که خوفرایند به وجود آمدن در غرب الزم می دید خودش و گزاره

امور انسانی می دانست، برهاند و نیزدر این فرایند ناسوتی شدن مشارکت کند، اما پس از پیدایش  این علم و  به خصوص 

در یکی دو قرن اخیر به فرایندي مدنی و اجتماعی تبدیل شده است که از مبادي خود منفک شده و هیچ لزومی ندارد آن 

 .اندگري بدانیم؛ اشتباهی که ظاهر بینان اهل کتاب ما دچار آن شدهناسوتیرا ناسوتی به معناي پیرو مکتب 



 127 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

آنهایی که هنوز تصور ارسطویی از مفاهیم و تعریف آنها دارند باید سعی  .رة المعارفی نداردیتعریف دا 4علم به این مفهوم 

طریق تعریف به عهدة اجتماع علمی از  کنند با مفهوم نوین اجتماع علمی و گفتمان علم آشنا شوند تا بدانند چگونه این

نامم براي اینکه از لفظ است دانشگر می 4در ادامه، کسی را که حرفۀ آن علم به معنی  گفتمان علم گذاشته شده است!

 .دانشمند، یا عالم که بار معرفتی تاریخی گسترده دارد متمایز شود

 )Scientism(گرایی علم

پیروان آن  .اد که علم و روش علمی تنها و جامع ترین راه رسیدن به حقیقت و معرفت استاین واژه ارجاع دارد به این اعتق

گرا نیستند، دانشگران معموال علم .توان نامید، می�Scien�smiگرا یا علم باور، در برابر واژة التین علم را هم به همین دلیل

کنند که ربطی به علم، به معنی نوین، ندارد؛ مضافا اینکه یگرایی را نوعی مذهب تلقی مچه موحد باشند و چه ملحد و علم

گرایان هاي خودمان باید مواظب باشیم اعتقاد علمعلمگرایان معموال از مردم عادي اند نه از دانشگران!  بنابر این، در بحث

هاي تکفیري را ن است که گروهاین بمانند ای .گرا هم باشندرا بخشی از علم نوین نگیریم، حتی اگر گروهی از دانشگران علم

فهمم، همان گونه گرایان میدر اسالم عین اسالم بدانیم! به این ترتیب هنگام صحبت از علم آن را متمایز از اعتقادات علم

 که در اجتماع علمی هم همین طور است!

 تخصیص واژة علم به ناسوتی

شود و حدود سیصد علم در این معنی با گالیله و نیوتون شروع می .برمبخش پیشین به کار می 4علم را در اینجا در مفهوم 

ها را تواند پدیدهسازد و با استفاده از مدل طبیعت میاین علم ادعا دارد که از طبیعت مدل می .سال بیشتر سابقه ندارد

روش حاکم بر  .کنده میهاي عملیاتی براي مفاهیم استفادهاي علمی از مفاهیم ریاضی و از تعریفمدل .گویی کندپیش

هاي علمی روش فروکاست است که گاهی تنها روش علمی تلقی شده است، اما همه دانشگران به این باور نیستند بررسی

سازي و فروکاست گرایی گرچه در علوم طبیعی شروع شد اما علوم اجتماعی و علوم انسانی نوین را هم به شدت مدل .] 3[

علم به این  .علم نوین فناوري رشد کرده است که هنر تغییر در طبیعت و ابداعات جدید است پیرو این .متأثر کرده است

ي آن ساختن مدلی از طبیعت است که کند، بلکه تنها ادعامعنی حتی این ادعا را ندارد که ماهیت طبیعت را درك می

ها، پاسخ ر گسترة تعریف و دقت آزمایشاز آن یا انجام آزمایش و تجربه د سئوالطبیعت به آن، در حد توان ما براي 

طبیعی ندارد و آن را از حیطۀ اعتبار و حیطۀ هاي ماوراءبنابراین این علم هیچ ادعایی در مورد موضوع .دهدمناسب می

ریزي شده است، به البته در سیصد سال گذشته، که این علم پایه .داند، نه آن که آن را نپذیردهاي خود خارج میموضوع

یل فرهنگ خاص حاکم بر خاستگاه آن، یعنی اروپا و حاکمیت کلیساي کاتولیک بر همۀ امور و مردم آن دیار، کسان دل

اند، هایی در حیطۀ ماوراء طبیعت با استنباط از علم نوین مطرح کردهبسیاري، چه از میان عوام و چه از میان دانشگران، گزاره

هاي ماوراي طبیعی از جنس بنا بر این موضوع پدیده .ز نوع سلیقه و یا اعتقاد دانستهاي غیر علمی و اکه باید آنها را گزاره

اعتقاد انگاشته می شوند براي آن که در چار چوب مدل سازي دانشگران نمی گنجند؛ و به همین دلیل شاهد آن هستیم که 

ظور دارند و هر دو در گفتمان علم اهل دین و منکران خدا هر دو در علم نوین سهم دارند، هر دو در اجتماع علمی ح

اند، نسلی از گذشتگان ما در صد سال گذشته، که اهل قلم  بوده .مشارکت دارند بدون این که گروهی گروه دیگر را طرد کند
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و با اروپا از طریق ظواهر آن آشنا شدند، بدون درك عمق علم جدید و مبانی آن، و با هراس از ابعاد عقب افتادگی ما که 

  .اندهاي ظاهري خود را به جامعۀ ما تحت عنوان علم عرضه کردهالً عیان بود، عجوالنه انواع برداشتکام

، و حاصل آن که دانش 4پردازد، علم به معنی ، که در آن تقدس وجود دارد، و به امور قدسی می1بر خالف علم به معنی 

مور قدسی ادعایی هم ندارد، نه نفیا و نه اثباتا از امور قدسی روز است، ارتباطی با امور قدسی ندارد و به هیچ عنوان در ا

تواند بر له یا علیه امور قدسی صحبت کند اما اجنماع علمی از زند! توجه داشته باشیم که هر دانشگر منفردا میحرف نمی

رب، یا در ایران اگر در طول تاریخ غ .هیچ دانشگري مقدس نیست و هیچ گزارة علمی هم مقدس نیست .آن بر حذر است

البته علم نوین، در  .اطالعی آنها از مبانی علم مدرن دارداند حکایت از بییکصد سال گذشته، کسانی چنین ادعاهایی کرده

هاي علمی را فراتر از کند گزارهاست که بسیاري را وسوسه می اي قدرتمندعلمی به اندازهمقایسه با دانش در جوامع پیشا

معتبر بدانند و به حیطۀ امور قدسی و مذهب وارد شوند، مانند علم گرایان، که خارج از اجتماع علمی گسترة اعتبارشان 

تر کرده وي را گسترده و عمیق توان منکر شد که رشد ذهن انسان در نتیجۀ پیشرفت علم و فناوري جهان بینینمی .هستند

اند رشد علم را به معنی نفی دین تلقی فکري کوشیدههاي بعضی مشرب .است که این نتیجۀ پیشرفت و تکامل بشر است

هاي ها ناشی از جدال میان کلیساي کاتالویک و حرکتاین حرکت ]4و3[ام گونه که قبالً به تفصیل نوشتهکنند، اما همان

یتی مستقل از اجتماعی در اروپا بوده است و باید آن را صرفاً در همان بافتار و وابستگی اجتماعی درك کرد و به آن عموم

 .تاریخ و فرهنگ کشورها نبخشید

ئولوژي، طریقت، مذهب، و یا شود کسانی علم نوین را وابسته به ایدهاي آن باعث میتوجهی به مبانی علم نوین و روشبی

ع نوشتارها در مشرب فکري بدانند، یا با استفاده از آن بخواهند بود یا نبود خدا را اثبات کنند؛ که البته نوع و تعداد این نو

گونه مباحثات مریکا شاهد شدت گرفتن اینااز جمله در چند دهۀ گذشته در ایالت متحدة  .خیز داشته استوطول تاریخ افت

پذیر بودن علم اسالمی به بعضی از این نوشتارها اشاره کرده است ي هم با موضوع امکانامهدي گلشنی در مقاله .هستیم

شاغلین در آن،  .داردهاي آن تخصیص ناسوتی یا الهی بر نمیگزاره .ت مانند هر حرفۀ دیگراي اسعلم نوین حرفه .]6[

گرا یا معتقد به یک مذهب باشند، و منش یا اعتقاد دانشگران در مقایسه مثالً با تجار در حرفۀ تجارت، ممکن است ناسوتی

طور که تاجر مسلمان یا غیر مسلمان داریم اما، همان .ردآنها هم ممکن است در نوع فعالیت آنها، دانش یا تجارت، تأثیر بگذا

دینی به معنی مدرن آن، بنابر اسالمی نداریم، دانشگر موحد یا ملحد هم داریم، اما علم دینی یا غیراما تجارت اسالمی یا غیر

ژة علم را  بر آن اطالق این به این معنی نیست که کس یا کسانی بخواهند مفهوم جدیدي تعریف کنند و وا .تعریف، نداریم

 مفهومی که ذکر کردم اضافه کرد! 4کنند، که در این صورت باید مفهوم پنجمی بر

دلیلی  .هاي متفاوتی از طبیعت ساخته شودکند که مدلسازي از طبیعت، این امکان را فراهم میعلم، به عنوان فرایند مدل

مفهوم  .] 4[ایم تنها مدل ممکن از طبیعت باشدطبیعت ساخته هاي علمی که ما در سیصد سال گذشته ازوجود ندارد مدل

ذهن ما هستند و دلیلی وجود ندارد که این مفاهیم  مفاهیم علمی بر ساختۀ .قراردادیگري در علم با این امر مرتبط است

ستاره، زمین، مشتري، الکترون، درخت، حیوان، انسان عینی هستند اما مفاهیمی مانند  .ماهیتی مستقل از ذهن ما داشته باشند

گري گونه که مفاهیمی در علوم انسانی و اجتماعی از جمله ناسوتیهمان .ماده، سرعت، زمان، نیرو و شتاب برساختۀ ما هستند
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هاي ذهن ما شباهت به فناوري دارند  بر ساخته .اندونهگگرایی، آزادي، لیبرالیسم، مردمساالري، و شورا ساالري اینیا عرفی

قدر از این جهت پرسش در مورد حقیقت یا ماهیت ماده، ماهیت زمان، یا ماهیت نیرو همان .]7[که آن هم ساختۀ بشر است 

ک نظام با یک خردگرایی در این مورد تنها به معنی ایجاد ی .معنی است که پرسش از ماهیت مردم ساالري یا لیبرالیسمبی

االمکان مستقل از اي استاندارد کنیم که حتیمفاهیم را در مدل خودمان باید به گونه .منطق خاص با کارایی مطلوب است

هاي بشر از طبیعت پاسخ اي باشد که به درد انسان بخورد، مثالً بتواند به پرسشگونهکنشگر باشد و مدل مبتنی بر آنها به

پرسش و انتظار بیش از این از علم و  .انا در مهار طبیعت باشد، و براي بشر تسهیالت فراهم کندبینی کند، تودهد، پیش

کار گیري این علم در جوامع توجه داشته باشیم که به .مفاهیم آن غیر علمی است و فراتر از گسترة اعتبار مبانی علم است

نا براین بر حذر باشیم از این که تخریب طبیعت را به ب .مختلف متفاوت است از این که خود علم چگونه تعریف شده است

این گزاره به  .کنیمبودن علم بدانیم و مثال بگوییم اگر علم خدایی باشد طبیعت را خراب نمی »بد«دست انسان ناشی از 

 .قدري واضح است که تاکید بیش از این الزم ندارد

د اقتصادي و صنعتی کشورها، ساختارهاي پیچیدة اجتماعی ایجاد کرده هایش و نیز به دلیل رشاین علم نوین، به دلیل توانایی

علم  .]9و  8[سال گذشته محور بحث در مطالعات علم بوده است اجتماع علمی است 50مهمترین ساختار، که در  .است

است، در یک  اش علم و دانشگريفرد دانشگر، که حرفه .معنی باشدرونق و شاید بی نوین بدون حضور اجتماع علمی بی

گونه همان .گیرددانشگر اعتبار خود را، در ازاي کشفیات و ابداعاتش از اجتماع علمی می .دادوستد دائم با اجتماع علمی است

شود و در این مورد خنثی است، اجتماع علمی هم ادعایی در مورد ماوراء طبیعت که علم به حیطۀ ماوراء طبیعت وارد نمی

هاي علت وجودي گرایش .به همین علت استفاده از صفت ناسوتی براي علم نوین اشکال دارد .اثباتاً ندارد، چه نفیاً و چه 

اما علم نوین، به  .زدایی از امور و نیز نوعی نزاع با کلیسا یا بریدن از کلیساي کاتولیک بوده استناسوتی یا سکوالر تقدس

شود لزومی ندارد به صفت ناسوتی متصف شود که تداعی کنندة ویژه هنگامی که در یک فرهنگ ایرانی یا اسالمی مطرح می

 .نزاع با علوم الهی یا دین باشد

شود، اولین مورد، که معموالً به آن توجهی نمی .مطالب پیش گفته به این معنی نیست که ماوراء طبیعت نقشی در علم ندارد

نند طبیعت را درك کنند و این درك هم مرزي تواهاي علمی خودشان میاین است که دانشگران باور دارند با روش

این یک اعتقاد است، مانند هر اعتقادي دیگر، که پذیرفته شده است اما در چارچوب علمی قابل اثبات نیست؛  .شناسدنمی

سازي، با توجه به قراردادیگري آور نیست! دیگر اینکه در مدلچه در حرفۀ دانشگري حتی پذیرفتن این فرض هم الزامگر

در علم، آزادي عمل وجود دارد که دانشگران بسته به مشرب فکري، اطالعات، اعتقادات، یا بسته به داشتن هر نوع معرفتی 

علمی هم باشد، تواند غیرها، که میکنند و علم نسبت به این معرفتها خود استفاده میسازياز این آزادي عمل در مدل

آنچه مهم است نتیجۀ مدل است که باید از طبیعت یا جامعه پاسخ مثبت بگیرد و نشان داده شود که مدل با  .خنثی است

هاي غیر علمی، یا توان منکر نقش معرفتپس نمی .کنداي که تعریف شده است تطبیق میطبیعت یا جامعه در گستره

نقش را پذیرفت، باید هم پذیرفت که تخصیص یک مذهب  قدر که باید اینهمین .طبیعت، در فرایند تولید علم شدماوراء

مند و مصّر به این تخصیص هستند کسانی که عالقه .یا ایدئولوژي به علم، مثالً علم اسالمی، بی معنی است و پذیرفته نیست

ی که عرف در کنند، در حالرهیافت به کشف علمی، یا امور روانی دانشگران در فرایند علم را جزو علم تلقی می ]10و 6[
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شود، مستقل از اینکه مبدع آن ها و نتایج آنها است که در صورت تأیید علمی تلقی می این مدل .اجتماع علمی چنین نیست

اي اگر توجه کنیم که علم حرفه .دارمسلمان باشد، یا مسیحی، معتقد به وجود خدا باشد یا منکر، کمونیست باشد یا سرمایه

طور همان .کند، آنگاه مقایسۀ آن مثالً با نجاري یا مسگري یا تجارت در این بحث به جا استد میاست که معرفت علمی تولی

هایی بسازد که منبع که ما تجارت اسالمی نداریم علم اسالمی هم نداریم؛ گرچه ممکن است دانشگري با زمینۀ اسالمی مدل

شود و پس در اجتماع علمی پذیرفته شد بخشی از علم می الهام آن فرهنگ اسالمی باشد، اما پس از آنکه مدل ساخته شد و

کمااینکه هیچ دانشمندي نپذیرفته است که علم امروزین دنیا را علم مسیحی  .از آن تخصیص واژة علم اسالمی بی معنی است

اند از علم کسانی مانند لیسنکو در شوروي یا دانشگرانی در دوران آلمان نازي که سعی کرده .یا علم کاتولیک بنامیم

داري یا علم آریایی صحبت کنند جز جذب حمایت سیاستمداران روز و اعمال زور ایدئولوژیک براي مقاصد شخصی سرمایه

شکی نیست تأکید بر علم اسالمی یا تلقی علم روز به عنوان علم امپریالیستی،  .]3، فصل5[یا سیاسی اثري بر جاي نگذاشتند 

هاي سیاسی یا مذهبی و اعمال زورهاي شخصی و ایدئولوژیک نیز منجر به همان مداخلهطلبان، و علم کافران علم سلطه

طور که در شوروي سابق برداشتی خاص از منطق دیالکتیک تنها منطق همان .شود که دیگر هیچ ارتباطی با علم نداردمی

اسالمی به علم هم باعث همین انحرافها  شد، تخصیص واژةشد، و اقتصاد کمونیستی تنها اقتصاد علمی تلقی میعلمی تلقی می

داري، اقتصاد کمونیستی، به عنوان نوعی مدل البته، به همان معنی که اقتصاد سرمایه .هاي اسالمی خواهد شددر جامعه

تواند مطرح شود، اقتصاد اسالمی هم می تواند به عنوان یک مدل مطرح شود؛ اما این به معنی آن نیست که اقتصادي می

هاي دیگر اقتصادي هاي دیگر تباین دارد؛ پس مدلهاي مدلهایی است علمی که با گزارههاي اقتصاد اسالمی گزارهگزاره مثالً

به طور مثال،  .مشابه همین تمایزها در علوم طبیعی هم هست  .علمی نیستند، تصوري که در کشورهاي کمونیستی حاکم بود

تواند بسته به معرفت شخصی خودش، با شناسی میهر کیهان .م وجود داردهاي متفاوتی براي عالشناسی مدلدر کیهان

هاي رصدي چنین مدلی را طرد نکند، اجتماع تا زمانی که داده .استفاده از منطق و روش علمی مدل مطلوب خودش را بسازد

ل کیهانشناسی بر مبناي اعتقاد، البته، پذیرفتن یا طرد یک مد .پذیرندشناسان آن را به عنوان یک مدل علمی ممکن میکیهان

هاي علمی مبتنی بر بنابراین، ساختن مدل .ایدئولوژي، یا هر نوع معرفت غیر علمی ارتباطی با علم و اجتماع علمی ندارد

معرفت غیر علمی بدیهی و پذیرفتنی است، اما اصرار بر برحق بودن یک مدل با استفاده از اعتقادات مذهبی یا ایدئولوژیکی، 

خطري  .هاي دیگر به دالئل مذهبی یا ایدئولوژیکی کاري است غیر علمی و در اجتماع علمی پذیرفتنی نیستپذیرفتن مدلیا ن

هایی است در علم، چه علوم طبیعی و چه علوم کند همین اصرار بر برحق بودن مدلهاي اسالمی را تهدید میکه جامعه

سازي المی داشته است، از برداشت خود از این معرفت اسالمی در مدلانسانی و اجتماعی و هنر، که مبدع آنها معرفت اس

 .خود استفاده کرده است، و اعتقادش بر این مبانی را بر استدالل ترجیح بدهد

 هاي علم نوین در جمهوري اسالمی ماچالش

در نجاري، و یا در هر حرفۀ گونه در تجارت، شود، همانگونه که مطرح شد علم نوین وارد حیطۀ دین و امور قدسی نمیهمان

هایی شده است که حکایت از بدفهمی این اما متناسب با فرهنگ اسالمی ما، کشورمان درگیر چالش .دیگر این چنین است

 .پردازممفهوم علم جدید و حرفۀ دانشگري نوین دارد، که ذیالً به چند نمونۀ آن می
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 الف)  اعتبار علمی، اعتبار سیاسی

هایی مرتبط با علم و مذهب در کشور ما همین باعث چالش ع علمی تازه در آستانۀ جوانه زنی است ودر کشور ما اجتما

دهد رود و از آن انتظار دارد در ازاي کار علمی که انجام میدر نبود اجتماع علمی دانشگر به سوي جامعه می .]4[شده است 

شوند از طلب وسوسه میعالوه بر این دانشگران منفعت .ت کنددهد اعتبار دریافو نتایج آن را در اختیار جامعه قرار می

هاي پیشرفته در حضور اجتماع جهل نادانشگران سوء استفاده کنند و متاع خود را به بهایی بسیار بیش از آنچه عرف جامعه

شگران براي کسب پس دان .پذیري نتایج علمی را در اختیار ندارداما جامعه محک سنجش .علمی است به جامعه بفروشند

شوند تا جامعه و مدیران آن را از ارزش باالي نتایج اعتبار و دریافت پاداش از جامعه به هر روش غیر علمی متوسل می

سیاستمداران جامعه هم، که الزاماً از اجتماع علمی نیستند، با محک سیاسی نتایج علمی را  .علمی خود متقاعد کنند

آید و نه بر مبناي اي اعتبار علمی با توان سیاسی به دست میشود که در چنین جامعهمی گونهاین .کنندگذاري میارزش

به هنگام حضور اجتماع علمی در یک جامعه دانشگران پس از کسب اعتبار علمی روزافزون در اجتماع  .نتایج کار علمی

گذاري علم و فناوري و امور سیاستکم در کنند و از آن طریق به قدرت سیاسی، دستعلمی شهرت در جامعه پیدا می

ها نشیند رابطهکنند؛ اما در کشوري که جامعه به معناي عام در مسند اجتماع علمی میهاي مدیریتی، دست پیدا میسمت

به همین دلیل است که  .شودگیرد و تشخیص اهل اجتماع علمی کم رنگ میهاي سیاسی دست باال را میو ضابطه

]: 4ام[بر آن نهاده سندرم دورة نقلدر علم و فناوري در کشور ما فراوان دیده شده است که من نام  هاي تشخیصیناهنجاري

گرایی، مصادرة سیاسی و مذهبی مدارك اي، فرزانگان بفرمودة حکومتی، مدركانواع مرد علمی سال و قرن، دانشمندان رسانه

چنین است  ی مانند رئیس دانشگاه و مراکز پژوهشی؛ و اینهاي علماز سمت -و نه حتی مدیریتی -دانشگاهی، تلقی سیاسی

المللی جایگاهی ندارند با سوء استفاده از احساسات مذهبی مدیران که از میان دانشگران آنها که معموالً در اجتماع علمی بین

یق اعتبار سیاسی کسب شود و از این طرکنند که براحتی پذیرفته میکشور اسالمی ادعاي ناسوتی بودن علوم مدرن را می

این یکی از مخاطرات جدي اجتماعی ما است و به همین دلیل درك درست از علم نوین براي سالمت نفس جامعۀ  .کنندمی

اند که با شویم نهادهایی به وجود آمدهدر همین نبود اجتماع علمی است که متوجه می .مذهبی ما اهمیت دو چندان دارد

 .کننداع علمی  از روشهاي مرسوم در مافیاي سیاسی دنیا براي کسب وجهه و قدرت استفاده میاستفاده از خال نبود اجتم

هاي گونه پدیدههاي مختلف به آنها یکی از اینمدارك تحصیلی مقطع» فروش«هاي سیاسی از طریق قدرت» خریدن«مثالً 

 .ناهنجار است که شدت آن بستگی به ضعف اجتماع علمی در کشور دارد

المللی باشند، و یا به این اجتماع علمی در کشوري حضور ندارد، دانشگران یا باید به فکر اعتبار در اجتماع علمی بینوقتی 

پس براي  .سو متمایل شوند که اعتبار در داخل کشور از سوي نهادهاي غیر علمی، چه سیاسی و چه مذهبی، کسب کنند

هاي ابداع  در این .کندعلمی پیشرفته بیگانه است و ویژگی محلی پیدا می شود که در اجتماعهایی ابداع میکسب اعتبار روش

مثالً  .اي در کشور دیده شده استهاي مصادرة احساسات مذهبی، ملی، و عاطفهمحلی براي کسب منفعت بیشتر انواع روش

مصادرة احساس عقب ماندگی تاریخی کشورمان باعث شده است بسیاري ادعاهاي عجیب و ناسالم علمی بکنند و از طریق 

 .کسب بکنند» علمی«ها یا مدیران ارشد سیاسی کشور اعتبار رسانه
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 المللیب)  بریدن از اجتماع علمی بین

کشاورزي، و مهندسی کمتر دیده شده است؛ اما در زمینۀ علوم پایه هاي پزشکی، طرح علم ناسوتی و علم اسالمی در زمینه

خوشبختانه  .گونه عناوین و مشابه آنها هم در غرب مسیحی طرح شده است و هم در کشورهاي اسالمی و نیز ایراناین

، گرچه ارتباط ها در روند علم ایران کمترین تأثیر را داشته استهاي موردي این عنوانکردننوشتارهاي اندك و مطرح

اي هاي علوم انسانی و اجتماعی وضع به گونهدر زمینه .المللی ما را کمی کند یا گسترش آن را کمی محدود کرده استبین

هاي علمی در علوم انسانی و اجتماعی رنگ و بوي معرفت غیر علمی مذهبی، ایدئولوژیک، و یا مدلاول اینکه  .دیگر است

شناسی اسالمی، روانشناسی اسالمی، اقتصاد اسالمی و غیره هایی مانند جامعهین جهت ترکیباز ا .طریقتی بیشتري دارند

دوم اینکه وضعیت نحیف علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با کیفیت  .بیشتر مطرح شده است و مورد بحث واقع شده است

تر ببینند تا انتشار ها را راحتدر این زمینهاین علوم در سطح جهان نیز کمک کرده است که دانشگران فعالیت و قلم زدن 

هاي مختلف علوم در مجموع با توجه به این شرایط، از یک طرف جاذب بودن اطالق اسالمی به رشته .المللی رادر سطح بین

و تمایل  علمیهاي غیرالمللی هم باعث رشد تمایلانسانی و اجتماعی به لحاظ سیاسی و از طرف دیگر کم توانی در حضور بین

المللی ما را در علوم انسانی و اجتماعی تشدید هاي مختلف شده است و هم اینکه انزواي بینبه تخصیص واژة اسالمی به رشته

المللی هاي با عنوان علوم اسالمی هم باید بتواند در اجتماع علمی بینسازيغافل از اینکه هر گونه ادعایی در مدل .کرده است

المللی بدون شک به رشد علوم انسانی مدت این بریدن ما از اجتماع علمی بین در دراز .محک زده شودپذیرش پیدا کند و 

 .زندو اجتماعی، و در نهایت به رشد تفکر در کشور ما و در جوامع اسالمی، لطمه می

 از علم سکوالر تا علم دینی؟
داند که اعتقاد به خدا و داشتن این فرض را بدیهی می لفؤم .با این مقدمات می توانم صریح و کوتاه به نقد کتاب بپردازم

، بی خطر تر براي »بهتر«ها بهتر است بلکه باعث می شود که علم مبتنی بر خداباوري هم مذهب نه تنها براي زندگی انسان

نمی دانم این ادعا بر چه پایه یی است اما نکته اینجا است که در این   .جوامع بشري و عاري از تخریب محیط زیست باشد

کرد، بدون تحدید عقل و خرد، با پذیرش خدا لف توصیه میؤصورت نباید ادعا کرد که نوشته هاي کتاب علمی است! اگر م

کتاب با استفاده از نقل  مولف در جاي جاي .لف ظاهرا این نیستؤاما هدف م .شدبه علم بپردازیم هیچ مشکلی پیدا نمی

 :پردازمها میدر ذیل به بعضی از این مورد .خواهد ادعاهایی را اثباط کند که پذیرفتنی نیستها میقول

 حقایق اسالمی 

فراهم آوردن شرایط کافی براي طرح آرائ مخالف توان اثبات حقایق ......: براي دانشگاه اسالمی190ص 

 .... د فراهم می کنداسالمی را براي دانش پژوهان خو

اگر اصول عقاید باشد، چه در شیعه و فرق آن و چه در سنت و فرق سنی، که آنها  .دانم منظور از حقایق اسالمی چیستنمی

هاي مختلف از نتایج آن که مو ضوع علم نیست و مستقل اند و نه اثبات شدنی؛ اما اگر فروع دین باشد و قرائتپذیرفتنی
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مگر ما این کار  .ین و یک مسئلۀ اجتماعی است و نباید آن را با فعالیت علمی یا دانشگاهی مخلوط کرداست از حیطۀ علم نو

 لف توجه کنید:ؤکنیم؟ به خصوص به این گزارة مرا با ورزش یا تجارت یا حرفه هاي دیگر می

اري قانونی، دانشجویان مذهبی می توانند از طریق نظارت مناسب و اقدام مقتضی از طریق مج -1: 143ص 

 .از انحرافات احتمالی در دانشگاه ها جلو گیري کنند

 یا

تا دوگانگی بین علوم دینی و علوم طبیعت از بین برود و همۀ این علوم در خدمت ارتقاء علمی ....: 145ص 

 .و معنوي جامعۀ اسالمی ما قرار گیرد

ه خرد مذهبی باشد که توصیۀ خطرناکی هم براي علم ها اگر بتوان نتیجه گرفت که خرد علمی باید محدود باز این گزاره

شود و باید از معنی میدید خرد در کار نباشد که دو گانگی بیهاما اگر ت .است هم براي مذهب و هم براي توسعۀ کشور

بیشتر بوي تحدید ایم ها دیدههاي تلخی که در امور دانشگاههاي اخیر همراه با تجربهاما این گزاره .کمک متقابل صحبت کرد

این همان  .خرد و محصور کردن علم در قرائتی سیاسی از خداباوري دارد که با تصور ما از اسالم و خلقت بشر منافات دارد

دلیل در تلۀ تاریخی کلیساي کاتولیک براي مذهبی که چیزي است که از آن به عنوان تلۀ غرب زدگی نام بردم: افتادن بی

لزومی ندارد ما جنگی را  .زدگی بر حذر بودباید شدیدا از این نوع غرب .ا را تجربه نکرده استهبه هیچ وجه آن انحصار

 آوریم به صرف آن که غرب چنان جنگی را تجربه کرده است! براي خودمان به وجود

 گرایییکی دانستن علم و علم

در جاي جاي کتاب خلط این  .)27-17ص داند که اشتباه فاحشی است(رك صگرایی را همان علم میلف در چند جا علمؤم

  .ییاهاي سلیقهلط براي اثباط ادعاخدهنده است، به ویژه استفاده از این دو مفهوم آزار

گرایی گرایی در کتاب) گویی بخشی از علم یا نتیجۀ علمویلحی (تیگراهاي علمی از جمله فروکاستاز طرف دیگر روش

 است:

زدایی از گرایی به طور روز افزون دین را در معرض تهدید قرار داد و دینگرایی و تحویل: رواج علم21ص 

 هر سو ترویج شد

فروکاست گرایی بخشی از روش علم مدرن است که مانند هر روش یا مفهوم سازي در اجتماع علمی قابل بحث است و 

سال گذشته به شدت مورد بحث بوده گرایی ندارد و به هیچ وجه امري قدسی نیست؛ کما این که در سی ارتباطی با علم

 .این اشتباه در جاي جاي کتاب تکرار می شود .است در اجتماع علمی

 گذاري در علمیکی گرفتن علم و سیاست

هاي اجتماعی در گذاري در علم توجه خاص دارند و بدیهی است که ارزشدانیم که کشورها در عصر مدرن به سیاستمی

گذاري در علم اشتباه گرفت؛ اما به همین اندازه بدیهی است که علم را نباید با سیاست .دارندگذاري علم نقش مهمی سیاست

 کند:لف میؤکاري که م
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تواند علم را در دین می .گیري آن استتواند روي علم بگذارد در جهتدیگري که دین می : تأثیر78ص 

ار گیري آن براي مقاصد تخریبی جلوگیري ها است به کار گیرد و از به کجهاتی که در رشد معنوي انسان

  .کند

 .ثر استؤهاي کاربردي علم مگیري:  بینش دینی در جهت158ص 

 .گذارندهاي علم اثر میگیريهاي ارزشی روي جهت: تاریخ علم نشان داده است که نظام174ص 

کنیم یا از علم اسالمی محتمل! فتواي ها است و مستقل از این است که از علم مدرن صحبت این امري واضح در همۀ کشور

ي در این مورد اي در ساخت بمب اتمی از این نوع است! اما علوم هستهاگیري فناوري هستهرهبر کشور در عدم به کار

سازي در جمهوري اسالمی است که صدمات جبران ناپذیري به طبیعت کشور زده خنثی است! در مورد دیگر فناوري سد

 هاي اشتباه کشور؟گذاريدمات را ناشی از اسالم دانست یا سیاستباید این ص .است

 اي و بینشی، دانشگرانعلمی ، سلیقههاي غیرهاي مستخرج از نوشتهاستنباط بر مبناي نقل قول

 دهم:ها که به چند نمونۀ آن ارجاع میمتن کتاب پر است از این نوع نقل قول

 ..... داندطبیعت را ماخوذ از حوزة این می : مثال اینشتین ایدة قابل درك بودن183ص 

معتقد است که ایدة جستجو براي یک نظریۀ فراگیر در فیزیک  ...که خدا باور نیست... : آندره لینده183ص

 .... ت گرفته استئجدید از اعتقاد به خداي یگانه نش

بدیهی دارد که هر دانشگري با هر بینش یا ها حکایت از این امر تمام این نقل قول .74-72هاي صص همین طور نقل قول

مذهبی می تواند در علم مشارکت داشته باشد و همۀ آنها مخالف این هستند که به اسم دین یا هر بینشی دیگر خرد در 

لف در این کتاب در مورد این واقعیت سکوت ؤم .علم محدود شود که مدعیان علم دینی به این امر تمایل نشان می دهند

مداران یا هاي سیاستها با هیچ روش علمی سازگاري ندارد و منطبق است بر روشبینشی از این نقل قولة استفاد .کندمی

 .مداحان براي جلب نظر

 علمی در فرایند علم قبیح رفتار غیرت

 .خواهد علم نوین باشد یا مذهب در هر دورانیدر هر رفتار اجتماعی شاهد سوء استفاده هستیم، می

هاي اساس استانداردبر سفانه در مقام عمل نیز گاهی برخی از تصمیمات محافل علمی صرفاأمت:  181ص 

 .... جایزة نوبل پزشکی 2003مثال در سال  ...... تسعلمی نبوده ا

 تمالی غیر از این خواهد بود؟حمگر در مذهب غیر از این است؟ مگر در علم دینی ا

 علم دینی و اشتباه در علم

تواند بدون اگر علم دینی به وجود بیاید مگر می .ها امري بدیهی استها، و نیز در روشیم علمی، در یافتهتحول در مفاه

 .نگاه اشتباه را باید از دین بدانیم؟ تاریخ مملو است از این اشتباهاتآاشتباه باشد؟ 
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کلیت قضایا در چهار ... . براین وقتی صحبت از اسالمی کردن علم می شود منظور این است که: بنا170ص

 .چوب جهان بینی اسالمی دیده شود

دهد که هر نتیجۀ علمی یا هر هاي کیهان شناسی به وضوح نشان میدر زمینۀ مدل 164تا  158همین طور بحث در صص

 خواهد؟ اگر دانشگر دینیپس علم دینی چه می .مدل علمی را می توان منطبق بر جهان بینی اسالمی یا مخالف آن دانست

را مرجح دانست، مانند مدل عالم پایاي هویل و دیگران، باید او را مقصر  ايبه اشتباه از روي جهان بینی خاص خود نظریه

 شناخت، یا اسالم را؛ و اصال این موضوع چه ربطی دارد به علم دینی احتمالی؟

 علمی در علمهاي غیرفرضپیش

هایی؛ امري کامال بدیهی در علم که به تفصیل فرضم مبتنی است بر پیشکشد که عللف به وفور این استدالل را پیش میؤم

 ها به معنی لزوم علم دینی نیست: چند نمونه:فرضوجود این پیش .از آن صحبت کردم

ثر از تأهاي علمی م: بسیاري از دانش پژوهان ما از این نکته غافل اند که انتخاب بین نظریه156ص

 .وهشگر استفیزیکی پژهاي متافرضپیش

 ....آید: در این تعمیم پاي بعضی فرضیات در کار می157ص 

اما واینبرگ  ....در نتیجۀ وحدت مدبر است ...از نظر عبد السالم...  وحدت نیروهاي طبیعی مسئلۀ: 160ص 

 .کندساده شدن قضایا دنبال می دلیل آن را به

زمان به یک نتیجه برسند یا نرسند اما بر نتیجه توانند همدهد که دانشگر موحد و ملحد هر دو میلف خود نشان میؤم

 اگر علم دینی بشود چه طور؟ .توافق کنند

 علم نوین و مشکالت اجتماعی

داند و مدعی کند و آن را عیب علم نوین میلف در جاي جاي کتاب از مشکالت اجتماعی جوامع مختلف صحبت میؤم

 .است که علم دینی این مشکالت را ندارد

جهان مطلوبی نیست، بسیاري از افرادي که در غرب زندگی  ...شویم کههان غرب میجتازه مثل ....: 155ص 

 .... از وضعیت آن جوامع راضی نیستند .کنندمی

لف کتاب علم در جوامع اسالمی هنوز سکوالر نبود ما مشکل نداشتیم؟ این موضوع آن ؤمگر در گدشته که بنا به نظر م

ها محصور داد در زمان سلجوقیان زندگی کند که علم در نظامیهلف مثال ترجیح میؤکنم مکه گمان نمی چنان بدیهی است

 ت نمی کرد از ترس کشته شدن خود را شیعه بنامد!أبود، اسالمی بود، و ناسوتی نبود، و شیعه جر
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 تفکیک فلسفه از علم

مستقل از این که این تحول مطلوب  .شده است فلسفه جدالف در چند جاي کتاب شکایت از این می کند که علم مدرن از ؤم

دانستند و فالسفه را تکفیر است یا مذموم، چه ربطی به علم دینی دارد؟ مگر علماي دین اسالم فلسفه را مذموم نمی

 توان فراموش کرد:این را که نمی .کردندنمی

 .....آورده است : لذا علم و فلسفه از هم جدا ماندند و این آثار بدي به بار25ص

 ......در جهان اسالم تا قبل از تکون علم جدید، علوم طبیعت بخشی از فلسفه را تشکیل می داد ....: 152ص

 رواج بینش اسالمی در میان همۀ اهل علم

 مولف در این آرزو است که بینش اسالمی، به هر قرائت ممکن، میان همۀ اهل علم جاري شود:

، بلکه منظور قرار دادن ....گذردبرویم و ببینیم در جهان و در عالم انسان ها چه می: بر ما است که 171ص 

 .کلیت قضایا در یک متن متافیزیکی دینی است

ها و قضایا و پژوهان، به طوري که قرائت آنها از پدیده: ب) رواج بینش اسالمی بین دانش190ص 

 .هاي آنه خدامحورانه باشدگیريجهت

 گیرينتیجه 

در این کتاب ضرورت، به  .هاي باال را از متن کتاب به این هدف آوردم که شاید نشان دهد مولف در آرزوي چیستونهنم

توان تعریفی روشن از علم دینی از این تر این که نمیمعنی علمی آن، براي ایجاد یک علم دینی نشان داده نمی شود و مهم

گران و مداحان هایی براي خطبهیانیه هاي سیاسی همراه با جمالت یا نقل قولمتن کتاب بیشتر از نوع ب .کتاب به دست آورد

 .است
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نخستین  .وگو کردم، براي دومین بار گفت(IPM)هاي بنیادي با دکتر رضا منصوري در باغ الرك، مقر پژوهشگاه دانش

سوءتفاهمی به نام «گردد که با عنوان بازمی 1387سیدمحمد خاتمی، به سال  ةوگو با معاون دکتر معین، وزیر علوم دورگفت

شهروند  ةبدون اجاز نشریۀ بازتاب اندیشهبه چاپ رسید و در همان سال  نامۀ شهروند امروزهفته ،70 ةدر شمار» علم

اي از نجفعلی غالمی را به صفحه اي سهاقدام به چاپ کامل آن کرد تا بتواند جوابیه -وگوکننده و با حذف نام گفت -امروز

قد او از علم اند و دفاع تماممواضع دکتر منصوري همواره از سوي دیگران مورد توجه خاص بوده .انتهاي آن اضافه کند

تمام  ةرسد درباراندیشید، به نظر میهاي من نمیپرسش ةدربار .خالص (بدون آلودگی) به مذاق بسیاري تلخ آمده است

از دکتر منصوري  1387وگوي سال آخرین پرسش من در گفت .بارها اندیشیده و تصمیمش را گرفته است آنها پیش از

علمی در دولت نهم بود و او در پاسخ توضیح داد که دینامیک آنچه دولت اکنون از آن  ۀوضعیت رشد و توسع ةدربار

گذاري، نداشتن سیاست«دهد که با ر ادامه هشدار میکند مربوط به ده تا پانزده سال پیش است و دبرداري تبلیغاتی میبهره

اکنون پس  .ماندهاي آینده نمیچیزي براي برداشت دولت» المللیهاي بینپژوهشی و قطع شدن ارتباط ۀافت شدید بودج

  .کنیموگو را از آنجا که به پایان برده بودیم آغاز میاز پنج سال گفت

  ن کشور جهان از نظر تولید علم بودیم و رشد علمی ایران در این سال هفدهمی 1390اعالم شده که ما در سال

که یک پایگاه  Scopusمؤسسه  .درصد بیشتر از سال پیش بوده است که باالترین رقم در جهان است 20

 18برابر ظرف  30(تقریبا  2012شده در سال مقالۀ چاپ 21714نگاري متعلق به الزویر است، ایران را با کتاب

آیا ما در دوران شکوفایی  .سال) در ردة شانزدهم تولیدکنندگان علم در جهان و در ردة نخست خاورمیانه قرار داد

 بریم؟علمی ایران در عصر جدید به سر می

با هر تعریفی بیراهه نیست اگر بگوییم که ایران در دوره شکوفایی  .کنم: دوران شکوفاییز پایان جمله شما پاسخ را شروع میا

منظورم از مشق علم تمرین کردن  .استفاده کنم» مشق علم«دهم که از اصطالح اما خودم ترجیح می .بردعلمی به سر می

کشوري  .هفتاد نوشتن مقاله را بلد نبودیم ۀما تا اوایل ده .ایماکنون به آن پا گذاشتهکار علمی است و این دورانی است که ما 

درصد از دانشگاهیان و متخصصانش  5دانشگاه داشت و تنها  100میلیون نفر جمعیت و نزدیک به  50که در آن زمان 

  .مقاله چاپ کرده بودند

  امروز کسی را بدون وابستگی(affilia�on) دو دهه پیش  .ه به تعداد انگشتان دو دست مقاله داردشناسم کمی

 .حتی یک دانشیار هم این تعداد مقاله نداشت

البته  .نوشتنددرصد از متخصصان ما مقاله نمی 5بنابراین تا دهه شصت بیش از  .بله این مثال شما گویاي وضعیت است

که دکتر داوري اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، در المللی آن و نه به آن معنا به معناي علمی و بین (paper)مقاله 
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جمهور دستور بدهد هر استادي دو تا مقاله بیشتر هایش نوشته است که اگر رئیسو در مصاحبه ،»درباره علم«کتابش، 

است که در اینجا  تر از آنها نازلاین بحث .شویمشود و ما در جهان مثال چندم میهاي ما دو برابر میبنویسد تعداد مقاله

تا آن  .شودکار تحقیقات دانشگران ایرانی است که در سطح جهان منتشر می ۀمنظور من از مقاله نتیج .به آنها بپردازیم

از اوایل دهه هشتاد با توجه به  .توانستیم نتایج آن را مکتوب کنیمکردیم نمیکردیم یا اگر میزمان ما یا کار تحقیقاتی نمی

 .زارت علوم وجود داشت دانشمندان ایرانی تشویق شدند که به سمت نوشتن نتایج کارهایشان حرکت کنندنگاهی که در و

نویسند کم یک مقاله میدرصد از دانشگاهیان ما سالی دست 40امروز نیز کمتر از  یپس ما در دوران تمرین هستیم و حت

دانشگاهیان که قاعدتا باید مشغول کار تحقیقاتی باشند و در  .هاي جهانی فاصله زیادي داریمدهد ما هنوز با نرمکه نشان می

  .کم یک مقاله را باید منتشر کنندکنارش آموزش هم بدهند سالی دست

 هاي دانشگاهی از نسل جدید استادان هستند یا از نسل قدیم؟نویسآماري وجود دارد که نشان دهد مقاله 

بنابراین توجه کنید که ما هنوز پتانسیل بسیاري داریم که تحقق پیدا  .آماري در دست نیست اما عمدتا نسل جدید هستند

شود و امتیاز در کنارش باید توجه کنیم که در ایران نوعی مدگرایی شایع است و هر کار جدیدي که آغاز می .نکرده است

کنند ها منتشر میکه اکنون ایرانی درصد باالیی از مقاالتی .هاي نادرستاز راه یروند حتها دنبالش میبه همراه دارد خیلی

  .ارزش علمی ندارد به این معنا که منتج از یک کار تحقیقاتی نیست

  یعنیplagiarism است؟ 

انتحال به معناي  .رفته استاي است که از قرن ششم به همین معنا در ایران به کار میانتحال کلمه .یک نوع انتحال است 

پالجیاریزم مفهومی نیست که از  .بندي شده و هر کدام نام خاصی داردو اقسام آن تقسیم سرقت ادبی و علمی است و انواع

کننده نیست و حتا طبیعی و قابل در این مرحله که ما هستیم این پدیده خیلی نگران .غرب وارد فرهنگ ما شده باشد

البته تعریف انتحال  .کننده نیستنگراندرصد هم به نظر من  10حتا تا  .بینی و از پیامدهاي این مرحله گذار استپیش

در این  .کدهاي اخالقی در این زمینه باید تعریف شوند .کندهاي علمی به جلوگیري از آن کمک بسیاري میتوسط انجمن

  .انجمن فیزیک در این زمینه تا حدودي پیش رفته است .مورد جاي کار بسیاري وجود دارد

تمام نهادهاي دولتی ما که به استناد این آمار رشد و پیشرفت علمی ایران را  .مدیگري را اضافه کن ۀاجازه دهید نکت

هاي سسه اطالعات علمی) بودند و هنوز هم در حوزهؤ(م ISIکنند، تا همین چند سال پیش به شدت مخالف گیري مینتیجه

آمار بدهند عمال چیزي جز این در خواهند اما هنگامی که می .هستند ISIهاي ما کم است مخالف دیگري که تعداد مقاله

  .شکوفایی نیست ۀها نشانبا اینکه استناد به این آمار در دوره خود من آغاز شد اما معتقدم که تعداد مقاله .اختیار ندارند

  هاي ما چه چیزي عوض شده است؟تاکنون در محیط دانشگاه 1370از دهۀ 

نیازي که براي دفاع از کشور پیش آمده بود خیلی از دانشگاهیان به به خاطر  1368ما پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال 

ها تعدادي ما در عمل دو نوع حرکت داشتیم: یکی پس از انقالب بود که به دلیلی تعطیلی دانشگاه .کار تحقیقاتی روي آوردند

هاي دفاعی و صنعت م با انگیزهگروه دو .شودمی 1360از دانشگاهیان به کار تحقیقاتی رو آوردند که مربوط به حدود سال 
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امتیازدهی  مسئلهپس از آن  .ها پس از جنگ نتایج کارهایشان را منتشر کردندهر دوي این گروه .رو به کار تحقیقاتی آوردند

ها تالش کردند جلوي این حرکت را بگیرند اما دانشگاهیان خیلی .ها بود که مشوق فعالیت بیشتر در این زمینه بوددانشگاه

  .اند بازگرداندتوان آنها را از راهی که رفتهاند و دیگر نمیآن را چشیده ةمز

 کنید؟هاي دکتر داوري اردکانی در زمینه انتشار مقاله علمی چه فکر میدر مورد دیدگاه 

علم مدرن را به درستی تشخیص  ةدهد که هنوز عصاراند نشان میاند و هم کتابی که نوشتهاي که کردهایشان هم مصاحبه

علمی که  (discourse)نامیم مظهري است از گفتمان ) میpaperیعنی متوجه نشده که آنچه ما مقاله (معادل  .نداده است

گفتمان علمی در دنیاي مدرن از  .اما در علم قدیم چنین چیزي وجود نداشت .اي در علم مدرن داردجایگاه بسیار عمده

از  -ساده علمی یا یک نظریه جدید  ةاعم از یک یافته، یک گزار -خوردار است و پذیرش یک نتیجه علمیاهمیت باالیی بر

توان بنابراین نمی .افتد که یکی از مظاهر آن مقاله علمی استعلمی اتفاق می (community)طریق گفتمان علمی در اجتماع 

در همین چارچوب است که گفتمان از اینجا شروع » ق علمیمش«مقاله بسیار مهم است و اینکه گفتم  .آن را تخطئه کرد

کنیم که بنویسیم و برویم صحبت کنیم، یاد بگیریم خودمان را ارائه کنیم تا بقیه در اجتماع علمی ما داریم تمرین می .شودمی

در هیچ کدام از  .گیریمیاین چیزي است که در دو دهه اخیر داریم یاد م .(مثال یک کنفرانس علمی) بتوانند ما را نقد کنند

  .سفانه به این نکته توجه نشده استأنوشته دکتر اردکانی مت

 به همان نسبت تولید علم در ایران ...ها، مواد، تسهیالت، مراکز پژوهشی و هاي ما (آزمایشگاهآیا در زیرساخت (

ود در فضاي ارتباطاتی که برقرار هاي موجبرداري از ظرفیتسازي شده است؟ یا رشد کنونی را باید به بهرهظرفیت

 شده منسوب کرد؟

نویسی یک نیروي انسانی دانشگاهی وجود داشته که اکنون به سمت مقاله .ایمما یک پتانسیل دانشگاهی موجود را فعال کرده

پس از  .البته امکانات درصدي اضافه شده اما نسبت آن به تولید مقاله به هیچ وجه قابل قیاس نیست .حرکت کرده است

جنگ تجهیزات افزایش یافت اما در هشت سال گذشته عمال متوقف شده است، در صورتی که رشد علمی ما ادامه یافته 

  .به تعبیري همان پتانسیل موجود با امکانات موجود در حال تولید مقاله است .است

 دهد براي مثال آمار نشان مییافته چیست؟ نظرتان دربارة افزایش کارهاي مشترك با دانشمندان کشورهاي توسعه

تقریبا پنج برابر  2008تا  1996هاي هاي مشترك دانشمندان ایرانی و آمریکایی در فاصله سالکه تعداد مقاله

هاي مشترك با دانشمندان انگلیسی دانشمندان چینی هم در ابتداي رشد علمی کشورشان به نوشتن مقاله .شده است

ها در ایران و شرکت نزواي نسبی ایران در جهان (دشواري برگزاري همایشبا توجه به ا .روي آورده بودند

 دانید؟هاي خارجی) چقدر اینترنت را عامل تحوالت اخیر میدانشمندان ایرانی در همایش

امسال  کنونی شان از ما کمتر است اما از نظر تولید مقاله به نظرم آهنگ رشد .اندها خیلی زودتر از ما شروع کردهالبته چینی

در مورد  .دیگري است مسئلۀها البته باید توجه داشت که کیفیت مقاله .نخست بگیرد ۀمریکا را در رتباتواند جاي می

تر شده اما همه دسترسی به اینترنت در تمام جهان آسان .کننده باشدکنم که به تنهایی عامل تعییناینترنت هم گمان نمی
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به دلیل کمبود ارز در دوران جنگ امکان دریافت بسیاري از مجالت  1360 ۀدر ده .اندنداشتهکشورها به اندازه ایران رشد 

ها را رشد اما اکنون اینترنت پتانسیل .رسید بسیار محدود بوداي به دستمان میاگر هم مجله .را نداشتیم و هنوز هم نداریم

ه کسی چنین انتظاري از دانشگاهیان نداشت اما اکنون کننده این است که در گذشتاما به نظرم عامل تعیین .داده است

مان حالی است که ما هنوز فقط با نصف توان این در .خواهد که مقاله بنویسندغیردانشگاهی هم از دانشگاهیان می ۀجامع

  .کنیمداریم کار می

 توسط دانشمندان امریکایی  با اشغال عراق توسط امریکا انبوهی از مقاالت دربارة طبیعت، گیاهان و جانوران عراق

کنید که یکی از دالیل افزایش تولید مقاله ما استقبال جهانی از اطالعاتی است که از آیا گمان نمی .منتشر شد

آوري آن را ندارند و همین آید؟ اطالعاتی که آنها خودشان در شرایط فعلی امکان جمعسرزمین ایران به دست می

 سازد؟ آنها را ارزشمندتر می

آنها به اطالعاتی که  .یابدعلم بدون مشکل برقرار شود، تعداد مقاالت ما افزایش می ةمریکا در حوزااگر ارتباط ما با اروپا و 

 ۀتوانند از زمین و جامعۀ ما بگیرند عالقاي که میدر حوزه علوم انسانی و درواقع هر داده یدرباره طبیعت و مردم ما، حت

مطئمنم اگر چنین اتفاقی بیفتد تولید  .یابدهاي مشترك ما افزایش میکانی فراهم شود تعداد مقالهاگر چنین ام .بسیاري دارند

  .شناسی مرتبط با ایران چندین برابر خواهد شدهایی مانند زیستما در رشته

 زارت ریزي آموزش عالی وابسته به وهاي علمی کشور به طور رسمی از طریق مؤسسۀ پژوهش و برنامهآمار پیشرفت

سنجی در جهان توسط مؤسسات مستقل انجام با توجه به اینکه کار علم .شودعلوم، تحقیقات و فناوري اعالم می

 اي وجود داشته باشد که آمار مستقلی در این زمینه منتشر کند؟کنید باید مؤسسۀ غیروابستهشود، آیا فکر نمیمی

کاري که توسط این سازمان انجام  .شودالمللی منتشر میهاي بینزمانعلم در ایران وجود دارد توسط سا ۀآماري که در زمین

ما آمار مستقلی نداریم چون اصال پایگاه اطالعاتی  .شود آمارگیري نیست بلکه صرفا ترجمه آن آمارها به فارسی استمی

(database) ضرورتی هم ندارد که  .شودهایی که تولید میهاست نه مقالهآماري که ما داریم در مورد دانشگاه .نداریم

این  .شود نیازي نیست ما براي آن هزینه کنیماگر این کار جاي دیگري در دنیا انجام می .خودمان این کار را انجام دهیم

ترین کار آماري روي آنها شود بدون آنکه کوچکهاي داخلی مستقیما از منابع خارجی برداشته میسسهؤاطالعات توسط م

دهد شود که در رشد علمی ما را بیشتر نشان میکید میأهایی مانند تعداد مقاله تین میان نیز روي شاخصدر ا .انجام شود

این بیشتر کاربرد  .شودکیفیت است نادیده گرفته می ةدهندهایی ایرانی که نشانهایی مانند تعداد ارجاع به مقالهو شاخص

  .ایمکه ما فالن قدر رشد داشتهسسه معتبر گفته ؤتبلیغاتی دارد که بگویند فالن م

 هاي مدیریتی در کوتاه مدت ریزيتوان تصور کرد؟ به این معنا که برنامهآیا چیزي به نام مومنتوم ساینس می

هاي ریزيآیا برنامه .دهدها بعد نشان میاین چیزي است که خودش را سال .توانند رشد علم را کند یا تند کنندنمی
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ها مدت موجب رشد علم شود؟ اگر این برنامهتواند در کوتاها طرز فکر وابسته به آن میهشت ساله یک دولت ب

 کشد تا تأثیر آنها مشخص شود؟مانند ترمز عمل کنند چقدر طول می

گذاري علمی همین هدف از سیاست .کندواقع این در مورد هر پدیده اجتماعی صدق می بله چنین چیزي وجود دارد و در

یا  .ها تصمیم بگیرند جهت علم را عوض کنند و آن را در جهتی که مطلوب آن کشور است هدایت کننداست که دولت

  .هایشان آن را تند یا کند کنندتوانند با سیاستمی

 برد و باخت تیم هنوز به پاي  شود، تا چند بازي نتایجاین در فوتبال تعبیر رایجی است که وقتی مربی تیم عوض می

  .شودمربی قبلی نوشته می

است که آن مومنتوم یا تکانه  1370 ۀایم ناشی از حوادث پس از انقالب و ابتداي دهبله بدون شک اوجی که اکنون گرفته

را ده تا  هاي مخربی که این دولت در هشت سال گذشته گرفتهپیامدهاي تصمیم .دهداکنون دارد آثار خود را نشان می

اي از مسئوالن کشور که متاسفانه دسته .پانزده سال آینده خواهیم دید که چیزي نیست جز کند کردن روند تولید علم

هاي کنند که این رشد علم ناشی از سیاستکنند وانمود میهاي اخیر صحبت میکنند و از رشد علم در سالمصاحبه می

هاي قبلی به همراه داشته اي است که سیاستهاي قبلی و آن تکانهناشی از اتفاقمتوجه نیستند که این  .دولت فعلی ماست

  .است

 هاي دانید؟ تفکیک جنسیتی و تغییر سرفصلوجه شاخص عملکرد وزارت علوم در هشت سال گذشته را چه می

نقش این  .خورندهاي هشتم و نهم به چشم میهایی باشند که در کارنامه دولتترین نکتهدرسی شاید مهم

 عملکردها در رشد علمی کشور چیست؟

در این زمینه  .هاي علمی استانجمن ۀاند یکی در زمیناگر منصفانه بخواهم نگاه کنم ازجمله مواردي که در آن موفق بوده

تصویب  .در حد امکانات کشور در این زمینه خوب عمل شده است .شان هم درد نکنداند و دستبه نسبت خوب عمل کرده

بنیان هم حرکت خوبی بود که در این دولت انجام شد اما هشت سال است که در حد تصویب باقی مانده هاي دانشرکتش

ها اقداماتی که انجام شده اما در سایر زمینه .اش به مجلس رفت و آمد اما اجرا نشدفقط مصوبه .و کاري انجام نشده است

اثرات مخرب  .ترین رویدادي بود که در این دولت اتفاق افتادی مخربت علمئانتخاب متمرکز هی .اندعمدتا مخرب بوده

وقتی استخدام استاد مستقیما با مداخله وزارت علوم انجام  .این اقدام تا بیست الی سی سال دیگر نیز همراه ما خواهد بود

 .جایش وارد دانشگاه شودشود که کدام استاد استخدام شود و کدام یک نشود، چه کسی بازنشسته شود و چه کسی به می

اند، بدون اینکه توسط اعضاي اند که با دستور وزارت علوم به دانشگاهی تحمیل شده و بالفاصله مدیر گروه شدهافرادي بوده

افرادي که به این ترتیب وارد  .هاي سرتاسر ایران افتاده استاین اتفاقات به وفور در دانشگاه .گروه انتخاب شده باشند

نادرستی انجام  ةت علمی هم افزایش یافته اما این کار به شیوئبدنه هی .مانندا سی سال وبال گردن دانشگاه باقی میاند تشده

دارند، نشانه مخرب بودن این  مسئلهها اند در دانشگاهدرصد از افرادي که به این طریق استخدام شده 90وقتی  .شده است

  .گیري استتصمیم
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ترین کاري است که ممکن بود در وزارت علوم انجام این واقعا اشتباه .دانشجوي دکتري است مورد دوم انتخاب متمرکز

 .کنندها در انتخاب دانشجوي دکتري بد عمل میپیش از اجراي این سیاست خیلی استدالل شده بود که دانشگاه یحت .شود

این کامال طبیعی  .را براي دکتري انتخاب کننددهند دانشجویان خودشان شد که استادان دانشگاه ترجیح میمثال گفته می

دانشجوي دوره لیسانس که براي  .شود که اختیار انتخاب دانشجو را از آنها بگیریم و به وزارت علوم بدهیماست و دلیل نمی

 ی، حتاما در مورد دانشجوي تحصیالت تکمیلی .توان به شیوه متمرکز انتخاب کردآید را میآموزش دیدن به دانشگاه می

خواهد با آن شود که میشخصا به استادي مربوط می ئلهاین مس .کنددانشجوي کارشناسی ارشد، وضعیت کامال فرق می

  .گروه و دانشکده هم چنین حقی ندارند چه برسد به وزارت علوم یدانشجو کار کند، حت

 باهعملکرد علمی استاد در نهایت نشان خواهد داد که انتخابش درست بوده یا اشت.  

توانند این رفت کار علمی انجام دهد، میبله، اگر من در انتخاب دانشجو اشتباه کردم و او نتوانست در حدي که انتظار می

خواهم روي چه موضوعی کار کنم، کنم میاگر دانشگاه مرا به عنوان استاد پذیرفته منم که تعیین می .حق را از من بگیرند

 .خواهم آن را حل کنماي دارم که از روي کنجکاوي میهئلعتی یا مرکز دیگري دارم یا مساعم از اینکه قراردادي از صن

تواند کسی نمی .تواند در حل آن به من کمک کنده چیست و کدام دانشجو میئلدهم که مسبنابراین من تشخیص می

 ةن دلیل که دانشجویی در امتحان نمردانشجویی را به من تحمیل کند، اما این اتفاقی است که در عمل افتاده صرفا به ای

 ایم! ایم؛ به قول مولوي پیاز را با زعفران اشتباه گرفتهما مفهوم دوره دکتري را درست نفهمیده .بیشتري آورده است

 شودمدرك دکتري امتیازي است که به بعضی افراد داده می.  

خواهیم امتیاز اگر می .است یک مدرك دکتري بدهیماینکه درست نیست ما به کسی که به هر دلیلی مطلوب نظام سیاسی م

بگذارید  .توان شوخی کرداما با علم که نمی .بدهیم، یک خانه به او بدهیم، یا ده تا ماشین، یا یک کارخانه را به نامش کنیم

شود پسر فالن آقازاده را به این دلیل که مطلوب نظام ماست کاپیتان تیم فوتبال آیا می .از مثال فوتبال شما استفاده کنم

هایی از خواهد کاپیتان تیم ملی شود باید تواناییالمللی شرکت کند؟ کسی که میکرد؟ بعد او را بفرستیم در مسابقات بین

  .خودش بروز دهد

ز تصویب برنامه پنجم در مجلس مقام رهبري فرمودند که این رقم قبل ا .هاي پژوهشی استمهم دیگر کاهش بودجه ۀنکت

مجلس این رقم را دفعتا تصویب کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی بود زیرا به  .درصد تولید ناخالص ملی برسد 3به  باید 

ین شرایط الزم بود که در ا .درصد برسانیم 3لحاظ اجرایی امکان ندارد که ما بودجه پژوهشی را از نیم درصد ناگهان به 

به لحاظ بوروکراسی اداري پشتیبانی اداري بسیار قوي  .دولت و وزارت علوم راهکاري براي هزینه کردن این بودجه پیدا کند

درنتیجه بودجه پژوهشی کاهش پیدا کرد و ما هنوز در حد همان نیم درصد  .ایمبهرهالزم است که در حال حاضر از آن بی

 .شده براي پژوهش در ایران استدرصد رسید که بیشترین درصد هزینه 7/0پژوهشی به  ۀبودج 1384ل در سا .ایممانده

را در اختیار ندارم اما شک ندارم که تخصیص زیر نیم درصد  91بعد از آن نزول پیدا کرد و گرچه من آمار دقیق سال 

مسئولیت این کاهش  .درصد برسد 2تا  5/1به در حالی که قرار بود  .درصد باشد 4/0شاید هم کمتر و در حد  .هستیم
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کنند که مثال ما سعی خودمان را کردیم و بقیه دولت یا در این باره حتا اعالم نظر هم نمی .بدون شک با وزارت علوم است

 ،1389هاي اتفاق افتاد، براي سال 1390کاهش بودجه در سال  .این ناشی از کاهش بودجه دولت نیست .مجلس اجازه نداد

گذشته از این تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته، مطلق درآمد ما  .چه توضیحی وجود دارد 1385و  1386، 1387، 1388

واقع بودجه پژوهشی از دو جهت کاهش یافته: هم کاهش درصد و هم کاهش  در .کم شده، اما این مستقل از درصد است

  .درآمد ملی

 بینید؟ اعالم شده که چند هزار سرفصل جدید لت را چگونه میهاي درسی، عملکرد دودربارة تغییر سرفصل

  .تصویب شده است

اند در وزارت علوم توانند که یک عده که معلوم نیست چگونه انتخاب شدهها خودشان نمیمگر دانشگاه .معناستاین کار بی

شود که علوم انسانی در ایران ه میگفت .این کار هیچ ضرورتی نداشت و اشتباه محض است .بنشینند و سرفصل تعیین کنند

گذشته از درست یا نادرست بودن چنین برداشتی، حرف من این است که اگر مشکلی هم  .مریض است و باید اسالمی شود

توانند چنین با فیزیک که نمی .تواند آن را حل کندهاي درسی نمیدر علوم انسانی وجود دارد یک کمیته با تغییر سرفصل

اما فرض کنید که براي علوم اجتماعی یا علوم سیاسی سرفصل  .آورندنه جراتش را دارند و نه از آن سر در می کاري بکنند،

ها متن تهیه کند و کتاب بنویسد؟ کدام یک از استادان ما در سطحی تعیین شود، چه کسی قرار است براي این سرفصل

علوم  ۀنویسد؟ شاید در فقه بتوانند این کار را بکنند اما در زمیناست که بتواند کتاب تالیفی اصیل در زمینه علوم انسانی ب

شناسی به وجود بیاید، انسانی چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟ در درجه نخست باید مکتبی براي مثال در جامعه

 .شناسی شودنه جامعهاسالمی یا غیراسالمی، که سپس آثار به وجود آمده در آن مکتب تبدیل به یک کتاب درسی در زمی

این به شوخی بیشتر شباهت دارد،  .شناسی سرفصل بنویسندچگونه ممکن است شش نفر دور هم جمع شوند و براي جامعه

توان تصمیم کند؟ چگونه میشان گوش میچه کسی به حرف .خواهد از لغت خیانت استفاده کنم به علم کشورگرچه دلم می

 .اند و همه آنها را کنار بگذاریمشناسی ایران غربیآنها را اجرایی کرد؟ فرض کنید به این نتیجه برسیم که تمام اساتید جامعه

س بیاوریم براي علمیه قم مدر ةشناسی تدریس کند؟ فرض کنید بخواهیم از حوزتواند در دانشگاه جامعهچه کسی می

تواند اشتباهات این تفکر غربی را پیدا کند تا بتواند شناسی غرب را دارد، آیا میآیا حوزه علمیه قدرت نقد جامعه .هادانشگاه

آنها را جایگزین کند؟ اگر توان جایگزینی آن باشد که مخالفتی نیست، اما کجاست آن متفکر، کجاست آن مکتب فکري 

سال گذشته آنقدر درجا زده که  400یعنی فرهنگ ما در  .گویندشود از مالصدرا مییراد گرفته میجایگزین؟ وقتی این ا

براي نقدش باید با آراي متفکران غربی آشنا باشیم تا بتوانیم  .توانیم نقدش کنیمتواند آراي او را شرح کند؟ حتا نمیفقط می

  .آنها را کنار هم بگذاریم و شروع کنیم به نقد کردن

قوت کارنامه  ۀتازه آن را به عنوان نقط .کنند که به یک شوخی بیشتر شباهت داردودجه مملکت را صرف کاري میب

کند ولی اجازه نقد اي ارائه میوقتی بخشی از مدیریت اجرایی کشور کارنامه .کل کار سیاسی است .کنندخودشان ارائه می

کنند، و این کاري است که با خود من اش تهدیدش میآیند در خانهمیکنند یا دهد، نقد کننده را مجازات میآن را نمی

این کارنامه فقط به درد  ؛ام تهدید کردندکردند، به خاطر نقدي بسیار لطیف بر عملکرد وزارت علوم آمدند مرا در خانه
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وقتی گفتمان  .داشته باشد اي کارنامه است که امکان انتقاد از آن وجودکارنامه .خوردجلد کردن و در قفسه گذاشتن می

دهند و از مالند، نان به هم قرض میتراشند، سر هم شیره مییک عده سر همدیگر را می .معناستعلمی نداریم کارنامه بی

  .کنندهم تعریف می

 دانید؟ و در مورد تفکیک جنسیتی، این عملکرد دولت را در رشد علمی کشور تا چه اندازه مؤثر می 

ابتدا باید یک بررسی انجام و معلوم شود که نتایج چنین  .مطرح است مسئلهک جنسیتی به عنوان یک فرض کنید تفکی

در   .کند یا نهاقدامی براي رشد علمی کشور مثبت است یا نه و آن خواسته اصلی ما از انجام چنین طرحی را برآورده می

جایی براي رسیدن  .شودنامیده می (unintended consequences)» نتایج نامنظور«علم اقتصاد اصطالح رایجی است که 

هیچ کس نیامده که بگوید  .کندشود اما نتایج اجرایی این تصمیم آن هدف را نقض میبه هدفی تصمیمی اقتصادي گرفته می

شود،  تفکیک جنسیتی با هر هدفی که قرار است انجام شود ابتدا بررسی شود، یا در همان حدي که تاکنون اجرا شده بررسی

جز شعار داشته  ايآیا این کار فایده .که آیا نتایج منظور ما به دست آمده است یا نتایج نامنظور هدف ما را نقض کرده است

کنیم تا یک اي جز اینکه یک سري از آقایان از وزارت بروند قم نزد مراجع بنشینند بگویند ما این کار را میاست؟ فایده

 توان کشور را با این امتیازات واقعا مهمل اداره کرد؟ میامتیاز سیاسی بگیرند؟ آیا 

 هاي دولت در هشت سال گذشته آشکار شد، اگر بازگردیم گذاريده پانزده سال دیگر که اثرات نامطلوب سیاست

 و به تاریخ علم در ایران نگاه کنیم، از این دوره چگونه یاد خواهد شد؟ 

 .وخیزهایش بررسی کنیم، حضیضش در این دوره بوده استالب را با تمام افتبه نظرم اگر رشد علمی ایران پس از انق

یکی از مواردي که به آن اشاره نکردم دلسردي  .ها ماندگار خواهد بودعلمی کشور تا سال ۀاثرات مخرب این دوره بر جامع

ریشه  .جویان به وجود آمده استت علمی، کارمندان دانشگاه و دانشئها در سطح هیو افسردگی مفرطی است که در این سال

توجهی به آن اي است که در وزارت علوم گرفته شد؛ و همچنین در بیالساعه و متمرکزکنندهاین افسردگی تصمیمات خلق

توجهی کامل از نوع اقتدارگرایی بی .کندجوهرة انسانی، به مضمون تبارك اهللا احسن الخالقین است، که در علم تجلی پیدا می

به این ترتیب که وزیر، معاون وزیر و رئیس دانشگاه  .هاي قبلی وجود داشته استکه در حکومت (despo�sm)و استبدادي 

و  .رسیم به رهبري کشوروالیتیم، هر دستوري که دادیم باید اجرا شود، زیرا با یک پشت می ةکنند که ما نماینداعالم می

والیت، شاه اقتدارگرایی نیست که همه موظف  .شودجه نیستند که والیت در قانون اساسی ایران طور دیگري تعریف میمتو

اگر کسی این کار را نکند باید او را  .هاي تمام مدیران را در تمام سطوح بدون نقد و بر رسی عینا اجرا کنندباشند حرف

ها اما این اتفاقی است که افتاده و هنوز هم در بسیاري از دانشگاه .اریمچنین چیزي در انقالب اسالمی ند .گرفت و کشت

  .افتددارد می

  از وزیر علوم آینده چه انتظاري دارید؟ به نظر شما چه کاري را باید در اولویت قرار دهد؟ 

کند، اعتدال پیشه نمیخانه کند! اگر همین یک کار را انجام دهد، دیگر تندروي فقط یک کار: کمی عقل وارد این وزارت

 .گویدها سخن میکند، با همه مشربگیرد، دانشگاه را سیاسی نمیکند، مشورت میمی
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اي حساس را در تحقق موریت و وظیفهأترین جزء نظام علمی یک جامعه، مدانشگاه به عنوان یکی از اجزاي مهم و شاید مهم

کارگیري فرایندهاي هنهاد دانشگاه با تربیت نیروي انسانی متخصص که این مهم با ب .ملی بر عهده دارد ۀاهداف توسع

آورد تا خللی در اهداف و کشور فراهم می ۀشود، منابع انسانی را براي به حرکت درآوردن چرخ توسعآموزشی ممکن می

سو تعلیم دهندگان دانش از دیگر .المللی پدید نیایدبین گیر مراوداتنفس ۀچشم اندازهاي کالن پیشرفت و رقابت در عرص

اي دیگر نیز بر عهده دارند که به ها هستند، عالوه بر تربیت نیروي انسانی، وظیفهکه همان اعضاي هیئت علمی دانشگاه

بنیادین و  ها و تحقیقاتسامان دادن به پژوهش .موریت سترگ پیش گفته باشدأردیف مسنگ و هملحاظ اهمیت شاید هم

تواند نهاد علم را در ارتباط و کاربردي که این نیز نیازمند ارتباط سازمان دانشگاه با محیط  اجتماعی پیرامونی است، می

 .ها و تالش براي از بین بردن آنها را فراهم نمایدتعامل مستمر با نیازهاي موجود قرار دهد و امکان رصد کردن چالش

آموزش عالی و ارتباط دانشگاه با جامعه با دکتر رضا منصوري استاد فیزیک دانشگاه صنعتی وجودي نظام  ۀفلسفة دربار

هاي مختلف راهکار براي رفع چالش ۀایم تا نقش دانشگاه در ارائبه گفتگو نشستههاي بنیادي پژوهشگاه دانششریف و عضو 

 .انیدگذراین گفتگو را از نظر می .شمال کشور را مورد کندو کاو قرار دهیم

 ها و آموزش وزارت علوم، دانشگاه .دانید نظام آموزش عالی از چند رکن اساسی تشکیل شده استطور که میهمان

سسات آموزشی و پژوهشی که زیر نظر این دو وزارتخانه ؤپزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت است و مجموعه م

ایران  ۀوجودي نظام آموزش عالی در جامع ۀفلسف ةدربار .شوند ارکان اصلی نظام آموزش عالی مااینها می .هستند

ما با چه چالشی در  چه نظري دارید؟ فرض کنیم اگر فردا کل نظام آموزش عالی ما تعطیل یا حذف شود، اساساً

نظام آموزش عالی و جامعه هم اکنون چه نوع تعاملی با هم دارند و چه  یعنی اساساً .جامعه مواجه خواهیم شد

 گذارند؟ ر یکدیگر میاثراتی ب

مثل ارتباط دانشگاه با صنعت و ارتباط  .هاي ما کم و بیش با عناوین مختلف مطرح شده استجا و در دانشگاههوالی است بئس

وال ئگاه این سسال است هیچ 80مان که در حدود ما در طول حیات آموزش عالی .دانشگاه با جامعه که شما مطرح کردید

 .اگر اعالم، مطرح و نوشته شده هیچ وقت یک گفتمان اجتماعی در این زمینه در ایران درنگرفته است را مطرح نکردیم یا

سیس أها، دارالفنون اولین نهاد آموزشی بین دبیرستان و دانشگاه بود و بعد هم دانشگاه تهران تسیس دانشگاهأدر ابتدا قبل از ت

بیشتر  .سیس چنین نهادهاي مدرنی بوده است أاي پشت تا چه فلسفهقوي ی ةهیچ سندي نداریم که نشان دهد چه انگیز .شد

بزرگان پهلوي اول مطرح کردند که شهرهاي معروف اروپا  .ماندگی مادهد که تقلیدي بوده براي جبران عقباسناد نشان می

سند موجود که کمی به  تنها .مثل برلن پاریس و لندن چیزي به نام یونیورسیته دارند و خوب است که ما هم داشته باشیم

زند به مریکا میاگردد مربوط به تلگرافی است که تیمورتاش وزیر دربار پهلوي اول به عیسی صدیق در مینیاز جامعه بر

این تنها  .خواهیم یونیورسیته احداث کنیم، چون بودجه نداریم که مهندس و پزشک از خارج بیاوریماین مضمون که ما می
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احتیاج به پزشک یا مهندس  دهد یک جور نیاز اجتماعی است که مثالً س دانشگاه تهران که نشان میسیأسندي است براي ت

کافی مهندس از خارج بیاورند، خب به این نتیجه  ةتوانستند به اندازکردند و نمیداشتند و در این زمینه کمبود احساس می

 ۀوال که فلسفئبنابراین این س .دادندآن زمان در اروپا انجام میها کاري که یونیورسیته .رسیدند که بیایند نیرو تربیت کنند

 ،سال اتفاق افتاده 600این برخالف چیزي است که در اروپا در طول  .مطرح نبوده است وجودي دانشگاه چیست، اصالً

هنوز هم نداریم، بعد  ،ها را نداشتیمت این بحثقما هیچ و .ها نوشته شده است و امثال اینهاها بوده و کتابها و جدلبحث

سیس دانشگاه تربیت مدرس است؛ اینجا وارد جزئیات أشاخص بعد از انقالب، ت ۀنمون .از انقالب اسالمی هم نداشتیم

اوایل انقالب تعدادي از مدرسان و اساتید دانشگاه به دالیل مختلف از کشور  .شوم چون در جریانش بودمسیسش نمیأت

سیس کنیم که مدرس تربیت کند؛ أگفتند خب بیاییم یک دانشگاه یا محلی ت .اه احساس شدرفتند و یک کمبودي در دانشگ

 ۀبنابراین فلسف .احساس شود شود گفت دانشگاه یک نهادي است که در ایران کاشته شده بدون اینکه نیازش دقیقاًهمین! می

براي اینکه هیچ تعریفی  .بزند و ایرادي بگیرد تواند حرفیبنابراین هر کسی می .وقت تعریف نکردیموجودي دانشگاه را هیچ

سال  80عیب ما در کل کشور است و عیب خود دانشگاه و ما دانشگاهیان است که  .این عیب ماست .ارائه نشده است

اي از یک فعالیت مدنی لفهؤما هر کدام به تناسب اینکه کجا درس خواندیم و چه م .فرصت داشتیم اما این کار را نکردیم

اگر ژاپن درس خوانده  .گوییم فالن جا فالن جور است پس ما هم این جور باشیمکشور اروپایی یا غیره را دیدیم مییک 

مریکا درس خوانده اگونه بود یا اگرطوري هستند یا فالن دانشگاه که من بودم اینهاي ژاپن اینگوییم دانشگاهباشیم، می

منفرد یا مظهري است از  هاي کامالًاینها در واقع مصداق .طوري بودمن بودم اینمریکا که اگوییم فالن دانشگاه باشیم، می

  .مریکا وجود داردااي که در مورد نقش دانشگاه در اروپا و فلسفه

 هاي مختلف اجتماعی، مدتی پیش در مصاحبه با یکی از نشریات کشور اشاره کردید که براي ایجاد تحرك در حوزه

هایی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، خود اهل فکر و دانشگاهیان باید توجه به چالشفرهنگی و اقتصادي با 

شود از تخصص و مهارت هاي آکادمیک دانشگاهیان، واقعا چگونه میجدا از فعالیت .شان را تعریف کنندرسالت

 بهتر آن بهره گرفت؟  ةآنها براي تحرك در بافت مدیریتی جامعه به منظور ادار

واالتی برایشان مطرح ئبینند و سیکی اینکه نمایندگان جامعه در صنایع، دولت و مجلس مشکالتی می .دو جنبه دارد این امر

این به این معنی نیست که  .واالت را با دانشگاه مطرح کنند و از آنها جواب بخواهندئاش این است که این سقاعده .شودمی

شود برایش زمان ولی خب می .رفتاري دانشگاه، یک نوع دیگر است ۀوع فلسفن یعنی اصالً .دانشگاه بالفاصله جواب بدهد

به هر صورت بخش سیاسی و مدیریتی باید در زمانی محدود تصمیم بگیرد و پاسخی براي  .بندي کرد و انتظاراتی داشت

دیگر  ۀیک جنب .دهندم میرا انجا رشدت رایج است و این کامریکا بهاخب این در اروپا و  .حل مشکالت از دانشگاه بشنود

دهد که اگر نسبت به جامعه حساس نباشند، این نشان می .این است که دانشگاهیان باید نسبت به جامعه حساس باشند

 .دانندشان در دانشگاه را نمیتوجه هستند و دلیل حضور و فعالیتدهد بیاي که جامعه براي آنها انجام مینسبت به هزینه

نسبت به رویدادهاي و دهیم ما دانشگاهیان مقصریم که حساسیتی نسبت به جامعه به خرج نمی .این االن شرایط ماست

دهیم که نباید نشان بدهیم، و واکنش علمی باید سفانه نشان میأواکنش سیاسی مت .دهیمجامعه واکنش علمی نشان نمی
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اند از هم صریم به این معنی که در ایران جامعه و دانشگاه یاد نگرفتنهبنابراین دو طرف مق .دهیمنشان بدهیم که نشان نمی

 .باالخره باید شروع کنیم .کندکمک بگیرند؛ و این آموزش دوطرفه باالخره باید شروع شود و مهم نیست چه کسی شروع می

باید یاد بگیریم به  .رهاي مختلف کشور هم یک جور دیگدر دانشگاه یک جور، در دولت، بخش خدمات و مدیریت و بخش

کاري  .اي است که این روزها مطرح استهسته ۀیکی مسئل .هاي مهم سیاسی فکر کنیم که در سطح جهان داریممشکل

ما یا  ۀکنندگان که نمایندگان ایران هستند دانشگاهی هستند مثل آقاي ظریف وزیر امور خارجندارم به این که مذاکره

هنگامی که یک فرد دانشگاهی در مقام سیاسی قرار  .به این معنی من منظورم نیست .تندهایشان هم نیسدیگران و بعضی

ها به گفتمان مسئله در موردگیرد دیگر سیاسی است نه یک شخص دانشگاهی و در بهترین حالت باید کمک کند بحث می

هاي در دانشگاه این جور مسائل مثالً  .کندمداري بداند که دانشگاه را درك میعلمی بکشاند و خودش را در مقام سیاست

المللی به عنوان علم دیپلماسی صحبت کنیم ولی صحبت هاي رفتار بینظرافت دربارةما باید  .ما هیچ موقع بحث نشده است

در این مورد  .کالس درس یک چیز است، بحث و گفتمان علم در جامعه یک چیز دیگر .کالس درس کافی نیست .کنیمنمی

شود همه چیز را فقط به دست نمی .کار کنیمهخب پس چ .کنیم با خال بزرگی مواجه هستیماي دیگري که نگاه میهو زمینه

ما باید ساز و کارش را یاد بگیریم،  .این نکات مهم است .مدار سپرد یا همه چیز را فقط به دست دانشگاهی سپردسیاست

این نقصی است که دیده  .در هر صورت باید شروع بکنیم .یاد بگیریم تجربه بکنیم یا ابداع بکنیم یا از کشورهاي پیشرفته

  .شودمی

 هاي لجام گسیخته، روندهاي مخرب سازيدر شمال کشور مسائلی مثل تغییر کاربري اراضی کشاورزي و ویال

کاري ها، بیسموم و کودهاي شیمیایی، تخریب جنگل ۀرویزیست محیطی در بخش کشاورزي مثل مصرف بی

 ۀعالی کلیبه نظر جناب .هاي اجتماعی مثل اعتیاد و طالق جریان داردترین آسیبجوانان و بعضی از مهمة ردگست

ها داشته باشد و ها در شمال کشور چه رویکردي باید نسبت به این پدیدههاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهفعالیت

 ها انجام شود؟تواند نسبت به این پدیدهها میهایی در دانشگاهچه طراحی

از هر جاي کشور یا خارج کشور بیاید بالفاصله  .بیندهایی که شما اشاره کردید، هر گردشگري به شمال بیاید میاین نمونه

از طرفی  .خوردمیکند و به چشم ها بروز میبیند که چقدر مشکل وجود دارد و گاهی به صورت بسیار زشت این مسئلهمی

کنند؟ به عنوان دانشگاهی هاي ما چه میخب این دانشگاه .بزرگ از اردبیل تا گرگان در شمال داریمما چهار یا پنج دانشگاه 

مدار این کار را نکند! درست است که بخش سیاسی کشور از ما توانم از خودم و همکارانم ایراد بگیرم، شاید سیاستمی

  .این مسائل بحث بکنیم اما نه بحث سیاسی در موردو خواهد ولی ما به عنوان دانشگاهی باید مسئولیت نشان دهیم نمی

گیریم اما ایرادات ما از جنس سیاسی است نه علمی و این کنیم و ایراد میسفانه ما دانشگاهیان بحث میأکنم متتکرار می

ه صورت علمی دانشگاهی بلد باشم باید مسائل را ب اگر منِ  .مدار استسیاست ةاشتباه است! بحث و برداشت سیاسی بر عهد

انرژي یا سموم  ۀمسئل .هاي اجتماعی نگاه کندباید از دید علم فیزیک به مسئله یکدانفیز .مورد بررسی و کنکاش قرار دهم

 ةعهدبرآن وقت تصمیم را بگذاریم  .توانیم حرف خیلی دقیق علمی بزنیمما در مورد مشکالت موجود می .طورهم همین

هاي اجتماعی که باید با نگرش جامعه شناختی به آنها همین طور است در مورد مسئله .یاسیمدیران سة عهدمدار، برسیاست
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به هر حال ما این همه اساتید جامعه شناسی در شمال  .ایمپاسخ داد نه با نگرش سیاسی! این ظرافت را هنوز درك نکرده

حتی اگر مطمئن هستیم  یعنی قاعدتاً .اینها باید مسائل را به دقت بررسی کنند .داري و مراتع داریماساتید در جنگل .داریم

ما باید کار تحقیقاتی خودمان را  .دهند ما نباید ساکت بنشینیممداران و مدیران محلی به حرف ما گوش نمیکه سیاست

ش سیاسی برقرار کنیم که به این گزارشات توانیم ارتباط با بخانجام دهیم و گزارشات تحقیقاتی تنظیم کنیم و تا آنجا که می

خودمان را درست انجام بدهیم تا باالخره یک زمانی مدیران توجه  ۀوظیف .کنندتوجه بکنند حتی اگر مطمئن باشیم توجه نمی

اه و این دیگر به تعامل بین دانشگ امامدیران هم مشکالتی دارند،  .توجه نیستندمنتها من مطمئنم مدیران خیلی بی .بکنند

 .شود که ما هنوز ساز و کارش را در ایران بلد نیستیمبخش سیاسی مربوط می

 هاي علمی کاربردي و غیر انتفاعی در شمال در حال حاضر در برخی واحدهاي دانشگاه آزاد و برخی شعب دانشگاه

موثر در  هاي دیگر به علت کمبود تقاضايهاي مهندسی کشاورزي و محیط زیست و رشتهکشور، برخی گرایش

خورد هاي مختلف اجتماعی به چشم میهاي متکثر و متنوعی در حوزهاز طرف دیگر چالش .حذف قرار دارند ۀآستان

تواند در راه برقراري تعامل کنید این مسئله میفکر می .اندکه با عدم توجه بخش دانشگاهی به حال خود رها شده

 اجتماعی مانع ایجاد کند؟ ةزمورد انتظار نظام آموزش عالی شمال کشور با حو

 70 ۀدر ده .و پیش بینی نشده یا بدون پیش بینی مراکز آموزش عالی هرویاین معضل دیگري است، ناشی از افزایش بی

سال مواجه  25تا  18به دلیل کاهش موج جمعیت، با کمبود نسل  90 ۀو اوایل ده 80 ۀبینی کرد که در دهشد پیشمی

گذار براي ایجاد یک بنابراین کسانی که سرمایه .شناسان پیش بینی کرده بودندجمعیت 70 ۀاین را اواخر ده .خواهیم شد

توانستند پیش بینی کنند یعنی نرویم سراغ اینکه دادند میآموزش عالی بودند و کسانی که از وزارتخانه مجوز می ۀسسؤم

این از جنس همان مسائل  .این قابل پیش بینی بود .مواجه شود سیس شود و چند سال بعد با کمبود دانشجوأدانشگاهی ت

خر داریم أتوجهی کردیم! به هر حال اتفاق افتاده است و ما یک جور تاجتماعی است که به لحاظ علمی قابل بحث بود اما بی

ثیر اجتماعی است و یک أبینیم بدون تافتد مییک نهادي راه میاز آنکه  دیر شروع کردیم و بعد  .هایمانگیريدر تصمیم

مرکز آموزش  200روي در آموزش عالی، در بین ولی مستقل از افزایش بی .این یک مسئله .اضافی انجام شده است ۀهزین

توانند بررسی کنند کشور چه نیازي دارد؛ ها تعطیل نیست پس میمرکز داریم که در آنها این رشته 6یا  5کم عالی، دست

هاست خود دانشگاه ۀوظیف .وزارت علوم ةگذاریم به عهدکنند و ما میو باید این کار را بکنند ولی نمی ها می تواننددانشگاه

د که ما ده سال بعد کمبود مهندس کشاورزي یا مروج کشاورزي نها بپرسکه بررسی کنند؛ مسئوالن سیاسی باید از دانشگاه

اینکه یک  .توانند این کار را بکنندها مین شرایط هم دانشگاهخواهیم داشت یا نه؟ این مسائل قابل بررسی است و در همی

سیس تأصرف تعطیل چیز بد یا صرف  .دانشگاه دانشجو ندارد و یک رشته تعطیل شده شاید درست به صالح کشور باشد

جوان ورودي  گفتند که ما چه وقت با کمبود نسلشناسان پرسیده و دیده بودم که میهفتاد از جمعیت ۀده .چیز خوبی نیست

کار علمی و  .خب چرا به اینها توجه نشد .سال پیش قابل پیش بینی بود 20یا  15این  .به دانشگاه مواجه خواهیم شد

برخورداري از تربیت  ۀخوشبختانه دانشگاهیان به واسط .ها انجام بدهندتوانند دانشگاهاینها را می .کارشناسی یعنی همین
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بیاورند و پیشنهادات بندي شده و قابل حلی درخیلی بحرانی مسائل را به صورت تقسیم اند در شرایطعلمی یاد گرفته

  .مدار هم بسته به شرایط تصمیم خودش را بگیردمدار بدهند و سیاستمشخصی به سیاست

 تر کند و عمق علمی ما را نسبت به گذشته علمی ۀسسات آموزش عالی خیلی توانسته جامعؤاین اضافه شدن م

 ما را بیشتر کند؟ ۀجامع

در اوجش  70 ۀکاري که افزایش بسیار شدید و کمی آموزش عالی از اوایل انقالب تاکنون کرده است و ده .موافق نیستم

بود،  تربیت تعداد زیادي افراد داراي مدرك است که با بخشی از علوم جدید و آموزش جدید آشنا شدند  ولی ما نتوانستیم 

 ۀنوشتم که ما ده 1427ایران در کتاب  70من این را دهه  .ه بتوانند مسائل کشور را حل بکنندافراد کیفی تربیت کنیم ک

که افراد خیلی زیادي مدرك دارند و وقتی مدرك داري یک ادعایی را احساس  .با این مشکل مواجه خواهیم شد 90و  80

ها  ما با مشکل زمینه ۀدر هم .دارد و نه آن انتظار ايمی کنی یا دیگران از او یک انتظاراتی دارند که نه آن ادعا پشتوانه

بینیم که افرادي با ها میزمینه ۀهاي مختلف و  در همکشور مواجه خواهیم شد ما داریم این را در بخش ۀجدي در توسع

دیگر مدرکی وارد اجتماع شدند که توانایی انجام پستی را که گرفتند ندارند و خب این درست نیست و ما باید جور 

اینکه یک تعداد زیادي وارد آموزش عالی شوند درست است که حسن است ولی اینکه همه مدرك  .کردیمریزي میبرنامه

این  .براي دنیاي جدید براي وضعیت دیگري تربیت کنیم .توانستیم نوع دیگري به آنها آموزش دهیممی .بگیرند عیب است

 .هایی شروع کرد که بعد متوقف شددولت هشتم بررسی .وجهی نکردندهاي نهم و دهم به آن تمشکالتی است که دولت

رشد آموزش عالی  .توانستیم ادامه دهیم و یک بررسی جدي انجام بدهیمانجام شد می 80 ۀالاقل مطالعاتی که اوایل ده

د تولید شود، اما مثل نان که خیلی خوب است زیا .چیز بدي است ولی رشد بدون کیفیت قطعاً .االصول چیز خوبی استعلی

هاي راه .هفتاد اشتباه کردندۀ ریزان ما در دهبرنامه .نان بدون کیفیت که تولید شود حرام کردن دندان است و البته گندم

 دیگري براي مشغول کردن جوانان وجود داشت!

 و بسیاري از  اي هنوز علم و دانش و عقالنیت آن مرجعیت را نداردهاي شهري و منطقهبه نظر می رسد در محیط

 اشتند تا واقعاًذاجتماعی نگ هايو تحقیقات دانشگاهی پا در حوزه .شوندبزرگ اداره می ۀها مثل یک مدرسدانشگاه

پردازان بر این باورند که علم از تعامل دانشگاه و از آن طرف برخی نظریه .اي از مشکالت ما باز کنندبتوانند گره

عامل دانشگاه و جامعه باید برقرار شود تا این علم بتواند ساخته شود و عالوه بر شود یعنی تغیر دانشگاه ساخته می

افزایی بین دانشگاه و به نظر شما این هم .تولید معنا و ارتباط را هم بر عهده دارند ۀیفظها وتولید علم، دانشگاه

نظرات و  عاًقکسب اعتبار از جامعه واهاي ما بتوانند ضمن اتفاق بیفتد تا دانشگاه تواند واقعاًجامعه چه طور می

 ۀسازي براي توسعسازي و مدلسازي، نظریهکنم بار اصلی مفهومچون فکر می .پیشنهادات خودشان را ارائه دهند

براي شمال کشور به طور موردي این ظرفیت را  واقعاً .سسات آموزش عالی ما باشدؤها و مدانشگاه ةملی بر عهد
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هاي درون سیستمی یعنی چالش .ها ورود کنندبه این حوزه بینید که بتوانند واقعاًها میگاهسازمانی دانش ةدر حوز

 .دهند که بتوانند این تعامل را با جامعه برقرار کنند و مشکالت را شناسایی کننداجازه می ها اساساًدانشگاه

شمال در این مقطع و شرایط خاص حاضر  هايفرض کنید دانشگاه .من منتها دوست دارم یک جور دیگر بیان کنم .حتما

خب جامعه باید  .رودها میمدرن این جور انتظارات از دانشگاه ۀاالصول در یک جامعولی علی .این توانایی را ندارند

ها این توانایی یعنی در بدترین شرایط که فرض کنید دانشگاه .باید بخواهد اصالح بکند .هاي خودش را اصالح بکنددانشگاه

بخش سیاسی این توانایی را ندارد یعنی به طور قطع  چه کسی یا نهادي دیگر توانایی انجام این کار را دارد؟ قطعاً .ا ندارندر

از  .خب بکنیم این کار را .پس باید برویم به سمت دانشگاه که اصالح بکنیم .دانشگاهی این توانایی را ندارندهاي غیربخش

ها ببینند جامعه از آنها این ها اعالم شود و دانشگاهمن شکی ندارم اگر این انتظار از دانشگاه .دانشگاه انتظار داشته باشیم

 .هاي مثبت برداشته شود، اثراتش را بالفاصله خواهیم دیداگر گام .انتطارات را دارد، به مرور این اصالح انجام خواهد شد

 -طورهاي ما تا االن دولت کنونی هم همینیک از دولتهیچ -هاوقت دولتبینم این است که هیچولی مشکلی که من می

ها کمک بکنند و شرایط را تا حد امکان اند و حاضر نیستند در این جهت به دانشگاهچنین انتظاري را از دانشگاه اعالم نکرده

 .ها خیلی خوبندشگاهگوید علم خیلی خوب است، دانآید مییک رئیس جمهور می .این شروع نشده است اصالً .فراهم کنند

خورد به درد نمی شود دانشگاه اصالًتر مدعی میخصوصی ۀي بیاورد بعد در یک جلسأخواهد به لحاظ سیاسی ردر واقع می

مان برگردیم یا از شود کشور را اداره کرد! باالخره یا ما باید به سنتجوري که نمیاین .دهندها پول را هدر میو دانشگاه

  .یا هر دو را با هم نگاه بکنیم .رفته یاد بگیریمهاي پیشکشور

 هاي مطرح دنیا در ارتباط با جامعه چه دستور کاري دارند؟به طور کلی دانشگاه 

 .رودها میمسائل به دانشگاه .مریکا نداریم که به جامعه مرتبط نباشدادانشگاهی در اروپا و  هاي مطرح، عمالًنه فقط دانشگاه

کنند نگاه ها میگیرند و کارهایی که با آن بودجههایی که میکنند و بودجهها منتشر میکافی است به اسنادي که دانشگاه

اي را از جایی پول پروژه گیرند که قبالًتمام کشورهاي صنعتی دنیا وقتی دانشجوي دکتري می تقریباً .زنمیک مثال می .بکنیم

گیرندکه کمک کنند مسئله را حل کنند و وقتی مسئله ل بکنند و آن وقت دانشجوي دکتري میاي را حاند که مسئلهگرفته

طور براي اینکه ما کی در ایران این کار را کردیم؟ در دولت گذشته همین .گیرندندارند و پول ندارند دانشجوي دکتري نمی

نشیند در کالس درس آید میدانشجو می .گیرندکار نباشند به دانشگاه فشار آوردند که دانشجوي دکتري بها بیجوان

ما باید دانشجوي  براي چه اصالً  .ببینید این تقصیر دولت ما بوده که این کار را کرده .رودگیرد و میخواند و مدرکی میمی

آنها هم  .نندکار کهخواهند یک جاي دنیا بروند یاد گرفتند چاالن اکثر دانشجویان  لیسانس و ارشد که می.دکتري بگیریم 

براي دانشجوي دکتري پژوهانه و پروژه از کدام بخش  .کدام استاد در کدام دانشگاه پول دارد.یاد گرفتند که کجا پول  هست

  .دهدصنعت و خدمات گرفته که یک کاري انجام بدهد برایشان و آن پول را به دانشجو می

اینها نصفش  .مریکاستادانشگاه در  5000حدود  .توانم بگویممن آمار دقیق نمی .ها مشغول به این کار هستنددانشگاه ۀهم

 .ها حیات دارنداینها همه با این پول .گیرندآنها هم حتی پروژه از بیرون می .کنندکه تا لیسانس تربیت می دهایی هستنکالج

باالخره یک مشکلی در کشور پیدا شده حاال به خاطر هایی در ایران هست که البته نمونه .ما کی این کار را در ایران کردیم
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مجبور شده صنعت ما یا بخش خدمات ما به دانشگاه  تحریم بوده یا یک شرکت خارجی کارش را ول کرده رفته نهایتاً

شمال را کی حلش کرد؟  ةهمین تونل کندوان در جاد .ش را پیدا کرده و مشکلش را حل کردهلراه ح مراجعه کند و نهایتاً

درست  .شمال را کی انجام داد جز اینکه دانشگاهیان بودند ةبیشه در جادسد سیاه مثالً .ها این کار را کردندباالخره دانشگاه

به دانشجوهاي دکتري دادند و مسئله را حل  .ها به نتیجه نرسیدندبا ژاپنی .اري کردذگاست که بخش خصوصی سرمایه

کنیم که به بخش خصوصی دادند در ها استفاده نمیچرا از این نمونه .ایران داریمهاي موفقی هم در پس ما نمونه .کردند

شناسم در یک دانشگاه در کشور می .رویه دانشجوي دکتري بگیرندها بخواهد که بیچرا دولت باید از دانشگاه .داخل کشور

این  .فاجعه و خیانت به کشور است الًاین اص .دانشجوي تحصیالت تکمیلی دارد 1000عضو هیئت علمی و  30علوم انسانی 

مقصر باشم ولی به  ممکن است من دانشگاهِ .این دانشگاه دولتی است .گویم، دانشگاه آزاد یا پیام نور نیستدانشگاهی که می

 کند؟ این تعداد دانشجو به چه دردخب براي چه این کار را می .کندهر حال وزارت علوم است که این تعداد را تزریق می

اینها مشکالتی است که در  .آید مشغول به کار نشوندخورند زمانی که اینها با یک پولی که از یک پروژه میکشور می

 .طوري بودند ولی کم و زیاد داشتندها ایندولت ۀهم .آموزش عالی وجود دارد

 علم و تکنولوژي یا تشکیل سازي در جامعه براي تولید ها قائل باشیم ظرفیتاگر سه نقش اساسی را براي دانشگاه

کنید کدام یک از این سازي جوانان براي زندگی بهتر در آینده، فکر میانسانی براي بازار کار و آماده ۀسرمای

 تر است؟سسات آموزش عالی ما مهمؤایران براي م ۀها در جامعنقش

از دید من اگر مردم نیاز  .اي که باشدسئلههر م .دانشگاه، آمادگی است براي حل مشکالتی که جامعه دارد ۀترین وظیفمهم

من  ۀباید بروند سراغ کیهان شناسی که رشت .تکامل عالم چگونه بوده، این را دانشگاه باید حل کند دارند که بدانند مثالً

یک ها فقط مشکل فوري باالخره معضل هست یا نه؟ دادگاه .است یا اینکه مثال فرض کنید طالق یک معضلی شده براي ما

شناسان است که باید شناسان و رواناجتماعی کار جامعه ۀاین مسئله به عنوان یک مسئل .کنندخانواده یا یک زوج را حل می

مسئولین کشور  ۀوظیف .ها نیستوظیفه دانشگاه اینکه از دید من جوانان را براي زندگی بهتر آماده کنند، اصالً .حل بکنند

اي را مسئله .کنندبراي فکرشان از کارهاي کارشناسی دانشگاهی استفاده می .کنندکشور فکر می ۀاست که براي توسع

 .بیندآید آموزش میخواهند حل بکنند آن وقت جوان میمی

 هایی براي تربیت مدیران ترتیب حکومت  برنامه ةاي به نام دانشکده ولینگتون در نیوزیلند دانشکدهگادر دانش

ها کنند به این مسائل که بیایند مثال ویژگیهاي ما ورود نمیدانشگاه اي اساساًمنطقه هاي شهري ودر محیط .دهدمی

یک مدیر  بندي بکنند یا مثالًهاي یک شهردار خوب در دنیاي امروز را براي جامعه شهري صورتو شاخصه

ل در کشور ما خالی شما فکر نمی کنید جاي این مسائ .بیمارستانی خوب یا یک مدیر کشاورزي خوب تربیت بکنند

  .است و ما باید به این سمت برویم

ناگهان  .تربیت مدیران شهري گذاشتیم ةکنید که وزارت علوم اعالم کند که ما دانشکداما شما فکر می .بله خالی است

در  .از این نوع مثالی که شما زدید همه جاي دنیا وجود دارد .این اشتباه را نکنیم .شود از این رشتهسرتاسر کشور پر می

 .کنداین جور مدیران را تربیت می .کنددارد می چه کاراقتصاد لندن  ۀمگر مدرس .مریکا وجود دارد و رایج استا اروپا و
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بینند هاي متمرکز میآیند دورهشناسی یا علوم  سیاسی خواندند میخیلی جاها هست که آنهایی که مدیریت، جامعه مثالً

 .این جور چیزها مثل داستان حل مسائل است .باید باشد .هاي مختلفبراي مدیریت کشوري در سطوح مختلف و زمینه

شود؟ ما همه جاي کشور شهردار داریم خب وضعیت ما بعد از ده سال چه می کند که خب مثالً ریزي مییک کشور برنامه

خواهند باال بیایند یا باید آموزش ببینند؟ اگر قرار ساز تجربی می؟ همینجور مثل دندانخواهد باال بیایدخب چه کسی می

امیدوارم اگر قرار است  .قطعا کشور الزم دارد .است آموزش ببینند دیگر آموزش دانشگاهی و آموزش عالی مطرح است

  .شروع شود با برنامه شروع شود

 چه راهی باید طی شود؟  .ي مراکز آموزش عالی شمال کشور بفرماییدخواستم پیشنهادات خودتان را برادر آخر می

ها چه تعاملی باید با همدیگر داشته باشند تا بتوانند مقداري سطح فرهنگ دولتی و دا نشگاههاي غیرسازمان مثالً

 هاي شهري شمال کشور دارید؟اي براي مراکز آموزشی و مدیریتعلمی جامعه را باال ببرند؟ چه توصیه

هاي ها و تشکلبخش سیاسی کشور، دانشگاه .بینم و باالخره باید شروع شود، تعامل این سه جنبه استچیزي که من ممکن می

هر فرد یا نهاد داخل  .مهم این است که باالخره باید شروع شود .اینکه چگونه و کجا باید شروع شود مهم نیست .غیردولتی

سه تا پنج دانشگاه پیدا شوند که شروع  مثالً .باید شروع شود .ید به او آفرین گفتاین سه بخش این همت را به خرج دهد با

نهاد بیایند وسط، رابط بشوند بین بخش سیاسی و دانشگاهی که آقا هاي مردمسازمان .این قضیه دربارةکنند به فکر کردن 

گیریم، ها و سمینارها که ما گاهی جدي نمیشستاین ن .نشستی برگزار شود .تو رو خدا بیایید راجع به این قضیه صحبت بکنیم

وقتی حرف زدیم  .حرف زدن البته کافی نیست .باالخره باید حرف بزنیم .شروع یادگرفتن ساز و کار یک گفتمان مدنی است

 مکتوب را منتشر کنیم و راجع به آن جاي دیگر صحبت .ها را مکتوب کنیمباید این حرف .ها نتیجه بدهدباید این حرف

بعد را از کجا  ۀمسیر باید نشان دهد که حاال باید مرحل .کنیم که اگر دوباره دور هم جمع شدیم دوباره از اول شروع نکنیم

ها را به هم نزدیک کند و من مطمئنم این کار یک فرد یا نهادي باالخره باید این همت را بکند و این تشکل .شروع کنیم

 .دهدشروع شود باالخره نتیجه می
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 19!انتظار من از وزارت عتف: فقط کمی عقل  18

  کمی عقل وارد «اي، گفته بودید که از وزیر علوم آینده فقط یک انتظار دارم: در مصاحبه 1392شما در مرداد

 نظر شما بعد از دو سال آن عقالنیت مورد انتظار شما وارد وزارتخانه شده است یا نه؟به» .وزارتخانه کند

اول اینکه  .تفاهم نشوداي دارم که پاسخ من باعث سوءت و براي پاسخ دادن به آن نیاز به مقدمهوال خیلی دشواري اسئس

اگر بخواهم عملکرد این دوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري را با دوره دولت نهم و دهم مقایسه کنم پاسخ من مثبت است: 

البته ما  .ل نیستمئمن بین وزارت علوم و دانشگاه تفکیکی قامسئله بعد اینکه  .؛ عقالنیت وارد وزارت علوم شده است»بله«

گیر بنابراین مسائل سیاسی که گریبان .تعدادي دانشگاه مثل دانشگاه علوم پزشکی هم داریم که آموزشگاه تخصصی است

علوم دولت  یروز .استها خیلی نمود بیرونی ندارد و یا کمتر نموده پیدا کرده معناي عام آن است در این دانشگاهدانشگاه به

در پیش نگرفته  نه را که در دولت قبلی مرسوم بودگریزاهاي خردهاي این وزارتخانه، هیچ وقت آن روشیازدهم و سرپرست

بخشی از عقالنیت در این دوره عقالنیت  .وجود ندارد» عتف« اما این به معناي این نیست که انتظار دیگري از وزارت .است

کنم که در این من فکر می .شودهاي عقالنی براي رسیدن به هدف در پیش گرفته میمعنی که چه روشنایبه .اجرایی است

البته وزارت علوم تحت فشار  .مورد وزارت علوم خیلی خوب عمل نکرده است و خیلی از انتظارات را برآورده نکرده است

این  .دهندي متعدد این وزارتخانه را تحت فشار قرار میهاهاي مختلف از جنبهنیروهاي متعدد سیاسی است و هنوز هم گروه

وزارت جاي  .مشکالت قبول، اما کار سیاست که قرار نیست مثل آموزش یا پژوهش سر راست و بدون مقاومت باشد

ندیدن این واقعیت یعنی بی تدبیري در سیاست! وزارت  .سیاست است به خصوص وزارت علوم و به ویژه در شرایط کنونی

طوري رفتار کند که این فشارها را اگر نتواند خنثی کند، به حداقل برساند، از آن عبور کند، و به مواردي بپردازد که  باید

این آنجایی است که من معتقدم خیلی عقالنیت اجرایی و راهبرد عقالنی اجرایی وارد  .برابر آن خیلی کم است مقاومت در

شاید وزارت  .ها بودساي دانشگاهؤها و ربورسیه ةبیشترین مقاومت دربار مثالً .وزارت علوم نشده است و انتظار بیشتر است

کنند ها رسیدگی میطوري که االن بعد از دوسال به بورسیه .توانست طوري رفتار کند که این فشارها را کم کندعلوم می

ها هم من معتقد درمورد تغییر روساي دانشگاه .اي روبه رو شوداي شود و یا با مقاومت عدهبدون اینکه خیلی مسئله رسانه

یا در داخل وزارتخانه موارد بسیار زیادي  .هستم که خیلی الزم نبود که طوري رفتار شود که باعث نگرانی اقلیتی بشود

ها در موردهاي آموزشی و ها و آزادي بعضی دانشگاههست که اصال سیاسی هم نیست مثل مورد فرصت مطالعاتی دانشگاه

بیاورید؛  را به یاددانشگاه تهران ۀ ال در گروه فلسفحمورد واضح انت .آن اجماع اجتماعی وجود دارد ةستخدامی که دربارا

اینکه درگر مقامت سیاسی در کارش  .کردکرد و از دانشگاه باز خواست میوزارت سکوت کرده است گرچه باید مداخله می

کردند در اینجا هرگز مانع را شروع کند دیگرانی که در مواردي مخالفت می اینها حرکتی ةاگر وزارت علوم دربار  .نبود

دولت نهم  مثالً .شدندمتوجه نمی کنم اصالًکید میأت .شوندهاي وزارتخانه هم نمیمتوجه برنامه شوند و اصالًوزارتخانه نمی

                                                           
 .لیال ابراهیمیگر . مصاحبه1394خرداد ، اعتماد ۀروزناممصاحبه با  19
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کند و ولت هیچ رسیدگی به این موارد نمیتغییر کرده بود ولی االن د 80 ۀهایی رفتند که در دهنامهو دهم سراغ آیین

 .خاموش است

 اي را باید در پیش بگیرد شود رها شود چه رویهبراي اینکه وزارت علوم از اضافه بار سیاسی که به آن تحمیل می

 اجتماعی در جامعه انجام شود؟-دانشگاه و کنشگري سیاسی و تا تفکیکی بین حوزه

بینیم همچنان این معناي سنتی میتا زمانی که ما دانشگاه را محلی براي آموزش بهبراي اینکه  .وال درستی استئاین س

یعنی تا زمانی که ما این تعریف غلط  .ما تعریف دیگري از دانشگاه داشته باشد ۀمشکالت را خواهیم داشت؛ مگر اینکه جامع

 وزش و پرورش هم داریماومت را در وزارت آماالن این نوع مق .ها کم نخواهد شدرا از دانشگاه داشته باشیم این مقاومت

گذارد آموزش پیش دانشگاهی همراه با خالقیت باشد بلکه فرمانبرداري و اطاعت را همراه با محفوظات آموزش که نمی

مل و خالقیت براي أدانشگاه جاي تفکر، ت .براي همین، این وزارتخانه راکد است که البته موضوع بحث ما این نیست .دهدمی

ها هم کمتر خواهد شد اما وزارت علوم مقاومت اگر این رسالت براي وزارت علوم تعریف شود قطعاً  .ل مسائل جامعه استح

هاي منفی تغییر تعریف دانشگاه است و راه کم کردن بار سیاسی از دانشگاه و مقاومت .کندسو حرکت نمی و به این سمت

هیچ دولتی هم  .هاي بیرونی مواجه خواهد بودآموزش است حتما با مقاومت هاي ما منطبق برزمانی که تعریف دانشگاه تا

کرد و یا اینکه اگر دولتی مثل دولت یا باید به سبک دولت دهم برگردیم که خردگریز رفتار می .نخواهد توانست کاري بکند

ن قدرت مقاومت با نیروهاي مخالف ما اال .اي نفع خود را در خطر خواهند دیدروحانی و یا دولت اصالحات سرکار باشد عده

برابر فشارها  قدري درگیر مسائل متعدد است که قدرت مقابله دروزارت علوم در این دو سال نشان داد که به .را نداریم

شود و راه حل من این است که به سمت تعریف مدرن دانشگاه حرکت کنیم که در آنجا راه مقاومت کمتر می .را ندارد

 .ایران باز خواهد شدۀ توسعمشت مخالفان 

  وجه تمایز و تفاوت این دو دانشگاه از نظر شما چیست که در یکی مقاومت منفی و در دیگري همگرایی بیشتر

 شود؟نیروهاي اجتماعی را سبب می

موقع من شد آن داشت بعد به حوزه عمل وارد مینظري قوي  ۀاگر وزارت علوم پشتوان .باید به یک گفتمانی دامن زده شود

حاال که این امکان نیست  .شدکردند و مقاومت در مقابل برنامه به شدت کم میهمراهی می شک نداشتم که دانشگاهیان

دانشگاه نسل  ةهایی کردند دربارمثال وزیر صحبت .سازي درون دانشگاهی حرکت کندوزارت علوم باید درجهت گفتمان

آن هم در وزارت علوم که باید مرجع کارشناسی  .شود کار کردن طوري که نمینظري؟ ای ۀبا کدام پشتوان .سوم و کارآفرین

نشیننند و براي شود که کسانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مینتیجه این می .هاي اجرایی کشور باشدبخشۀ براي هم

وصل شود به وزارت  کنند که بهتر است همان وزارت آموزش عالی بشود و البد بعد هموزارت عتف تکلیف تعیین می

 آموزش و پرورش! این نه از سر خرد آن گروه است که از فقدان راهبرد اجرایی وزارت عتف است!

هاي وزارتخانه عمل کنند و به گفتمان نظري برنامه ۀباید مدیران وزارت علوم براي پشتوان .طوري کار کنیمتوانیم اینما نمی

عهده دارند خودشان هم باشند باید بپذیرند که االن یک سِمت سیاسی به ةران حوزوزارت حتی اگر متفک نمدیرا .دامن بزنند
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جا پس مقاومت بی .شوداما گامی اجرایی در این زمینه دیده نمی .نظري برسند ۀو باید با دامن زدن به گفتمان به  پشتوان

 د!روند و مخالفان هم سرشاادامه خواهد یافت و مدیران به دنبال نخود سیاه می

 هاي مدرن سازي انجام شود و بعد برنامهاین صورت که اول گفتمان یعنی نگاه شما تقدم یکی بر دیگري است؟ به

 در وزارتخانه اجرا شود؟

هایی سازي کرد و هم باید برنامهیعنی هم باید گفتمان .هر کدام که پیش بیاید باید انجام داد .این یا آن نیست اولویتنگاه من 

یعنی هم باید براي این تعریف  .باید تعریف جدیدي از دانشگاه داد .را اجرا کرد که به نیاز روز جامعه پاسخ مناسبی بدهد

د برداشت تا انرژي شوهایی استوار که با مقاومت کمتري مواجه میقدم شود و هم باید گامو کارکرد جدید وزارتخانه پیش

 .تلف شود مدیران کمتر

 جایگاه امروز دانشگاه چگونه جایگاهی است؟ 

علم  ةدربار، گیدنز ها در دنیا مطرح بوده؛ حتی قبل از اینکه کتاب آنتونیهاي زیادي درباره دانشگاهمیالدي بحث 80 ۀاز ده

ها ي مطرح به هرحال دانشگاه .مریکاادر دانشگاه  تغییرات شاید در دانشگاه انگلیس شروع شد و بعد .منتشر شود 2نوع 

شوند و یا اداره می »هومبولتی«اي هنوز بر مبناي اصول عده مثالً .کننددنیا تعاریف متعدد را پذیرفته و بر مبناي آن کار می

کار صنعتی که انجام اي بر اساس یا عده .، و غیره MITمثل دانشگاه هاروارد، .دانشگاه به آنجا وارد نشده 2تعریف نوع 

 .شونددیگري اداره می ةیا برکلی به شیو استنفورد و مریلند هایی مثلد یا دانشگاهکنندهند به دانشگاه نسل دوم توجه میمی

وکار به دانشگاه دعوت کرد تا بتوانند مدیریت جدیدي را تجربه کسب ةسال قبل مدیري را از حوز 15دانشگاه تگزاس 

ممکن است  .کنندهاي متفاوتی را با هم تجربه میهاي دنیا سبکناي تفاوت در رویه و روش است و دانشگاهاینها به مع .کنند

ریزي تر است؟ ما باید بر اساس شرایط خودمان حرکت و برنامهها درستپرسیده شود که امروز کدام یک از این سبک

اما در  .گاه محل کارشناسی و محل تفکر براي جامعه استها یک نقطه مشترك دارند اینکه دانشاما همه دانشگاه .کنیم

 .درصد مدرك تولید کند 90دانشگاه براي ما جایی است که  .اما ما چنین تعریفی نداریم .توانند متفاوت شوندجزئیات می

کنند که فالن رئیس سر کار بیاید که بهتر و اي بر سر این دعوا میاالن عده .اتفاقی که در دانشگاه ما افتاده و همین است

اما نه در دانشگاه  و نه در  .این تعریف درستی نیست؛ اما واقعیتی است که در حال اتفاق افتادن است .راحتتر مدرك بدهد

کنند و همه کار خودشان را می .افتداق نمیلعملی اتفاقضائیه و نه در وزارت علوم و یا مجلس شوراي اسالمی هیچ عکسقوه

 30اي با دانشجوي دکتري دارد و یا دانشکده 120عنوان مثال در یک دانشگاه دولتی استادي به .شودمدرك هم داده می

ما  هايیا در دانشگاه .ار استالمللی این واقعا خندهدر عرف بین .دانشجو ي تحصیالت تکمیلی دارد 1000نفر هیئت علمی  

امریکا  همکار همین استاد در یک دانشگاه هم سطح در .کنداستاد در طول یک ترم باید سه تا پنج عنوان درسی را تدریس 

افتد و یا اینکه نامه و مقاله اتفاق میمعلوم است که اینجا تقلب پایان .کنددر طول سال یک یا دوعنوان درس را تدریس می

با این وصف چه  .المللی اینقدر در حوزه علم واضح هست که نیاز به توضیح نداردبین مقیاس .شودکیفیت فداي کمیت می

همه اینجا در جهت مدرك دادن به  سوم داشته باشیم. این شوخی نیست؟خواهیم دانشگاه نسل معنی دارد ما بگوییم می

 متاسفانه! .ه استکنند و این تعریف دانشگادانشجو باهم همکاري دارند و در راستاي یک هدف عمل می
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 کنید همه به قبح آن باور دارند اما چرا در عمل براي رهایی از آن اتفاق اش صحبت میگرایی که شما دربارهکمی

 افتد؟خاصی نمی

مدارها سیاست .من شک دارم که همه متوجه قبح این مسئله شده باشند .کنید شک دارماي که شما مطرح میمن به گزاره

من از نزدیک  .دانندگرایی را بد نمیگویند که کیفیت خوب است اما در عمل کمیها میو در پاسخ رسانه در صحبت با مردم

بیشتر  .کنندگرایی دفاع میکسانی هستند که به چند دلیل به جد از کمی .دانم که اینگونه استام و میبا این افراد کار کرده

این استدالل در  .»یم که براي مهار آن باید در دانشگاه به روي آنها باز شودما با موج جمعیتی روبرو هست«با این توجیه که 

توانیم به هر قیمتی ما نمی .اما نتیجه آن به ابتذال کشانده شده است .خیلی جدي بود و االن هم وجود دارد 80و  70دهه 

. شک رودالت تکمیلی این سیاست پیش میتحصی ةاول در دوره کارشناسی و االن در  دور .همه جوانان را به دانشگاه ببریم

تواند و نباید معضل سیاسی رشد جمعیت را در دهه دانشگاه نمی .اما توجه نشدند .مناسب و بهتري وجود دارد نکنیم که راه

ین بنابرا .این یکی از همان بارهاي سیاسی بود که شما به آن اشاره داشتید و بر دانشگاه تحمیل شده است .حل کند 80و  70

 -اینکه من معتقدم دانشگاه ما کارگاه مدرك .من مطمئن نیستم که همه قبول داشته باشند که کمیت بد است و کیفیت خوب

استادي که همزمان چندین  .کند براساس همین بینش استدهی است که همواره در تولید مدرك روند صعودي را طی می

مدرك دادن  ۀها ساعت تدریس، یعنی که پذیرفته است در برنامدهدانشجوي دکتري و کارشناسی ارشد دارد عالوه بر 

قدري مضحک است که حتی این چه ربطی به علم و دانشگاه دارد؟  این مسئله به .مشارکت کند و سهمی هم مادي ببرد

نشجو کار دا 100دانشجو در یک کالس نشسته چه برسد به اینکه یک استاد با  100توان گفت المللی نمیدر مجامع بین

کند یعنی دانشجو قبول می 50این یک خیانت است! وقتی دانشگاهی ظرفیت تنها یک دانشجوي دکتري  دارد ولی  .کند

 .اما چه کسی مقصر است؟ به نظر من همه با هم مقصرند: وزارت علوم، دانشگاه، استاد و دانشجو همه مقصریم .خیانت

 تمام عیار را مدیریت کرد؟ توان این آشوببه نظر شما با چه راهکاري می 

دانشگاه تهران را که ۀ مورد انتحال در گروه فلسف .مدیریت این آشوب و فساد کار سختی نیست انجام کار باشداگر اراده 

دانم که دانشکده فلسفه حتی این موضوع را تایید کرده است اما ماه است که این پرونده باز است و من می 7االن  .گفتم

سال تدریس این استاد در دانشکده، کسی متوجه این مسئله نشده  15اوال چرا در طول  .گیري کنددانشگاه نتوانسته  تصمیم

همکاران گروه فلسفه  زارتقا هیچ یک ا حلدر کجا است؟  یعنی در تمام مرا ما در دانشگاه پس این همه ادعا در فلسفه و .بود

هایش؟ پس این چه دانشگاهی مورد کتاب هاي جعلی را تشخیص دهد؟ این استاد هیچ سمیناري نداد درنتوانست کتاب

اما چون آموزشگاه است توان  .دانشگاه تهران دانشگاه باشد باید سریع و صریح اعالم نظر کند اگر .عجیب است است؟ واقعاً

ثیر أیک مورد واکنش ت .پس راه کار وجود دارد .ماه نتوانسته تصمیم جدي بگیرد 7واکنش ندارد! اما هنوز دانشگاه بعد از 

عمل  لد آلمانیدانشگاه بیله فبه همان روشی عمل کند که  دانشگاه باشد باید اگر دانشگاه تهران .بسیار عمیقی خواهد داشت

آن شخص نه تنها  .هاي از خودش عدد سازي کرده بودارغ التحصیل این دانشگاه نه حتی هیئت علمی آن  در مقالهف .کرد

دنیا از اجتماع علمی خارج شد که دانشگاه هم عنوان دکتري را از او پس گرفت! این است جدیت و این است مفهوم ۀ در هم

دهد، اصال کی به کی است، خوب هم درس می ارد، طوري که نشده، اتفاقاًحاال اشکال ند کنیم کهاستدالل میدانشگاه! اما ما 
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اگر عزم جزم کنیم براي اصالح؛  .گذریمها از کنارش میجیهوبا این دست ت رید نانش را بخورد! واکدام فلسفه کدام علم بگذ

گذرد یعنی نه ه از مسئله میما 7اما االن  .فقط یک مورد برخورد جدي کافی است که این مسئله براي همیشه حل بشود

گویند آیند! این را نمیدر اینجا استادان هم با هم کنار می .دانشگاه، نه استاد و نه وزارت علوم قصد اصالح مسئله را ندارند

 جدیت!

 گیرند؟اي از ساختار غلط  به نفع خود بهره مییعنی به نظر شما عده 

ایم و نفع گروهی در همین ما جامعه دانشگاهی را به انحطاط کشانده .شوداالن مدرك دادن اتفاق بدي تلقی نمی .کامالً ،بله

  .ساختار غلط است

 تواند به این مسئله کمک کند؟به نظر شما تصویب مواد قانونی می 

این مشکل قانون  .برخورد وجود ندارد اصال! بدترین کار این است که وزارت علوم به سمتی برود که بگوید ماده قانونی براي

 .ما باید اخالق دانشگاهی داشته باشیم .اخالقی است ۀتوان با قانون حل کرد؟ این یک مسئلمگر دروغ گفتن را می .نیست

 در .کنندمشکالت دانشگاه را حل می» اجتماع علمی«کنند؟ در دنیا با روال در مگر در دنیا با قانون این مشکالت را حل می

 .واقع قانون خواستن به معناي نابالغی دانشگاه و دانشگاهیان است

 با چه سازوکاري این  .ایدهاي خود به آن اشاره داشتهاجتماع علمی از مفاهیمی است که شما در خیلی از بحث

 تواند به ارتقا کیفی دانشگاه کمک کند؟اجتماع علمی می

سینا و در زمان ابن .است »اجتماع علمی«د آمده که یکی از آنها همین در دنیا نسبت به رشد علم مفاهیم جدیدي به وجو

االن جامعه از دانشگاه راهکار  .البته آن زمان هم همین تعداد کم با همدیگر ارتباط داشتند .ابوریحان به این اجتماع نیاز نبود

همدیگر ارتباط  توان باهایی علمی میانجمن هاي علمی و یاها، نشستدر همین سمینارها، کنفرانس .گیريخواهد نه تصمیممی

ها درست ما نه از این امکان .سازي براي اجتماع علمی و شناخت آداب آن استفرهنگ ها در جهتاین ارتباط ۀداشت و هم

دس و کشور به مهن .توانند به سواالت و نیازهاي جامعه درست پاسخ بدهندهاي ما میکنیم و نه اینکه دانشگاهاستفاده می

اینها را باید در دانشگاه تربیت کرد اما ما هیچ تعریفی از دانشگاه نداریم جز همان مدرك  .نیاز دارد ...مدار و دکتر وسیاست

در عرف فعلی پذیرش تعداد دانشجو، زود و به موقع مدرك دادن و انتحال اگر چه افتضاح است اما عرف معمولی  .دادن

من خود  .اي نیازي به اجتماع علمی براي بررسی خطاها و باال بردن کیفیت نیستجامعه در چنین .است که جامعه پذیرفته

نامه به وقت بیشتري نیاز داشت دم که استادش را به دلیل اینکه دانشجویش براي نوشتن پایانبا رئیس دانشگاهی مواجه بو

خود را تمام کرده و به دانشگاه هزینه بیشتري  ارشدکارشناسی ةجریمه کرده که چرا دانشجو به جاي دو سال در سه سال دور

کند وزاات منتشر شده که توصیه می اً اخیر طرحیبراي همین هم است که از مرکز تحقیقات استراتژیک  .تحمیل کرده است

ی از تلقی آموزشگاه و گراییاین طرح ناشی از همان تفکر کمی .علوم، تحقیقات و فناوري دوباره به آموزش عالی تبدیل شود

تا زمانی که وزارت علوم با  .تبدیل شد» عتف«خانه از آموزش به ایم که چرا این وزارتنفهمیده یعنی اصالً .دانشگاه است

اما در گذر زمان  .موزش عالی خواهند بودآت علوم به رازاي هم در پی تغییر وواقعیت تلخ مدرك دادن کنار بیاید عده
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خواهد بود که مجبور خواهند شد سیاست خود را تغییر بدهند اما آن زمان شاید چهار دهه فشارهاي اجتماعی اینقدر زیاد 

پس چه بهتر که االن براي بازتعریف دانشگاه  .زمانی که دانشگاه و جامعه با معضالت بیشتري روبرو خواهند شد .بعد باشد

  .اقدام شود

 تواند در جهت حل تخصصی چقدر می-لمیهاي عهاي دانشجویی و انجمننهادهاي درون دانشگاهی، تشکل

 ها عمل کند؟مشکالت دانشگاه

این یک فرض است و دانشجو هم باید  .دانشگاه محل کار کارشناسی، تمرین، آموزش و مشارکت جمعی است براي جامعه

مرین وظایف عادي پذیري و تهاي درون دانشگاهی تمرینی براي یادگیري و جامعهانجمن .در دانشگاه این مهم را یاد بگیرد

هاي علمی، صنفی و سیاسی دانشجویی تمرینی براي تشکل .هاي جدي در جامعه استماده شدن براي مسئولیتآو البته 

هاي دانشجویی قرار نیست حزب باشند؛ انجمن علمی هم تمرین کار علمی و تخصصی در اجتماع علمی تشکل .آینده است

 .و اگر در داخل دانشگاه خوب عمل کنند در جامعه هم خوب عمل خواهند کرد ها پس بسیار مفید هستنداین تشکل .است

ي از گیرهاي علمی ملی بخشی از همان اجتماع علمی هستند که براساس نیاز داخلی و تاحدي بر اساس الگواما انجمن

اید تشویق به ماندن و فعالیت ب .انداینها هم با عمر کم خود در حال تمرین انجمن داري  .اندسیس شدهأهاي پیشرو تکشور

کند و االن سال است که کار می 80حدود  انجمن فیزیک .ري هم کند باید بماند و یاد بگیرداکحتی اگر انجمنی کم .شوند

ها هم خوب کار خواهند کرد و به همان اجتماع علمی کمک خواهند پس بقیه انجمن .کنداي رسیده که خوب کار میبه نقطه

  .کرد

  ساز؟گرا هستند یا تکنوکراتهاي ما نخبهدکتر! دانشگاهآقاي 

دانشگاه ما مدرك  .سازدکدام؛ نه این و نه آن! دانشگاه ما چیزي نمیاید؟ هیچوردهآمات شیک را از کدام توبره درلاین ک

ها خوششان خیلی .دهددار تحویل جامعه میدانشگاه ما مدعی مدرك .خورددهد که در نهایت به درد هیچ کسی نمیمی

دانم که کار کنم و میهاي ایران کار میسال است که در دانشگاه 35آید که بگویند این درست نیست ولی من االن می

هاي خارج از کشور کنند و یا به دانشگاهالتحصیل داریم که خوب کار میالبته درصدي هم فاغ .دانشگاه ما مدرك دادن است

ما  .درصد بقیه این کارایی را ندارند 90 ، ولیکنندنجا مشکل داشته باشند اما راه را پیدا میآدر شاید چند ماهی  .روندمی

این مشکل توسعه  .کند و بلد نیست و انتظار حقوق باال داردکنیم ولی به اندازه دیپلم کار نمیلیسانس استخدام میفوق

مجلس، قوه قضائیه یا وزارت علوم مشکل داریم؟ به دلیل ما چرا در صنایع مشکل داریم؟ چرا در بخش کارشناسی  .ماست

 .هاي من در تناقض با آمار رشد علمی ایران در منطقه باشدشاید حرف .اندآموزش دیده اینکه این افراد در این سیستم کمی

ما تعداد مقاله که رشد گویند شما این مقام را دارید ادانم رشد علمی ایران یعنی چه؟ با شمارش تعدادي مقاله میمن که می

  .علمی نیست
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 تواند در هاي فکري چقدر میبه نظر شما بسته .کنندمی اي از سیاسی بودن و سیاسی نشدن دانشگاه صحبتعده

 دانشگاه موفق بشود؟

ی که حرف .شنودها را نمیاین حرفدانشگاه اصال ً .ثیري نداردأاي است که در عمل هیچ تزدهاینها خود شعارهاي سیاست

گفت لمان و شوروي هرچه هیتلر و استالین میآزمانی در  .راهکار اجرایی نداشته باشد چه خوب و چه بد قابلیت اجرایی ندارد

زند مدار حرف خود را میبنابراین سیاست .مدار ما در آن شرایطن موقعیت هستیم و نه سیاستآشد اما نه ما در عمل می

 .کندو دانشگاه کار خود را می

 به نظر شما چرا دامنه تخلف تا وزارت علوم و دانشگاه گسترده شده است؟ 

شود و آموزش این کارشناسان در همین ساختار دانشگاه تربیت می .کارشناسان ما توانایی کار کارشناسی خوب را ندارند

شود و بعد ضعف و تخلف نمیکنیم و کار کارشناسی نیروي ضعیف تربیت می .ببینید چرخه درحال بازتولید است .بیندمی

   .طور ادامه داردشود و همینبازتولید می

 ًبه نظر شما سکوت و عدم همکاري دانشگاهیان چرا  .دکتر روحانی از سکوت استادان دانشگاه گله کرده بود اخیرا

 افتد؟اي اتفاق میدر جامعه

اما چرا گفتم اصل حرف؟ براي اینکه کسی که  .کنندکنم که استادان نباید سکوت یید میأاصل این حرف را قبول دارم و ت

حرف زدن به استاد  ةاش است اجازکند ولی خودش و یا سیستم و ساختاري که او نمایندهاز منظر سیاسی صحبت می

توانم تحلیل کنم که چرا استادن سکوت دهد، چرا استاد سکوت نکند؟ دکتر روحانی این نیاز را درك کرده اما من مینمی

دوم اینکه مگر کسی از دانشگاه خواسته که  .دهد قرار نیست نظرات کارشناسی بدهددانشگاهی که فقط مدرك می .انددهکر

مسائل اجتماعی نظرات کارشناسی داشته باشد؟ اصال دانشگاه  ةنظر بدهد و آیا دانشگاه ما براي این ساخته شده که دربار

ایم که در طول تحصیل خود سه بار و یا بیشتر مشروط اساتیدي را ما به سیستم تزریق کرده .ما توانایی این کار را ندارد

ۀ زنند و نظر کارشناسی دارند باید هزینخیلی از اینها توانایی حرف زدن ندارند و البته آن درصدي هم که حرف می .اندشده

اش توبیخ است و جریمه؛ چرا دهد نتیجهسی نظر میوقتی ک .شونداجتماعی سنگینی را تحمل کنند که در عمل پشیمان می

دولتی که به حل این  .اما دولت چه کار کرده که این دالیل کنار برود .پس طبیعی است که دانشگاه سکوت کند .نظر بدهد

اي در یک ههست ۀمسئل ةبار درباریک .انددانشگاهیان ما سه بار بیانیه داده .کند انتظار هم نداشته باشدمسائل کمک نمی

استاد اقتصاد براي دولت دهم نوشتند و این  50-40دیگر را ۀ بیانی .ن فکر شدآماده که نه ماه براي نوشتن  7صفحه با 

اي را استادان علم اقتصاد داشتند و سکوت نکردند و یکبار بیانیه ۀچون استادان اقتصاد دغدغ .بیانیه بسیار ارزشمند بود

 .نیچر منشر شد ۀاي را نوشتیم اما در مجله انتحال علم بیانیهژپرو ةدر دو سه ساال قبل ما دربار .بیوتکنولوژي منتشر کردند

در  .بینندگذرانند و نیازي به مخالفت نمیها از این طریق روزگار میاما در داخل کسی مخالفتی با این موارد ندارد و خیلی

پس چرا حاال دانشگاهیان به حرف دولت گوش  .حمایت نکرده استها پر هزینه بوده است و دولت تمام موارد این بیانیه

 .بدهند
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 اي که در وزارت علوم حضور داشتید، وزارتخانه چه تغییرات ساختاري داشت؟شما در دوره 

ي فقط از وزارت اموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تغییر نام و سیاست داد که البته تغییر ساختار .هیچی تقریباً

هاي علمی در ان زمان شوراي پژوهش .عمل شد 1382مطرح بود و در سال  1376مهمی بود! البته فکر این کار از سال 

   .آن شورا نرسیده است 1379بینی شد که هنوز به شرایط سال ) تعطیل شد و شوراي عتف به جاي آن پیش1380کشور(

 ور داشتند؟هاي علمی کشور در این شورا حضاز اعضاي شوراي پژوهش 

شوراي عتف تجربه جدیدي  .آن شورا به دالیل مختلف درون سازمانی قبل از تصویب قانون جدید وزارت تعطیل شد .نه 

 77-76هاي من معتقدم که ما هنوز هم به شرایط سال .و انقطاع تجربه اتفاق افتاد قبلی خیلی استفاده نشد ۀبود که از تجرب

ها حرکت کرد و در جهت استقالل دانشگاه ها کامالًساختارها همان ساختار بود ولی سیاست به هر حال خیلی از .ایمنرسیده

 .ها نابود شدن سیاستآنژاد کل اما با آمدن آقاي احمدي .موفق هم بود

  تواند به استقالل دانشگاه کمک کند؟ها تشکیل شده چقدر میساي دانشگاهؤنفري که االن براي انتخاب ر 5هیئت 

سا ؤاما انتخاب ر .اما اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد نیاز به زمان داریم .سا قطعا روش غلطی استؤروش انتخاب راین 

ساي دانشگاه به نظر ؤراه انتخاب ر .تر استنفره باشد نتیجه عمل مهم 5چه در کل شوراي انقالب فرهنگی و چه در کمیته 

 ةدربار کند بایدسا را منصوب میؤسا را نصب کند ولی کسی یا نهادي که رؤند رتواخود دولت هم می اصالً .من این نیست

منطقی نیست که شوراي انقالب فرهنگی نصب کند اما وزارت عتف  این اصالً .عملکرد رئیس دانشگاه هم پاسخگو باشد

 مسئول در مقابل مجلس باشد! آخر این چه منطقی است؟

 شود و دوباره همه چیز از اول هاي قبلی وزارت علوم کنار گذاشته میتجمهوري کل سیاسچرا با برکناري رئیس

 افتد؟شود یا همان انقطاع تجربی که شما اشاره داشتید اتفاق میشروع می

هاي خرد و کالن تعریف ما این است که با تغییر دوره همه سیاست .ببینید این تعریف ما از سیاست و تغییر دوره است

اگر ما به بلوغ  فکري برسیم ان وقت  .مدرك دادن دارد ۀایم که دانشگاه وظیفطور که تعریف کردههمانتغییر خواهد کرد؛ 

این نهاد آن موقع در سیاست دخالت  .کشور نیاز داریم ۀدار براي توسعشویم که به نهادي مستقل و دغدغهمتوجه می

ماند رود اما نهاد علم و نهاد فکر باقی میآید و میار میمدآن زمان سیاست .ن دخالت کندآکند و سیاست هم نباید در نمی

مدار عاقل به سیاست .ریزي می دهدگذاري و  برنامهها اطالعات براي سیاستکند و به دولتو تولید علم و اطالعات می

خواهند و این را نمی مداران ماسیاست گیري براي اداره کشور نیست.ماما دانشگاه محل تصمی .اندیشداستقالل دانشگاه می

  .بردن به اهمیت موضوعاحتیاج به بلوغ فکري دارند براي پی

 آقاي دکتر! در هشت سال گذشته چه بر دانشگاه و نهاد علم گذشت؟ 

رفت که براي حل مسائل جامعه راه حل ارائه بدهد و به بلوغ نهاد دانشگاهی داشتیم که آرام آرام می 1384ما تا سال 

ساختارهایی را که به تجربه و با عقل ساخته  .به بعد خردگریزانه به بازي با دانشگاه پرداختیم 1384ی از سال ول .مدنی برسد
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زند و حتی موفق نشده که بازسازي در این دو سال هم دولت یازدهم در نهاد علمی گیج می .لجاجت نابود کردیم بودیم با

شود نمی«اما اینکه وزیري بگوید  .البته بازسازي نهاد نابود شده کار راحتی نیست و زمان زیادي الزم است .را از نو شروع کند

ها حرف غیرسیاسی گفتن از بازدارنده .گذارند انجام بدهدوزیر آمده که کاري را که نمی .حرف غلطی است» گذارندو یا نمی

اي نخواهند گذاشت که دانشگاه مستقل معلوم است که عده .ار نیستمدگذارند سیاستمداري که بگوید نمیسیاست .است

وزیر  .شود در این ساختار کار کردمانده است پس نمیتوانم بگویم چون کشور ما عقبمن نمی .شود و سیاست یعنی همین

هاي مختلف سیاسی، در این ساختار و نه در ساختار یک کشورتوسعه یافته وزیر شده پس باید با سیاست و تدبیر با گروه

 .کنشگران متعدد اجتماعی کار کند

 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري چه انتظاري دارید؟ 

برابر آن  را در الویت کاري خود قرار دهد که به استقالل دانشگاه کمک کند و کمترین مقاومت در باید وزارت علوم کاري

 .ت اهداف کلی در اولویت باشدیعنی کارهاي مفید با مقاومت کمتر در جه .انجام شود

 اما در کنار مقاومت مخالفان،  .ها بودبورسیه ۀبرابر آن انجام شد مسئل یکی از مواردي که مقاومت زیادي در

پوشی شما منظورتان این است که دولت از این خطا چشم .استقبال عمومی مردم و دانشگاهیان به آن بسیار باال بود

 کرد؟می

مگر همه کارهاي ما  اوالً .ها غیرقانونی بودبورسیه ۀفرض کنید که هم .توجهی به این مسئله نیستمن بیمنظور  اصالً .نه

و براي بهبود بسیار کارهاي  .هدف بهبود دانشگاه است .در این کشور قانونی است! دوم اینکه من معتقدم هدف مقابله نیست

اهی گایران و من دانش ۀآبرویی براي تمام فلسفتکب انتحال شده و بیمگر استادي که مر .دیگر داریم ةزمین مانده و فکر نشد

 ها بوده؟ و فرزندان من به وجود آورده جزو آن بورسیه

 کید داشتید؟أن تآها شما به این همان قاطعیتی بود که در اول صحبت 

 .این معامله معامله درستی نبود .دیمما هزینه زیادي پرداخت کردیم و نفع کمی بر .من به رویه برخورد با تخلف انتقاد دارم

 .کردیمکردیم اما برخورد جدي میبرخورد دقت می ۀباید در روی
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 20ترین موانع توسعه علمی ایرانمهم 19

 ند؟اکدام ترین موانع توسعه علمی ایرانبه نظر شما مهم 

آنچه امروز به شدت در  .علمی ایران عنوان شده است ۀباالیی در چند سال گذشته به عنوان موانع توسعهاي بلندفهرست

گونه که باید کند، این است که ما هنوز از علم یک تصور خام داریم و علم را آنعلمی ایران خلل ایجاد می ۀتوسع ۀزمین

علم در ایران وجود ندارد و در نهایت اینکه هنوز ساز و کار  ۀمانع دیگر این است که عزم ملی براي توسع .ایمنشناخته

 .ایمکاستههمه چیز علم را در آموزش فرو .شناسیمگذاري علم را نمیسیاست

علمی،  ۀوقتی کشوري مثل ایران در این شرایط تاریخی قرار گرفته و در مفهوم علم و پژوهش و همچنین ارتباط آن با توسع 

همچنین فناوري و  و »علم«، »توسعه علمی« تواند به سهولت با این مفهوم که منظور ازل دارد، نمیصنعتی و اقتصادي مشک

هایمان بسیار ضعیف هستیم، ضمن اینکه اگر به دوران پس از انقالب نگاه ما در اجراي تصمیم .چیست؟ کنار بیاید »صنعت«

هاي پنج ساله و قوانین ایم، از جمله در قانونکه گرفتهدر خصوص چگونگی توسعه علمی کشور هر تصمیمی هم  ماًئکنیم، دا

ایم؛ بنابراین باید گفت، ضعف در آنها مشکل داشته ۀایم، بدون استثنا در اجراي همسالیانه در مجلس و دولت تصویب کرده

 .شود، اگر هم ابهام در علم مرتفع بشودعلمی کشور محسوب می ۀاجراي تصمیمات اولین مانع براي توسع

 ها هم یکی از موانع علمی کشور بوده است؟کنید تحریمفکر نمی .ایم البته زمانی هم درگیر تحریم بوده 

خیلی از پژوهشگران ما  .هاي تجهیزاتی داشتیممین قطعات و دستگاهأکنم که ما مشکل بسیاري در تاین موضوع را رد نمی 

در آن زمان دست  .هاي آزمایشگاهی مشکل داشتندا براي خرید نمونهنیاز خود را وارد کنند و یتوانستند تجهیزات موردنمی

علمی ها موجب کاهش رشد علمی کشور شده استنباطی غیراما اگر فقط بگویم که تحریم .و بال خیلی از محققان بسته بود

بله  .ثیرش چه بودهأبدانیم تگذار بوده باید ثیرأم تحریم تیگویوقتی می .مل کنیمأبنابراین باید کمی در این موضوع ت .است

ها مشکالت جداي از تحریم اما .تثیر نبوده اسأتچنان هم بیها داشته است و آنثیر در کاهش تحقیقات دانشگاهأتحریم ت

 .خوبی رشد علمی در کشور داشته باشیمدرونی ما در علم و تحقیقات موجب شده تا نتوانیم به

 است؟ منظور شما از مشکالت درونی چه مباحثی 

مسوالن کشور از زمانی که دانشگاه تهران را راه اندازي کردند تا به  .سفانه ما تعریف درستی از علم و دانشگاه نداریمتأم

نهادهایی را که کشورهاي صنعتی داشتند بعد از  .امروز هیچ وقت تعریف جامعی از کارکرد دانشگاه و پژوهشگاه نداشتند

لغت پژوهشگر را وارد کشور کردیم اما هیچ وقت نگفتیم   .وارد کشور کردیم را گانشچند صد سال کپی کردیم و واژ

بنابران تصمیماتی که  .عرف علمی و اداري از پژوهشگر نداریم جامعی در هیچ  تعریفپژوهشگر به چه معناست؟ هنوز 

ت که هرساله باید مدیریت مدرن اس ةتوجه کنید دانشگاه یک پدید .شود علمی نیستپژوهش و پژوهشگر گرفته می ةدربار

                                                           
 .1394،روزنامه ایرانمصاحبه با  20
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کشورداري داریم اما عرف مدرن  ۀبه عنوان مثال ما سه هزار سال تجرب .ماندکشورها می ةمثل ادار شود دقیقاًروز میآن به

داري را داري و پژوهشدانشگاه هم  هنوز عرف مدرن دانشگاه ةبه همین علت در پدید .داري را ممکن است ندانیمکشور

مکتوب درباره این موضوع که به ما بگوید  کردیم. باید اعالم کنم  هنوز سندآن فکر ن ةهیچ وقت هم دربار .شناسیمنمی

 .پژوهش یعنی چه در کشور نداریم

 گیري تصمیم این موضوعات ةآن زمان دربار چرا در .ولیت اجرایی در وزارت علوم داشتیدئشما زمانی خودتان مس

 جدي نداشتید؟ 

تحقیقات ما نشان داد فقط در مستندات شوراي عالی انقالب فرهنگی  .اي بسیاري در این باره کردیمهدر آن زمان بحث

به نظرم این تعریف  .کندگوید پژوهشگر کسی است که در یک واحد پژوهشی کار میتعریفی از پژوهش داشت که می

پژوهش و انواع و  ةفراسکاتی اروپا را دربار آن زمان گفتم که باید سند .کنداي از مشکل باز نمیرهگاین تعریف  .نیست

در آن روزها  .سازي آن را وارد عرف اداري و علمی کشور کنیمبعد از ترجمه و بومی .اقسام فعالیت پژوهشی ترجمه کنیم

ر والن وقت آن را نپذیرفتند و تا زمانی هم که این تعریف دئسفانه مسأجلساتی هم با سازمان مدیریت  گذاشتیم  اما مت

 .عرف اداري کشور وارد نشود مشکل ادامه خواهد یافت

  دلیل قبول نکردن آن چه بود؟ 

 .آقایان بارها اعالم کردند ما احتیاج به این موضوعات نداریم .رفتنداصال زیر بار نمی

  شما همه مشکالت را توضیح دادید و آنها اعالم کردند ما نیازي نداریم؟ 

چندین جلسه با آقایان صحبت کردیم تا تعریفی درست از پژوهش، پژوهشگر و تحقیقات علمی داشته  .بله ما صحبت کردیم

 .حتی آمادگی براي بررسی آن هم اعالم نشد .باشیم اما این واژگان وارد عرف اداري  و علمی نشد

 نداشتن تعریف درست از پژوهش چه پیامدهاي براي کشور دارد؟ 

دقت کنید شش ماه پیش  .ه دهدئتواند به درستی آمار و اطالعات اراور هیچ سازمانی نمیپیامدهایش این است که در کش

 .کندیکی از همکارانمان در معاونت علمی اعالم کرد که ایران یک درصد از تولیدات ناخالص ملی را صرف تحقیقات می

بررسی کردیم در نهایت  94سال  ۀدجاي منتشر کردیم و در آن پژوهش بوروي این موضوع با چند کارشناس دیگر مقاله

 .شود یک درصد نیست بلکه زیر نیم درصد استبه این نتیجه رسیدیم که میزانی از تولید ناحالص ملی که صرف تحیق می

آوردیم درست است یا عددي که معاونت علمی ریاست جمهوري اعالم کرد؟ وال مهم اینجاست که عددي که ما درئحاال س

بنابراین نداشتن تعریف درست و دقیق از پژوهش و پژوهشگر در  .از این دست موارد بسیار است .این یک نمونه است

این البته  .شود هر کسی اطالعات ناقص را در اختیار مردم قرار دهد و کسی هم اعتراضی در این باره نکندکشور موجب می

لم و پژوهش ندارد و در نتیجه آمادگی براي هزینه دهد کشور ما عزمی در مورد درك عکه نشان می تها اسیکی از اشکال

 .کردن براي علم هم ندارد
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 ها و آمارهاي غلط از وزارتخانه شودپژوهش موجب می ۀد نداشتن سند راهبردي زمینیگویدر حقیقت شما می

 ها بیرون بیایید؟سازمان

وزارت  .کس روي این موضوع حساس نیستهیچ .ریزي خودمان داریمدهد یک اشکال عمیق در برنامهاین نشان می .بله

  .این بدان معناست که ما در تحقیقاتمان اشکال کلی داریم .علوم و معاونت علمی در این باره حساس نیست

 ؟دقیقی براي پژوهش نداشتیم ۀبا این همه تا حاال برنام 

هاي علمی کشور برداشته شد عقیم ي پژوهشهفتاد در شوراۀ اي هم که در دههاي اولیهگام .نداشتیم همین طور است .بله

 .ماند

 ؟کنیدرا چگونه ارزیابی می دانشگاه با این وجود شما وضعیت  علمی در 

ها تولید باید توجه کنید در این سال .کننداین افراد تولید مقاله می .دانشگاهی داریمما یک تعداد پژوهشگر دانشگاهی و غیر

گویم که این موضوع را به عنوان کسی می .است اما تولید علم ما رو به رشد نیست علمی کشور رو به رشد بوده ۀمقال

دانند و بر آن خرده ام و بسیاري از دانشگاهیان من را مقصر میالمللی در وزارت علوم بودهگذار جایزه به مقاالت بینپایه

ما کاري  .این کار درست بود اما راه ما را کسی ادامه نداد بنده معتقدم اتفاقاً .اندنویس شدهمقاله هبا این کار هم گیرند کهمی

مشق «ها بنده نام این موضوع را نوشتن مقاله علمی را یاد بگیرند و در آن سال مانکردیم دانشگاهیان کشور و متخصصان

 .به دیگران استعلمی و منتقل کردن آن  ۀدانند که اولین شرط گفتمان علمی در دنیا نوشتن مقالهمه می .گذاشتم »علم

آن زمان تعداد مقاالت علمی ما هزار بود اما هم اکنون این رقم به  .توانستند مقاله بنویسندها نمیپژوهشگران ما در آن سال

این به معناي تولید  .البته در این مسیر سرقت علمی هم اتفاق افتد .رفتیمما باید این راه را می .هزار مقاله رسیده است 30

روزي از این موضوع انتقاد کردند  مقاله نوشتن را یاد بگیریم همان کسانی که بدان معناست که ما قرار بود مشق علم نیست

ما در علم  پیشرفت نکردیم  .کنندخواهند بگویند که علم ایران در حال رشد است به تولید مقاالت اشاره میحاال هر وقت می

  .خوب نیست داري وضعمانو البته بر این باورم که در پژوهش و دانشگاه داشتیمما در تولید مقاله در نوشتن پیشرفت 

  چرا؟ 

یات ئاما در جز .مشترك دارند، اینکه دانشگاه محل کارشناسی و محل تفکر براي جامعه است ۀها یک نقطدانشگاه ۀهم

اتفاقی که  .درصد مدرك تولید کند 90دانشگاه براي ما جایی است که  .اما ما چنین تعریفی نداریم .توانند متفاوت شوندمی

تر یس سر کار بیاید که بهتر و راحتئکنند که فالن راي بر سر این دعوا میاالن عده .در دانشگاه ما افتاده همین است

 ةدر دانشگاه و نه در قو اما نه .اما واقعیتی است که در حال اتفاق افتادن است .این تعریف درستی نیست .مدرك بدهد

کنند و همه کار خودشان را می .افتدالعملی اتفاق نمیقضاییه و نه در وزارت علوم یا مجلس شوراي اسالمی هیچ عکس

اگر تعداد  .انتفاعی و خصوصی وجود دارددر ایران تعدادي دانشگاه دولتی و تعدادي دانشگاه غیر .شودمدرك هم داده می

خواهند خیلی جدي آموزش دهند دیگر مراکز علمی ما دانشگاه نیستند هاي برتر را کنار بگذاریم که میهکمی از این دانشگا



 ها: سرمقاله2 بخش - 166

 .گیرندکنند و مدرك میثبت نام می در آنجا بلکه یک آموزشکده در سطح کمی باالتر از دبیرستان هستند که تعدادي جوان

وزارت علوم و وزارت بهداشت صحبت نکردیم که وضعیت  هیچ وقت هم در این باره در .این که کارکرد دانشگاه نیست

ها شاید شما بپرسید چرا دولت .تر برخورد کنندها اصال تمایلی نداشتند که در این باره جديدولت .علمی را بهتر کند

هادهاي این هم مشخص است چرا که آنها دلخوش به این موضوع هستند که ن .ها ندارندتر شدن دانشگاهاي به جديعالقه

کرد ها را مجبور نمیهها مخالف این وضعیت بود دانشگااگر دولت .خواننددر جامعه وجود دارد که جوانان آنجا درس می

که درهاي دانشگاه  .ها اصالً درست نیستدولت به دانشگاه این فشار .که بیش از توان دانشگاه دانشجوي  دوره دکترا بگیرد

شود افرادي که توان علمی را این موجب تضعیف علمی کشور می .را باز کنند و دانشجوي دوره تحصیالت تکمیلی بگیرند

زنیم، به جوانانی و البته از سوي دیگر به جوانان با انگیزه لطمه می .شوندندارند و فقط براي گرفتن مدرك وارد دانشگاه می

  .که استعداد دارند

 سیس دانشگاه أشد مجوزهاي یک شبه براي تالبته این موضوعی که شما اشاره کردید در دولت قبل بیشتر دیده می

که شاید کرد تا جاییی نمیهآمد اما دولت توجشد تا جایی که صداي برخی از نمایندگان مجلس هم درصادر می

 ها را تجمیعکنند برخی از دانشگاهوالن سعی میئمسبا این حال در دولت یازدهم  .االن درگیر این موضوعات هستیم

 کیفت را جمع کنند؟هاي بیو دانشگاه

نهاد دانشگاهی داشتیم که آرام   84ما تا سال  .دانمبنده  فقط دولت را مقصر نمی .کنددولت تالش می .بله، درست است

دنی برسد اما از آن سال به بعد با دانشگاه بازي ه بدهد و به بلوغ مئحل ارارفت که براي حل مسائل جامعه راهآرام می

دانشجو  80در همان دانشگاه استاد دیگري  .دانشجوي دوره دکتري دارد 120کردیم و حاال دانشگاهی داریم که استادي 

ست یس دانشگاه ائاول این ر ۀدر درج لکهب .گرددنمیبر وزیر علومو  یس دولتئاین مشکالت به ر ۀهم .دوره دکترا دارد

کند این تعداد دانشجو را دانشگاهی که قبول می .دهدکه مشکل دارد به چه علت این تعداد دانشجو را به یک استاد می

چرا وزارت علوم  .گرددمییس دانشگاه این مشکل به وزیر علوم برئبعد از ر .پذیرش کند حتما به لحاظ علمی مشکل دارد

بینید که استادي دانشجویان شما وقتی می .کنددهد بازخواست نمیدانشگاهی که این تعداد دانشجوي دکترا را به استادي می

  .دانشجو گذشت باید به آن دانشگاه به لحاظ کیفی شک کرد چهار دکترایشان از

 هاي ما به این وضعیت مبتال شدند؟گاهنشبه نظر شما چرا دا 

ایم تا دانشجوي ها را باز کردهدانیم علم یعنی چه؟ براي همین در دانشگاهنمی .دانیماین علت که مفهوم علم را نمی به

 17فیزیک مجوز دادند که ۀ نژاد به یک دانشگاه در رشتآقاي احمدي ةبه عنوان مثال دور .تحصیالت تکمیلی بگیریم

 .دکترا را هدایت کند ةدانشگاه استادي نداشت که بتواند دانشجوي دور ست که آنا این در حالی .دانشجوي دکترا بگیرد

رویه دانشجوي ارشد و دکترا هاي ما بیحال ما شاهد این هستیم که دانشگاه ها ادامه پیدا کرد واین وضعیت از آن سال

دانشجو  .دانیمفرقش را نمی .ستدانیم هنوز چه فرقی بین دانشجویان لیسانس با کارشناس ارشد و دکترا اما نمی .گیرندمی

تحصیالت  يدانشجو 4م حاال که کالس داریم استاد هم که هست به جاي اینکه یگویکنیم و میرا در یک دانشگاه تربیت می

 .اینکه علم نیست .گیریمدانشجو می 40تکمیلی بگیریم 
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 ید؟بروال میئهاي اجرا نشده علم در کشور را زیر سدکتر در حقیقت شما سیاست 

 .هاي موجود علمیهاي اجرا نشده و هم سیاستهم سیاست .بله دقیقاً 

 پیشنهاد شما چیست؟ شرایطاین  در 

 .بردمسازي پیش میها را به سمت سالمدانشگاه .گرفتممن اگر بودم جلوي پذیرش دانشجو در سطح تحصیالت تکمیلی را می

 .تر با تخلفات برخورد کندوزارت علوم هم باید جدي .بگذاریمشود باید وقت یک سال دو سال درست نمیبا این وضعیت 

از  اینکهبا  .کنداما چرا این کار را نمی .ها را بازخواست و برخورد جدي با آنها داشته باشدساي دانشگاهؤباید استاد و ر

 .شودها وزیر علوم هم خبر دارد و در جریان موضوع هست اما اقدامی نمیوضعیت این دانشگاه

 کند؟به نظر شما چرا بازخواست نمی 

قدر آن .ها رسیدگی کنندتوانند به مشکالت اساسی دانشگاهآنها نمی .سفانه در این دو سال وزارت علوم گرفتار شده استأمت

میلیارد تومان بدهی دارد  18دانشگاهی داریم  .ها به وجود آمده که آنها درگیر آن موضوعات هستندله در این سالئمس

  .اش به سمت آنها استآورند که وزیر ذهنحاشیه براي وزارت علوم به وجود می .مشکل را وزیر علوم باید برطرف کند این

 ها فقط در حال کلنجار با کمیسیون آموزش مجلس استوزیر علوم دولت یازدهم در این سال ،از سوي دیگر دکتر.  

کارهاي علمی را رسیدگی  به هافعالیت هاي سیاسیتوجه به هجمهبیوزارت علوم باید این جسارت را از خودش نشان بدهد و 

وزیر بیاید بنیان یک دانشگاه سالم را  .اصالً برایش استیضاح وزیر مهم نباشد و باکی هم از این موضوع نداشته باشد .کند

لمی شد و بعد هم اثبات شدکه فلسفه مرتکب انتحال یا تقلب ع ۀپارسال استادي در دانشگاه تهران در رشت .گذاري کندپایه

تقلبی استاد  لۀدهد استادي با کتاب تقلبی یا مقاچرا اجازه می ؟تقلب علمی انجام گرفته چرا وزیر در این باره سکوت کرد

حتی استادان فلسفه هم اعتراض  .هیچ کس پیگیر موضوع نیست؟ آیا این شخص منتصب به جریان فکري خاصی است؟ شود

  .نکردند

  گویند وزارت علوم دولت یازدهم به جاي آنکه به موضوع علم و فناوري بپردازد منتقدان دولت میخیلی از

توان رشد علمی نظر شما در این باره چیست؟ و آیا می ،کند و رشد علم ایران متوقف شده استکاري میسیاسی

 یک یا دو ساله بررسی کرد؟ ةرا در دور

منظورشان این است که وزارت علوم کارهایی  ،کاري را تعریف نکردندسیاسی زنند هیچ وقتکسانی که این حرف را می

بلکه  .شود ادعا کرد که وزارت علوم در حال سیاسی کاري استآنها نیست پس نمی ۀکند که به لحاظ سیاسی مورد سلیقمی

اند چرا تولید علمی کشور که گفتهها را ببینید امضاي اساتید دانشگاه 12000همین داستان   .کندآنها کار نمی ۀقئطبق ذا

درصد اساتید،  5اند، یعنی حدود نفر امضا کرده 10کنند! نمونه اینکه از دانشگاه شریف شوخی می .کاهش پیدا کرده است

ها کاري این سیاسی بازي است یا آن! پس من با شوخی .این دانشگاه را دارندۀ اما خودشان کمتر از یک درصد تولید مقال

 .حرفم جدي است .ندارم
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چرا  .شود استناد کردها نمیبه نظرم به این حرف دانند که رشد علم چیست؟کنند نمیرشد علم  هم که صحبت می ةدربار

که اگر رشد مقاله  متولید مقاله را با رشد علم اشتباه نگیریم و بدانی؟ گیري این افراد از علم چیستفهمم معیار اندازهکه نمی

  .رفتها پیش انتظار این میسال .رده باید دلیل آن را جاي دیگر جستجو کردهم کاهش پیدا ک

 ًهایی با وزارت علوم نیز امضا شده است؛ نامهچند هیئت علمی از کشورهاي مختلف به ایران آمدند و تفاهم اخیرا

را ایجاد خواهد هایی بفرمایید این سفرها چه تأثیري بر کیفیت پژوهش دانشگاهی ما خواهد داشت و چه فرصت

 ؟کرد

یکی از کارهایی که  شرایط در این  .هایی را امضا کردندنامهاخیراً وزراي علوم کشورهاي مختلف وارد ایران شدند و تفاهم

المللی در دنیا بتوانیم رشد علمی داشته المللی است امکان ندارد بدون ارتباط بینارتباط بین ۀباید ایران انجام دهد توسع حتماً 

کشورهاي اروپایی  .کندتر میتحریم این ارتباط را سادهپسا ةدور .المللی را باید افزایش دهیمهاي بینبنابراین فعالیت .باشیم

توانند با کشورهاي دیگر کار تحقیقاتی اد زیادي هستند که در ایران میتعد .دانند ایران یک پتانسیل علمی باالیی داردمی

شناسی، معادن غنی، به لحاظ گیاه .دیگر کشورها با ما به نفع همگان است تحقیقاتی که کار هستیمما کشوري  .انجام دهند

توانیم به علم دنیا کمک کنیم ا میم .تواند موارد تحقیق دیگر کشورها باشداینها می ۀهم نوع فرهنگ و اسالمشناسی، مردم

والن باید بدانند که این همکاري ئالبته مس .کنیمدار باشد و از این موضع استقبال میپس این حرکتی که شروع شده باید ادامه

ا یاد ها آزادي عمل دهیم تا آنها بتوانند کار علمی رو آمد نباشد باید کار علمی را یاد گرفت و به دانشگاهفقط صرف رفت

 .بگیرند

 افتد؟ها اتفاق خاصی  میکنید در دانشگاهفکر می 

هاي علمی را جدي گرفتند این همکاري و هاي ما شروع به همکاري علمی با دیگر کشورها کردندکم تعدادي از دانشگاهدست

به نفع احسنت از این  داهنخوبینیم خیلی خوب و غرور انگیز است آنها میها میجوشی که در دانشگاهوکم من جنبو دست

دانند که بدون ارتباط با دنیا امکان ندارد ما بتوانیم در علم پیشرفت کنیم این موضوع را دولت همه می .دوران استفاده کنند

 .داندخوب می

  این تبادل و تعامل براي کشور ما به یقین سودمند است اما این نفع براي آنها چیست؟ 

میلیون دانشجوي  ما االن یک .نیروهاي علمی ما خیلی ارزان هستند.گیرد ن در اختیار آنها قرار مینیروي علمی مجانی و ارزا

 المللیتوانند مراحل رشد را در کنار پژوهشگران بینتحصیالت تکمیلی داریم ده درصد اینها حتما خیلی خوب هستند و می

  د.طی کنن
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استادي که فقط یک فیزیکدانان  .شناسندمندان به علم و توسعۀ علمی در ایران، دکتر رضا منصوري را به خوبی میعالقه

هاي بنیادي، مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایه در زنجان، مرکز او از بنیانگذاران پژوهشگاه دانش .برجستۀ ایرانی نیست

، در سمت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 1384تا  1380از سال  نشر دانشگاهی و انجمن فیزیک ایران بوده و

وي  .فناوري، منشأ خدمات مؤثري در گذار این وزارتخانه از آموزش عالی به ایفاي نقش واقعی در حوزة پژوهش بوده است

ان توسعۀ علمی کشور محسوب پردازها و مقاالت متعددي در زمینۀ توسعۀ علمی ایران منتشر کرده و از نظریههمچنین کتاب

 .شودمی

ترین ریزي براي تحقق یکی از بزرگبا دکتر منصوري که این روزها در سمت مدیر طرح رصدخانۀ ملی مشغول برنامه

هاي کالن ملی است، به بهانۀ اظهارات هفتۀ گذشتۀ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري در باب میزان بودجه پژوهشی طرح

اي رصدخانه .ایموگو کردههاي بنیادي گفتمۀ ششم توسعه، در دفتر رصدخانۀ ملی ایران در پژوهشگاه دانشکشور در برنا

 .که تأمین بودجه و احداثش به آرزوي دور و دراز جامعۀ علمی کشور بدل شده است

 توسعه سهم  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري هفتۀ پیش در مراسم آغاز هفتۀ پژوهش اعالم کرد، در برنامۀ ششم

وقتی در پی این خبر و براي گفتگو با  .درصد افزایش یابد 3درصد باید به  47/0پژوهش از تولید ناخالص ملی از 

درنگ و بدون تردید در پاسخ گفتید: این شما دربارة این جهش بزرگ تماس گرفتم و ماجرا را گفتم، شما بی

 کنید؟حرف یک شوخی است! چرا این طور فکر می

گویند روزي یک قاضی، مجرمی را به هزار ضربه شالق محکوم که این را شما دوباره گفتید یاد حکایتی افتادم که میاالن 

اید! این حکایت اید، یا تا به حال یک شالق نخوردهمجرم رو به قاضی گفت، یا شما تا به حال تا عدد هزار نشمرده .کرد

دانیم درصد از بودجه ناخالص ملی نمی 3یا ما عدد  .تولید ناخالص ملی استبودجه پژوهش از درصد  3ادعاي افزایش سهم 

 .سالۀ پنجم توسعه هستیمببینید ما اکنون در آستانۀ پایان برنامۀ پنج .دانیم چیستچقدر است، یا اینکه اصال کار پژوهشی نمی

اد دارم آن موقع با مهندس میرسلیم که مشاور شد، من دقیقاً به یسالۀ توسعه نوشته میوقتی بخش پژوهش اولین برنامۀ پنج

درصد از تولید ناخالص ملی حداکثر اعتباري است که در  2/0زدیم حدود جمهور وقت بود، حدس میتحقیقاتی رئیس

درصد در  6/0درصد به  2/0متنی که ما نوشتیم این بود که  .شدهاي اول پس از انقالب صرف بخش پژوهشی میسال

درصد است که  47/0گوید بودجۀ پژوهشی ما سال گذشته خود آقاي وزیر می 25االن که  .ول توسعه برسدپایان برنامۀ ا

نتیجه اینکه در ربع قرن گذشته ما نتوانستیم بودجۀ پژوهشی مورد  .انددانم با چه دقتی این عدد را بیان کردهالبته من نمی

درصد حتی در این مدت در عمل دو برابر  2/0بلکه آن  .ی برسانیمدرصد تولید ناخالص مل 5/0انتظارمان را به باالتر از 

برابر کنیم؟! در نظر بگیرید تولید  10حاال چطور ممکن است ما بتوانیم ظرف پنج سال این عدد را تقریبا  .هم نشده است

                                                           
 گرکاظم کوکرم.. مصاحبه1394، روزنامۀ جام جممصاحبه با  21
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ناخالص ملی بیش از  کند و این یعنی بعد از پنج سال خود عدد تولیددرصد افزایش پیدا می 15ناخالص ما ساالنه حدود 

برابر  20به این ترتیب یعنی تا پایان برنامۀ ششم توسعه، رقم بودجۀ پژوهشی باید حدود  .کنددرصد افزایش پیدا می 100

سال آینده  5برابر شود، یعنی  20این عدد وقتی  .سه هزار میلیارد تومان است مقدار مطلق امسال شود که فعالً کمتر از

 .پذیر نیست و شوخی استهزار میلیارد تومان شود که قطعاً امکان 60باید بودجۀ تحقیقاتی ما 

 و اینکه گفته شد یک درصد از یک درصد درآمد بخش خصوصی به پژوهش اختصاص یابد؟ 

درصد از درآمد بخش خصوصی برسد که فعالً در  5/0قرار بوده این عدد در برنامۀ پنجم توسعه به  .این هم شوخی است

 .این عدد قابل بررسی نیست .درصد و واقعاً خیلی فاصله دارد تا یک درصد 002/0عمل در حد 

  اندچنین عددي را به عنوان آرمان دولت اعالم کرده 1404شاید وزیر علوم بر اساس سند چشم انداز. 

بوده است که بودجۀ پژوهشی  اتفاقاً توصیۀ رهبري هم این .اند که به این سو باید برویمشان را ابراز کردهبله، ایشان امیدواري

سال اخیر وقتی نگاه  25ولی به تجربۀ  .به چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد 1404انداز سال ما براساس سند چشم

چطور  .ها براي افزایش سهم بودجۀ پژوهش از تولید ناخالص ملی اجرا نشده استبینیم هیچ یک از آن برنامهکنیم میمی

اش اتفاق بیفتد؟ در اینکه نیت خیر و موافقت در بخش بزرگی از مسئوالن ما ج سال خالف ربع قرن قبلیشود در این پنمی

ویژه مدیران ارشد و اما بخش بزرگی از دولت ما قطعًا مخالف این عدد سه درصد است؛ به .وجود دارد شکی نیست

 .بودجۀ ساالنۀ اعطایی به دولت نقش کلیدي دارندریزي که در تعیین نهایی اعتبار کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه

 خالف مطالبۀ رهبري باشد؟حتی اگر مخالفتشان بر 

ببینید اختصاص سه درصد از بودجه براي پژوهش، مطالبۀ رهبري  .هاي گذشته هم این اتفاق افتاده استکه در سالبله! چنان

نه در وزارت بهداشت، نه سخنگوي دولت و نه مجلس پیگیر کس نه در وزارت علوم، چرا هیچ .در برنامۀ پنجم توسعه بود

وقتی دولت و مجلس  .ها استترین اشکال در رسانهاین مطالبۀ رهبري در پنج سال گذشته نشده است؟ از دید من مهم

پرسند ها نمیسانهتواند این حرف را بزند، ولی چرا ردانشگاه نمی .ها هستند که باید آگاه باشندکنند، این رسانهاشتباهاتی می

گردد ها اشکال به مجلس و کمیسیون آموزش عالی آن برمیمطالبۀ رهبري در بودجۀ پژوهشی کشور چه شد؟ بعد از رسانه

سال گذشته وزیر  25که این بودجه را تصویب کرده و با وجود نظارت دقیقی که بر وزارت علوم دارد، چرا حتی یک بار در 

 فزایش بودجه پژوهشی استیضاح نکرده است؟علوم را به علت اهمال در ا

 وجود بیاید که تمام بدنۀ دولت و سازمان مدیریت موافق این باشند که بودجۀ پژوهشی فرض کنیم شرایطی به

 آن وقت چه؟ .افزایش پیدا کند و آن را تصویب کنند

یک خانواده را تصور کنید که ناگهان  .هزینه کردن بودجه به برنامه نیاز دارد .توانند اجرا و مدیریتش کننداصال نمی

خواهد تواند بودجه را درست مدیریت کند و حیف و میل نشود؟ چطور یک کشور میواقعا می .برابر شود 10درآمدش 

، چهار سال در وزارت علوم مسئولیت داشتم، تمام سعیم 80یک شبه مدیریت پژوهشی انجام دهد؟ من وقتی در اوایل دهۀ 
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واژگانش را بومی  .الملل را براي تعریف مدیریت پژوهش در سطح ملی بپذیردۀ سازمان مدیریت، عرف بینرا کردم که بدن

بعد از هشت سال که این سازمان تعطیل  -آنها نپذیرفتند! حاال هم  .هاي سازمان مدیریت وارد کنندکند و در موافقتنامه

ما در ارکان مدیریت پژوهش به قدري ضعف داریم  .بدنۀ این سازمان حتی آمادگی درك این مفاهیم را ندارد -شده بود 

ام کشوري که بودجۀ پژوهشش به یک درصد من همیشه گفته .که امکان ندارد بتوانیم این بودجه را به یک درصد برسانیم

پشت سر » یافتگیتوسعه«را به » در حال توسعه بودن«مرحلۀ شود گفت از تولید ناخالص ملی برسد و از آن عبور کند، می

مان به نزدیک بودجۀ پژوهشی 1384ما در اوج این ماجرا در سال  .شودگذشته و به کشورهاي صنعتی جهان نزدیک می

ما فعالً  .ی استاین جدا از آمارهاي اقتصادي و اجتماع .اندمثالً کرة جنوبی و برزیل از این مرز عبور کرده .درصد رسید 7/0

هنوز بدنۀ اجرایی و سازمان مدیریت کشور ما آمادگی پیدا نکرده که بیاید بحث کند که پژوهش یعنی  .در حال تقال هستیم

فعالً با حدس و گمان  .توانیم این آمار را احصا کنیمچه و اگر قرار باشد ما بودجه براي پژوهش تعیین کنیم، چطور می

 .برد تا جا بیفتداین کارها ده سال زمان می .ا به دست آوریمتوانیم این آمارها رمی

 تا به حال اقدام جدي براي تغییر این فضا انجام شده است؟ 

اي شود و دفترچهقرن است در اروپا منتشر میبود که اصرار کردم سند فراسکاتی که بیش از نیم 81و  80هاي من حدود سال

خواستیم بخشی از آن در حد می .پژوهش در آن است را به فارسی ترجمه کنیم است که تمام مفاهیم پژوهشی و ادارة

 .مفاهیم اولیه و مهم آن را وارد عرف اداري کنیم و عاقبت جز ترجمه و انتشار آن در وزارت علوم نتوانستیم کاري کنیم

چنین چیزي وجود دارد! این کارها چه وقت االن که اصالً خبر ندارند  .کار بگیردسازمان مدیریت اصالً حاضر نبود اینها را به

پس آن  .باید پیش برود؟ از دید من تمام مسئولیت با سازمان مدیریت و وزارت علوم است و این دو نهاد آمادگی ندارند

 شود این طور هزینه کرد و دیگر اینکه اگر عزم ملی هم وجود داشتهباره نمیبه دو دلیل: اوالً به یک .سه درصد شوخی است

  .خواهیم این کار را بکنیم؟ باالخره این کارها در یک ظرف زمانی باید انجام شودباشد، چطور می

 اي براي جامعۀ علمی ما چیست؟گرایانهعواقب چنین اظهارنظرهاي آرما 

ۀ رهبري قدري عقب افتاده و در اجرا ضعیف است که حتی مطالبضرر روانی این امر براي جامعۀ ما این است که کشور ما به

شود که توانند اعتماد و تکیه کنند؟ دست آخر این میاي افراد به چه کسی میدر چنین جامعه .تواند اجرا کندرا هم نمی

  .اندکه آنها هم تقصیري نداشتهافتد، در حالیتقصیرها به گردن چند کارشناس در سازمان مدیریت می

  یقی دربارة مقدار بودجه پژوهشی کشور در پژوهشگاه تحق 94شما سال گذشته و در آستانۀ تصویب بودجۀ

آیا امسال تغییري حاصل  .درصد تولید ناخالص ملی بود 4/0اش عدد هاي بنیادي انجام دادید که  نتیجهدانش

 شد؟

ها پولی که در عمل به طرح .توجه داشته باشید این رقم مصوب است و نه رقم تخصیص بودجه .هیچ تغییر خاصی ایجاد نشد

درصد  10در برخی موارد مثل طرح رصدخانۀ ملی، تخصیص اعتبار به میزان  .تعلق گرفته از این مقدار خیلی کمتر است
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درصد تخصیص  3/0یا حداکثر  2/0درصد فقط  4/0درصد این بودجه تخصیص شده باشد، از عدد  60حتی اگر  .بوده است

  .داده شده است

  منطقی افزایش پیدا کند، شیب افزایش تا پایان برنامۀ ششم توسعه تا چه اگر قرار باشد بودجۀ پژوهشی با روالی

 بینانه و ممکن خواهد بود؟مقدار واقع

درصد رسید که اوج بودجۀ پژوهشی ما  7/0به نزدیک  4/0با شیبی منطقی ظرف چند سال از  84بودجۀ پژوهشی ما سال 

شود گفت ما سالی پس می .درصد مصوب رسید 4/0همان عدد بعد به تدریج کاهش پیدا کرد و به  .سال اخیر بود 30در 

کنم تا من فکر نمی .درصد در سال 2/0بین باشیم شاید تا توانیم این بودجه را افزایش دهیم و خیلی خوشدرصد می 1/0

یت قلباً مگر اینکه عزم کشور جزم شود و کارشناسان سازمان مدیر .آخر برنامۀ ششم توسعه بتوانیم به یک درصد برسیم

  .اهمیت موضوع را درك کنند

  جمهور نامه نوشتند و نسبت به افت وضع علمی هزار عضو هیئت علمی دانشگاه به رئیس 12حدود یک ماه پیش

کنیم و هر این در حالی است که ما از تالش براي افزایش بودجۀ پژوهشی کشور صحبت می .کشور هشدار دادند

دانشمند ایرانی در  200از جمله در هفتۀ اخیر نام  .شنویمهاي علمی کشور میروز خبرهاي گوناگونی از دستاورد

 واقعیت چیست؟ .فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان اعالم شد

دانند تورم و اقتصاد که بیشترشان اصالً نمیزنند، در حالیها حرف از تورم میدر جامعه خیلی .زنمببینید مثالی از اقتصاد می

که ما اصالً تولید علم به آن معناي رایج در جهان کنند، در حالیها از تولید علم صحبت میجامعۀ ما نیز خیلیدر  .چیست

اصالً شک ندارم!  .اند، درکی از تولید علم ندارندمن مطمئنم که هیچ یک از این افرادي که آن نامه را امضا کرده .را نداریم

نفر پاي آن نامه  10عضو هیئت علمی دانشگاه ما (صنعتی شریف) فقط  500از  .من اسامی امضاکنندة آن نامه را نگاه کردم

 .ها، در واقع مراکز صرفاً آموزشی هستندبیشتر آن دانشگاه .را امضا کرده بودند

 کنید آن نامه با انگیزة سیاسی تهیه شده بود؟یعنی فکر می 

دانستند مفهومش اي را امضا کرده بودند که اصالً نمیقطعا! حتی اگر فرض کنیم سیاسی هم نبوده باشد، آنها پاي نامه

  .دانند تولید علم یعنی چهبدون استثنا نمی –نفر از دانشگاه شریف  10حتی آن  –هزار نفر  12شک ندارم آن  .چیست

 هایی دارد؟تولید علم چه شاخصه 

سنجی هاي متعددي براي سنجش وضعیت علمی یک کشور در علمشاخص .له داریم، ولی اینکه تولید علم نیستما تولید مقا

 .کنندبندي هم نمیرده .کنندها روند توسعۀ علمی در کشورها را بررسی میوجود دارد و نه تولید علم! با این شاخص

که مثالً  Bاند، کشورهاي ردة هستند که در علم پیشرفته Aة گویند مثالً کشورهاي ردکنند و میکارشناسان کالً بررسی می

ایم و وقتی تولید مقاله افت ما فقط تولید مقاله را شاخص گرفته .Cدر آستانۀ صنعتی شدن هستند و سایر کشورها در ردة 

  .نیست دارها از نظر آماري اصالً معنیشود کاهش تولید علم ما! گاهی این کاهشاش میکند، این معنیمی
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 .اي رایج کنیم که دانشگاهیان ما مشق نوشتن مقاالت علمی انجام دهندتصمیم گرفتیم رویه 80از طرف دیگر ما از دهۀ 

 .نوشتندهزار نفر در سال مقاالتی می هزار عضو هیئت علمی در کشور فقط حدود هزار تا دو 50خیلی اسفناك بود که از 

 .این اعضا، حداقل در سال یک مقاله بنویسندرسیدیم که نیمی از باید به جایی می

  با این حال بسیاري از استادان، اجبار اعضاي هیئت علمی براي ارائۀ مقاالت و باالرفتن کمیت مقاالت ارائه شده از

 دانند؛ نظر شما چیست؟اي اتخاذ سیاست فعلی را مضر میبلکه حتی عده .دانندجانب دانشگاهیان را کافی نمی

اینکه آیا ارتقا به  .آفرینی کند باید مقاله بنویسدخواهد در گفتمان دنیاي مدرن علم نقشکند و میتحقیقاتی می کسی که کار

ها باید شرکت کنند و المللی و کنفرانسدانشمندان در اجتماعات علمی بین .این امر وابسته باشد یا نه چیز دیگري است

نوشتند، یعنی سهم اینها در گفتمان اي نمیشان مقالهت علمی داشتیم و عمدههزار عضو هیئ 50وقتی  .مراودات داشته باشند

رشد علمی  .فقط یک کار حداقلی بود .این به معنی رشد علم نبود .پس شروع کردیم به تمرین نوشتن .دنیاي علم صفر بود

ریزي را نداریم، چطور ی این برنامهوقت .ریزي ملی نیاز داردو تولید علم و ایفاي نقش در جغرافیاي علم جهان به برنامه

شود به ابتکار انفرادي افراد است و نه از سر یک گوییم در تولید علم جهان مشارکت داریم؟ مقاالتی که االن نوشته میمی

اما اگر اعتراض کنند که پژوهش  .شان هستند و طبیعی استکنند نگران ارتقاي دانشگاهیآنها که اعتراض می .برنامۀ ملی

نویسی نیست، در پاسخ باید گفت پس نمود پژوهش چیست؟ حتی اگر پژوهش به تولید کاالیی منجر شود، باالخره راي مقالهب

علمی پژوهش کند و نمود مکتوبی نداشته  توانم درك کنم کسی در هر رشتۀمن نمی .براي آن هم باید گزارشی نوشته شود

 ن نه! سال پیش این کار شدنی بود، ولی اال 800 .باشد

 گام بعدي براي توسعۀ علمی ما چیست؟ .ایمهاي اخیر افزایش تعداد مقاالت علمی کشور را شاهد بودهما در سال 

ما از دوران گذشته که اصالً  .کنیم یعنی بخش علمی ما زنده استهایی که میبه نظر من همین بحث .چند گام باید برداریم

فهمیدیم چیست تا چند دهۀ آینده که به کشوري مؤثر در جغرافیاي علم جهان تبدیل خواهیم شد، روزگار علم مدرن را نمی

باید هر چه زودتر تشخیص  .مان کارهاي زیادي باید کنیمکنیم و هر یک از ما به سهمفعلی را در یک دوران گذار سپري می

گذاري هدر دادن پول نیست سرمایه .گذاري، امکان ندارد کشوري صاحب علم شویمیست و بدانیم بدون سرمایهدهیم علم چ

هاست بر افزایش عدد از همین رو است که سال .شودبراي این کار جزئیات بسیاري مطرح می .ریزي کردو باید برنامه

ایم این عدد را افزایش دهیم، یعنی بینیم نتوانستهمی وقتی .کنمدرصد بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی تأکید می

تا وقتی سازمان مدیریت همراه نشود، وزارت علوم مشارکت  .دادیموگرنه راه حلش را ارائه می .ایم پژوهش یعنی چهنفهمیده

معاونت علمی ریاست گذاري را بر عهده نگیرد، اش به عنوان سیاستاش اصلینکند، شوراي علوم و تحقیقات و فناوري وظیفه

جمهوري وجه تمایزش را با وزارت علوم و وزارت بهداشت مشخص و متمایز نکند تا این سه نهاد دست به دست هم دهند، 

 .شودچیزي حل نمی
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ترین زمینۀ وقوع گستردة انتحال نداشتن اجتماع علمی، مهم  21
 22است

 زمینه و زمانه انتحال در گفت و گو با دکتر رضا منصوري

خوذ از أآن را م ۀریش فرهنگ عربی الروسمصدري از باب افتعال که  .براي اهل فرهنگ لغتی ناشناخته نیست» انتحال«

اما معناي این واژه  .کندمعرفی می »چیز کسی را براي خود دعوي کردن«به معناي » انْتَحَلَ  انْتِحاالً  الشی ءَ« و »  نَحْالً«

ها و مجالت در در فضاي مجازي و بعد خود اصطالح در صفحات اندیشه برخی روزنامهیاب براي عموم مردم ابتدا دشوار

دهخدا مراجعه کردند تا معناي  ۀناماین رواج باعث شد، بسیاري به لغت .ها خیلی زود رواج پیدا کردبرخی تیترها و متن

 .سرقت ادبی نامه نوشته است:آن در لغتمعنایی که علی اکبر خان دهخدا در ذیل مدخل  .این اصطالح را به واقع دریابند

 .معنا کرده است» شعر یا سخن دیگري را گرفتن «دهخدا مصدر مرکب انتحال کردن را نیز 

یک  ۀاین واژه در میان جامعه علمی شد، شکوایی ةانتحال اما آنچه باعث رواج به یکبار ةوراي بحث از چیستی معناي واژ

ماجرایی  .در فضاي مجازي از استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران بود لسفی امروزسابق و مترجم آثار ف دانشجوي فاضل

 .سپارددان خود براي ترجمه میاز این قرار که این استاد کتابی از خود راکه به انگلیسی نگاشته است به دانشجوي زبان

هاي علمی خارجی خبر از خی از سایتها وقتی بررسد تا اینکه پس از گذشت سالکتاب ترجمه شده و به طبع نیز می

شود اصل کتابی که دهند این مترجم نیز به واسطه امکانات ارتباطاتی متوجه میاز مقاالت ارسالی استاد می هاییانتحال

 .تر از یک نویسنده انگلیسی استترجمه کرده است از آن دیگري است و کپی کلمه به کلمه بخشی از یک کتاب مفصل

هاي مختلف فلسفه و هاي ادبی و علمی اساتید گروهعلمی البته اغاز ماجرایی شد که برخی دیگر از سرقت کشف این سرقت

نگاران کنجکاو و دانشجویان دیروز و امروز کنجکاوتر مترجمین و روزنامه ۀنشین نیز با مداقحتی برخی اساتید ایرانی خارج

که البته همچنان مفتوح است باعث شد تا بعد از هشدارهاي گاه و بیگاه هایی این ماجرا یا تمام حواشی و پرونده .آشکار شد

 .دانشگاهیان و اهل علم، مقوله انتحال علمی در کشورمان مورد توجه بیشتري قرار بگیرد

گفت وگوي تفصیلی مجله با دکتر رضا  .همین رو گزارش بالینی این شماره از فصلنامه به موضوع انتحال پرداخته است از

یک در دانشگاه دکتر رضا منصوري استاد تمام فیز .منصوري از زوایاي مختلفی موضوع انتحال در ایران را کاویده است

دکتر منصوري   .است شناسیپژوهشی نسبیت و کیهان ۀبا زمین تحصیل رشته نجوم از دانشگاه وینالفارغ شریف و استاد نجوم

 وي همچنین هاي بنیادي، انجمن فیزیک ایران پس از انقالب و مرکز نشر دانشگاهی استگذاران پژوهشگاه دانشناز بنیا

سی بوده و هم اکنون مجري اچاي) در پروژة الهاي هستهیکی از پیشگامان همکاري ایران با سرن (سازمان اروپایی پژوهش

 .طرح رصدخانه ملی ایران است

                                                           
 .محل چاپ نامعلوم ،1394مصاحبه سال  22
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با تصدي معاونت پژوهشی در زمان وزارت دکتر معین و  اي علمی در حوزه فیزیک و نجومهایشان ضمن فعالیت 

اي از نگاهی که آمیخته .انتحال در کشور داشتند ۀهاي مختلفی علمی و پژوهشی در کشور نگاه متفاوتی به مقولگذاريپایه

لیف و أچرا که دکتر منصوري عالوه بر ت .تاریخ تطور علم در کشور استة هایشان دربارمدیریتی، علمی و پژوهش ۀتجرب

توسعۀ علمی  لیفاتی چونأهاي علمی نیز صاحب تگذاريسیاست ةفیزیک، کیهان شناسی و نجوم در حوز ةترجمه در حوز

 .هستند  15/21ایران در قرن  و ، معماري علم در ایران1427ایران ، ایران

 .شودنجام شده و با باز نگري ایشان منتشر میا بنیاديهاي گو در پژوهشکدة نجوم مرکز پژوهشو این گفت 

 شروع گفت و گو چیستی انتحال از نظر شما و  ۀبراي داشتن یک چارچوب روشن در این گفت و گو مایلم نقط

   .هاي به وقوع پیوستن آن در فضاي دانشگاهی باشدزمینه

انتحال  .علمی، چون سرقت علمی بخشی از انتحال استمن خوشحالم که شما لغت انتحال را به کار بردید و نگفتید سرقت 

  .هاي علمی است یا نقض آدابی که در یک اجتماع علمی مرسوم استادبیبه اصطالح انواع بی .اتفاقات است یک مجموعه

 هایی که اکنون مورد توجه ما قرار گرفته در قرن پنجم و ششم هجري به تفصیل به آنبنديجالب است که این تقسیم

انتحال  .خواهم وارد این مقوله شوم ولی خوشحال هستم که شما لغت انتحال را به کار بردیدالبته من نمی .پرداخته شده است

  .با آن نیز متفاوت است بندي گوناگونی دارد؛ انواع مقابلهانواع و اقسام دارد و همان گونه که تقسیم

 گویند آن را از شوند ولی دیگران میها بعضی کارها انجام میوقتبعضی  مثالً .راجع به انواع انتحال توضیح بدهید

  .دانندمصادیق انتحال نمی

شود به آن استناد کرد، انتحال طیف لیف شده که مواردي اولیه است که میأاخالق انجمن فیزیک ت ۀمواردي در کمیت

فرض کنید ما دو نفر  .خود باز نشر و معرفی کنیماي را از آن که کتابی یا مقالهدارد از سرقت ایده گرفته تا این وسیعی

اگر فالن محاسبه انجام شود ممکن است فالن  کنم که مثالًاي را مطرح میزنیم که من ایدهفیزیکدان داریم با هم حرف می

نام خودتان چاپ که ایده از من بوده است و به دهید در حالیشویم، شما محاسبه را انجام میبعد از هم جدا می .اتفاق بیفتد

شود ثابت کرد ولی در اجتماع علمی اثرگذار است و این اتفاق هم انتحالی که نمی .کنید، خود این مصداق انتحال استمی

دهم که اگر نگوییم این قسمت را از کجا خودم جاي می ۀدارم و در مقالاي برمییک پاراگراف از مقاله افتاده است یا مثالً

سپارم یا اینکه کار علمی را به شخص دیگري می .نتحال است یا عددسازي که مصداق دیگر انتحال استام مصداق ابرداشته

گروهی پنج نفره در تحقیق باشد  یا مثالً .گذارم، این هم مصداق انتحال استکه انجام دهد و بعد اسم خودم را روي آن می

اینها را در کل دنیا با تفسیر تعریف  ۀهم .بنابراین انتحال انواع و اقسام دارد .نام چند نفر در ارائه حذف شود اما نهایتاً 

 .هاي علمی دارندشان دارند، انجمنهاي علمیتئها یک منشور اخالقی در این زمینه براي هیکنند، بعضی دانشگاهمی
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 افتد؟به نظر شما در کشور ما انتحال در علوم انسانی بیشتر اتفاق نمی 

علمی  این موضوع ربطی به زمین .گونه نیست که انتحال در علوم انسانی نسبت به علوم دیگر بیشتر باشدر من اینبه نظ

 علوم طبیعی، اجتماع علمی ۀفرض کنید اگر در یک زمین مثالً .بستگی دارد به رشد اجتماع علمی در یک زمینهندارد و 

)scien�fic community فیزیک که رشد بیشتري دارد انتحال کمتر  ۀدر زمین بیشتر است و مثالً) رشد نکرده باشد انتحال

تواند فیزیک کسی به راحتی نمی ۀتوانم بگویم در ایران در رشتمن می .است و اگر هم وجود داشته باشد کنترل شده است

 ۀاز پنج سال پیش مقاالت مجلآقایی به اسم حیدري  .البته اتفاق افتاده اما جلوي آن گرفته شده است .مرتکب انتحال بشود

که در واقع ـ مقاله علمی  15کرد و قصد داشت که با کرد و چاپ میعلمی پژوهشی فیزیک ایران را به انگلیسی ترجمه می

در استرالیا دانشجوي دکتري بشود؛ ما هم خیلی زود متوجه شدیم و دنبالش بودیم ـ اي از مقاالت دیگران بوده ترجمه

وجود خارجی نداشت؛ از  نتوانستیم پیدایش کنیم چون آدرس مرکز تحقیقاتی را در ایران داده بود که اصالًرغم این که علی

توانست دانشی از خود ارائه کند، فهمیده بودند که چون وي در سمینارها نمی .ایشان با ما تماس گرفتند ةاسترالیا دربار

بعد هم  .اشکالی در کار است و ما به آنها خبر دادیم که مقاالت ایشان همه ترجمه شده است و اسنادش را ارائه کردیم

این  .تحصیل بدهد در آنجا ادامهیید کرد و او دیگر نتوانست أاي که مقاالت ترجمه شده ایشان را چاپ کرده بود تمجله

اي از برخورد جامعه علمی فیزیک ایران با انتحال است در موارد دیگر نیز کمیته اخالقیات انجمن فیزیک موضوع نمونه

 .شوددهد و در واقع این مسئله کنترل میکند و اطالع میایران موضوعات مشکوك به انتحال را بررسی می

فلسفه اجتماع علمی در ایران  ۀفلسفه اتفاق افتاد به این دلیل است که در رشت ۀتهران در رشتاما آنچه که در دانشگاه 

کنم نخواهد گیرد و در این موضوع خود دانشگاه تهران هم نتوانسته و من پیش بینی مینداریم و کنترلی روي آن صورت نمی

کنم دانشگاه من مقایسه می .دانشگاه نیست ه تهران اصالًتوانست این قضیه را کنترل کند و خود این عالمتی است که دانشگا

در آن مورد یکی از فارغ التحصیالن  .اي در آن پیدا شده بودسال پیش چنین نمونه 15تهران را با دانشگاه بیله فیلد آلمان که 

مریکا رفته بود از ابود و به  دان بسیار مشهوري شده بود و در آلمان مقاالت بسیار زیادي ارائه دادهاین دانشگاه که فیزیک

 .طرف یکی از همکارانش به موضوعی متهم شده بود

سیس کند تا از أخواست انستیتویی به اسم این شخص تشهرت علمی این فیزیکدان آلمانی به قدري بود که دولت آلمان می

اي نشان داد که این فیزیکدان مشهور در اما یکی از همکاران قدیمی این فیزیکدان طی انتشار نامه .مریکا به آلمان برگرددا

کار این فیزیکدان  با این مصداقی از انتحال است و البته عددسازي سرقت علمی نیست ولی .اي عدد سازي کرده استمقاله

و بعد از این که معلوم شد ایشان این کار را کرده است  قرارگفتاین مسئله مورد بررسی  .آداب علم را مراعات نکرده بود

ا اینکه شهرت علمی بسیار خوبی داشت؛ دانشگاه بیله فیلد آلمان پس از یک سال و نیم که این قضیه طول کشید، مدرك ب

در این موضوع  .توانست شرکت کنداي شد که ایشان در هیچ جاي علمی دیگر نمیدکتري را از ایشان پس گرفت و به گونه

مجازات این فیزیکدان این شدکه مثل یک انسان  .هاي مدنیو بازداري نه احتیاجی به قانون بود و نه احتیاجی به زندان

اش اعتبار علمی ۀاز اجتماع علمی بیرون رانده شد و هم .دهد و فقط دیگر فیزیکدان نیستمعمولی به زندگی خود ادامه می

 ۀشخصی در زمین در کشور کره همزمان با همین اتفاق تقریباً .اخالقی علمی کرده بودگرفته شد، در صورتی که تنها یک بی
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شود اما خود اجتماع علمی این اتفاقات در دنیا پیدا می .بیوتکنولوژي این کار را کرده بود که او هم از اجتماع علمی رانده شد

 .اندچون این افراد جرم قضایی و مدنی انجام نداده .شوندکند و بخش قضایی کشورها وارد این قضایا نمیاین را کنترل می

  .دهنداند و اخالق علمی را زیرپا گذاشته، بنابراین اعتبار علمی خود را از دست مییک نوع بی آدابی علمی انجام داده

فهمیم، چون نه اجتماع علمی داریم که به اصطالح رشد کرده باشد، و نه دانشگاهی که پیگیر ما در ایران این مسئله را نمی

 .ها مواجه شویم و مقابله کنیماخالقیتوانیم با این بیکنیم که نمیي مالحظات مدنی میدر این زمینه به قدر .و قاطع باشد

 .سسات آموزشی بزرگی داریمؤما دانشگاه نداریم تنها م .هاي ما دانشگاه نیستنددر واقع غالب دانشگاه

 این اتفاق خاص در دانشگاه تهران صحبت کنیم؟ ةکمی دربار 

استاد تمام گروه فلسفه اتفاق افتاده است من با رئیس دانشگاه تهران، دکتر نیلی در این مورد در مورد انتحالی که توسط 

نامه نوشته و این  به رئیس دانشگاه تهرانهاي بسیار، فلسفه بعد از بررسی ةدانستم که رئیس دانشکدصحبت کردم و می

این مسئله از نظر اداري در دانشگاه تهران  .کمیته بگذاردیید کرده بود؛ و قرار بود دانشگاه تهران بررسی کند و أموضوع را ت

 .بررسی و پذیرفته شده است

است، در همه جاي دنیا، در دانشگاه یا  آن هم بسیار ساده ةقاعد .اي نیستبرخورد با این موضوع چیز پیچیده ةاما نحو

گویند که تو یید که شد به شخص میأند، تگذارند تا این مسئله را بررسی کاجتماع علمی چند نفر شخص موجه علمی می

 .دیگر اعتبار علمی نداري

اي را به نام خودش تر از این بود، شخصی مقالهدر رشته فیزیک اتفاق افتاد، که کمی هم مالیم 1370این کار در سال  ۀنمون

آدابی شده و به دانشگاه مربوطه اي گذاشتیم و بررسی کردیم و قطعی شد که ایشان مرتکب این بیچاپ کرده بود، ما کمیته

موضوع را نوشتیم و پیشنهاد ما این بود که باید مقام دانشیاري از ایشان پس گرفته شود و به استادیاري برگردد اما دانشگاه 

  .دهد که ما در ایران نه اجتماع علمی داریم و نه دانشگاهاین کار را نکرد و این نشان می

آن هم توسط . شودشود که این انتحال اینقدر دیر فاش میمی این موضوع به نظر شما چه میصرف نظر از قبح اخالقی و عل

 اي مسئله و نه توسط اساتید و همکاران علمی!!شاگردان و بعد حمایت رسانه

آن کسب  ۀت علمی کار کند و دست به انتحال بزند و به واسطئسال در سمت هی 15تواند باید گفت چطور یک شخص می

به تعبیر دیگر یا اینکه به درستی  .دمتوجه نیستن گونه هستند یا اینکه اصالًارتقا کند و بقیه متوجه نشوند!! یا همه همین

اصالت  هاي این فرد درست یا غلط است و اصالًها و حرفتوانند یک کتاب انگلیسی بخوانند که تشخیص بدهند ایدهنمی

شوند و این ناشی از ضعف علمی است و یا اینکه دیگران هم از ارد یک گفتمان علمی با فرد نمیانتساب دارد یا نه! و اصال و

سال دانشکده پذیرفته و نامه داده  15افشا شده بعد از  مسئله خره بعد از اینکهالاب به هر حال .دهنداین نوع کارها انجام می

دهیم، دانم که امکان ندارد این اتفاق بیفتد، براي اینکه فرم را تشخیص میببینید من در دانشگاه فیزیک شریف می .است

که البته مواردي هم در این خصوص داشتیم که  .شودزنیم و فوري معلوم میاگر کسی بیایید در یک سمینار با او حرف می

 .را کنار گذاشتیمفوري کنترل کردیم و آن
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 سوادي متهم کرد بهتر است بگوییم اهمال شود گروه فلسفه دانشگاه تهران را به این سطح از بیان کنید که نمیاذع

 .و تقصیر

ت علمی بشود و فلسفه ئتواند وارد هیاهمال یعنی چی؟ چطور کسی می .علم شوخی بردار نیست .توانم بپذیرمنمی من اصالً 

 .مال خودش نباشد بلد نباشد و بگوید من کتاب دارم و کتاب

 ایشان در  اتفاقاً .اندالبته نه اینکه ایشان فلسفه بلد نیستند فقط کتابی را به نام خودشان جا زده و به مترجم سپرده

 .اندمهارت تدریس از اساتید خوشنام بوده

اشته است؛ ولی این من هم موافقم، معلوم است که ایشان چیزي بلد است و کتاب را پیدا کرده و اسم خودش را روي آن گذ

زد و متوجه شد که این کتاب مال او نبوده است، اما انگار نتوانستند در مورد  شود خواند و راجع به آن حرفکتاب را می

مقهور عنوان کتاب شدند، و وارد گفتگو نشدند، و وقتی وارد گفتگو نشوند دیگر علمی  .آن کتاب با آن شخص حرف بزنند

دو  .افراد آموزشی گفتمان معنی ندارد چون در آموزشکده، و در میان مجموعه .شود آموزشکدهمیوجود ندارد، و دانشگاه 

 .جایی که این دو نباشد علمی وجود ندارد .عنوان اساسی در علم وجود دارد، یکی گفتمان علم است و دیگري اجتماع علمی

 تاق ریاست دانشگاه مادر چند صد متري دور اگر از ا .تر نگاه کنیمکمی از این موضوع فاصله بگیریم و به عقب

بینیم که این مسئله انتحال شیوع گسترده اي در فضاي علمی و دانشگاهی شویم و به سمت میدان انقالب برویم، می

به نظر شما عزم جدي براي  .نویسی در کشور است  ISIۀمقالنامه نویسی و هاي آن وضعیت پایانکشور دارد، نمونه

 مقابله با هر گونه انتحالی درکشور وجود دارد یا خیر؟ و چرا؟

شویم علم یعنی چه؟دو تا دلیل خیلی دانم، که ما متوجه نمیو دلیل آن را در این مسئله می من با این موضوع موافقم؛

آدابی دانیم بیشناسیم و وقتی نمیبی علمی را نمیآدانتیجه بی دانیم علم یعنی چه و درشاخص وجود دارد؛ یکی اینکه نمی

دانشگاه تهران یا وزارت علوم  و دیگر اینکه مسئوالن این موضوع، مثالً .کندعلمی یعنی چه، عزم مقابله دیگر معنی پیدا نمی

 .مهم نیستتوانند برسند و برایشان این مسئله دیگر به قدري درگیر امور سیاسی هستند که دیگر به این امور نمی

الخره رئیس دانشگاه تهران را منصوب کرد، یک سال است که رئیس ایک سال طول کشید تا وزارت علوم ب توجه کنیدکه

از دید من سرپرست دانشگاه تهران این قدرت  .کنندو بعد هم مالحظات سیاسی می .داند هست یا نیستدانشگاه تهران نمی

این موضوع  گوید بعداًکند و میقدر درگیر مسائل سیاسی است که مالحظه میما آنا .داشته که موضوع را حل کند را قطعاً

 .افتد که بسیار بد است؛ و چیزي جز این نیستها میخیلی از این اتفاق .کنمرا حل می

 شما با توجه به طرح موضوع .شودعلمی مطرح نمی ةاست و در حوزکنند که این موضوع مدیریتی ها اشاره میبعضی 

 بینید یا مدیریتی؟اجتماع علمی این مشکل را بیشتر علمی می

ام فیزیک است باید در مورد فیزیک دل بسوزانم من اگر رشته .اجتماع علمی است از دید من مشکل علمی است؛ این مسئله

م است؛ اگر قرار الخره حرمت علاو سعی کنم با همکارانم صحبت کنم که مواظب فیزیک باشید؛ نگذارید این گونه بشود، ب
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المللی اي به اجتماع بیناست من حرمت خودم را به عنوان فیزیکدان حفظ کنم باید حرمت فیزیک را حفظ کنم؛ به گونه

این جزو وظایف من به عنوان یک فیزیکدان است ولی  .وصل باشم و دقت کنم که در ایران هم این اجتماع به وجود بیاید

شوم، خب دهم و به اصطالح یک آموزشگر میروم سر کالس درس میام! میت چه کارهاگر من فرد باشم که معلوم نیس

   .افتدها این اجتماع علمی و حرمت نگهداري نیست این اتفاقات هم میشاخه ۀوقتی در فلسفه و بقی

هم به هر دلیلی دنبال  هاساي دانشگاهؤاین پیگیري را ندارند، رۀ نیستند، و عرض» این کاره« اهل دانشگاه گویی به اصطالح

کند و به این سمت رفته وزارت علوم از دید من یک حرکت اشتباهی می .وزارت علوم دنبال این کار نیست .این کار نیستند

 .قضاییه ندارد که مجازات مدنی تعیین کند ةاین احتیاج به قو .قانون احتیاج ندارد که مجلس قانون تصویب کند، این اصالً

شش ماه دیگر به من  نوشت که این موضوع را بررسی کنید و مثالًاي مییر علوم باید به رئیس دانشگاه نامهاز دید من وز

ال کند و نباید خود ئواي نیست، وزارت علوم باید ساین چیز پیچیده .اطالع بدهید ولی وزارت علوم این کار را نکرده است

کند یا چند فیلسوف را بگذارد که این موضوع را بررسی کنند که درست  والئاز دانشگاه باید س ،وزارت علوم تعیین جرم کند

ت علمی دانشگاه تهران ایشان ئوال شود که به چه دلیلی هیئوقتی درست بود باید از دانشگاه تهران س .است یا درست نیست

اید مطرح شود، چون این ها مطرح نشده که بوالئکه مرتکب انتحال شده است، خب این سرا انتخاب کرده است در صورتی

به مقدار زیادي گرفته  جلوي انتحال ،من مطمئنم اگر امروز در دانشگاه تهران این مسئله حل بشود .کندموضوع را حل می

 .افتدترسند و دیگر از این اتفاقات نمیبسیاري دیگر می .شودمی

 هاي دیگر اي در گروهثل اینکه چند نمونهدانشگاه تهران م ۀسفانه بعد از فاش شدن این انتحال در گروه فلسفأمت

اطالع دارید که استادي در دانشگاه عالمه طباطبایی از مدیر  ها نیز مورد کنکاش قرار گرفته و البته قطعاًدانشگاه

  .گروهی کنار گذاشته شد

 .بله ولی این هنوز خیلی مالیم است

 علمی در ایران مقصر است! ۀجامع باید گفت تقصیر گروه فلسفه در دانشگاه تهران به کنار، کل 

افتد و کنترل شده است اکنون در فیزیک این اتفاق خیلی کم می مثالً  .ها کم و بیش وجود داردرشته ۀبله، این موضوع در هم

آید که می ايهمرتب نام .شودگویم که این مسئله زیاد اتفاق افتاد ولی کشف و بررسی شده است و برخورد میقاطعانه می

قضاییه رفتار  ةتواند مثل قودهند که رسیدگی کنید، انجمن اخالقیات کارش همین است و نمیشود و جواب میبررسی می

نویسد که این مورد اتفاق افتاده است و کند و بسته به مورد به دانشگاه یا به وزارت علوم میانجمن فقط بررسی می .کند

اید و تیم که به خود شخص نوشتیم که انجمن فیزیک متوجه شده که شما این کار را کردهموردي داش مثالً .مواظب باشید

سایت شود و اسمش روي وببعد دیگر اعالم می ۀداند که در مرحلشود و میآن شخص خودش دیگر حواسش جمع می

االت ایشان را چاپ نکنید و آنها نویسیم که مقشود و ما به مجالت علمی دنیا میرود و یا در کنفرانس فیزیک مطرح میمی

 .کنندفوري بررسی و کنترل می
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 ًیک عرق علمی است و انتفاعی براي کسی ندارد؟ آیا این هم صرفا 

ما باید حرمت خودمان را به عنوان یک گروهی  .نه انتفاعی براي کسی ندارد و فقط به عنوان فیزیکدان حرمت خودمان است

هاي دیگر و دانشگاه .اده بشویم که علممان رشد کند و جز این هم راه دیگري نداریمکه کار علمی دارد حفظ کنیم و آم

ها به انجمن خوشبختانه مواردي از دانشگاه .یا خیلی کم در این ارتباط فعالیت دارند .کنندهاي دیگر این کار را نمیدانشکده

ت علمی این کار را کرده است ئک کردیم که فالن هیش نویسند که ما مثالً معاون دانشگاه نامه می فیزیک آمده که مثالً

بررسی کنید، خب این خیلی خوب است و در واقع شروع شده است، البته این اتفاق در فیزیک افتاده و من در جاي  شما لطفاً 

مه آمده است، کنیم و خبر دارم که از چند دانشگاه نااخالقیات صحبت می ۀام، اما ما در انجمن فیزیک با کمیتدیگر نشنیده

 .رویماین عالمت این است که به سمت سالمت می .کنددهند و دانشگاه اجرا میکنند و نظر میخب اینها هم بررسی می

  .خواهدخواهد و فقط دقت علمی و براي علم حرمت  قائل شدن میاین مسئله قانون نمی

 شود؟پس سهم تقصیر وزارت علوم چه می 

گویند که اگر دانشجوي وقتی به من می .گرددمیها برز منظري دیگر به وزارت علوم و دانشگاهبخشی از مشکالت هم ا بله،

کسی براي من هیچ مرزي  .گیرمتا می 5گویم که چرا یکی بگیرم، دهیم، خب من هم میدکتري بگیري فالن قدر پول می

نه گروه مربوطه، نه دانشکده نه دانشگاه؛ اما از نظر علمی مشخص است که توان پذیرش دانشجوي دکتري  .شودقائل نمی

گرفت؟ اگر گروهی خیلی فعال باشند و چندین دکتر و  شودمگر چند تا دانشجوي دکتري می .خواهداستانداردهایی می

شود اما گاهی در ایران و در دانشگاه تهران استادي پیدا میکنیم تا می 10تا را  4 حاالگویند که پسادکتري داشته باشند می

در اینجا چه کسی مقصر است؟ دانشگاه و وزارت  .دانشجوي دکتري دارد، این یعنی مسخره کردن علم 110که به تنهایی 

کمیلی دانشجوي تحصیالت ت 990 .ت علمی هستندئنفر هی 30 ايمورد داریم دانشکده .این خیانت به کشور است .علوم

هاي این گونه است که زمینه .در این مورد هم وزارت علوم و دانشگاه مقصر است .کنیدگفتم شما چطور این کار را می .دارند

اما وزارت علوم آنقدر مشغول جنگ سیاسی است که وقت  .خواهدقضاییه نمی ةاما این دیگر قو .آیدانتخال به وجود می

 .سفانه این دو موردي که مثال زدم هر دو در علوم انسانی رخ داده استأماست و مت هايو این جزو ضعف .رسیدگی ندارد

فیزیک با ده نفر عضو   وزارت علوم به یک دانشکده هاي دیگر هم هستند که دانشجو زیاد دارند، مثالًالبته در دانشکده

م که آنها یک دانشجوي دکتري هم دانیدانشجوي دکتري داده بود در صورتی که ما می 17مجوز پذیرش   ت علمیئهی

تک تک ما به عنوان اهل علم باید کمک  .اینها مواردي است که وزارت علوم و دانشگاه مقصرند توانند تربیت کنند،نمی

 .کنیم که در آینده به وجود بیاید

 اي و یا دفتري را نداریم که به این موضوع رسیدگی کند؟آیا در وزارت علوم ، اداره 

نویسند براي مجلس خانه، قانونی میبخش حقوقی وزارت مثالً .دهندعتقدم نباید این کار را کرد و این کار را انجام میم اتفاقاً

ها یا مراکز به نظر من وزارت علوم کاري که باید بکند این است که بگوید دانشگاه .براي این کار، که این درست نیست

ید و مقاله بنویسید که ما چه کاري باید انجام بدهیم و وزارت علوم به این پژوهشی بیایید راجع به این موضوع فکر کن
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هاي اجتماعی ما باید برویم سراغ این گفتمان .شود فهمید که چه کاري باید انجام داداش میگفتمان دامن بزند بعد در نتیجه

 .ت علوم باید دامن بزند و تشویق کنداین کار را وزار .که کم کم از آن یک روال ایجاد شود و تبدیل به فرهنگ بشود

 با توجه به اینکه خود شما هم در  .ت علمی  چقدر در انتحال اساتید نقش دارندئهاي ارتقاء هینامهقوانین و آیین

هایی دارید و همچنان منتقد اید و حرفتان در وزارتخانه کارهایی کردهدر زمان تصدي ISIبحث انتشار مقاالت 

تواند ترغیبی براي آید خود نوع قوانین ارتقاء دانشگاهی میهم هستید، راجع به این هم بحث کنیم، چون به نظر می

 .انتحال باشد

نویسیم، زمانی که ما این روش کمابیش مکانیکی را براي اجرا می .بستگی به این دارد که این قوانین چگونه اجرا بشود .بله و نه

دانشجوي 110کند که استادي که اي کار مینامهینیدانشکده فیزیک ما با همان آ مثالً .شودبستگی دارد چگونه اجرا می

براي اینکه افرادي که مجري  .است؛ ولی ما چرا مشکلی نداریم و آنها مشکل دارند نامه همانینیآ .کنددکتري دارد، کار می

نویسیم براي کل کشور، معلوم است که می نامهینیاز طرفی وقتی ما یک آ .دانند علم یعنی چهنامه هستند نمیینیاین آ

نامه را بهتر کنیم و یا وزارت علوم اصال ینیاگر سعی کنیم آ .افتدشک نکنید که انتحال اتفاق می اصالً .شوداشتباه اجرا می

نامه بدهید ما فقط بررسی نییخودتان آ نامه ننویسد و کلیاتی تعیین کند و بگوید که دانشگاه خودش تعریف کند وینیآ

براي اینکه مجبورند این دانشگاه  .شوندافتد، قطعا دیگر این همه مرتکب انتحال نمیکنیم، آن وقت یک اتفاق دیگري میمی

 .روند که اجتماع علمی به وجود بیاید و در جذب استادهاي بهتر رقابت کنندبا دانشگاه دیگر رقابت کند و به سمتی می

قبول  مواردي که وزارت علوم در دوران اصالحات شفاهاً حتی مثالً .سفانه ما نتوانستیم در کشور این کار را انجام بدهیمأمت

بنویسد و مدل بشود شاید مدل خوبی خودش را نامۀ نییت علمی خودش را تشکیل بدهد و آئکردند که هر دانشگاه هی

نامه، در هر دانشگاهی که در کل کشور ینیما باید عین همان آ .بشود، قبول کردند ولی در عمل مخالفت کردند و نگذاشتند

کنیم خالفی که ما خیال میمخل است، بر نامه در این کار اصوالًینیآ .نامه نیستینیبنابراین مسئله آ .داریم، عمل کنیم

کند، نامه عمل کنیم فالن دانشگاه استاد ضعیف استخدام میینینامه خوب است و استدالل ما این است اگر برخالف آینیآ

پس  .شوندکنند و مرتکب انتحال میهاي خوب هم استاد ضعیف انتخاب میکنند؟ دانشگاهخب مگر االن این کار را نمی

المللی هست ه به دانشگاه بگوییم که براي استادیار یا دانشیار یک عرف بینما این است ک ۀنامه نیست، مسئلینیما آ ۀمسئل

فناوري و  ۀخواهد بیشتر در جنبمی یک دانشگاه مثالً .خود را تعریف کنید ۀنامالمللی آیینکه شما باید بر مبناي عرف بین

 یگري ممکن است تعریف کند که این اصالً نامه را جور دنییکارهاي کاربردي نه بنیادي عمل کند، آ ۀیا فرض کنید در جنب

خواهیم کار کنیم، حاال نامه را تعریف کند و فقط به وزارت علوم اطالع بدهد که ما با این روش میینیهیچ اشکالی ندارد و آ

 .ها این کار را بکنداگر وزارت علوم ایرادي دید مداخله کند ولی باید خود دانشگاه

ت علمی ئهاي ما حداقل صد نفر هیبرخی دانشگاه .تر از وزارت علوم هستندهاي ما بالغاهمن شکی ندارم بدترین دانشگ 

ها این کار را انجام بدهند که به ت علمی دارد، پس باید اجازه بدهند خود دانشگاهئدارند؛ مگر وزارت علوم چند نفر هی

کنیم، براي بسیار موضوع خوبی است، اما این کار را نمیشود که ها معلوم میرقابت بیفتند که آن وقت این اختالف دیدگاه

یک خواجه نظام از  .هاي دوران سلجوقیه باید اداره کنیمکنیم که دانشگاه را مثل نظامیهشناسیم و خیال میاینکه علم را نمی
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کنون همین کار را خب ما هم ا .شدباال بگوید این درس بدهد آن درس ندهد، و همان باعث خفت علمی کل کشور اسالمی 

به نظرمن شکوفایی علمی انقالب در کشور مدیون همان اتفاق هاي اوایل انقالب  .کنیمکنیم و با این کار علم را نابود میمی

دهد که ما را سال اخیر کارهایی انجام می 10وزارت علوم در این  .تري داشتندها دست بازاست که استادان و دانشگاه

 .هاان دوران نظامیهگرداند به همبرمی

 ها!اي از اساتید دانشمند در دانشگاهچگونه؟ علی رغم ماجراي انقالب فرهنگی و از دست رفتن بدنه

اي که االن عمل در اوایل انقالب جنب و جوش در خود افراد بود یعنی ساختارهاي سیاسی ما مثل وزارت علوم هنوز به گونه

توانستند کاري براي علم کشور انجام بدهند اي که میدر آن زمان یک عده .داشت اي وجودکرد و آزاديکند، عمل نمیمی

مثل کارهایی که  .دادندنها نیز فعالیت خود را ادامه میآپذیرفت و رفتند و دولت پیشنهادات آنها را میبه وزارت علوم می

م در وزارت علوم نبودیم و هیچ سمت سیاسی ما گروهی بودیم که هیچ کدا .در اوایل انقالب ما براي فیزیک انجام دادیم

کتاب  ۀکردیم، در تربیت نیرو، در ترجمکشیدیم، از دانشگاه محافظت میکردیم، زحمت میکردیم، کار مینداشتیم، فکر می

ود از این شدیگر نمی دادیم اما االن اصالًدادیم و بعد هم پیشنهادي به وزارت علوم میهایی انجام مینویسی فعالیتو مقاله

گویم که در شناسم  این را میمن اکنون که خیلی از مدیران کشوري را می .ها بسته استراه کارها انجام داد، اکنون همه

شناختیم  ولی راحت کس را نمیدر حالی که در آن زمان هیچ .ها بسته استراه ۀها باز بود اما اکنون همراه همه 60 ۀده

و اوایل انقالب  60ۀهاي اوایل دهاین شکوفایی علمی که ما اکنون داریم مدیون فعالیت .توانیمنمیزدیم ولی االن حرف می

مان هم به هم ریخته بود ولی با همین اوضاع ...ها و کردن هایی که ما داشتیم، اخراج استادها، اذیتبا تمام پیچیدگی .است

ها را به سمت محقق کردنش برد و نتایج آن را هم کشور ایده شد براي توسعهوضع آزادي عملی زیادي وجود داشت، می

 10خورد و افتد؛ لطمه بسیار شدیدي به علم کشور میدر مقابل شک نکنید اتفاقاتی که اکنون می .دیدیم 80و  70 ۀدر ده

آثاري  اصطالحاتم و االن هم در دولت توانیم درستش کنیسال دیگر اثرات این لطمه را خواهیم دید ،آنگاه دیگر نمی

 .بینیمنمی

ام، یعنی با این نیت به مدیریت در آموزش عالی شروع شد، من در جزئیاتش بوده فکر کردن 80-70 ۀدر اوایل ده مثالً

مان تلقی کنیم، بلکه اجازه بدهیم ذهن ۀمدیریت نه به آن معنا که اقتدارگرایی را به عنوان ملک .که برویم به سمت مدیریت

ها خودشان فکر کنند، خودشان مدیریت کنند و اینکه ساختارهاي سیاسی کشور را هدایت کنیم که این اجازه را به دانشگاه

ولت اکنون گرچه آن د .ها شروع شدمتوقف شد و تحکم به دانشگاه اما در دولت نهم و دهم این حرکتها بدهند، دانشگاه

سال است که از این نوع  10حدود  یعنی ما اکنون عمالً .طور استهم فرقی نکرده و هنوز همان ته اما وضعیت چندانرف

 .کنیمایم و دیگر مدیریت نمیمدیریت دور شده

 ًگیرد چقدر است، چون ما در مقابل علمی ما انجام می ةعمق این انتحالی که به طور آشکار و پنهان در حوز واقعا

سري از کارشناسان دهیم اما از طرف دیگر هم یکها ارائه میحوزه ۀهاي علمی در همآمارهاي زیادي از پیشرفت
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الشعاع تحت آن آمارها قطعاً ۀبینید اگر ببینید همآورند که این انتحال علمی را نمیمیزنگ خطري را به صدا در

 گیرد، نظر شما چیست؟رار میق

علمی ماست،  درصد بازده 15تا  10براي پاسخ به این پرسش باید کمی جزئی تر به قضایا نگاه کرد، از دید من کل انتحال 

کم و بیش در  .درصد خوب است 85شود پس هزار رساله خرید و فروش می 5ام این است که در سال یعنی من تخمین

ولی به هر  .ستا افتد ولی اینکه چقدر از این درصد کیفیت خوبی دارد یا نه بحث دیگريتفاق نمیدرصد انتحال ا 85این 

شان را هاي تحت راهنمایی و مشاورهرساله هزار استاد اصالً 5شود، یعنی هزار رساله خرید و فروش می 5حال حدود 

 .کنددهد به دانشجو و دانشجو از آن دفاع میمیفروشند به یک شرکت و شرکت نویسند و میخوانند یا خودشان مینمی

شود ت علمی دانشگاه، که البته آن را نمیئفروشند یا دانشجوي دکتري هستند یا هینویسند و میها را میآنهایی که رساله

 .در نظرگرفت به عنوان یک جرم مدنی

 به عنوان یک آسیب اجتماعی کالن چطور؟ 

اجتماعی  ةچیست، آیا یک پدید ماعی به آن نگاه کنیم باید ببینیم این پدیده علم اصالًاگر بخواهیم به عنوان آسیب اجت

گوید ولی وقتی می .گیرد از لحاظ مدنی و اجتماعی اشکالی نداردنویسند و پول میاي میاست؟ از دید من وقتی کسی رساله

براي اینکه در آن اجتماع  .و اجتماع علمی باشیکه من یک دانشگر هستم پس باید به او گفت تو وقتی دانشگر هستی که جز

اي و از اجتماع باشی باید آداب آن را مراعات کنی ولی به محض اینکه آن رساله را نوشتی دیگر آن آداب را مراعات نکرده

ع علمی اما دیگر در اجتما .توانی به زندگی خودت ادامه بدهیو می ايمرتکب نشدهمدنی  جرماي، ولی علمی بیرون آمده

روند، سراغ شان میوالی از علم دارند به سراغ اجتماع علمیئدر جوامع مدرن در بخش سیاسی هر گاه س .اعتباري نداري

مداران، در ایران سیاست .است ولی در ایران گاه عکس این موضوع .رونداند نمیافرادي که از اجتماع علمی اخراج شده

ادبی کنند که آن افراد بیوال میئروند و به عنوان یک مرجع علمی از آنها سانی میها گاهی به سراغ کسمدیران و رسانه

 .ها نیستیمهستند که البته در ایران ما آگاه به این کجروي شیاد علمی اند و یا اصالًاند، دچار انتحال شدهعلمی انجام داده

 ةگذارم که ما در حال حاضر در دورله را به این حساب مینگران نیستم و از جهتی این مسئ ها اصالًبیان این واقیت من در

ما باید یاد بگیریم مولد علم بشویم و بفهمیم علم مدرن یعنی  .انتقال علم هستیم و در این دوران انتحال هم طبیعی است

 .ستاین اتفاقات خوب نیست اما طبیعی .کشدسال طول می 50چه؟ که این خود 

  شود، مثالً آید فی حد النفسه خود تبدیل به آسیب اجتماعی میبه میان جامعه میاما گاهی وقتی این موضوع 

پذیرش در  ةیا  نحو ...پشت کنکور ارشد مانده و  پشت کنکور دکتري مانده یا کسی کهدانشجویی که چند سال 

 .آیدنوعی سرخوردگی اجتماعی پدید می .شوندل میئگونه مسات علمی؛ اینها وقتی متوجه اینئهی

 .امآورده معماري علم هاي آن را در جلد دوم کتابام، که مجموع مصداقنقل گذاشته ةاینها را سندروم دور ۀمن نام مجموع

هایی که براي جوانان، هاي علمی و آموزشی گرفته تا سرخوردگیکشیافتد، از حقدر این دوره انواع و اقسام اتفاقات می

باید  .توان درك کردنقل می ةشود، و اینها را در همان چارچوب سندروم دوریدار میدانشجویان و استادان در اجتماع پد
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علت آن هم این است  .علم چیست شود مالیم کرد و از بین برد و باید ببینیم که اصالًفکر کرد که این سندروم را چطور می

هایش بحث انتحال با تمام پیچیدگی .به وجود بیاید که ما االن در دوران نقل علم هستیم باید برویم به سمتی که علم در ایران

ما سی  .سازي کرد و این شدنی استریزي کرد، فکر کرد، آرام آرام فرهنگبنابراین باید برنامه .بخشی از این سندروم است

 .ید ترمیم کنیمهایی که در ده سال گذشته به وجود آمده بانقل عبور کنیم و زخم ةسال حداقل احتیاج داریم که از این دور

و حاال کار  .اجتماعی به دست آمده بیاموزیم و عبرت بگیریم ۀولی نباید افسردگی بگیریم بلکه باید فکرکرد تا از تجرب

علم ما در کشور یعنی وزارت  ۀیعنی هنوز مجموع .اما این دوره هنوز شروع نشده است .خودمان را درست انجام بدهیم

راه  ۀبه یک نقش هادانشگاه ۀآموزش پزشکی و معاونت علمی ریاست جمهوري و مجموع ودرمان  علوم، وزارت بهداشت و

 .انددرست نرسیده

 کنید؟کنید کمی به این موضوع از منظري خارجی نگاه میست فکر نمیا المللیچون شما نگاهتان نگاهی بین 

 کنم، یعنی حدوداً من دو هزار سال تاریخ ایران را از قبل از جندي شاپور نگاه می .بینمنه، من دینامیک تاریخ ایران را می

ایم، مراکز علمی ایم، صدر اسالم را داشتهجندي شاپور را داشته .ایممان رسیدهما در این دوران به تحول تاریخ .سال 2500

مان شروع شده و دوران قاجار را علمی ان دوران خفتایم، اما با سلجوقیایم، دوران طالیی علمی داشتهخیلی قوي را داشته

مریکا، پس من خارجی نگاه اتوانیم بشویم آلمان یا باره نمیانگاري بوده و با این وصف حاال به یکایم که دوران نادیدهداشته

ن سیر تحول تاریخ علمی را نگاه م .کنمکنم منتهی با دید مدرن علمی به این مقوله توجه میمن ایرانی نگاه می کنم، اتفاقاًنمی

کنیم و به خوبی ما از این دوران عبور می .بینمبنابراین من دوران بومی خودمان را می .بینمکنم و فقط رویدادها را نمیمی

خواهند علمی کنند که میاي ادعا میعده .هم عبور خواهیم کردیم؛ منتهی مسئله را اهل علم خودشان باید تشخیص بدهند

 وارد ایران کنند، اینها باید دلسوز کارشان باشند و براي خودشان حرمت قائل بشوند و بفهمند علم یعنی چه؟ را

 ...مداران هست، علم، متقاعد کردن جامعه براي پول گرفتن هست و مذاکره با سیاست در عین حال باید توجه داشت؛ علم،

 .اینها هیچ کدام از یکدیگر جدا نیستند

  علمی کشور را نباید بر دوش آموزش عالی دید؟ ۀمسائل جامع ۀهمبا این وصف 

اش بسترسازي اي کوچک از علم است که وظیفهاي از علم است، گوشهبله، آموزش عالی اصطالحی است که در واقع گوشه

تا یکی به نتیجه  ز صددهند اما اتا ایده پول می براي صد .یعنی پیدا کردن ایده و یافتن پول از جامعه براي تحقق ایده است

از لحاظ  .اي که مردم عادي ببینند همان یکی استدهند اما نتیجهرسد البته همه نتیجه میآنها به نتیجه نمی ۀرسد، هممی

فهمند که چه رسد اما از لحاظ مردم فقط همان یکی به نتیجه رسیده است، خود اهل علم میتا به نتیجه می علمی همان صد

هاي ما درست این مسائل را درك کنیم، یعنی دانشگاهکه البته ما در ایران این موضوع را هنوز درك نمی اتفاقی افتاده

ایم، خب این مسئله را باید مدام به همدیگر بگوییم که گفتمان کنند، براي اینکه تحول علمی دنیا را به درست ندیدهنمی

خواهد، دولت و مجلس اینجا دیگر قوه قضاییه نمی .ه درستش کنیماجتماعی در این زمینه شروع بشود که به سمتی برویم ک

ها هم باید آنقدر عاقل بشوند که بتوانند فکر کنند و به سمت سیاست ها آزادي بدهند که فکر کنند و دانشگاهباید به دانشگاه
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ر و کار علمی کنیم، دولت به ما کاري یعنی اگر ما عادت کنیم فقط فک .دهیمنروند، اینها را ما به درستی از یکدیگر تمیز نمی

ما باید بپذیریم که اجراي سیاست دست دولت است و به  .دهندگوید که اینها دارند کار خودشان را انجام میندارد و می

من دانشگاه هیچ ربطی ندارد؛ یعنی اگر من استاد، وزیر شدم اجازه ندارم به عنوان کارشناس دانشگاه نظر بدهم، آنجا دیگر 

اهل علم می شوم، اینها را ما به  وقتی برگشتم به دانشگاه مجدداً .ام و باید تصمیم بگیرم و اجرا کنممدار شدهیک سیاست

کند در حالی که کسی که در مجلس است، وزیر و هاي سیاسی میدهیم، استاد سر کالس صحبتدرستی از هم تمییز نمی

 .اید کار علمی انجام بدهیمهاي سیاسی بزند، ما برئیس جمهور  باید حرف

 ًاعتقاد دارید؟ و معتقدید که  یعنی شما به عنوان یک شخصیت علمی، به تفکیک حوزه دانشگاه از سیاست عمیقا

 گوییم دانشجو باید سیاسی هم باشد اشتباه است؟زند؟ و اینکه میاین موضوع به علم ضربه می

فیزیک  ةنشجوي فیزیک باید اجازه بدهیم کارهاي تحقیقاتی عمیق در حوزبه دا ببینید دانشجو باید تمرین کند، مثالً .قطعا

اي از حزبی نشود و فقط بازي هم یاد بگیرد ولی شاخهانجام بدهد، در عین حال فعالیت اجتماعی هم انجام بدهد و سیاست

زب هم داشته باشد در حالی کنیم فالن گروه سیاسی در دانشگاه باید یک حهاي مدنی انجام بدهد؛ ولی ما فکر میفعالیت

 توانم تصور کنم که یک جوان بیست ساله مثالً من می .البته تفکیک اینها سخت است .که این جایش در دانشگاه نیست

هد ولی این دو را باید از هم جدا کند و اجازه بداي از فالن حزب سیاسی باشد و در دانشگاه فعالیت مدنی هم انجام شاخه

 .تواند انجام دهدتمرین مدنیت می .ه کار سیاسی انجام بدهدندارد در دانشگا

 عینی از این نوع فعالیت مدنی مورد نظرتان را مثال بزنید؟ ۀممکن است یک نمون 

تواند اعتراض کند که چرا در دانشگاه چمن کاشتید و این همه کند پس میفرض کنید دانشجو در دانشگاه زندگی می مثالً

گویند یک کار مدنی، ربطی به توانند گفتگو کنند که به این کار میگیاه را بکارید و در این زمینه می رود، فالنآب هدر می

کند فقط باید اجازه داشته باشد که فرقی نمی ...ست یا پزشکی یا اش کشاورزيرشته اش هم ندارد که مثالًتحصیلی رشته

اش جوري دیگر است، ما سمینار در رشته .کنداش تمرین گفتمان میحرف بزند و نظر بدهد که در واقع این مستقل از رشته

ست که آن تمرین و گفتمان علمی است؛ کنند، که این چیز دیگريزنیم، اساتید با یکدیگر بحث میتخصصی داریم، حرف می

 .توانند انجام بدهندولی عالوه بر این کارهاي مدنی هم اگر عالقه دارند می

 هاي هاي انتحال و بسترزمینهقد علمی هم نداریم، نقد علمی به آن معنا که بتوانیم حداقل پیشما چیزي به عنوان ن

آیا شما به این مسئله .گاهی براي تشخیص سره از ناسره داشته باشیمایجاد آن را تشخیص بدهیم یا حداقل گذر

 اعتقاد دارید؟

زنند با یکدیگر، حرف زدن یعنی نقد کردن، گفتن، پرسش کردن، ایده آید، در آنجا افراد حرف مینقد از گفتمان درمی .بله

در  افتد که مثالًنقد یک شخص، زمانی اتفاق می .نقد انواع مختلفی دارد .بنابراین در این نقد هم هست ...مطرح کردن و 

رده یا فالن موضوع را ندیده یا اگر این کار را انجام بدهد نویسد که ایشان اشتباه کاي نوشته و شخص دیگر میفیزیک مقاله

ببینید در این چند سال  .مثال میزنم .افتدیک زمانی نقد ادبی است که به لحاظ علمی جوري دیگر اتفاق می .شودبهتر می
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رینو بیش از یک بار کشف این بود که سرعت نوت .اخیر در فیزیک چند موضوع داشتیم که مورد بحث و نقد قرار گرفت

سرعت نور است، یک گروهی در سرن مشترك با گروهی در رم ایتالیا این موضوع را اعالم کردند، حاال این درست یا غلط 

واالت ئشود، شک، تردید، پرسش از چگونگی و سافتد این است که گفتمان شروع میعلمی می ۀاست؟ اتفاقی که در جامع

 .اند؛ اینها همه نقد استی دیگر بررسی شد که آخر معلوم شد که اینها اشتباه کردهجزئیات توسط گروه ۀو با دقت هم دیگر

نوبل خواهند گرفت،  ةکردند اینها دیگر جایزمورد دوم سال گذشته بود، کشف امواج گرانشی از عالم اولیه که همه فکر می

ن گروه وارد جزئیات شدند که آیا واقعا این اند ولی دو سال طول کشید، چندیمن خودم مطمئن بودم که اینها اشتباه کرده

ها درگیر اند، خیلی سخت بود و خیلیدقت ندیده باغبار میان کهکشان را  ةپدید حرف درست یا غلط بعد معلوم شد که مثالً 

در این نقد  .الخره پذیرفته شده که اشتباه کردند و کنار گذاشته شداشدند و اهل علم در دنیا وقت جدي گذاشتند که ب

تواند این مسائل را بپذیرد، اجتماع علمی آخرین تعیین کننده صحت یا اجتماع علمی به راحتی نمی .ترین سطح استعالی

 .ستاشتباه موضوعات این چنینی

 فلسفه، گروهی از دانشجویان و گروهی از  ۀرشت انتحال در ۀدر همین زمین شود مثالًفقدان نقد علمی باعث می

اجتماع  ۀو بالذات این وظیف در صورتی که به تعبیر شما اوالً .اندیشه درگیر کشف ماجرا شوند ةنگاران حوزروزنامه

 .علمی است

و در همه هیچ کس خارج از اجتماع علمی اجازه نقد ندارد  .تواند درگیر باشد، بیرون از آن خیربله، فقط اجتماع علمی می

 ۀنگاري متخصص است و در همان رشتروزنامه ۀنگار در رشتمگر این که یک روزنامه .جاي جهان همین طور است

نگار حق ندارد وارد فیزیک شود و آن را نقد علمی کند و از او پذیرفته کند ولی یک روزنامهنگاري چیزي را نقد میروزنامه

 .شودنمی

 نگاران شروع کردند به اینکه انتحال گروه فلسفه یکسري از دانشجوها و روزنامه ۀیمنظورم این است که بعد از قض

کارهاي دیگر اساتید را مورد نقد و توجه قرار داده و حداقل صحت و سقم انتساب و اصالت آنها را مورد چالش 

 قرار دادند!

هاي دیگر، اعالم این اشکال ندارد، روي نمونه کنندکنند شک میوقتی نمونه پیدا می نه به این صورت اشکالی ندارد، مثالً

خود است دهند که این ادعا بیمنتها وقتی ارزش دارد که اهل علم بررسی را جدي بگیرد، یک وقتی هست که تشخیص می

ولی زمانی هم هست که باید بررسی شود و اهل علم و اجتماع علمی باید آن را بررسی کنند ولی شواهدش از هر جایی 

 .است بیایدممکن 

 در واقع نوعی آژیر خطر است. 

شناسان پرسد که این چیست و شاید گیاهکند و میاي گیاهی پیدا میکسی در گوشه بله، در چیزهاي دیگر هم وجود دارد مثالً

ورد دهند، در مشوند و جوابی میشناسان وارد میالخره گیاهاتواند نظر بدهد ولی بهم ندیده باشند، آن شخص خودش نمی
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اعتباري ندارد مگر اینکه اجتماع علمی، بررسی  تواند یک شاهدي بیاورد ولی فعالًنگار مییک روزنامه .انتحال هم همین است

 .کند و نظر بدهد

 ها نسبت اخالق و علم در ایران اخالقیات فیزیک، در تمام این سال ۀاشاره کردید به کمیت هایتان مکرراًدر صحبت

 چه بوده است؟

ها  ما زیاد در مورد اخالق در این سال .خبریمآن بی ياجزا علم نداریم معلوم است که اخالقش را هم نداریم، ازوقتی 

کنند، در ایم از ان جهت که بخشی از پزشکی یک حرفه است و به عنوان یک حرفه به آن نگاه میپزشکی صحبت کرده

ي پزشکی بیشتر اخالق حرفه .اما اخالق پزشکی اخالق علم نیست .هاي قدیم اخالقیات وجود داشته استها از زمانحرفه

 .است نه علوم پزشکی

کنیم، ما هنوز در مورد خود علم کم صحبت می .در  اخالق علم به معناي عام آن هنوز در ایران اقدامی صورت نگرفته است

و خیلی طول خواهد کشید که با بتوانیم با قطعیت  اشتن آموزشگاه اخالق علم معنی ندارد، بنابراین ما در اوایل راه هستیمدبا 

ها به یک توافقی برسیم بعد بررسی کنیم که این هیبیشتري بگوییم که علم چیست یا دانشگاه چیست و خود ما دانشگاه

 تا جایی که خبر دارم فقط انجمن فیزیک است که .است تا اینکه به سطح جامعه و دولت برسد اخالق علم چیست و چگونه

اخالق است  ۀکم بیست کمیتکدام به این مرحله نرسیده اند؛ انتظار من دستهاي علمی دیگر هیچاخالق دارد، انجمن ۀکمیت

 .ها تا بتوان گفت علم در حال پا گرفتن است در ایرانکم ده درصد از انجمنیعنی فعال شدن دست

 اگر  .متون فارسی قلیل موجود هم ترجمه است چنانی هم در مورد اخالق علم در ایران نداریمما متن نظري آن

 .توانستیم بحث انتحال را در ذیل این حوزه نیز دنبال کنیممی رشته و موضوع اخالق علم در ایران مطرح بود قطعاً

فرض کنید در زیست فناوري کسی که  مثالً .خیلی چیزهاي دیگر هم هست .موضوع انتحال بخشی از اخالق علم است .بله

دیگري از اخالق  ۀشناسد تا چه حد اجازه دارد وارد بحث خلقت انسان بشود که جنباسی مولکولی را خوب میزیست شن

 .ها ضرر بزندابزاري که مثل ویروس عمل کند و به انسان .توان ابزار خیلی ریز نانو ساختعلم است یا در نانوفناوري که می

در  هاي دیگري از اخالق علم است که ما اصالًاینها جنبه .رد این قضایا بشوداما باید دید نانوفناوري تا چه حد اجازه دارد وا

 .ایمایران وارد حوزه آن نشده

 هاي گویند اگر حقوق مالکیتدهند و میهاي فکري ربط میها بحث اخالق علم را به بحث حقوق مالکیتبعضی

 .شودجلوي انتحال گرفته می فکري را مغتنم بشماریم عمالً

اخالق علم را می توان به موضوع  .شود و متفاوت است از  انتحالو مربوط به بخش حقوقی می .دیگري است ۀن باز جنبنه ای

یک وقتی است که یک کتابی مال من است  .متفاوتی هستندۀ مالکیت فکري مرتبط ساخت اما نباید فراموش کرد که حیط

و شما حق ندارید آن را بردارید یک وقتی هم هست که یک ایده است که شما حق ندارید آن را بردارید، االن اینها از هم 

حدود صد سال است که این موضوع در دنیا مورد توجه قرار  .این رسم اصال نبود صد سال پیش مثالً .شودتفکیک نمی
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شود و در واقع مالی و مالکیت عینی مطرح می ۀشود پول درآورد و مسئلها مین هم به علت اینکه از این ایدهآت گرفته اس

مالکیت فکري، قوانین و  .توانیم انتحال و کل اخالق علم را به مالکیت فکري وصل کنیمما نمی .این داستان دیگري است

کل داریم، فقها نظراتشان موافق آن چیزي که در دنیا به آن مالکیت تعاریفش الزم است و ما در شیعه با این موضوع مش

 .دیگري از قضیه است ۀاختالف نظر وجود دارد و ما باید آن را حل کنیم بنابراین این جنب .گویند نیستفکري می

 ًمدرن  الًاجتماع علمی داریم یک محصول کام ةاش با این نگاهی که ما در حوزبحث انتحال علیرغم پیشینه اصوال

شناسیم نسبتی دیگرگون با علم دارد و نباید آن را با آنچه در که امروز می» ethics«است و اخالق هم به معناي 

 .است » moral«اخالقیاتی که  در واقع بیشتر  .اي مطرح شده یکی انگاشتها به عنوان اخالق حرفهنامهفتوت

است ولی  اي داشتهنامهاي یک مرامهر حرفه .اش بودهاولیه ۀموناي گذشتگان ما فقط یک نآن اخالق حرفه.درست است

 .نبوده است مدرن است و قبالً کامالً ةپدیده اجتماع علمی یک پدید

 کنیم از قرن نوزدهم به بعد است که مورد توجه قرار گرفته در واقع اخالق علمی هم که در موردش صحبت می

 .است

گفتیم گوییم انتحال آن زمان هم میاالن ما می .اش به گذشته وصل استمدرن است اما واژگان کامالً ةاخالق علم پدید

ست مثل دزدي؛ دزدي ا ايپدیده .اما مهم این است که بگوییم همان ادامه دارد .هایش عوض شدهولی نوع و مصداق .انتحال

رانت و اقتصاد کشور  ۀمسئل .مدرن ةا؛ این است پدیدخواري ده هزار میلیارد تومانی کجدر قریم کجا و اختالس یا رانت

بنابراین جوامع  .به همین صورت هم انتحال پیچیده شده است .است، ببینید خود همین مفهوم دزدي خیلی پیچیده شده است

د جدید پیچیده هستند و نوع این اتفاقات هم پیچیده هستند و هر کدام را در جاي خودش با پیچیدگی خاص خودش بای

 .بررسی کرد

 کاهیم و شان فرومیبه معناي گذشته ها تنها معانی و اصطالحات راقبول دارید گاهی به جاي تحلیل این پیچیدگی

 شود؟این سبب درك ناقص ما از پدیده انتحال می

 .ي پیچیده استامدرن پدیده ةکند، ما باید بپذیریم این پدیداندیش هستیم و این براي ما مشکل ایجاد میما بسیار ساده

 سنجی میان اي برخورد کنیم، باید ابتدا یک نسبتتوان این تعبیر را داشت که در واقع ما اگر بخواهیم ریشهآیا می

اخالق علم را داشته باشیم که ذیل آن بحث انتحال  سیس رشتهأت اخالق و علم در جامعه خود داشته باشیم یا مثالً

 .را پیگیري کنیم

 ةما به انداز .ه سراغ ساختارهاي صلب اجتماعی نرویم، الزم نیست رشته ایجاد کنیم، گفت و گو باید کردگویم کمن حتی می

خود آن رشته علمی اخالق علم هم به کافی ساختار داریم و براي اینکه آن کار انجام شود باید گفت وگو کرد بعد خودبه

کنیم و بعد استاد استخدام می ،کنیمعلم دانشگاه و رشته اینجا میما در بحث اخالق و  در غیر این صورت مثالً .آیدوجود می

 .نباید این کار را کرد بنابراین اتفاقاً  .گذارند کاري انجام بشودگذارند هیچ کس هیچ کاري بکند و نمیهمان مستخدمان  نمی
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دفتر یا نهاد  ۀنه این که تنها وظیف .براي دامن زدن به گفتمان همه باید مشارکت کنند .شوداین مانع انجام کار واقعی می

 .خاصی تلقی شود
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اش را براي تأسیس نهادهاي علمی کشور ايشناس ایرانی است که بخش زیادي از عمر حرفهدکتر رضا منصوري، کیهان

 صرف کرده است.

 آن .بشناسند هاامروزي از بیشتر را منصوري دکتر شایداند، هخواند فیزیک  80دهۀ  اولمۀ نی و 70 دهۀ در که آنهایی

 منصوري، رضا دکتر از ردپایی حتما شدند،می جمع هم دور فیزیک به مندعالقه یا دانکفیزی نفر چند که جا هر روزها

 خودش یا دیگر، جاهاي خیلی و نجومۀ مجل فیزیک، انجمن نجوم، انجمن فیزیک، نۀساال کنفرانس درشد دید. می

 آن از امروز دانشجوهاي که نچه آ از بخشی ت.داش نقش هم دور به هاآدم این شدن جمع در نوعی به یا داشت حضور

 .است ایران در علمی نهادهاي تأسیس براي همکارانش و دکتر تالش هاسالجۀ نتی همچنان ،کنندیم استفاده

 ايعهچنین جام در علم ترویج و درنم دنیاي در علمیعۀ جام اروپا با در زندگی و تحصیل هايسال در منصوري رضا دکتر

 که ساتیديا با انقالب،از  قبل هايسال در« کرد؟ باید چه ایران علمی توسعۀبراي  که بود این همیشهدغدغۀ او  .شد آشنا

 کارهایی چه باید کند، علمی پیشرفت لحاظ از ایران بخواهیم اگر که کردیممی بحث مورد این در همیشه بودند، ایران در

 باید علمی پیشرفت براي که فهمیدیم .بشناسیم را علمی عۀجام یک هايؤلفهم تا کردیم مدت تالش این در. بدهیم انجام

نظر  تبادل یکدیگرهایشان با غهدغد مورد و در شوند جمع هم دور بتوانند رشته هر متخصصان تا داشته باشد وجود جایی

 علمی مجالت علمی،هاي مثل انجمن داشتن فضاهایی جامعه، در علمی زیرساخت کردن درست براي همین دلیل، کنند. به 

 »در ایران به وجود بیاوریم. را هامؤلفهاین  تا کردیم تالش شد، پیروز انقالب . وقتیاست ضروري حتماً ... و

 پویایی زبان، پویایی تفکر 
 پرغلطهایی مهترجداشت،  وجود سیفار بانکه به زهایی کتاب دودعم .بودند کم بسیار ایران در علمی منابع قبل، دهۀ چند تا

 ايعده همین، براي. بود متون فارسی مطالعۀ این تر ازساده دیگر، زبانی به اصلی خواندن کتاب گاهی که بود سخت بسیار و

 ین درا منصوري دکتر .کنند فارسی ترجمه به را دنیا معتبر علمی منابع دانشگاهی، نشر مرکز گرفتند در تصمیم اساتید از

 هايگزینیواژه علمی، اصطالحات تا براي کردندمی تالش زیاد وسواس و دقت با بود. آنها پایه علوم ۀکمیت مسئول مرکز

 نیست این براي هم علمی منابع ترجمۀ« .گذارندب قمندانعال ختیارا در را درستی و روان هايمهترج بدهند و انجام درست

 مان رابماند. ما باید زبان مادري پویا که زبان. ترجمه براي این است روندن زبان اصلی هايکتاب به سراغدانشجویان  که

 زبان مادري زبان اگر. کنیم تشریح وبه راحتی با آن توصیف و  را جدید علمی موضوعات بتوانیم کنیم که تقویت وريط

 و خوبمۀ ترج همین شود. برايمی مردم ضعیف تفکر عمل در ،بدهد انتقال را عمیق و مهم نتواند مفاهیم و باشد ضعیفی

 جدیت اب سال چند تا و فتاد راهبه  60اي که در دهۀ الزم است. متأسفانه نهضت ترجمه جامعه براي منابع علمی، درست

 که به طور جدي به این کسی تنها ایران در حاضر حال . درشد تعطیل عمالً 80 دهۀ در و شد رنگکم 70 هۀد در شد، دنبال

                                                           
 .1395مرداد  23، مجلۀ دانستنیهامصاحبه با  23
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 آینده در تواندمی روند ینشود. انمی پیگیري موضوع خیلی این دانشگاهی عۀجام در و ستا رهبر شخص پردازد،موضوع می

  »د.نبز آسیبب به کشور

 انجمنی براي فیزیک 
 عضو بیشتر 43 ،انقالب از لقب تا انجمن این اندازي کرد. اماراهرا  فیزیک انجمن ایران در حسابی دکتر ،1313 سال در

 فیزیک انجمن .دهند گسترش را انجمن ینا تا کردند تالش همکارانش منصوري و دکتر انقالب، از بعد هاي. در سالنداشت

 هايکمیته فیزیک، کم در دل انجمنکم .رسید نفر هزار دو از بیش به آن سال اعضاي چند عرض در و کرد رشد سرعت به

شناسی بود، قۀ اصلی من کیهانعال« .شوند تبدیل هاي مستقلانجمن به بعد هايسال توانستند در خود که شد یجاداي ایتخص

 اول هايسال همان از همین براي. کنم توانم پیشرفتینم هم من دانستم که اگر کل جامعۀ علمی ما رشد نکند،اما این را می

اندازي کنیم. راه را مختلف علمی نهادهاي یمتتوانس و همکاري کردیم موضوع این دربارة همکاران از نفره 30 - 20جمعی  با

 بنیادي هايپژوهشگاه دانش به و کرد پیدا گسترش بعدها که- ریاضیات نظري و فیزیک تحقیقات مرکز دانشگاهی، نشر

 پیشنهاد به که( شیراز ايقهمنط ۀکتابخان علم، ترویج نجمنا زنجان، ۀپای علوم تکمیلی در تحصیالت مرکز - داد نام تغییر

 مرکز ،)شناسیمفناوري می و علومرسانی اي اطالعهمنطق مرکزرا به نام  آن و امروزه شد تأسیس عبدالسالم پروفسور

 ،)است شده تبدیل دانشگاهی مستقل به امروز و بود عبدالسالم مرحوم پیشنهادات هم از این که( کرمان نوین هاييفناور

 همان از ».شد تأسیس یران منصوري درا دکتر ثرؤم حضور با و افراد این همت به که بودندهمه نهادهایی   ...و مجلۀ نجوم

 از بلکه داخلی، لحاظ ز ا تنها نه این موضوع .بود من بزرگ هايرصدخانۀ ملی از دغدغه اندازيراهنقالب، ا بعد هاي اولسال

 به نیاز همین، و ندارد وجود مناسبیۀ و رصدخان قوي تلسکوپ ما اطراف در کشورهاي چون. است هم مهماي همنطق نظر

 علمی پژوهشی شوراي در ملی هايطرح بحث 1377 سال کند. دربیشتر می را کشور در کارآمد هايهرصدخان اندازيراه

 بزرگ پژوهشی هايپروژه به باید هم علمی براي پیشرفت ایران که کردم مطرح را موضوع این من . در آنجامطرح بود کشور

طی  شورا و ۀپای علوم کمیسیون فیزیک ۀکمیت در سال بحثدو  . پس ازباشد داشته داخلی کالن طرح چند هم و دنیا بپیوندد

 راهی طی . پس ازشد پذیرفته شورا در ملی شتابگر و ملینۀ طرح رصدخا دو، در نهایت  اي معروف به بیانیۀ طالقانبیانیه

 . درشد داده مناسب تشخیص کار این براي انکاش در محلی وشد  انجام ملینۀ رصدخا جانمایی باالخره وخم، پرپیچ و دراز

 ملی شتابگر ة پروژ در. آغاز شود تواندمی آن ساخت اعتبار تأمین صورت در و ه به اتمام رسیدهرصدخان طراحی حاضر حال

 شتابگر یک ساخت که پروژه اول این فاز .شود ساخته ایران در ذرات بزرگة شتابدهند یک قرار است هم چشمۀ نور ایران یا

 و بزرگ ايهپروژ اصلی، شتابگر ساخت آن اعالم شود. اما اندازيبه اتمام است و امیدوریم به زودیراهرو  ،بوده است خطی

 .دارد یازبودجه ن تومان میلیارد هزار حدود به چیزي کهاست  هپرهزین

 نگاهی به پشت سر  
 آنها تأسیس گذشته براي سال 20 طی که پرداختند نهادهایی عملکرد یبررس به همکارانش و منصوري دکتر پیش، سال 15

 نتایجی ۀهم به و نیستند چابک و پویا کافیة انداز هب ساختیم که نهادهایی چرا فهمیمبود که ب ما مهم براي«. بودند کرده تالش

دخیل  موضوع این در ايهاجتماعی پیچید دالیل که رسیدیمبه این نتیجه  در نهایت .نرسیدند بودیم، آن دنبال به ما که
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 هم دیگر جدید یک نهاد اندازيراه اوضاع، کردن درست ما برايایم. ابه کنترل بسیاري از آنها نبوده قادراند که ما بوده

 دوباره را موجود مراکز همین باید یکی ازشد. می دچار قبلی همان نهادهاي سرنوشت به مدتی زا بعد چون دوباره .نبود منطقی

 موضوع این دنبال به هامدت .کنیم پیدا خودش دل از را آن تحول راه و کنیم شناسایی کار را شکاالتا تا کردیممی بررسی

این شهر، این  دانشگاه براي آن استفاده از فرصت و کاشان در ملی ۀرصدخان تأسیس ۀبه بهان پیش سال دو که این تا بودم

 داخل در حاضر حال در .پیاده کنیم دانشگاه این در را این ایده شد قرار و کردم مطرح دانشگاه کاشان همکاران با موضوع را

. شود اداره علمی پویاي هايروش است با قرار که هستیم مطالعاتی مرکز و اندیشگاه تأسیس در حال کاشان دانشگاه عۀمجمو

 گسترش هم کشور هايهدانشگا دیگر مدل به یک کم بتواند به عنوانکم مرکز، این در ه شدهپیاد علمی هايهشیو میدواریمما ا

 ».کند پیدا

 تحقیقات بنیادي؛ دلخوشی یا ضرورت؟  
کنند. می کار هاسیاهچاله مورد در مهمهاي سال است روي پاسخ یکی از سئوال 10دکتر منصوري و دانشجویانش 

د و داشته باش متمرکز جرمی ساختار ستاره یک مثل کروي یک جرم وقتیاند. فمعرو خیلی امروز دنیاي رها دسیاهچاله«

شمسی)  جريه 1297( 1918 سال در شود.می تبدیل سیاهچاله به و رمبدمیباالخره  ،دباش بیشتر مشخصی حد از جرمش

 که بود شده فرض مدل این د. درآمها به دست هچالهسیا براي مدلی اینشتین محاسبات از روي پیش، سال صد حدود عنیی

 محاسبات فرض این است. با منزوي به اصطالح و ندارد وجود دیگري مادة  هیچ آن اطراف در است که جرمی سیاهچاله

 داردن وجود عالم در این ايويمنز جرم هیچ واقعیت در . امابود آمدهها به دست هاي سیاهچالهیویژگ و شده مختلفی انجام

موضوع  این همیشه. هستند هم دیگري اجرام  -نزدیک دور یا لۀفاص در– طرافشا در حتما داریم، اييکرو جرم هر جا و

 مدل و آیا دیگر، اجرام حضور گرفتن نظر در و سیاهچاله منزوي بودن فرض گذاشتن کنار با آیا که بودسئوال  من براي

 کار شروع به پیش سال 10کندیا نه. ما از تغییري می ،به دست آمده است سیاهچاله یک براي این از پیش که هاییویژگی

 تابش افق سیاهچاله، دیگر، اجرام گرفتن نظر است. با در مثبت الئوس جواب این که شدیم متوجه و کردیم موضوع این روي

 در و کیهان در که ايسیاهچالهیعنی  گذاشتیم، »کیهانیهچالۀ سیا« را سیاهچاله نام این ماکند. تغییر می همه ... و هاوکینگ

 ».هستیم جدید مدل این در جزئیات ۀمحاسب مشغول حاضر حال درشود. می بررسی آن موجود در اجرام دیگر میان

 به هاگونه پژوهش اینگویند. دهد، تحقیقات بنیادي میدر دنیاي علم، به تحقیقاتی شبیه به آنچه دکتر منصوري انجام می

 نشان مطالعات پیش، سال 90 حدود .است دیگري چیز واقعیت اما ندارند پیشرفت کشورها و مردم زندگی در تأثیري ظاهر

 ساله پنجاه تا سی هايهدر دور اما نکند، کشورها عاید چندانی سود است در کوتاه مدت ممکن بنیادي که تحقیقات داد

 تحقیقات بنیادي همین که رفت پیش اي گونهم بهدوجهانی  جنگ در اتفاقات روند باشد. بعد از آنسودآور  تواندمی

 در پیشرفته دلیل کشورهاي گذاشتند.به همینکشورها  دفاعی وضعیت روي تأثیر زیادي و کردند عوض را جنگ سرنوشت

 لسا 10 کمتر از به تحقیقاتی سودآوري چنینزمان  اخیر هاي. در سالکردند دانش در مرزهاي گذاريمایهسر به دنیا شروع

 رسیده است.
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 خیلی دور، خیلی نزدیک  

 دانشمندي ساده و صمیمی

 را ما تلفن جواب معطلی هیچ بدون راحتی و به .است صمیمی و برخورد رسد خوشمی نظر به آنچه از بیشتر منصوري دکتر

 ریاضیات و نظري فیزیک تحقیقاتمرکز  دراش یشخص اتاق در را قرار مصاحبه زود خیلی و کرد استقبالو گو فتگ داد، از

 گذاشت.

 شناس و مروج علم تبدیل کردکیهانیک  به را منصوري رضا تهران، ۀگذشتهاي ة سالپرستار و آبی آسمان

. بود متفاوت بسیار امروز تهران با شد، متولد آن در او که شهري . امااست تهران در 1326 سال متولد منصوري رضا

 سرچشمه و بهارستان به شرق از بازار، به جنوب از مرکزي، پست و) ره(خمینی امام میدان به شمال از تهران ةمحدود«

 تهران شهر مرکز عنوان به را آن امروز مردم، که ايهمنطق از ترکوچک حتی یعنی ؛رسیدمی انقالب میدان به غرب از و

 در هاگاري ترمینال به باید آمدشان و رفت براي مردم. شدنمی دیده چندانی ماشین روزها آن تهران در! شناسندمی

 هفت او که افتاد راه به زمانی تهران در واحد خط اتوبوس اولین گویدمی منصوري دکتر«رفتند. می پست ةادار پشت

 نگرفت را او رویاهاي پیشرفت جلوي فضا این حال، این با .نبود هم برق تهران در حتی اشیسالگ دوازده تا و بود ساله

مند به قهعال نوجوان آن حاال، و بگیرد قرار درست مسیر در توانست هم زود خیلی و چیستاش قهعال فهمید زود خیلی.

 .است ایران ملی ۀرصدخان اولین طراحان ازیکی  نجوم،حوزة 

 آن در اوکه  اينهخا در مطالعه و درس به پرداختن دلیل ه همینب .کتاب و لمل عاه و بود مجتهد رضا ادريم پدربزرگ

 آرام طوري خانه را محیط تا کردمی تالش مادر و کردمی ستقبالها ابچهخواندن  درس از پدر. بود معمول امري شد، بزرگ

 وقتی همین براي. نوري نبود یا آلودگی هیچ هاشب تهران درها . آن موقعمطالعه کنند راحتیبه  بتوانند هابچه که نگهدارد

 شد باعث شب آسمان زیبایی .بینیمتوانستیم می راحتی به را کهکشان و ودب معلوم آسمان کامالًخوابیدیم، پشت بام می روي

 هم تا 10 به بود، دسترس در روزها که آن نجومی هاي. اماکتابشوم مندهعالق نجوم به بعد، دبستان به پنجم حدود از من تا

 ینهاي انتشارات میر شوروي بود؛ اۀ کتابهم ترجم کتاب شش یا پنج و بود عمومی نجوم کتاب سه یا واقع دو در! رسیدنمی

 مند به نجوم،امروز یک بچۀ عالقه که حالی در .شدم شرایطی بزرگ چنین در من. بود فضانوردي شاناصلی ها موضوعکتاب

 باشد. براي همین دسترسش در جومۀ نزمین در کتاب جلد هزار بیش از شاید دانشگاه، به رسیدن از پیش تا دبستانی پیش از

 چیز متفاوت همه بگیرد، کشور را به دست آینده در وقتی و تفاوت دارد خیلی اشیقبل هاينسل با قطعاً  نسل این همین

تا به   داد او اجازه به همین براي .بود دکتر اقوام از و مجلس ۀمسئوالن کتابخان از حائري آقاي روزها، آن در» شود.می

هایی چون کتاب خط ۀنسخ آنجا در توانست رضا. بپردازد نجوم ۀزمین مطالعه در و در آنجا به کتابخانۀ مجلس برود

 وۀ زیاد اعالق وقتی حائري مرحوم در نهایت،. کند مطالعه را بیرونی ابوریحان »التفهیم«  یا عبدالرحمان صوفی »اکبوصورالک«

 بازنشسته ارتشی و قاجار ةدور بزرگان از نوروز، الهحذبی مرحوم«برود.  وروزاله نحذبی سراغ تا کرد دید، پیشنهاد به نجوم را

نوروز به گرمی با  مرحوم. ببینیم را ایشان تا رفتیم باشگاه افسران به دوستم با روز یک .بود ایرانی تقویم متخصصان از او. بود
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به  سال، دو حدود یعنی بودم، ایران که زمانی تا چهارم دبیرستان سالبدهد. از  آموزش که به ما پذیرفت و کرد برخورد ما

 »... آشنا شدم. و ایرانی هايتقویم تقویم،او با اصول استخراج  پیش و رفتممی نوروز الهحذبی منزل

 وین -اتوبوس تهران   
 الهحذبی .نداشت وجود ايرشته چنین ایران در اما .بخواند نجوم گرفت که قطعی تصمیم باالخره دبیرستان آخر سال در رضا

 اتریش به پیشنهاد داد است، رفتن به مصمم که دید وقتی کرد، امانمیتشویق به رفتن به خارج از کشور  را رضا خیلی وروزن

از پذیرش  پس خواند و آلمانی زبان آلمان، و یرانا ۀموسس در را ماه تابستان دو گرفت، را اشمدیپل 1344 الس. برود

کرد و لطیف برخورد می و خیلی آرام مادرم همیشه با ما«اروپا شد. راهی وین، دانشگاه تحصیل در ادامۀ براي درخواستش

 تا داد پیشنهاد شود، بهتر مادر حال آنکهبراي  املهخا .بود ناراحت خیلی من رفتن از اما کرد،اجبار نمی را موضوعی هیچ

 ینااما در نهایت نتیجۀ  دارد زیادي هايابتدا سختی در که این بود استخاره جواب .کند استخاره من براي رفتن پدربزرگ

 بود کرده شرکت هم کنکور در زمانهم رضا» .شدم راهی وین من و داد رضایت باالخره مادر که شد همین .خوب است کار

 را موقعیت این خواهدشنید میمی که هرکس همین براي بود. قبول شده تهران دانشگاه علوم ةدانشکد و فنی ةدانشکد و در

 خواندن را براي عزمش د. اما اوکن منصرف را او کردمی تالش و کردمی سرزنشش کلی ،به خارج از کشور برود و کند رها

. بودم ذاشتهگن تهران بیرون از را پایم مشهد، سفر یک براي جز روز آن تا و بود هجده سالم موقع نآ« .بود کرده جزم نجوم

 ايهخان کردن پیدا و به شهر رسیدن از بعدم. رسید وین به هفته یک از بعد و راه افتادم اما باالخره با یک اتوبوس میهن تور

 بار لینوا براي وقتی. دارد قرار باغ یک داخل که در تسا ايرصدخانه وین شهر دربراي ثبت نام به دانشگاه رفتم.  مناسب

 شما پرسیدم بودم گرفته یاد تازه که ايهمان آلمان با آید.رو میاز روبه نفر یک دیدم شدم، داخل و باز کردم را باغ در

 دیده بودم واقعی منجم یک ام باالخرهگیزند در اولین بار براي که من. بله داد جواب عادي خیلی هم فرد منجمید؟ آن

به  شروع دبیرانش از یکی ۀتوصی به ان،ستدبیر چهارم سال از رضا »د!بودن داده من به را دنیا انگار که کردم ذوق قدرآن

 را در وین او زندگی و تحصیل ۀهزین کرد، دریافت هاکتاب بابت این او که تألیفی حق .کرد المسائلحل هايکتاب نوشتن

 تا بودم، کرده جمع سال دو آن در هاکتاب چاپ از که پولی با .خودم ایستادم پاي روي سالگی هجده همان از« کرد؛ تأمین

به شهرهاي  هاانحتی تابست  .کردمیم هم کار درس، کنار در آن از بعد. بدهم هایم راهزینه توانستم ماه هفت شش، حدود

 توانستم الخرهبا تا بود همین منوال اوضاع به سال سه حدود تا. کنم مینأت را هایمتا هزینه کردممی کار و رفتمدیگر می

 ».بگیرم بورسیه

 هاي دور از وطنسال  
 خواست براينمی دلش وقت. هیچشد ستخدام ا وین دانشگاهمدرك دکترایش را گرفت و در  1351رضا منصوري سال 

 سال دو هم باز سخت بود، خیلی توبوسو آمد با اهم، با اینکه رفت دانشجویی هايسال همان در حتی .بماند اروپا در همیشه

 در بعد به 1352 لسا شد از مجبور که شد طوري وضاع گذراند. اما امی وطن در مدتی را و دآممی ایران به حتما باریک

 و بودم فعال اروپا در اسالمی دانشجویان انجمن در من«. بماند ایران از دور کامالً را چند سالی و شود ماندگار اروپا همان

 .داد شکنجه و کرد فنب بود گرفت، بازجویی ة دانشکد دانشجوي که را برادرم ساواك ، 1352سال .داشتم سیاسی مبارزات
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ر بهت و تسا دنبالم ساواك که داد پیغام من به طریق پدرم از هم . اوبودند پرسیده االتیئوس هم من مورد ها درر بازجویید

 ».ماندم همان وین در 1358 سال تا همین براي. نروم ایران به دیگراست 

خصوص به ایران،  هاياساتید دانشگاه با زمانهم بود، تدریس تحصیل و مشغول اروپا در منصوري دکتر که هاییسال در

 کردند و دربارةمیمالقات  را یکدیگر یتالیادر ا عبدالسالم مرکز و وین در دانشگاه . آنهابود رتباطا در شریف دانشگاه اتیداس

 سال وقتی«. بود ایران در علمی فضاي مناسب ساخت آنها همۀ . دغدغۀداشتند و گوتیکدیگر گف باآیندة علم در ایران 

ها را پیش نگارينامه همین براي شناختند.ل من را میقب از شریف دانشگاه ساتیدبه ایران برگردم ا که تصمیم گرفتم 1358

تدریس  شدم؛ تدریس به مشغول شریف دانشگاه فیزیک ةدانشکد در دانشیار عنوان به برگشتم، وقتی و دادم آمدنم انجام از

 .»شناسی و ... نکیها گرانش، عام، نسبیت

 یک خاطره  

 وطنی مترکالري یک ماجراي

 گفتن براي زیادي هايخاطره کشور، مختلف علمی نهادهاي در مداوم فعالیت سال 30 از بیش از بعد منصوري دکتر

 .است پروژه یک ماجراي رساندن سرانجام به براي ایشان هاياز تجربه یکی روایت این .دارد

 LHC ةپروژ با ما که بودند این دنبال به اردالن، و دکتر ارفعی دکتر مثل کشور، در بنیادي ذرات متخصصین که بود سال چند

 سمینار یک در شرکت بهانۀ به را معاونانش از تا دو و سرن کل مدیر توانستیم 1379 سال در باالخره .بشویم مرتبط سرن در

 علوم وزارت پژوهشی معاونت در و بود منطقه در پایه علوم ةسمینار، آیند این موضوع .کنیم دعوت ایران به یک روزه

 .شد برگزار

 مسئوالن از یکی از ما سمینار وقع برگزاريم .باشیم وقت علوم وزیر معین، دکتر مهمان ناهار براي بود قرار هم ظهر

 را طرف امضاي دو توانستیم ناهار موقع باالخره و کنند آماده راالمللی هاي بینقنامهاز توافاي هنمون کردیم خواهش وزارتخانه

جا قرار . هماناطلس دیگري و CMS یکی دارد، وجود آشکارساز بزرگ دو LHC ةپروژ در !بگیریم سرن ةپروژ در حضور براي

 جلویی متريکالر قطعه این که پیشنهاد دادیم خودمان ما .بسازد را آن قطعات از یکی و شود CMS بخش ایران همکار که شد

 .تن است 90 حدود وزنی با متر 10 در سه ابعاد به فوالدي میزي شبیه متراین کالري .باشد آن محافظ سیلندر و آشکارساز

 قرار آن در آشکارساز کل که است سانتیمتر 10حدود  ضخامت با متر یک قطر به فوالدي یایهاستوان هم محافظ یلندرس

 همین، براي شوند.می پخش ذرات و افتدمی اتفاق آن در اصلی شکافت که است محلی همان در واقع مترکالري این. گیردمی

 بازدید کارخانه چندین از و رفتند اراك به سرن مهندسین توافق، شد. بعد از اینمی ساخته دقت به باید و بود حساسی ۀقطع

 قطعه . ایندارد بیشتري آمادگی پروژه انجام این براي فنی لحاظ بهعۀ هپکو مجمو که رسیدند نتیجه این به نهایت در .کردند

 وقتی مهندسان اما .شد ساخته هپکو عۀمجمو در ریاضیات، و نظري فیزیک مرکز تحقیقات نظر زیر و علوم وزارت ۀبودج با

 را موضوع این هپکو شبختانهخو. ندارد را کافی شده دقت هساخت قطعه که کردند اعالم آمدند، آن آزمایش براي سرن

 سرن به و آماده کنیم شده تعیین زمان مدت در را قطعه این توانستیم ما نهایت در. کرد را تصحیح اشتباهات و پذیرفت
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 دو این. دادند طال مدال ما کشور به و کردند تقدیر از ایران قطعه ساخت در زمان مدیریت براي هم . آنهابدهیم تحویل

 آزمایشات طی بعدها انگیزي کههیجان و مهم اتفاقات تمامی رازهاي از یکی و شودمی استفاده در سرن حاضر حال در قطعه

  .بود آن محافظ سیلندر و مترهمین کالري در کرد، سروصدا حسابی و داد رخ سرن در

 یک تجربه  

 معناستبی هاي علمیپژوهش علم، ترویج بدون

 در .دهدمی تشکیل را آن از کوچکی تنها بخش علمی هايپژوهش و تحقیقات که است جامع و پیچیده فرایندي علم تولید

هایی سازمان آلمان و اتریش در مثالً .دارند عهده به را علم ترویج ۀوظیف که وجود دارند نهادهایی یافتههتوسع کشورهاي

 مردم به مختلف ۀزمین 800 از بیش شاید در نهادها، این در اند؛کرده فعالیت زمینه نیا در سال 200 از  بیش که هستند

 !آشپزي و آراییگل تا گرفته شناسیو کیهان نجوم از ؛شودمی داده آموزش

 موضوعی اما. باشد داشته وجود علم هاي ترویجبرنامه باید است، پیشرفت و تحول حال در که کشوري عنوان به هم ایران در

 براي .است متفاوت کشورها با نیازهاي این علم، ترویج ۀزمین در ما ۀجامع نیازهاي است که این شودمی توجه آن به کمتر که

 روزمره، زندگی در آن از و استفاده کند پیدا رواج مردم بین در علمی تفکر ابتدا باید جامعه یک در علم ترویج

 کردن درست حال در وقتی دارخانه خانم یک مثالً  .شود تبدیل عادتی معمول به ملت، یک ... و معاشرت ،هاگیريتصمیم

 دقیقه پنج را گاز اقجا که اگر دهدمی تشخیص راحتی باشد به گرفته یاد را علمی کردن فکر روش اگر منزل است، در چاي

 کمتري ماند و هم زمانتر میگرنخوش چاي هم شود،می کمتري مصرف انرژي هم کند، خاموش چاي صرف زمان از قبل

 بلد منطقی تحلیل ایستدمی پشت چراغ وقتی راننده یک یا اگر  د.شو نوشیدن قابل و سرد چاي تا بماند است منتظر مجبور

 ببیند؛ ندتوامی هم را چهارراه دیگر سمت چراغ خودش، سمت چراغ بر بایستد، عالوه ترعقب کمی اگر شودمی متوجه باشد،

 کرده، توقف ترعقب متر دو یکی وجود اینکه با و بدهد نشان واکنش ترسریع چراغ شدن سبز به نسبت است قادر در نتیجه

 فهمدمی چون کند، توقف شده معلوم مجاز خط از جلوتر کندنمی تالش فردي دیگر چنین. کندمی عبور چهارراه ز تراعسری

 که ايهجامع در .شودنمی هم مزاحم دیگران دیگر حال، عین در و دارد مشخص شده، نفع بیشتري برایش ۀفاصل رعایت که

 آن با معمول، و عادي فرایند یک طی مردم و نیست آموزش آن به نیازي دیگر شده، غالب فرهنگ به تبدیل تفکر نوع این

 را مردم تا کنندمیتالش  ترویجی نهادهاي . مثالًدارد متفاوتی شکل علم، ترویج به نیاز جامعه اینشوند. در می بزرگ و آشنا

 چنین خرج یورو میلیارد چندین آنها هايمالیات از دولت که اگر کنند روشن آنها ايرب و کنند آشنا علمیهاي بزرگ هپروژ با

 هنوز که رانمثل ای کشوري در اما .دارد کشورشان براي مثبتی نتایج و ستین بیهوده گذاريسرمایه ، اینکندمی هاییهپروژ

 زمینه این در اگر که هرچند. کرد کار موضوع این روي ابتدا باید فرهنگ نشده، یک به تبدیل مردم بین در علمی تفکر

 بسیار مطلوب وضعیت با ولی هنوز ،نیست بد هم چندان ما اوضاع کنیم، مقایسه خودمان به شبیه با کشورهاي کشورمان را

 اگر .بگذارد انرژي و وقت آن براي باید دارد، را اشمانجا توان که است؛ هرکسی همه ۀوظیف هم کار این انجام. داریم فاصله

 جامنا را کار این باید موضوع بردارد، تواند قدمی براي اینمی ... یا کاسبی حال در خانواده، بین دانشگاه، در مدرسه، کسی
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مثالً  که طورنهما بگذارند، کار این روي را خود انرژي و وقت بخشی از که دارند وظیفه هم محققان و دانشمندان .دهد

 .زدمی آنها سروکله با و دادمی درس جوانان به ورفت ها میندبیرستا به هالسا هایزنبرگ، بزرگی مثل فیزیکدان

 دانشگاه، سیما، و صدا کردم؛سخنرانی می و رفتممی بود نیاز که جایی هر کشور به ورودم اول هايسال همان از من

 موظفیم؛ آن قبال در همه و ماست علم زکات ماست،ۀ وظیف این که معتقد بودم ونچ .راهنمایی مدارس حتی و هاندبیرستا

ابتدا باید  محقق یک چون ساده نیست؛ کار البته این .دارد ثريؤم و خوب  نتایجحتماً  کاري چنین بودم مطمئن آنکهبر  عالوه

کم ندیده بودیم. اما کم شآموز ترویج علمجا براي هیچ همکارانمان ما و. کند صحبت تا با زبانی مناسب با مردم یاد بگیرد

  .گرفتیم یاد و کردیم کردیم، تمرین تالش

براي ما و  که کنیم فراموش اما نباید مردم باشد، کردنمند قهعال براي خوبی بهانه تواندمی علم دنیاي روز هب اطالعات دادن

 است ممکن هرچند که کنیم؛ استفاده آن از ماجرا به اندازة نمک تنها باید و نیست موضوع اصلۀ ما، این جامعشرایط امروز 

 باشد. مهم و اصل ماجرا بخش همین آنها، متفاوت به نیاز توجه با مریکا،ا یا آلمان ژاپن، مثل کشورهایی در

 یک توصیه 

 کنیم باز را پیشرفت راه

 را کاري سنی هر در کس هر گرا .است بهتر برایشانراهی  چه دانندمی خودشان و ترند باهوش خیلی ما از لنس این هايبچه

 اصرار و القا با تا تالش نکنند ترهابزرگ است بهتر پس  .شودمی موفق زمینه آن در حتماً انجام بدهد، دارد دوست که

هم  با هم هایشانتوانایی و عالیق و دارند فرق هم با ها. انسانکنند ندارند، وادار دوست که کارهایی انجام به را هامورد بچهبی

 تواندمی کند، فعالیت دارد توانایی آن در است ومند قهعال آن به کهاي زمینه در کس هر اگر همین . براياست متفاوت

 تالش جاي به اگر پس .کشورۀ توسع شودمی هم روند اینۀ نتیج است، نداده انجام او از قبل یکس که بدهد انجام را کاري

و  بهتر نتایج حتما کنیم، باز خودشان موردنظر مسیر در پیشرفت براي راه را خودمان، نظرمورد هايراه به هابچه هدایت براي

 .گیریممی ثرتريؤم
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 24گذاري علم و فناوري در ایرانهاي سیاستچالش  23

 ایده اولیه یک سیاست: تشویق به نوشتن  
انقالب)، به این نتیجه رسیده بودم که مستقل از اینکه چه تصوري سال قبل از  20با بررسی وضعیت علمی کشور (تقریباً از 

علم رشد کنیم.  ۀالمللی بگذاریم، در زمیننسبت به علم جدید داریم، امکان ندارد بدون آنکه کارهایمان را به داوري بین

داوري کند. اگر ما در ایران ) باید کار ما را Scien�fic Communityداوري علمی نیز به این معنی است که اجتماع علمی (

المللی، این داوري را انجام دهد؛ البته این توانست به نمایندگی از اجتماع بینیک اجتماع علمی قوام یافته می داشتیم، می

داد که در آن زمان، هنوز المللی نیاز نداریم. مطالعات نشان میسخن به این معنی نیست که در این موضوع به اجتماع بین

گیري بود؛ بر این اساس، طبیعی بود که امر داوري را باید به ایران اجتماع علمی شکل نگرفته بود و یا در شرف شکلدر 

 سپردیم.المللی میاجتماع علمی بین

ویژه هاي قبل از انقالب داشتیم، مشخص بود که تعداد مقاالت، بهاز طرف دیگر، براساس آماري که از تعداد مقاالت سال

در سال   2000تا  1500پایان جنگ تحمیلی، کمی رشد کرده است. اما همچنان، تعداد مقاالت علمی ما در حدود بعد از 

هزار)، این تعداد مقاله عمًال ناچیز و در حد صفر تلقی  50تا  40ت علمی ما در آن زمان (ئبود که با توجه به جمعیت هی

ت علمی کشور ما در زمینه تولید مقاالت علمی ئدرصد از جمعیت هی 3تا  2داد که فقط شد. در واقع این آمار نشان میمی

 فعال بودند که اصالً قابل توجه نبود.

هاي خود را بنویسیم و منتشر شد؛ اما بلد نبودیم که نتایج فعالیتهاي تحقیقاتی در کشور ما انجام میالبته آن زمان فعالیت

عف در منطق نوشتار؛ می دانیم که عادت به نوشتن نداشتن در کشور ما کنیم. این هم ناشی از ضعف در زبان بود و هم ض

 ریشه تاریخی دارد!

این مسائل باعث شد که در وزارت علوم دانشگاهیان را تشویق به نوشتن کنیم. بر این اساس، به عنوان اولین اقدام تشویقی، 

هشی وزارت علوم بود، استفاده کردیم و اعالم کردیم در اختیار معاون پژو» هاي متمرکزردیف«هایی که به عنوان از بودجه

اي که در اختیار شود. این رقم با توجه به حجم بودجهاي که منتشر شود، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت میکه به هر مقاله

 هزار تومان تعیین شد. 400داشتیم، در آن زمان 

هایی براي مقایسه مقاالت کسان باشد یا خیر؛ هرچند شاخصاین بحث وجود داشت که آیا این مبلغ براي همه مقاالت ی

منتشر  المللیمقاالتی که در مجالت بین ۀوجود داشت (مانند ضریب تأثیر)، اما به این نتیجه رسیدیم که در سال اول، به هم

 شوند، مبلغ یکسانی پرداخت شود.می

المللی ها آمار مقاالت بینآغاز کردیم؛ بدین صورت که دانشگاهآوري اطالعات را نیز بعد از اینکه این سیاست ابالغ شد، جمع

دادیم که خودشان به استادان پرداخت ها میفرستادند و ما بر اساس این آمار، مبالغ آن را به دانشگاهخود را براي ما می

                                                           
 باشد. گذاري علم و فناوري در ایرانهاي سیاستچالش. این مصاحبه قرار است بخشی از کتاب 1395، تصحیح متن پیاده شده از نوار پاییز سال 1392گر سعید سلیمانی، سال مصاحبه 24
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هاي آینده به شکلی در سالگشتیم که این سیاست را زمان با اجراي این برنامه، به دنبال راهکارهایی میکردند. هممی

 تر اجرا کنیم.منطقی

 اولین عبرت  

 کمیت در برابر کیفیت!

ها دادیم به نکاتی رسیدیم که قابل توجه بود: مثالً اینکه تعداد مقاالت شیمی بیش از سایر حوزههایی که انجام در بررسی

کم بود. این بدین معنی بود که محققان ما در رشته  شدند،ها منتشر میبود؛ اما ضریب تأثیر مجالتی که این مقاالت در آن

اند تا از این جاي انتشار یک مقاله در یک مجله معتبر، به سمت انتشار چند مقاله در مجالت با اعتبار کمتر رفتهشیمی به

یاد اینگونه بود؛ اما در ها نیز به احتمال زطریق، پاداش بیشتري بگیرند. این امر تا حد زیادي طبیعی بود؛ البته در سایر رشته

 آن زمان ما فقط حوزه شیمی را بررسی کرده بودیم چون به لحاظ آماري دسترس پذیر بود.

نشریات را وارد کردیم (محاسبه و لحاظ کردن پارامتر تأثیر » پارامتر تأثیر«براي رفع این مشکل، در فرمول محاسبه پاداش، 

ه نیاز داشت و به همین دلیل، در آن مقطع، پارامتر تأثیر نشریات را در نظر سال از انتشار مقال 5یا  4مقاله، به گذشت 

هاي آن، یک ها براي زیرشاخهاي و در برخی رشتهگرفتیم). براي محاسبه این فرمول، نظر بنده این بود که براي هر رشته

شوند، تر از آن حد، منتشر میتأثیر کم حد پایین از ضریب تأثیر را در نظر بگیریم و براي مقاالتی که در نشریات با ضریب

میلیون اي میزان پاداش را تا سقف یکهیچ پاداشی در نظر نگیریم؛ براي نشریات با ضریب تأثیر باالتر هم، به صورت پله

تومان افزایش دهیم. بسیاري از همکاران معتقد بودند که این تغییر از نظر مدیریتی و سیاسی خوب نیست؛ بدین معنی که 

گرفت. به همین دلیل، یکباره به برخی مقاالت هیچ پاداشی تعلق نمیشد، اما بهتا سال قبل، به همه مقاالت پاداش داده می

هزار تومان و سقف آن  50نظر کردم و مقرر شد که متناسب با ضریب تأثیر، کف پاداش را بنده نیز از پیشنهاد خود صرف

 میلیون تومان در نظر بگیریم. را یک

 هاناخت دورافتادهش

کنار کشور کارهاي خیلی خوبی کرده بودند. یکی از  و هایمان، این بود که افرادي در گوشهجالب توجه دیگر در بررسی ۀنکت

اي در یکی از نشریات کرد و مقالهترین این افراد، خانمی بود که در دانشگاه بیرجند در رشته شیمی تدریس میشاخص

باالترین ضریب تأثیر منتشر کرده بود؛ با او تماس گرفتیم و خواستیم که نیازهایش را بیان کند؛ بنا به خواسته المللی با بین

 میلیون تومان براي تکمیل آزمایشگاه به ایشان پرداخت شد. 30ایشان، مبلغ 

 هاوجه تمایز سیاست تشویق مقاالت نسبت به سایر سیاست

هاي دیگر، نقاط قوتی داشت که کردیم نسبت به سیاسته در این زمینه دنبال میهایی کتوان گفت سیاستدر مجموع می

 باعث شد، کار ما تداوم یابد و نهادینه شود.
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 هدفمند بودن این سیاست .1

دهند، کار خود این سیاست هدف داشت؛ هدف این بود که همکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی که فعالیت علمی انجام می

) علم شوند. این امر براي پژوهشگران یک تمرین و مشق نوشتن علمی discourseوارد فرآیند گفتمان (را مستند کنند و 

بینیم که همه از این مرحله اش این بود که پژوهشگران ما فهمیدند که توانایی آن را دارند؛ در حال حاضر، میبود و فایده

ال باید دید براي توسعه این گفتمان علم چه کار دیگري باید انجام کند. حاند و هر کسی که توانایی دارد، کار میعبور کرده

 داد.

شد؛ اما حاال، بدون اینکه پول داده شود، این در آغاز و براي ایجاد این تغییر نهادي، به نویسندگان مقاالت پول پرداخت می

تنها مشوق، عامل ارتقا در دانشگاه است که  نویسند. در واقع، حاالامر تداوم دارد و پژوهشگران حتی بیشتر از قبل مقاله می

تر، مطرح شدن المللی است. البته از نظر بنده این هم تنها عامل تعیین کننده نیست؛ بلکه انگیزه مهمنهاي بیبر مبناي مقاله

توان یشود پژوهشگران، به عنوان دانشگر، به نوشتن مقاالت علمی بپردازند. مدر سطح کشور و جهان است که باعث می

 گفت این امر نهادینه شده است.

، با تغییر دولت ادامه نیافت و در واقع 84اعمال شد و در سال  83و  82هاي شروع کردیم؛ در سال 81این ایده را در سال 

 ها را مطالعه و درك نکردند.الن در دولت جدید این سیاستئومس

یافت، قطعاً شد و تداوم میدیگر، به صورت متمرکز اعمال میهاي مناسب اي از سیاستاگر این سیاست در کنار مجموعه

تر این پذیر نیست. نکته مهمه فقط با یک سیاست امکانئلشد؛ اما تحقق این مسبه ایجاد اجتماع علمی در کشور منجر می

نیستند؛ بلکه خود هدف ها به خوديهایی تا همیشه به همین شکل ادامه یابد؛ سیاستاست که قرار نیست چنین سیاست

 ابزارهایی هستند براي رسیدن به اهدافی دیگر.

 پایش و مستندسازي نتایج این سیاست .2

ها، مدیر کل پژوهشی وزارتخانه تعداد مقاالت منتشرشده را، به همراه براي پایش نتایج و پیامدهاي اعمال این سیاست

ها، ها و آمار و مستندات مربوط به نتایج آنسیاست کرد. اینهایی مانند ضریب تأثیر مقاالت، پایش و مستند میمشخصه

ها هم برسد. البته به صورت مستقیم براي شد تا به اطالع سایر معاونتدر سطح وزارتخانه و در شوراي معاونان منتشر می

الن سیاست یا شد که فگرفت و اعالم میشد؛ اگرچه در وبگاه وزارت قرار میسایر نهادهاي خارج از وزارتخانه ارسال نمی

 نامه در دسترس است.آیین

 ابالغ رسمی فرآیندها .3

شد، در قالب بخشنامه و از طریق هاي جدیدي که براي تشویق مقاالت در پیش گرفته میضمن آنکه فرآیندها و سبک

اونان پژوهشی شد. عالوه بر آن، در جلسات گوناگون، مانند جلسه ساالنه معها ابالغ میهاي رسمی به سایر دانشگاهکانال

 کردم.ها داشتم، این موضوعات را مطرح میها یا جلسات سخنرانی که شخصاً در پژوهشگاهدانشگاه
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 هاتدوین سیاست فرآیندمستندسازي  .4

اي در وبگاه وزارت علوم داشتیم؛ هنوز ممکن شد، یک سند چند صفحهبراي هر سیاستی که در وزارت علوم تدوین و اجرا می

در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور موجود باشد. این اسناد از مباحثی که در گروه مدیران معاونت است این اسناد 

صفحه بودند. سندها آماده  70اي و برخی حتی تا صفحه 2شد. برخی از این اسناد گرفت، تهیه و مستند میپژوهشی درمی

کردند. این روند مستندسازي قبل از دوره بنده میشدند و در مرحله اجراي سیاست، کارشناسان براساس آن سند عمل می

 وجود نداشت.

 هاي سیاستترین ویژگیمهم  

 علم ۀخطی به توسعنانگاه 

آن زمان، سیاست تشویق مقاالت تنها سیاست پیشبرد علم کشور نبود، چندین سیاست در دستور کار بود؛ زیرا بدیهی است 

سیاست مختلف داشتیم  17یا  16خطی است، به ارمغان بیاورد. ما نارآیند علم را که یک ف ۀتواند توسعکه یک سیاست نمی

هاي علمی، همکاري صنعت و دانشگاه، و مجالت علمی و مطالعات راهبردي آنها در وبگاه موجود بود. تشویق مقاالت، انجمن

کشید تا سال طول می 20ه حداقل ها، فرآیندي مد نظرم بود کاند. در مورد ارتباط بین این سیاستالمللی از آن جملهبین

سال از این مدت در اختیار من بود؛ همچنین بسته به بودجه و تعامل با جامعه هدف که کدام  4به نتیجه برسد که تنها 

شد. به طور مثال در مورد ارتباط با صنعت، به تر، این زمان کم و زیاد میسیاست را به راحتی بپذیرد و کدام را سخت

درصد پولش را بگیرند،  40را ابالغ کردیم که اگر قراردادي را با صنعت (بخش دولتی) ببندند و  60/40، قانون هاپژوهشکده

دهیم. در مورد بخش خصوصی، چون از نظر قانونی موانعی بود و همچنین شرط پژوهشی بودن آن درصد آن را می 60ما 

کردیم و با عنوان دیگري، غیر از ابالغ موردي بررسی می شد؛ اما مابخش خصوصی در میان بود، با مشکالتی مواجه می

شود در بخش خصوصی صرف کرد، اختصاص پول به سازمان خصوصی دادیم. این اصل که پول دولتی را نمیرسمی، پول می

به طور گیرد، کند؛ هرچند در مقابل، تعامل مالی با یک فرد به راحتی صورت می(حتی انجمن علمی) را با مشکل مواجه می

کردیم؛ چون عنوان کرد، ما به راحتی پول را پرداخت میمثال در بخش مقاالت اگر فرد به صورت بخش خصوصی اقدام می

 گرفت و این کافی بود.پژوهشگر می

ها، خود سیاست هم باید خطی حاکم باشد. عالوه بر مجموع سیاستناعلم، باید نگاه  ۀدر مجموع باید گفت در بحث توسع

پیش برود؛ بدین معنی که سال به سال قابل تصحیح و بهبود باشد. اگر یک سیاست غلط شروع شود و در فرآیند ناخطی 

گذاري، اجازه تصحیح به آن داده شود، در نهایت به یک سیاست مثبت تبدیل خواهد شد؛ اما بهترین سیاست، بدون سیاست

طور که در هر سامانه اجتماعی به این صورت است. همان داشتن امکان تغییر، قطعاً شکست خواهد خورد. در اصل، ذات
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ها به صورت اینکه برخی سیاست 25.بینید، سال به سال تغییر کرد و سعی در بهبود آن داشتیمسیاست تشویق مقاالت می

شناسند؛ یگذاري را به درستی نمشود، به این دلیل است که مدیران و معاونان، پدیده علم، جامعه و سیاستصلب دنبال می

اندازي براي تغییر در جامعه است و روند آن در علم، گذاري، چشمها محکوم به شکست است. سیاستبنابراین تصمیم آن

بار، باید بازخورد سیاست از جامعه گرفته  ساله است و هر سال یا دو سال یک 100یا حتی 10، 5بسته به هدف سیاست، 

 ینی قرارگیرد.شود و سیاست در صورت لزوم مورد بازب

 گیري از همکاران وزارت براي اجراي سیاستبهره

ما براي اجراي این سیاست از کارمندي که در وزارت براي او کاري تعریف نشده بود، استفاده کردیم و به او آموزش دادیم 

زمان، در مرکز تحقیقات  ها یا مراکز پژوهشی استفاده شود. در آنکه این کار را انجام دهد؛ لزومی نداشت که از دانشگاه

سال تالش  4پرداختند؛ ما با وجود مقاومت زیاد، سیاست علمی کشور به کارهاي بسیار نامربوط مانند لوبیا فروختن می

گذاري علمی کشور تبدیل کردیم که بینش حاکم بر این مرکز را تغییر دهیم و در نهایت، توانستیم آن را به مرکز سیاست

 کنند.آوري میهاي پژوهشی را جمعه نباید ایران را با اروپا مقایسه کرد که در آن، مراکز پژوهشی دادهدانستیم ککنیم. می

کردم که این کار اهمیت دارد و بایست همکارانم را توجیه میمی )،Frascati( 26سند فراسکاتی ۀبه طور مثال، براي ترجم

اي نبود. در این مسیر، موافقان خیلی شد که اصالً کار سادهتغییر بینش ایجاد می بایدچرا اهمیت دارد؛ براي این کار 

 نفر هم نام فراسکاتی را نشنیده بودند. 10شمار بودند؛ شاید در کل کشور، انگشت

 ترغیب دیگران ةنحو

ها، بعد از سال ها کار در وزارت صلب شده بودند و آنمدیر و کارشناسی که در وزارت علوم بودند، نیمی از  80از حدود 

ها هم کار آنها توان پذیرش اتفاقات جدید را داشتند؛ هر چند توجیه آنآمادگی پذیرش هیچ تغییري را نداشتند؛ اما بقیه 

. ما هم با طرح کردندها، چند نفر از مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات، به خوبی با ما همراهی میآنآسانی نبود؛ از میان 

 کردیم مدیران و کارمندان را با خود همراه کنیم.مسائلی، مانند تعریف پژوهشگر، سعی می

به پژوهشگران اختصاص داده شود؛ ولی کسی تعریف پژوهشگر  GDPدر آن زمان، تصویب شده بود که یک تا دو درصد از 

توانیم بگوییم باشد. بنابراین بدون وجود تعریف، نمیدانست! هنوز هم سندي نداریم که پژوهش را تعریف کرده را نمی

شد که برانگیز و همراه کردن افراد، ذهن مدیران باز میتحقیق و توسعه ما در سال چقدر است. با برگزاري جلسات چالش

                                                           
المللی بود. تلقی خود من شدةبینپیدا کند، گرچه این یک شاخص پذیرفته هاي آي.اس.آي این نبود که علم و فناوري کشور توسعه هیچ گاه انتظار واقعی من از سیاست تشویق مقاله«25

المللی، تمرین آداب حضور، خالصه مشق ادب علمی! تا اواسط دهۀ هفتاد، یعنی حدود یک دهه که از رشد مستمر تعداد بکنیم: تمرین نوشتن به زبان بین» مشق علم«این بود که ما باید 
داد پژوهشی به صورت مقاله داشت. متأسفانه هیچ کس، و هیچ بخشی از وزارت هاي ما بروندرصد از هیئت علمی دانشگاه گذشت، تازه حدود سهان ایرانی میالمللی پژوهشگرمقاالت بین

هاي دکتري داده این در حالی بود که بسیاري مجوزهاي مقطعآورد. این اوج سرافکندگی علمی ما در دنیا بود. شناخت یا به زبان نمیها بود، این واقعیت را یا نمیعلوم که متولی دانشگاه
چهار سال در » کردیم!مقاله منتشر می 3رفت به طور میانگین به ازاي هر عضو هیئت علمی یک مقاله منتشر شود، به ازاي هر صد نفر هیئت علمی ما تنها شده بود. هنگامی که انتظار می

 . 55دوم، ص ، ویرایش 1394وزارت عتف، رضا منصوري، 
شده در  تعاریف ارائه .آوري آمار تحقیق و توسعه است. این کتابچه راهنما را سازمان همکاري اقتصادي و توسعه تهیه کرده استیک سند تنظیم روش براي جمع راهنماي فراسکاتی 26

 گیرند.هاي توسعۀ اقتصادي، از آن بهره میاند و به عنوان یک زبان مشترك در زمینۀ سیاست علم و فناوري و سیاستها به تصویب رساندهرا بسیاري از دولت راهنماي فراسکاتی
. 
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وجود در االت بروند. االن هم اگر بخواهیم موضوع جدیدي را شروع کنیم، باید بدون تغییر بدنه مئودنبال پاسخ این س

ناموفقی  ۀدهد؛ چون هیچ تجربسازمان هدف و با همین روند کار را پیش ببریم؛ معتقدم قطعاً این ترفند، طی زمان جواب می

 نداشتیم.

 هاگیريها و معاونان پژوهشی در تصمیمسهم دانشگاه

به  سه معاونین پژوهشی بحثی راجعدانستم. قبل از اعمال این سیاست، در جلها را در جلسات الزم نمیوارد کردن دانشگاه

گیري دخیل ها را در تصمیما ندیدم. امروز هم اگر در آن جایگاه باشم، همچنان دانشگاههآنآن نشد و مخالفتی از طرف 

ها، ها را جمع کرد. همچنین انتقاد یا ابتکار عملی از طرف معاونین پژوهشی دانشگاهنآشود تمام کنم؛ چرا که فرصت نمینمی

 کردم.ر در تعداد اندکی از جلسات، مشاهده نمیمگ

 کاريکنار آمدن با موازي

، چالش اصلی کشور ما نیست؛ »وجود چند مرجع براي یک سیاست«شود، اما سال است که بیان می 20هر چند حدود 

ه عنوان مثال، معاونت آیم و بله کنار میئتوانند با هم حرف بزنند. من با این مسل کشور نمیئوله این است که دو مسئمس

خواست انجام دهد، اجازه بینم. اگر در آن زمان، کار مد نظر ما را مرجعی میعلمی و بنیاد نخبگان را مزاحم وزارت علوم نمی

هاي چاالك و چابک پژوهشی فاصله داریم که دادیم. ما خیلی با سیستمدادم انجام دهند و ما هم به موازات انجام میمی

 اي براي انجام نشدن کارها تبدیل شده است.حمت ایجاد کنند؛ االن این موضوع بیشتر به بهانهبراي هم مزا

 گشتم...باز می دیگراگر بار   

 انتخاب افراد

هاي هایی را انتخاب خواهم کرد که ذهنشان براي یادگیري باز باشد؛ آدماگر بار دیگر به وزارت علوم باز گردم، قطعاً آدم

شود؛ دوم وارد می ۀتوانند فضاي پویا را تحمل کنند. تحصیالت و مهارت در درجب یا بد بودن، نمیصلب، فارغ از خو

را به صورت آکادمیک نخوانده بودیم. (هرچند » گذاري علمسیاست«کس، حتی خود من، همانطور که در آن زمان هیچ

کردم)؛ برش سیاسی افراد نیز موضوعی ثانویه است؛ من وقتی وارد شدم که در این زمینه مطالعه می هاییمقاالت و کتاب

آیند و نیازي به سیاسی بودن سیاسی نداشتم؛ وقتی بقیه احساس کنند که کار درستی در حال انجام است به کمک می ۀوجه

 نیست.

دن آن افراد و صرف وقت براي اندیشیدن است. حالت سیستماتیک ترین اصول در انتخاب افراد، توانایی اندیشیاز جمله مهم

ها با جامعه ننفر جهت اجراي یک سیاست، با مصاحبه با افراد و مشاهده رفتار آ 5آن بدین شکل است که براي انتخاب 

توان یتوان تشخیص داد که چقدر ذهنی باز دارند و بدین ترتیب، مهدف (طی یک کار آزمایشی در طول یک هفته) می

افراد مورد نظر را انتخاب کرد. براي موفقیت یک سازمان، تغییر افراد آن نیاز نیست؛ بلکه باید افراد را شناخت تا هر شخص 

نفر را عوض کردم و فقط  10یا  5نفري که در معاونت پژوهشی بودند،  80در جایگاه مناسب خودش قرار گیرد. از کل 

 کردم.میها جابه جا افراد را بین مسئولیت
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 ايتوجه به پوشش رسانه

کردم تا امکان بحث اي مطرح میخواستم دست به ترویج و گسترش این موضوعات بزنم، این مباحث را در سطوح مختلف رسانهاگر امروز می

 سازي شود.ویژه آنکه براي تغییر نگاه جامعه دانشگاهی فرهنگا فراهم شود و بههآنو گفتگو در مورد 

 10-5دار (ماهی ها، کالس آموزشی دنبالهکردم براي افراد حاضر در سرویس علمی رسانهگشتم، اولین کاري که مینت بازمیاگر به معاو

ها و صدا و سیما روزه با دبیران علمی روزنامهگرفتم. یک ماه پیش، سمیناري یککردم و سپس از همان گروه بازخورد میساعت) برگزار می

ها ها افراد بسیار موثري هستند. در کل، براي اینکه رسانهنفر از آن 15نفر آمدند که  20ک نظري و ریاضیات داشتیم؛ در مرکز تحقیقات فیزی

هاي علمی را پروراند. البته آموزش و ارتباط، باید دو ا ایجاد کرد. در ایران، باید ژورنالیستهآناي براي خود را دخیل کنند، بایستی نفع برجسته

 ا بخواهد تعامل برقرار کنند.هآنها قرار دهد و از ها را جزو امتیازدهی به دانشگاهوزارت علوم، ارتباط با رسانهطرفه باشد. 

 هاچالش  

 کار اداري و اجرایی بر فکر و مطالعه ۀغلب

د فکر شود مدیر نتوانشود، کار اداري سنگین است که باعث میچالش دیگر در معاونت که از ساختار گذشته آن ناشی می

توان اعمال کرد. باید فرصتی براي مدیر ایجاد کرد که بتواند فکر کند کند؛ در چنین شرایطی، هیچ سیاست جدیدي را نمی

توانستم مفید باشم، ، تنها در جلساتی را که می27که من در یک ماه اول، این کار را کردم. طبق خاطراتی که در کتاب است

گیري را از حالت معاونت تقسیم شود؛ یعنی تصمیم ۀدر همان دبیرخانه بین زیرمجموعها شرکت کردم و دستور دادم نامه

متمرکز خارج کردم؛ بنابراین کار اداري را به حداقل رساندم. به طور مثال سیاست فرصت مطالعاتی استادان یک دانشگاه 

ها واگذار کردیم. پژوهشی به خود دانشگاهتواند در سیستم همان دانشگاه اجرا شود؛ بنابراین بررسی آن را از معاونت می

پذیر نبود و در معاونت پیگیري شد. هر جا که بتوان سیستم را البته این تمرکززدایی در مورد سیاست تشویق مقاالت امکان

درصد از وقت من صرف جلسات فکر  40تا  30از حالت متمرکز خارج کرد، باید این کار انجام شود. با این کارها، حدود 

کردم ها برایم مهم باشند، به مراجعانی مثل استادان و دانشجویان توجه میشد. در این مسیر بیشتر از آنکه باالدستیکردن می

معاونت هم تسري پیدا ۀ نفعان رسیدگی کنم. این منش به زیر مجموعتا از نظام اداري ظالم فعلی دوري کنم و به درد ذي

 ش پیدا کرد.کرد و این فکر خود به خود گسترمی

 ... بعد از ما  

 ISIمخالفت با 

اسالمی مطرح شد؛ ولی با وجود این، هنوز هم  ISIشروع شد و در عین حال، مباحثی مانند  ISIبعد از دوره بنده، مخالفت با 

شود. این (البته بدون توجه به ضریب تأثیر) استناد می ISIبراي سنجش و بیان میزان رشد علمی کشور، به آمار مقاالت 

                                                           
چهار » عملی بشود، یا جلوي تصمیم اشتباهی گرفته شود. ها حرف نزنم مگر اینکه منجر به تصمیمیها نروم مگر اینکه نتیجۀ عملی آن محتمل باشد، در جلسهتصمیم گرفتم به جلسه« 27

 .26، ویرایش دوم، ص 1394، رضا منصوري، سال در وزارت عتف
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کنند این سیاست را بدین معنی است که سیاستی که بتواند تأثیر نهادي بگذارد، قابل حذف نیست. کسانی که تالش می

هدف این  کنند؛ چون از ابتداکنند؛ البته متأسفانه به نحوي مبتذل آن را پررنگ میپاك کنند، برعکس، آن را پررنگ می

 نبود که صرفاً تعداد مقاالت افزایش یابد.

 ها به جاي افراد؛ سیاستی که اجرایی نشدپاداش به گروه

ها و برنامه هاي تحقیقاتی یا آزمایشگاه، در پی آن بودیم که به جاي افراد، پاداش را به گروه84در آغاز سال سوم، یعنی سال 

 28 پژوهشی خود را بهبود بدهند؛ با تغییر دولت، این تصمیم اجرایی نشد.هاي تحقیقاتی بدهیم تا بتوانند امکانات 

رسید که خود را بتوانند نشان دهند، به هاي تحقیقاتی میکرد و بودجه به گروهاگر این کار سیاست تشویقی ادامه پیدا می

ا تکمیل سیاست الزم است تا به رسیدیم که اولویت پژوهشی کشور چیست. به نظر من سه چهار دوره تغییر یاین نتیجه می

سال زمان  50هاي علمی بخواهند فعال شوند و یاد بگیرند کار کنند، ها برسیم. به طور مثال، اگر انجمنتعیین اولویت ۀمرحل

ا هآنبندي کنیم؛ ضمن اینکه رقم کمک مالی به ها اولویتالزم است؛ االن خیلی زود است بخواهیم در مجوز دادن به انجمن

هاي مختلف در هاي پژوهشی کالن کشور (مانند ساخت رصدخانه)، باید با روشی پایین و قابل اغماض است. اولویتخیل

ها گذاشت. در اولویت میانی پژوهش، دولت راهی گیري شود؛ اولویت خرد را هم باید به عهده دانشگاهسطح دولت تصمیم

بندي کرد. همچنین ها را اولویتند که بشود این دسته از پژوهشگیري ندارد؛ چرا که هنوز به نتیجه نرسیدبراي تصمیم

گذاري کشور شوند؛ پس چگونه خود هاي کالن، مانند اولویت سرمایههنوز کارشناس به اندازه کافی نداریم که وارد گفتمان

 برد.سال زمان می 20بندي را باید فراهم کرد که نیل به آن، بندي کرد! مقدمات اولویتشود اولویتها را میاین

 هاي علمیسیاستی دیگر: تشکیل انجمن  
انجمن علمی را از انجمن فیزیک که  ۀهاي علمی به وجود آیند. من تجربآید مگر اینکه انجمناجتماع علمی به وجود نمی

کند، قبل و بعد از انقالب، در ذهن سال است فعالیت می 40تأسیس شده بود و انجمن ریاضی که  1312یا  1310سال 

سال طول  50ام ، گفته142730ایران . در کتاب 29کندروع به کار کردن میشدانستم که انجمن علمی با یک مجوز داشتم. می

سال  40زمان با چاپ کتاب تأسیس شده بود به یک قوامی برسد؛ چرا که انجمن ریاضی، حدود منی که همکشد تا انجمی

ها هرچه زودتر تأسیس شوند، بدون اینکه طول کشید تا به حد قابل قبولی برسد. بنابراین این انگیزه ایجاد شد که انجمن

                                                           
ضوع دانستم که به پژوهشگر صاحب مقاله مبلغی به عنوان اضافۀ حقوق پرداخت شود. با اصل این موکرد. درست نمیحتی این سیاست جدید با فرمول جدید هم من را راضی نمی« 28

کردم و نه اجرا. درست این بود که به تحقیقات شخص کمک شود، یعنی کمک به آزمایشگاه، کمک به خرید کتاب، مخالف بودم و اگر در اختیار من بود، از ابتدا این سیاست را نه اعالم می
ژوهشگران خارجی، و خالصه حمایت از برنامۀ پژوهشی و نه شخص پژوهشگر. مجله و مواد مصرفی، کمک به مسافرت علمی، کمک به گرفتن پژوهشگر پسادکتري، کمک به دعوت از پ

هاي ایم، اما بسیار امیدوارم این اتفاق بیفتد. فشار انتقاد از تأکید بر مقالههدف من این بود که هرچه زودتر تغییر مسیر بدهیم و سیاست را به مرور تصحیح کنیم. هنوز موفق به این کار نشده
داد، اجازه نداد زودتر به تغییر ریزي منطقی را نمیگاه توان برنامههاي مجالت داخلی، و البته تالطمات موجود در تخصیص اعتبارات پژوهشی، که هیچر براي تشویق مقالهآي.اس.آي، فشا

 .55، ویرایش دوم، ص 1394، رضا منصوري، چهار سال در وزارت عتف» و تصحیح سیاست تشویق مقاالت بپردازیم.
هاي ثبت آن فعالیتی را شروع کرده بودم که مرجع ها بودم. بعد از تأسیس انجمن فیزیک در اوائل انقالب و سختیها پیش خودم به عنوان شخص حقیقی عضو کمیسیون انجمنسال« 29

هاي تا سرانجام شوراي انقالب فرهنگی مصوب کرد که انجمن هاي علمی از وزارت کشور به وزارت علوم برود. آقاي مهندس میرسلیم هم در این جهت بسیار کمک کردمجوز انجمن
هاي علمی تر شدن رشد انجمنبراي سریععلمی و فرهنگی، بسته به زمینۀ فعالیتشان از یکی از سه وزارتخانۀ علوم، علوم پزشکی، و یا ارشاد مجوز بگیرند. همین مصوبه شروعی بود 

 .48، ویرایش دوم، ص 1394 ، رضا منصوري،چهار سال در وزارت عتف» کشور.
 .278، ص 1380، تهران: طرح نو، ویرایش دوم، منصوريرضا  (عزم ملّی براي توسعه علمی و فرهنگی)، 1427ایرانِ  30
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انجمنی که ثبت شده است، تنها  300داشته باشیم. از  انتظار عجیبی، مانند حل مسائل کشور به محض تأسیس، از آنها

درصد برسد. ما تصمیم گرفتیم هر انجمنی  40یا  30اند که خیلی رقم پایینی است؛ حداقل باید به درصد آنها قوام یافته10

تا در سال  200 تا در اوایل قبول مسئولیت من، به باالتر از 50که اعالم حضور کرد، مجوز تأسیس دهیم؛ که از تعداد زیر 

تواند مرجع علمی باشد)، سیاستی ها مظهر اجتماع علمی هستند (دانشگاه یا وزارت نمیرسیدند. در راستاي اینکه انجمن 84

هایی را که با ها منتقل کنیم. انجمنها یا وزارت را به انجمنرا در پیش گرفتیم که مجالت موجود منتشرشده در دانشگاه

. 31کردیمگرفتند، تشویق میکرد تحویل میاي را که دانشگاه منتشر میکردند، یا اگر مجلهمنتشر می همکاري دانشگاه مجله

ها در فضاي علمی مثبت است. قبل از این کار فضاي علمی کشور را متحول کرد؛ هنوز هم بازخورد انتقال مجالت به انجمن

، مدیر مسئول، و ویراستار و داور از خود دانشگاه بودند و این ت تحریریهئکرد، نویسنده، هیآن، وقتی دانشگاه مجله چاپ می

 .32شدباعث عدم موفقیت مجله می

ها باید انجام دهند و کارهایی کردیم؛ لیست کارهایی که انجمنا را امتیازبندي هم میهآنها، عالوه بر کمک و تشویق انجمن

شد. چاپ مجله، ترویج علم در زمینه به آن لیست انجام می که نباید انجام دهند، تهیه کرده بودیم و این کار با توجه

اي براي ارتباط جامعه علمی با جامعه عام، از جمله کارهایی بودند که امتیاز مثبت داشت. سیاست تخصصی و کار رسانه

 ها خوشبختانه بعد از من تغییري نکرد.انجمن

 هامغفول انجمن سیاست

کنم؛ مثالً سیاست هایی که هنوز فعال نشدند، کار میها اضافه کنم، روي زمینهست انجمناگر االن بخواهم موردي را به سیا

توانند در مجلس و دولت داشته باشند و ها میشود؛ یا نقشی که انجمنمجالت تغییر نکرده است و به طور جد پیگیري نمی

ها روي آن نظر دهند؛ یعنی لس است، انجمناي در حال بررسی در مجبه آن توجه نشده است. به طور مثال وقتی الیحه

نظر بدانند و نظر (علمی و نه سیاسی) خود را منتشر کنند. گونه موارد صاحبخودشان به حدي فعال شوند که خود را در این

ها نه نشود و وزارت علوم هم، چنین کاري را از آنان نخواسته است. این نوع فعالیت انجمها انجام نمیاین کار توسط انجمن

انجمن)  20ها (یعنی درصد انجمن10ها هم رشد خواهند کرد؛ اگر تنها فقط باعث رشد علمی کشور خواهد شد، بلکه انجمن

تر خواهند شد و روي انجمن هم متکامل 20این روند را پیش بگیرند اثر محسوسی در جامعه خواهند گذاشت و خود همان 

اند. در سال ها تا به حال روي کارهاي دولت موضع گرفتهتعداد خیلی اندکی از انجمنها هم تأثیر خواهند داشت. بقیه انجمن

                                                           
تر مجلۀ پژوهشی یا ترویجی د راحتها بتواننکم سخت شود. در عوض انجمنها و مراکز پژوهشی متوقف یا دستکردیم که انتشار مجله توسط دانشگاهبایستی سیاستی اتخاذ میمی« 31

گیري پذیرفته شد. ها، و نیز باز هم به دالیل اصولی، ممکن نشد. اما سیاست سختها اعتبار داده نشود، به خاطر مقاومت سرسختانه دانشگاهمنتشر بکنند. این کوشش که به مجله دانشگاه
ها شد، اعتبار علمی پژوهشی یا ترویجی داده شود، و داوري آن به بعد از انتشار موکول شود. در صورتی که در مورد دانشگاهاز طرف دیگر قرار شد به هر انجمن که متقاضی انتشار مجله با

ه این تصمیم باز براي اي، یا به زبان مرسوم معاونت جُنگ و کشکول نباشند، البتتوانست شروع شود. همچنین قرار شد مجالت چند رشتهکم سه شماره تازه داوري میپس از انتشار دست
 .45، ویرایش دوم، ص 1394، رضا منصوري، چهار سال در وزارت عتف» ها مشکلی با این سیاست نداشتند.آمد، در حالی که انجمنها گران میدانشگاه

گرفتند و نه از یک هاي علمی اعتبار خود را از اجتماع علمی میه مجلهالمللی آن، شکی نبود. اما روال منطقی این بود کهاي علمی در اجتماع علمی، به معنی بیندر اهمیت نقش مجله« 32
کنند و در ازاي خدمات اند و براي آن کار میکنند. از یک طرف به دانشگاه یا مرکز تحقیقات وابستهدر یک ارتباط دوگانه و قرارداد دوگانه زیست می وزارت و دولت. دانشمندان و دانشگران

هاي گیرند. بخشی از این اعتبار از طریق انتشارات علمی است که اجتماع علمی، به روشاند که از آن اعتبار میکنند، و از طرف دیگر به اجتماع علمی وابستهریافت میاي خود حقوق دحرفه
کند عتباردهی دولتی به خودي خود اعتبار علمی را به سیاست وابسته میتوانند این نقش را به عهده بگیرند. اهاي دولتی نمیگاه کمیسیوندهد. هیچمرئی و نامرئی، به نشریات علمی می

 .43همان، ص » که زهر مهلکی است براي توسعۀ علمی.
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گیري دیگري نیز داشت؛ تعدادي اقتصاددان (و نه گیري کرد و یک موضعاي موضع، انجمن فیزیک روي موضوع هسته81

سال خیلی کم  30یه دادند؛ که در این فناوري هم یکی دو تا بیانهاي زیستانجمن) نیز زمانی موضع گرفتند؛ یکی از انجمن

 است.

ها خیلی هاي اثردهی انجمنها، صورت نگرفت و علت آن این بود که بازهدر زمان من، کار پژوهشی در مورد سیاست انجمن

خیلی نامه صرف کردم، اي که در زمینه تدوین آیینساله غیرممکن بود. اما به طور مثال انرژي 4 ةوسیع است و عمالً در باز

ها پل ارتباطی وزارت یا معاونت با مراکز پژوهشی بود. به طور مثال، وقتی من در اولین جلسه به نامهزیاد بود؛ چون آیین

ها بودند، شرکت کردم، اعضاي ساي دانشگاهؤنفر از ر 10عنوان معاون وزیر در کمیسیون بررسی فرصت مطالعاتی، که حدود 

ماهه فرصت کردند. گزارش سهکه به فرصت مطالعاتی رفته بودند، یک به یک بررسی میماهه افرادي را  جلسه گزارش سه

داد تا در کمیسیون مربوطه بررسی شود و در مورد کرد و دانشگاه به وزارت میمطالعاتی را هر فرد به دانشگاه ارسال می

رفتند، مشخص ر به فرصت مطالعاتی مینف 200گیري شود. اگر فرض کنیم در هر سال، حدود ادامه دوره آن شخص، تصمیم

شد؛ بنابراین این بررسی معنایی شد. از بین این تعداد شاید یک مورد هم رد نمیاست که چه انرژي صرف این قضیه می

صفحه بود، به یک صفحه، که تعریف فرصت مطالعاتی بود،  14اي را که نامهدر این جلسه تصمیم گرفتم آیین 33.نداشت

ک سال طول کشید تا کمیسیون را تعطیل کنیم که البته االن دوباره به حالت قبل برگشته است. به نظر من، تغییر دهم. ی

توانستیم ترفندهایی کار اداري و اعمال قدرت، عامل ناپایدار بودن سیاست ما در این مورد خاص شد. می و نشناختن ساز

حالت قبل برگردانند، مجبور باشند در شوراي عالی انقالب فرهنگی نامه را به اتخاذ کنیم که مثالً اگر خواستند این آیین

اي لهئهایی که ذکر شد، نیاز نبود به سطوح عالی ارجاع داده شود؛ باید در مستصویب کنند. ولی از نظر من، براي سیاست

واند به سلیقه خود، اعمال گیري را به هر سطح عالی ممکن برد تا به راحتی هر وزیر نتمانند تعیین رئیس دانشگاه، تصمیم

بندي اداري کشور پیچیده کرد که هر کس بخواهد نفوذ کند. براي پایدار کردن یک سیاست، باید آن را طوري در خوشه

هایی ها را قطع کند که کار خیلی سختی است،؛ البته این کار را تنها در سیاستآن را متوقف کند، مجبور باشد همه رشته

شود. هر که کامًال قطعی است؛ چرا که با تعریف این روند پیچیده، اصالح سیاست هم بسیار سخت می توان انجام دادمی

هایی شود، باید سیاستهایی که به سطوح عالی ارجاع داده میبر است؛ بنابراین سیاستتغییر سیاستی در وزارت علوم، زمان

 سال ادامه داشته باشند. 50باشند که قرار است 

ها ها در مجلس که ذکر شد، از دل آنگیري آنها درست تعریف شود، کارهاي مختلفی، مانند موضعنجمنوقتی نقش ا

ها به حدي برسند که صدا و سیما براي اخذ مجوز یک خبر علمی، بیرون خواهد آمد. یک مثال دیگر این است که انجمن

 مجبور باشد با انجمن مربوط تماس بگیرد.

                                                           
تنها  هبایست از هر صد مورد فرصت مطالعاتی پنج تا ده درصد به مشکل برخورد کند. پس دقت کمیسون باعث پوشش روي خطاهاي طبیعی هم شده بود؛ و نبه طور طبیعی می«33

 .41، ویرایش دوم، ص 1394، رضا منصوري، چهار سال در وزارت عتف» شد که ضرر هم داشت.کمیسیون بیهوده تشکیل می
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 هاي علوم پایه و مهندسیي علوم انسانی در مقایسه با انجمنهابه انجمن میزان توجه

هاي مهندسی و علوم پایه بود و کردیم، بسیار بیشتر از انجمنهاي علوم انسانی صرف میزمان و انرژي که براي انجمن

ه در علوم انسانی طور که تشویق مقاالت علوم انسانی متفاوت است. االن، مشکل اصلی کطلبید؛ همانظرافت کار بیشتري می

هاي دکتري نامههاي سقراط و افالطون به فارسی ترجمه نشده است و پایانداریم، متون فارسی علمی است. هنوز کتاب

یابد. بنابراین من به علوم انسانی بیش از سایر علوم اهمیت فلسفه، به ترجمه یک کتاب از فیلسوف غربی اختصاص می

اي براي شد، براي من اولویت داشت. زمانی که بودجههایی که در زمینه علوم انسانی میدادم و پیشنهادها و درخواستمی

نفر از فیلسوفان  40تا  30المعارف با همکاري ترجمه دایرةالمعارف فلسفه درخواست شد، بالفاصله تأیید کردم. این دایرة

 جوان کشور، به نتیجه رسید و یکی از بهترین کارها شد.

 هادر سیاست خصوصی همکاري با بخش 
سیاست دوره ما بود و واحدهاي پژوهشی، به خصوصی و دولتی (در دانشگاه یا دستگاه  17همکاري با بخش خصوصی یکی از 

کردیم. در واحدهاي شد، بالفاصله تأیید و کمک مالی میشدند. ایجاد واحد پژوهشی و... که درخواست میاجرایی) تقسیم می

خصوصی (حتی فرد و نه شرکت) را گسترش دادیم. اگر االن بخواهم به بخش خصوصی کمک  )، بخشR&Dپژوهشی (بخش 

کنم که تجهیز شوند و واحد پژوهشی داشته باشند. در مورد هاي بزرگ خصوصی کمک میشرکت R&Dکنم، به بخش 

که بتوانیم محصوالتشان بازار با بودجه هفته پژوهش ایجاد شد  ، فن83خروجی بخش خصوصی یا دولتی نیز، در آخر سال 

را تجاري کنیم؛ همچنین به بخش ثبت اختراع با تشویق و به صورت مالی کمک شد. عالوه بر ثبت اختراع، تبادل تکنولوژي 

 بازار بسته شد.در نمایشگاه فن 83شماري در سال گاه فعال نشد؛ البته قراردادهاي انگشتنیز در بخشنامه بود که هیچ

اي برسند که تا به حال اتفاق نیفتاده است. امیدوارم ساله دارند تا به ثبات و حالت بهینه 5 ةدور 4، نیاز به هااکثر این سیاست

 ها را شروع کند.ساله سیاست 20وزارت جدید با رایزنی و کمک بخش دولتی و خصوصی متمکن، فرآیند 

 درگیر کردن بخش خصوصی و دولتی متمکن ةنحو

از صنایع مذاکره کردم تا امکان تعریف کار مشترك با وزارت علوم را بسنجم. باید مذاکره با  گروه 4من در آن زمان با 

سال براي نتیجه  5دهد و حداقل هاي غیردولتی صنعتی و تجاري را شروع کرد؛ هرچند در یکی دو سال جواب نمیتشکل

 ا سیاست استخراج کرد.ملموس، نیاز است. ابتدا باید این مذاکرات را شروع کرد و سپس از دل آنه

هاي صنایع، نفت، نیرو و کشاورزي داشتیم و کارهایی هم انجام شد. مثالً خانهدر آن زمان، جلسات مشترکی نیز با وزارت

در مورد برنج، چند واحد پژوهشی دانشگاهی و برخی وابسته به وزارت کشاورزي در مازندران، با هم مشکل داشتند؛ ما 

سمنانی، معاون وقت وزیر صنایع، در جلسات نده بین آنها ایجاد کنیم. یا به طور مثال آقاي اشرفسعی کردیم تعامل ساز

کرد. بنابراین تعامل و تفاهم، اولین قدم است و سپس سیاست از دل آن کرد و خیلی به پیشبرد کار کمک میشرکت می

 آید.بیرون می
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ها باید فعال شوند هاي علمی و دانشگاهاید در دو جبهه کار کرد. انجمناالن، براي درگیر کردن ارگانی مانند وزارت صنایع، ب

ها نشان داد. اگر تعامل سه و در مورد وزارت، نظر دهند و از طرفی باید با خود وزارت تعامل کرد و حسن نیت را به آن

شود و به موازات آن کارهاي  ها و وزارت مربوطه شکل بگیرد و حرف مشترکی زدهها و انجمنگانه وزارت علوم، دانشگاه

رسیم. جناب آقاي کوثر (استاد مهندسی کشاورزي دانشگاه شیراز) براي مقابله با ملموسی صورت بگیرد، به موفقیت می

هاي سطحی را بدون اینکه شود آباي داشتند که چطور میساخت سد در شیراز، که کشاورزي را نابود کرده بود، ایده ةپدید

هزار هکتار  3یا  2بین برود یا بدون تخریب محیط زیست، در زیر زمین جمع کرد. ایشان، این کار را در  تبخیر شود و از

زمین انجام داد و تبدیل به زمین بسیار وسیع کشاورزي کرد. امثال این موارد که کار خاص در ایران انجام دادند، باید بیشتر 

اي داشت که من هر کاري اي ایدهه طور مثال، فردي در مورد آبیاري کوزهمورد توجه قرار گیرند و در بلندگو اعالم شوند. ب

اي که در گانه ما نبود؛ اما در مقاله17هاي ها، جز سیاستگونه حمایت از طرحتوانستم براي آن طرح انجام دادم. البته این

هاي توسعه علمی باشد. این اولویتزنی، جز مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد، نوشته بودم که کمک به جوانه

 شوند، توجه کافی شود.مهم است که به کارهاي مثبتی که در شرایط کشور انجام می

 تعامل با ستاد نانو  
با ستادها و مجامعی مانند نانو و بیوتکنولوژي نیز تعامل داشتیم. ستاد نانو، ابتدا به صورت گروه در وزارت علوم تشکیل شد 

وزیر تشکیل شد، قرار بر آن شد که به ستاد تبدیل شود و به  5اي که با حضور رییس جمهور و جلسهو سپس، پس از 

کردم. در آن ریاست جمهوري منتقل شود. از دید من بعد از آن برهه، به انحراف رفت و من در جلساتشان شرکت نمی

کنم حضور افراد ما در حال حاضر احساس میزمان، به حضور افراد بوروکراتیک در ستاد نانو، به شدت منتقد بودم؛ ا

اند، کار بزرگی انجام هایی هم داشت؛ مثالً اینکه ستاد را تا به حال سر پا نگه داشتهبوروکراتیک، عالوه بر معایب، مزیت

 گذاري و مدیریت فناوري ستاد نانو است.ریزي عمیق در نظام سیاستاند. انتقاد دیگر بنده، نبود برنامهداده
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 34تبعات ناشی از تعطیلی دینامیک سیاست است و نه خود سیاست! 24

شویم که موضوع ابعاد مختلفی است. با ورود به بحث متوجه می» مقاله محوري در آموزش عالی«بحث ما  موضوع مورد

اي فنی ههاي کارکردي بین رشتهسري تفاوتخواستیم در رابطه با این بپرسیم که یکدارد. براي شروع بحث ابتدا می

گذاري تأثیر هاي کارکردي در سیاستال این است که چقدر این تفاوتئوو انسانی و حتی علوم پایه وجود دارد و س

گذاري علمی ما خیلی نمودي ندارد. یعنی مثالً در همان ها در سیاسترسد این تفاوتطوري که به نظر میدارد؟ آن

وم انسانی یک نوع سیاست براي ارتقاي اساتید وجود دارد. حاال بحث مقاالت، هم براي علوم دقیقه و هم براي عل

 خواستم ببینم نظر شما راجع به این مسئله چیست؟می

 محوري چیست؟ ۀاصالً منظورتان از مقال 

 موضوع است که تعداد مقاالت به لحاظ کمی افزایش پیدا کند که این سیاست در محوري تأکید روي این ۀمنظور ما از مقال

 1500ن هم در این بازه زمانی به لحاظ کمی رشد شده و در رابطه با اال استارت زده 84تا  80همان سال  ةاز دورواقع 

 درصدي در تعداد مقاالت داشتیم.

، که خودم شروع کردم، به این معنا نبود 80 ۀبگذارید ابتدا من چند تا اشتباه را اصالح کنم، آن چیزي که شروع شد در ده

هاي ایران و شود دانشگاهه چگونه میکگذاري بود، براي اینت انتشار مقاله اصل است، بلکه مسئله سیاستکه در تحقیقا

علمی هزار هیئت 60یا  50پژوهشگرانی که غیردانشگاهی بودند و در امر پژوهش فعال نبودند، فعال کنیم؟ ما فرض کنید 

شود گفت پژوهشگر هستند. المللی میها در عرف بیننکه ایاشتیم هزار نفر دیگر در کشور هم د 20هزار یا  10داشتیم، شاید 

المللی برونداد علم شد (آنچه که در عرف بینداد مکتوب این پژوهشگران دیده نمیشدند. برونهزار نفر می 70مجموعاً 

ندارد. پس مسئله این نه تولید علمی). چون برونداد پژوهش باید به صورت مکتوب باشد؛ جز این پژوهش معنی  نامند ومی

هزار نفر در حد هزار نوشته بود. یعنی  70 مکتوب این دادداد مکتوب دیده شود. دقت کنید کل برونبود چه کنیم که برون

شود که یعنی صفر. زیر ده درصد عمالً رسد! یک و نیم درصد میدرصد هم نمی 2هزار به  70کالً هزار مقاله! هزار مقاله از 

 70به آن معنا بود که ما در آن زمان با این مسئله مواجه بودیم که کشور اصالً برونداد تحقیقاتی ندارد.  یعنی صفر. این

هایی صورت اصطالح پژوهششد، بهداد مکتوب! علت فقدان پژوهش نبود؛ کارهایی انجام میهزار پژوهشگر بدون برون

هست که پیشنهاد براي کار  یوقت چندین جنبه دارد، یکگرفت ولی آشنا به اهمیت نوشتن نبودیم. حاال نوشتن هم می

 ۀکنند. آن چیزي را که نتیجهم یک نوع نوشتن است. یک وقت هست نتیجه را منتشر می شود که آنتحقیقاتی نوشته می

                                                           
 ؛1395بهمن  12، روزنامه عصر ایرانگر طهمورس امیران، مصاحبه  34
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بنابراین گویند. آن چیزي که در ابتدا وجود دارد پیشنهاد پژوهشی است، شود مقاله مییک کار تحقیقاتی است و منتشر می

خیلی طبیعی بود که سیاستی بگذاریم که نتایج مطلوب شود، پس تشویق کنیم که افراد نوشتن را یاد بگیرند و اسم این 

نبود و این براي ما » مقاله محوري«نویسی و تمرین نوشتن. این اصالً به معناي یعنی تمرین مقاله». مشق علم«گذاشته شد 

قدر که گذار بود آنعلمی کشور گذاشته شد. این سیاست بسیار اثر ۀبود که در توسع سیاستی 17واضح بود. این یکی از 

هایی که در تمام سطوح با این سیاست شد، پایدار ماند، اما اصل سیاست هنوز که هنوز است، و با انواع و اقسام مخالفت

هزار مقاله در سال  25ن بیش از د. یعنی االمنحرف شد. حاال دیگر دانشگاهیان یاد گرفتند بنویسند، چون قبالً بلد نبودن

هاي ما در نوشتن فعال درصد از دانشگاه 35تا  30اند، مثالً حدود شود و پژوهشگران این مقاالت بیشتر شدهمنتشر می

درصد پژوهشگران ما که عمدتاً دانشگاهی هستند، هنوز هم در نوشتن فعال  65درصد یا بگوییم  70هستند. پس تازه هنوز 

محوري گرفتید وارد است. شک نکنید هر نیستند. این مستقل از آن ایرادي است که حاال به تعبیري که شما از پژوهش

هاي ما نامهآورد. اگر آییندهد که اصالً از علم و پژوهش سر درنمیکسی که خیال کند مقاله محوري مهم است نشان می

کنند از تعداد مقاله حرف ر وقتی از پیشرفت علم در ایران صحبت میرتبه کشوبه این سمت رفتند، اگر مسئوالن عالی

دهد که متوجه نیستند علم نشان می -بودند ISIهاي شدت مخالف مقالهها ده سال پیش بهي اینکه همهدرصورتی-زنند می

چرا مقاله محوري باب یعنی چه، پژوهش یعنی چه. بنابراین، اینکه پژوهش چیست و علم چیست یک مسئله است، و اینکه 

 شده است یک داستان دیگر است. باید این دو را از هم تفکیک کنید.

 علمی وجود دارد. ولی به نظر  ۀپارامتر دیگر براي توسع 16هاي شما هم بوده که یک بحثی هست و در مصاحبه

شده بحث مقاالت  جه واقعتو برانگیز شده و تا این حد مورد شما چه علتی وجود دارد که تنها موردي که حساسیت

گویند که رشد علمی ما سرعتش کم شده، بعد اساس شود. مثالً میپارامترها اصالً توجهی نمی ۀاست و به بقی

گویند شتاب افزایش مقاالت نسبت به کنند میشود تنها استنادي که میاستدالل براي این ادعا هم که خوانده می

 تنها مالك رشد علمی انتشار مقاله است.تر شده است. یعنی انگار گذشته کم

زنند که از علم و پژوهش اطالعی ندارند یعنی نه مدیریت پژوهش این یک سو تفاهم بزرگ است! کسانی این حرف را می

کنند. ببینید دانند مدیریت پژوهش یعنی چه! خوب خودشان باید توضیح دهند که چرا این کار را میمیشناسند و نه را می

باب شده است انتقاد کردند.  ISIکه دولت عوض شد، همه شروع کردند از این داستان مقاله و اینکه مقاله  84ان سال از هم

یک ترکیب غلط فارسی است که ما براي  ISI ۀکند. مقالیک پایگاه اطالعاتی است که ثبت می ISI؟ چیست ISI ۀگفتند مقال

المللی عاتی است. ولی در هر صورت آنچه اصل قضیه است، مقاالت بینراحتی ساختیم ولی منظور ثبت در یک پایگاه اطال

است، مقاالتی که دیگران بتوانند بخوانند و بفهمند که پژوهشگر ما چه کرده است و داوري بکنند و ما وارد یک گفتمان علم 

چرا تمام کسانی که مخالفت ال اصلی این است که ئوشد و سجهانی بشویم. منظور ما این بود! حاال آن زمان مخالفت می

گویند. این آقایان کنند فقط تعداد مقاالت را میاند؟ هر وقت از رشد علمی کشور صحبت مین مدافع طرح شدهکردند اال

آقاي روحانی.  ةن در دورنژاد و چه االاحمديآقاي  ةکه آن زمان همه مخالف بودند. چطور حاال همه موافق شدند؟ چه دور

علمی  ۀن هر وقت از توسعاین است و شما باید این را بپرسید. چرا کسانی که مخالف این سیاست بودند، اال ال اصلیئولذا س
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کنند؟ از مقامات عالی کشور بگیرید تا هاي به اصطالح آي اس آي صحبت میکنند فقط و فقط از تعداد مقالهصحبت می

وقت ایم؟ این اشکال بسیار اساسی است. هیچاندیش شدهاین حد بسیطها. ما را چه شده که تا وزیر علوم و باقی افراد و رسانه

داد پژوهش است. ولی اصل قضیه چیز خود من یا دیگران در جایی نگفتیم که محور پژوهش، مقاالت است. مقاله برون

 که در آن سیاستکند. یا پارامترهاي دیگري کنیم؟ راجع به این کسی فکر نمیدیگري است، براي چه ما اصالً پژوهش می

ال دومی که شما اشاره کردید. ولی پیش بردن آن پارامترها به لحاظ مدنی کار سختی بود. به ئوا چه شدند؟ سهداشتیم آن

شود راحت انجامش داد. ولی مثالً شود تقلب هم کرد و میکشوري ما سخت بود. اما مقاالت نه، در این یکی می ةلحاظ ادار

هاي دیگري هم بود که پیشرفت کرد. مثالً فرض کنید که ما اي بود. ولی قسمتثبت اختراع کار بسیار سخت و پر هزینه

کند. ولی کنترل روي این رشد کرد و کار خودش را دارد میهاي علمی که آن نهادهاي علمی را رشد دهیم مثل انجمن

طوري که کنترل روي مقاالت کاهش پیدا کرد، نظارت کاهش پیدا کرد. هاي علمی کاهش پیدا کرد. همانماجراي انجمن

ما  مداران ما خیلی دوست دارند که نشان بدهند کهمحوري باعث این انحرافات شده و آن چیزي که سیاستیعنی سیاست

جور سو استفاده از مدنیت واقع یک مداران خیلی خوبی هستیم و کاري کردیم که علم ایران رشد پیدا کند. یعنی درسیاست

ي پدیده«کس راجع به ها نزدند. هیچوقت از این حرفها بودند که هیچدر امر سیاست. وگرنه کسانی که بانی این طرح

ن ببینید زند. االحرفی نمی -اخالقی علمی و چیزهایی از این دسترقت علمی و بیانتحال لفظ عامی است براي س -» انتحال

بینیم این پدیده دارد رشد پیدا که میصورتی هاي دیگر هم ساکت هستند دروبیش ساکت است، بخشوزارت علوم ما کم

ري خوشحال هم هستند چون شود و از طرف دیگکند و به انحراف خیلی شدیدي کشیده شده است. هیچ حرفی زده نمیمی

توجهی از آن شود که در درصد قابلها بیشتر میشود آمار و تعداد مقاالت باالتر برود. مثالً تعداد مقالههمین امر باعث می

 زند. و واي به روزي که جهان روي این تقلب هاي ما حساس بشود!کس هم راجع به آن حرفی نمیتقلب وجود دارد و هیچ

دیگري که بگویم پارامترهایی است که اصالً رها  ۀهاي سیاسی است که ما داشتیم. بنابراین خیلی مشخص نکتها انحرافاین

پارامترها.  ۀها و نه در مورد بقیهیچ سیاستی اعمال نکرده است؛ نه در مورد مقاله 84اند. وزارت علوم از بعد از سال شده

اند که باید گرفته است. دانشگاهیان متخصص هم فهمیده "الو"ر جوخود چون یک سیاست مهمی بود یکاین یکی خودبه

کنند. درصد دارند کار می 85درصد تقلب داریم ولی باالخره  15بنویسند. حاال درست است که ما در مقاالت علمی حدوداً 

مانده هزار مقاله جدي باقی 25هزار مقاله، هنوز  4شود هزار مقاله را ما کنار بگذاریم مثالً حداکثر می 30درصد از  15یعنی 

که داشتیم کجا؟ درصورتی 81اي که در سال هزار مقاله کجا، و هزار مقاله 25شود. همین فروش نمی و که دیگر تقلب و خرید

دهد که یک اتفاق مثبتی در کشور افتاده است. درصد افزایش پیدا کرده است. و این خوب نشان می 20تعداد محققان هم 

شود میلیون تومان بود. به نرخ امروز اگر بگیریم می 700این سیاست ساده که کل رقمی که براي آن هزینه شد  یک پارامتر

کرد کس فکر نمیمیلیارد تومان به نرخ امروز انجام شد. هیچ 7میلیارد تومان. تمام این سیاست با این اثرگذاري که دارد با  7

ایجاد کرد چرا دولت نهم و دهم چنین کاري نکرد؟ مشاورین در جاي دیگر شود با این پول کم چنین تحولی که اگر می

 کند؟هاي دیگر نمیچنین کاري نکردند؟ چرا همین دولت فعلی چنین کاري در زمینه

 ن با تغییر دولت کل اشاره کردید به بحث سیاست در دانشگاه، یک بحثی که وجود دارد این است که اال

رگون شود. شما به نهادها هم اشاره کردید مثالً انجمن علمی فیزیک که فکر کنم ها ممکن است دگگذاريسیاست
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اي براي مقاله شد، به صورت نامهگذاري، تأکیدي که به صورت آیینسال هم قدمت دارد، چرا در آن سیاست 70

ا در نیامد. چون هگذاري به جاي دخالت دولتاي براي افزایش نهادها و دخالت این نهادها در سیاستنامهآیین

 رفت.اي که شما بودید انتظار میاي نیست که انتظار چنین امري باشد ولی از آن دورهگونهن که فضا بهاال

دانید که این کار نشده است؟ چون ممکن است ال شما یک فرض مستتر است که این کار نشده است! از کجا میئودرون س

توانید بگویید که چرا نشد چون این کار شده و در بستگی به مورد دارد. پس نمی اید. اثرگذاريشما اثرگذاري آن را ندیده

هاي علمی سه برابر تعداد انجمن 84تا  80بینید که در سال ها را ببینید مثالً ناگهان میهمان زمان هم شده. آمار انجمن

الزم دارند. انجمنی که امسال تأسیس شود تا سال کار  50که به بازدهی برسند هاي علمی براي اینشده است. منتها انجمن

سال انجمن فیزیک را ما داریم ولی انجمن فیزیک عمدتاً بعد از  70کشد. سال طول می 50داري را یاد بگیرد حداقل انجمن

د. هزار عضو دار 8ن نفر بود. اال 50انقالب فعال شده است. حداکثر تعداد اعضاي انجمن فیزیک بعد از انقالب کمتر از 

داري را ما در ه انجمنکساله براي این 50 ةداري یعنی چه، بنابراین یک بازگیرد انجمنکم یاد میانجمن فیزیک دارد کم

ها باید صبر کنیم تا این 1430-1420شروع شدند تا سال  80هایی که سال ایران یاد بگیریم باید بگذاریم. پس این انجمن

که پژوهشگرها داشتند کار دیگر این ۀشود یاد گرفت. نکتتر میشتن است، نوشتن را سریعیاد بگیرند. این غیر از داستان نو

کردند و در آزمایشگاه بودند، نوشتن را که یاد گرفتند، دیدند چقدر روي پژوهششان کردند، بودجه هم بود و تحقیقات میمی

 50یکی  رگذاري مقاله در این سیاست یک سال است، آنتأثیر دارد. پس دو تا پدیده است با دو تا فرآیند بسیار متفاوت، اث

 نظر گرفت. سال است، این مسئله را باید در

 هاي علمی منحل شد حاال خیلی از این نهادها هم، حاال انجمن علمی فیزیک همچنان هست ولی مثالً شوراي پژوهش

 دیگر. درست است؟

یش از انقالب شروع شده بود. بگویم شوراي اول، شوراي هاي علمی کشور که پن یک چیز دیگر است، شوراي پژوهشآ

هاي علمی سوم شروع شد که شوراي پژوهش 69بود، و  بعد هم سال  68تا  61هاي علمی دوم داشتیم که سال پژوهش

 هم تعطیل شد. 80سال 

 خب چرا تعطیل شد؟ 

است و داستانش را باید بگویم. تعطیل  خواهید راجع به آن حرف بزنیم خیلی طوالنیداستانش خیلی مفصل است، اگر می

شد دیگر! به لحاظ قانونی تعطیل شد. و به جاي آن شوراي علوم و تحقیقات و فناوري تأسیس شد که آن هم خودش 

هاي علمی کشور که سال ن هم جلساتی دارند ولی این شوراي جدید هنوز به آن بلوغ شوراي پژوهشداستانی دارد که اال

 ها مشکالت اجتماعی است.ده است. بعض وقتتعطیل شد نرسی 80
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 هاي کم هم انجام شد، گذاري که فرمودید با هزینهشود این است که در آن سیاستیک بحثی که مطرح می

 سیاستی که گذاشته شد خیلی آمرانه بود.

 کدام سیاست؟

 پژوهش به خروجی  ةزچیزي که من متوجه شدم دو تا محور داشته: یکی به آن اساتیدي که در حوواقع آن در

دیگر هم این بود که تعداد مشخصی از مقاله شرط الزم شد براي ارتقاي  ةدادند. حوزرسیدند گرانت میمقاله می

اساتید. خوب این بک طور سیاست آمرانه است که مثالً شما اگر تعداد مشخصی مقاله نداشته باشید ارتقا پیدا 

 کنید.نمی

 یعنی چی؟

 کند.ي پیدا مییعنی یکم حالت دستور 

 خب سیاست اصالً همین است دیگر. سیاست یعنی چه پس؟ سیاست غیرآمرانه ما داریم؟ منظورتان چیست؟

 8تا یا  7گویند که شما منظورم این است که یک مکانیزم درونی از خود دانشگاه نیست، مثالً از وزارت علوم می 

که تعداد مقاله اگر زیاد شود لزوماً به معناي تأثیرگذاري  تا مقاله باید داشته باشید. ولی شاید بحث سر این است

تا  8تا یا  7اي باشد که همان یک مقاله تأثیر بسیار بیشتري بگذارد تا مثالً آن نیست مثالً ممکن است یک مقاله

و  شودشناسی علم بحث میگویم در این حوزه در کارهاي جامعهاي که شما باید داشته باشید. یعنی میمقاله

شان را هاي ذهنیهاي بلندمدتشان و دغدغهتواند باعث آن شود که استادها آن پژوهشگویند این سیاست میمی

 دهند.تري انجام میدستیسري کارهاي ریزتر و دمکنار بگذارند و براي اینکه مراحل ارتقایشان پیش برود یک

مریکا اته باشد، اجتماع علمی وجود داشته باشد. مثالً در این حرف جایی و در یک کشوري معنا دارد که پژوهش وجود داش

دانیم براي چه باید پژوهش بکنیم یا در آلمان، ولی در ایرانی که هنوز اجتماع علمی نداریم، و پژوهش تعریف نشده و نمی

عناي مدرنش در آن کنید که هنوز دانشگاه به ماي دارد؟ ببینید شما دارید از یک کشوري صحبت میها چه معنیحرف این

کند. کاري کنید که اصالً معلوم نیست چه کسی و براي چه کاري دارد پژوهش میوجود ندارد، از یک کشوري صحبت می

شود. آنجا و در کشورهاي کنیم کپی کارهایی است که در جاي دیگري از دنیا تعریف شده است و انجام میکه ما داریم می

کند. پول شود، اینجا نه اینطور نیست. فردي است و هر کسی هرکاري دوست دارد میم میریزي انجاصنعتی با یک برنامه

شناس ایران راجع به این قضیه تحقیق کنید. کدام جامعهآید. شما دارید راجع به این جامعه صحبت میجایی میهم از یک

کنند. شود. آنجا که از این کارها نمیها براي کشورهاي صنعتی زده میها به کار ببرد؟ این حرفکرده که بخواهد از این گزاره

کنیم که در یک کشوري صحبت می ةریزي کند. ما درباربیاید برایش برنامه مریکا اصًال وزارت علوم ندارد کهاببینید 

ها هم اصالً کم نبود. شدند و تعداد اینکیهان و اطالعات استاد می ۀهایش قبل از این سیاست با دو مقاله در روزنامدانشگاه

تند و فرض کنید اگر وزارت علوم هاي آن زیر نظر وزارت علوم هسکنیم که تمام دانشگاهاز کشوري داریم صحبت می
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ها استاد و دانشیار نشود، باید در روزنامه نوشت یا دو تا مقالهخواست کار مثبتی انجام دهد که کسی با دو تا دستمی

ها خودشان فعال باشد، حسابی بنویسید دیگر. آن حرف شما جایی مصداق دارد که دانشگاه و درست ۀگفتی دو تا مقالمی

اي در ایران خواست این کار را بکند خوب است. ها خودشان تصمیم بگیرند. اگر یک دانشگاهی و یا یک دانشکدهدانشگاه

گونه سیاست وزارت علوم را قبول نکردیم فیزیک دانشگاه صنعتی شریف که من خودم هم آنجا هستم، هیچ ةمثالً در دانشکد

که چگونه کسی ارتقا پیدا کنیم. اینکند، از روي همان هم کار میمیتصمیم گرفتیم چگونه کسی ارتقا پیدا  ساًأو خودمان ر

کند ربطی به تعداد مقاالت ندارد. معلوم است که ربطی ندارد! ولی باید دانشگاه به بلوغی نسبی برسد تا این کار را بکند. می

شناس وقتی این ست به کار نبرید، جامعههایی که مصداقشان در ایران نیکجا در ایران ما چنین چیزي داریم؟ بنابراین گزاره

 اي؟ به این مسائل دقت کنید.زند و با چه زمینهزند باید دید راجع به کدام جامعه این حرف را میحرف را می

 سري تبعات هایتان هم اشاره کردید، این طرح یکن که حدود ده سال هم از این طرح گذشته، در صحبتحاال اال

واقع  هاي فنی سو استفاده از دانشجو است که درهاي دیگرش در دانشگاهیش تقلب یا نمونهداشته است: همان افزا

اي انجام شود بعد اسم استاد هم در آن زده شود که امکان دفاع پیدا کنید این است که یک مقالهچون شرط این

اي مدیریت این تبعات کرد؟ شود برکارهایی میشود. چهچنینی دیگر که دارد انجام میو یک سري اتفاقات این

 کنید.اصل موضوع را که شما دفاع می

ن تا اال 84شروع کردیم و قرار بود ادامه پیدا کند که تعطیل شد. از سال  82خیلی ساده است. راه همان است که ما سال 

دهد، آن موقع ل میتر براي مقاالت پومک نهیچ تغییر و تصحیحی روي این سیاست داده نشده است. وزارت علوم دیگر اال

کنند که کامًال کور به کسی که مقاله ن در ستاد نانو دارند این کار را میما پول دادیم، این ادامه پیدا کرد و تعطیل شد. اال

کنند که ایران در تعداد مقاالت هشتم شد و سال بعد هفتم شد و حاال هم مثالً ششم دهند بعد هم اعالم میدارد پول می

کس دقت نکرده در همان دو سالی که ما پول کنید؟ هیچپرسد براي چه دارید این کارها را میکس نمیچشده است. هی

هزار تومان تا  50دادیم. سال دوم این مقدار را بین  -هزار تومان 100 -مقاالت یک مقدار ثابتی  ۀدادیم، سال اول به هم

اي دیگر بود، سیاست این شد که به هیچ مقاله 84سوم که سال  میلیون تومان بسته به کیفیت مقاله متغیر کردیم. سال یک

تحقیقاتی پول بدهیم. که بعد دولت جدید آمد و این کار را تعطیل کرد و باز شروع کرد  ۀپول ندهیم و به جاي آن به برنام

 84اصالً سال  به پول دادن. سیاستِ خوب سیاستی است که منعطف باشد و با دینامیک تحوالت خودش را تطبیق بدهد.

تحقیقاتی افراد، مثالً به آزمایشگاه یا به یک گروه براي انجام یک  ۀقرار نبود دیگر به مقاله پول داده شود، بلکه فقط به برنام

کرد، دیگر این اتفاقات اگر این تحول در سیاست ادامه پیدا می ،ا از بین رفتهاین ۀکار پژوهشی، نه به یک شخص. هم

آید؟ شود؟ براي چی به دانشجو فشار میکند براي چی این همه دزدي میکس هم فکر نمیات افتاده هیچافتاد. اتفاقنمی

اگرچه بد هم نیست که دانشجو این همه مقاله داشته باشد. معلوم است که دانشجو باید مقاله داشته باشد. منتها خیلی 

ود. این ربطی به آن سیاست ندارد، ربط دارد به تعطیلی ها باید فکر شآن ۀجزئیاتی در این موضوع وجود دارد که روي هم

کنم. اما سیاست خوب باید با استفاده از دینامیک آن سیاست. سیاست ما خیلی هم خوب بود و هنوز هم من از آن دفاع می
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سیاست کرد. این بازخوردها و تأثیرش روي این بازخوردش  دینامیک داشته باشد. باید بازخوردش خودش را تصحیح می

 شود. این واضح است.تعطیل شده است. بنابراین معلوم است که منحرف می

 شود بر آن نظارت واقع چطوري می کنید، بحث بر سر همین تبعات است که درشما از کلیت سیاست دفاع می

این  دانممحور شویم، نمی ه کالً در آموزش عالی خیلی پژوهشککرد. حاال یک بحث نظارت است بحث دیگر این

ها احساس ن کالً در دانشگاهمحور شدند، اال را اصالً چقدر قبول دارید که جدا از اینکه در ایران اساتید مقاله

شود. چراکه این شوند، یعنی به بعد آموزش توجه چندانی نمیشود دانشجوهاي کارشناسی دارند فراموش میمی

 دارد.بحث مقاالت بیشتر در تحصیالت تکمیلی و دکترا مفهوم 

شود به حساب سیاست نگذارید. به همین دلیل ها مین در دانشگاهجوري نیست. ببینید اشتباه رفتاري راکه االنه اصالً این

شود و اصطالح حکومتی میگویم سیاستی که خودش را منعطف نداند و تغییر نکند اصالً سیاست نیست. آن یک امر بهمی

یک چیزي است. تحقق یک امر مدنی هم متغیر است پس سیاست باید متغیر دیگر سیاست نیست. سیاست براي تحقق 

کنند، در آن دانشجوي کار پژوهشی است، کار پژوهشی هم کار یک گروهی است که دارند یک کاري می ۀباشد. مقاله، نتیج

کنند ند کار میآموز هم باشد. یک تیم و یک مجموعه هستند که دارکارشناسی هست، ارشد هست، حتی ممکن است دانش

تواند باشد و یک روالی است شود. حاال نتیجه به اسم هر کسی میشود و مقاله میداد آن، منتشر میآن، برون ۀبا هم و نتیج

گیریم. یعنی چه که دانشجوي ارشد باید مقاله بنویسد؟ دانشجو اصالً نباید کم داریم یاد میکه در دنیا باب است و ما هم کم

کنیم و فقط مقاله کند. حاال ما کار تحقیقاتی نمیبلکه یک تیم باید کار تحقیقاتی کند، کار تحقیقاتی را منتشر می مقاله بنویسد

شود. رود. کارشان انجام میشود میخرد و تمام میدهد و میخواهد و پول میخواهیم. بنابراین دانشجو یک سري مقاله میمی

کند و ست مینویسد. کپی پیها مقاله میرود براي شرکتیا دانشجوي دکتري هم می طرف متأسفانه خود استاد هم و از آن

ایم. این چه ربطی به سیاست دارد؟ من همان اول گفتم منظور شیطانی ایجاد کرده ۀدهد. یک چرخا میهگیرد و به آنپول می

تا، صدتا و یا هزارتا پروژه  کار تحقیقاتی است. کار تحقیقاتی یک برنامه است که تبدیل به ده ۀاز مقاله برونداد مکتوب نتیج

معنی است. اینها مقاطع آموزشی است در ممکن است بشود. در این میان تفکیک دانشجوي دکتري و پسادکتري و فالن بی

 کنیم.ها را نمیامر تحقیق این تفکیک

 هاي تحقیقاتی وجود دارد؟ چرا ن این برنامهتوان گفت االقاتی که فرمودید، چقدر میتحقی ۀدر رابطه با بحث برنام

 دهی کرد؟شود جهتشود؟ چگونه میدهی نمیها جهتپژوهش

این همان موضوع سیاست است. وقتی اتفاقی در کشور نیفتاده باید به این موضوع فکر کنند. یک وقت هست از درون 

تواند برنامه برد. خود دانشگاه که میها فعالیت خودش را به این سمت میعلمی در دانشگاه ها، مدیریت هیئتدانشگاه

هاي ما این کار را تواند. خوب دانشگاهتواند برنامه بگذارد ولی براي خودش میبگذارد. یک دانشگاه براي کل کشور نمی

ها بگوید این کار را بکنید. پس یک عده باید در ینمتولی است از طرف مردم که به اکنند. بعد وزارت علوم قاعدتاً نمی

جوري توانیم که همینهاي پژوهشی تنظیم بشود. یک کشور باید برنامه داشته باشد، نمیوزارت علوم فکر بکنند، آنجا سیاست
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جاي دیگر  کنیم پس تقصیر وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان و یاور هل بخوریم. خوب این کار را نمیآن و وراین

 ن همچنین اتفاقی نمی افتد.است که باید در سطح ملی سیاست گذاري بکند. ولی اال

 شود کمی توضیح دهید ، این را می»اجتماع علمی«کنید تحت عنوان شما در آثارتان از یک اصطالحی استفاده می

 که منظورتان چیست؟

» علم«اجتماعی است. این غیرازآن چیزي است که ما در گذشته خودمان  ةپیچید ةعلم به معناي مدرن آن یک پدید

اش استفاده سینا در دربار سامانیان از کتابخانهبویه ابوریحان بیرونی چنان کرد یا مثالً ابنایم. مثالً بگوییم در دوران آلگفته

خصوص بعد از اواسط گالیله و نیوتون و به گردد به بعد از دورانمیعلم مدرن برة کرد. آن یک چیز دیگر است. پدیدمی

شوند، کارهایی افتد که یک عده دور هم جمع میگونه اتفاق میسال پیش. این پدیده این 150میالدي، یعنی مثالً  19قرن 

ها را دهند که شما این کارکنند که حاال اسمش علم است، براي انجام این کار جامعه یعنی کشور و ملت به اینها پول میمی

هاي درون گروهی کنند و روشخورد. آن گروه را که کارهاي خاصی میوقت به درد جامعه می این کار آن ۀبکنید. نتیج

دهند کسی در کارشان مداخله کند. یعنی روش کار را خودشان ها اجازه نمیگویند. آنمی خودشان را دارند اجتماع علمی

آورند. فقط پول و مسئله از بیرون اش را هم خودشان درمیکنند، نتیجهتخاب میکنند، افرادش را هم خودشان انابداع می

شده که  سال در دنیا دیده 150کنند؛ در این تواند بیاید! بقیه که بیرون هستند از نتایج کار استفاده میاجتماع علمی می

هوشمند و بسیاري تولیدات دیگر و نیز شناخت آید؛ لیزر، دارو و تلفن چقدر این کار موفق است. چه اطالعاتی از آن درمی

کنیم از این ن داریم استفاده میچیزهایی که ما اال ۀهمین روش است و روال در اجتماع علمی است! همۀ ما از عالم نتیج

است. اینها روال کار، منطق کار را خودشان  scientific communityدرآمده است. این گروه اسمش اجتماع علمی یا 

کنند. این را فلسفه ي علمی است یا کدام گزاره درست یا غلط است خودشان تعیین میکه کدام گزارهکنند. اینف میتعری

گفتمان «گویند زنند. یعنی ارتباط دارند، به این ارتباط میها با هم حرف میکند، اینکند، منطق تعیین نمیمیعلم تعیین ن

گویند اجتماع علمی که ما در ایران هنوز نداریم. ما استاد داریم، دانشگاه ا را میها و عرف آن ها راین آدم ۀمجموع». علم

اي از آن دربیاید. ما نشینیم با هم حرف بزنیم، یک کاري کنیم که یک نتیجهداریم ولی اجتماع علمی نداریم. یعنی ما نمی

دهیم یم انجام میدهند. اگر هم کار علمی خوبی داریکنیم که در جاهاي دیگر دنیا دارند انجام مداریم تقلید کارهایی را می

ترتیب ما در ایران اجتماع علمی نداریم و هر  این شود کار ما خوب هست یا خوب نیست. بهها معلوم میبا اتصال به آن

بگوییم علم توانیم خواهد بگذارد در جهت تحقق این اجتماع علمی باید باشد چون وقتی ما میسیاستی که وزارت علوم می

اي است که بگوییم رشد علمی داریم، در صورتی که داریم که اجتماع علمی داشته باشیم. این حرف اشتباه و گمراه کننده

 ایم.جهت تحقق اجتماع علمی پیشرفت کرده صرفاً تعداد مقاالتمان زیاد شده است. رشد وقتی است که بگوییم چقدر در

 یم؟یعنی به نظر شما پیشرفتی هم نداشت 

اد جالبته که داشتیم! اما به ظرافت بحث توجه کنید. پیشرفت علم براي کشوري مانند ما باید بر مبناي کوشش در جهت ای

پیشرفت علم را داشتند  ۀکوشش کسانی که دغدغ  70و   60 ۀده اجتماع علمی و گفتمان علم باشد. در ابتداي انقالب، در

هایی ساختبینیم. زیریا حتی اکنون می 80 ۀآن را هم در ده ۀبی هم یار بودند! نتیجدر این جهت بود و نهادهاي دولتی و انقال
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هایی ود آمد در دولت نهم و دهم به طور سیستماتیک سعی شد نابود بشود! یعنی گروهجعلمی کشور به وۀ که براي توسع

ري بکنند؛ کاري در جهت تحقق اجتماع خاطر جو انقالبی حاکم شروع کردند براي علم کشور یک کادر ابتداي انقالب به

علمی و گفتمان علم! در دولت نهم و دهم اما با تخریب سیستماتیک براي جلوگیري از تحقق اجتماع علمی اتفاق افتاد. بله 

سال گذشته در عمل پسرفت داشتیم  دهنظام مند دولتی در جهت تخریب اجتماع علمی اتفاق افتاد! از این جهت در ۀ مداخل

رکت تخریبی را جبران کند. شک نباید کرد که اثرات این تخریب. جلوگیري حت جدید هم هنوز نتوانسته است این و دول

هاي علمی از ایران، کنند اگر تعداد مقالهاي فراموش میتوان جبران کرد! عدهدیگر نمیۀ علمی ایران را تا چند دهۀ از توسع

تخریب را  جۀهفتاد و هشتاد بوده است. و نتیۀ هاي بسیاري در دهمجاهدت جۀداد علمی ما رشد کرده است نتییعنی برون

هاي دیگر هم شاهد خواهیم بود. علم و پژوهش مانند درخت گردو است که نه یک سال بلکه هفت سال پس از تا دهه

 کند به محصول دادن!کاشت شروع می

 اساتید » مهاجرت روحی«جور ین یکگویند افهرست آي اس آي و مقاالت هست که می ةبحث دیگري دربار

ن مجالت معدودي هم کنند. البته االجاهاي دیگر کار می ةشدهاي از پیش تعیینماست. چون باید در یک طرح

 کنند.طورکلی اگر بخواهیم بگوییم انگار که دارند براي یک جاي دیگر کار می خودمان داریم ولی به

نویسند و این را در اختیار جهان نژاد سخنرانی کرد که دانشگاهیان مقاله میمديیک زمانی وزیر صنایع در دوران آقاي اح

جا دانم. بعد من یککه تعبیر این مهاجرت روحی چیست نمیگذارند. ما نباید این کار را بکنیم و مقاله بنویسیم. حاال اینمی

درصد کل مقاالت دنیا  یکن کل تولید مقاله ما االها دیگر نزنید. خجالت دارد این حرف! نوشتم تو را به خدا از این حرف

 یکایم که استفاده کنیم این به آن معنا است که عرضهدرصد مقاالت علمی دنیا در اختیار ماست. اگر ما بی 99است. یعنی 

هنوز که هنوز کنید؟ ها را باور میآقایان! چرا شما این حرف کننددرصد خودمان را هم در اختیار دنیا ندهیم؟ شوخی می

درصد کل مقاالت علمی در جاهاي دیگر  98است این همه مقاالت علمی نزدیک دو درصد کل دنیا نرسیده است. یعنی 

ها که اصالً رقمی به دو درصد این کار داریمدنیا است. خوب بروید از اینها استفاده کنید. آنها که در اختیار ما است. ما چه

ها شوخی است یک عده هم تقلب است و کیفیتش هم بسیار ضعیف است. این حرف نیست. صفر است. در این مقدار

پرکنی بزنند و براي خودشان استدالل کنند. چه منطقی پشت این حرف است؟  خواهند یک پزي بدهند، یک حرف دهنمی

، خوب برو آن را بخوان درصد در اختیار ما است 98توانید بکنید؟ کار میها یعنی چه؟ با دو درصد شما چهمهاجرت ذهن

 کنی؟کار را نمییاد بگیر چرا این

 اجتماعی است براي پاسخ به نیازهاي جامعه.  ةآخر یک بحثی هست که طبق تعریف خودتان از علم، علم یک پدید

فنی مثالً چقدر این مقاالتی که دارند  ةما است؟ یعنی در حوز ۀخوب چقدر این مقاالت اصالً پاسخ نیازهاي جامع

 خورند؟خودمان می ۀشوند در مرز علم است به درد جامعلید میتو

الی را پاسخ بدهم؟ ئودیگري از قضیه است. چه زمانی جامعه از منِ دانشگاهی خواسته من س ۀخیلی کم. ولی این یک جنب

لت تا به حال از کنم؛ جامعه و دواند از من؟ خوب وقتی نخواستند من هم یک سري کارها براي خودم میمگر اصالً خواسته

شود مقاالت به درد اي است که گفته میال نکرده که بخواهد پاسخی بشنود! این حرف بسیار ساده لوحانهئودانشگاه اصالً س
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ها پس زدند. اگر جامعه آن خورند. مگر جامعه چیزي از ما خواسته است؟ اگر دانشگاه هم به سمت صنعت رفتهجامعه نمی

وزارت ارشاد را حل کند، پس زدند  ۀامنیت را حل کند، مسئل ۀاري جامعه را حل کند، مثالً مسئلافزخواسته که مسائل نرم

کار کند؟ کار کند؟ پژوهشگاه چهالی نیست دانشگاه چهئوگفتند شما نه! بگذارید ما خودمان کارمان را انجام دهیم. وقتی س

ي کشور را، خوب یا بد، غیر دانشگاهیان با موفقیت پیش اهسته ۀباالخره باید یک برنامه وجود داشته باشد. مگر برنام

ن ها را جواب دهید، بابت آن پول بگذارد. االال دارم بیایید اینئونبردند؟ چرا از آن عبرت نمی گیریم؟ دولت بگوید من س

اشته است. دریغ میلیارد تومان براي مشکل دریاچه ارومیه پول گذ 2000گوییم مثالً دولت اعتدال است دولت فعلی که می

درصد این پول را براي کار تحقیقاتی و فکري بگذارد! این که نشد برنامه!  این کار چقدر خردگرایانه است؟  یکاز اینکه 

خواهم بگویم که دانشگاهیان بسیار کارها در جهت حل مشکل جامعه انجام داده اند. جامعه صرفاً از دانشگاه تازه من می

ها. تمام شد! چیز دیگري از ما نخواستند. هر وقت هم نآیایند درس بخوانند و مدرك بدهد به هاي ما بخواسته که بچه

ها و دیدند مشکلی بوده باالخره ببینید بخش اجرایی کشور و مردم وقتی که ناچار شدند، یعنی وقتی که رفتند سراغ خارجی

اند. صنایع دفاع ما با کمک ل را برایشان حل کردها مشکنهتازه آمدند سراغ دانشگاهیان و آ هیچ کاري نکردند برایشان،

ها درست شد؟ به کمک روسیه درست شد؟ مگر همین دانشگاهیان نبودند؟ یک کسانی که در دانشگاه درس مریکاییا

ها خوانده بودند رفتند آنجا در بخش دفاعی کشور کار کردند. رشد غیر از این است؟ تونل کندوان که خراب شده بود ژاپنی

ها نیامدند آخر هم مجبور شدند بیایند دانشگاه که آخر هم ژاپنییشه را بروید نگاه کنید، اینب مدند درست کنند؟ سد سیاهآ

ها زیاد داریم. هر جا که جامعه رفت به سمت دانشگاه جواب صنعتی شریف برود برایشان درست کند. خوب از این مثال

 والً رفتن سراغ خارجی بهتر است!آیند، چرا؟ چون معمگرفت. اما معموالً نمی

 رود.هاي دولت است که به این سمت میگذاريکند این سیاستاینجا جامعه به آن معنا کاري نمی 

شود جامعه به معناي عامش در مقایسه با اجتماع علمی شود. میمردم، دولت می ةتوانند بروند. نماینددانم مردم که نمیمی

 مثالً سراغ بقال برود.تواند چون دانشگاه که نمی

 .نه منظور من بخش خصوصی بود که رسماً خودش را نشان نداده است 

  .بخش خصوصی هم اتفاقاً

رود؟ رود دنبال دانشگاه، دانشگاه چرا به دنبال بخش خصوصی نمیآید که اگر بخش خصوصی نمیلذا این مسئله پیش می

گویند ما کار خودمان را بهتر از شما بلد دهند، میوصی؟ گوش نمیپروپوزال به بخش خص ۀدانشگاه چطوري برود؟ با ارائ

ي اپتیک دانشگاهیان درباره 67شود. از سال خواهند. چون باالخره حداقل درآمدشان زیاد میهستیم. دانشگاهیان از خدا می

یک دوربین کوچک رویش آورد. از زمان جنگ شروع شد، یک توپ چقدر گفتند، در آینده این اپتیک پدر ایران را درمی

دهیم و گفت توپ باید بخرید تحویلتان نمیفروخت و میخواستند از اتریش بخرند نمیشکست آن دوربینش را میبود، می

اپتیک در ایران تولید شد! پدر آن گروه محقق را درآوردند. آخرسر تعطیل کردند. دیگر ۀ کارهایی که نشد تا اینکه شیشچه

ها خود من چقدر زحمت کشیدم که بیایید فیزیک تصادف صی؟ در بخش تصادف خودروها و بیمهکار کند بخش خصوچه
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بار کارشناسی  17. 1372زمین بود که سه نفر کشته شدند، سال را یاد بگیرید. شروع آن هم با یک تصادفی در خیابان ایران

گفتیم بیایید فیزیکش را بررسی کنیم. سر قاضی گفت نصف نصف دو طرف مقصر!  شد که باالخره کی مقصر است؟  آخر

کاري نکردند. با بخش انتظامی تماس گرفتیم که بیایید به کمک دانشگاه این علم مربوط به تصادف را تدریس کنید و رشد 

دهد. نه دولت نه بخش خصوصی. ها اما کسی گوش نمیبدهید. نیامدند!  این موارد که دانشگاهیان رفتند به سمت این

 ک اتفاقاتی افتاده اما هنوز خیلی کم است.وتوك یتک

 علم در ایران را در محورهاي مختلف توصیف کردید. بر اساس آن مقاله که  ةاي شما دارید که آیندیک مقاله

رویم. حاال اگر روشنی در پیش نیست. ولی آن توصیف وضعیتی است که داریم و مسیري که پیش می ةخیلی آیند

ن مثالً همین شود گرفت؟ االپژوهش مسئول بودید چگونه جلوي این مسائل را می ةخودتان به فرض در حوز

محور شود،  ها پروژههاي خصوصی براي اینکه طرحها و بخشهایی که یک ارتباطی شکل بگیرد بین دانشگاهبحث

 هاي ما این موضوع را پیش برد؟ و اصالً چقدر به نفع است؟شود در دانشگاهچقدر می

جامعه را حل کند. جامعه باید مسئله بیاورد و براي آن مسئله پول بیاورد و  ۀاصالً براي این همین است که مسئلدانشگاه 

شود. دانشجو در جهت مسائلی که گیرد و دانشجو در این جمع تربیت میکند، دانشجو میوقت دانشگاه کار تحقیقاتی می آن

کنیم. تحقیق کردن ولی ما هیچ وقت این کار را نمیکند به خورد و شروع میشود، به درد جامعه میدر جامعه دارد تربیت می

ها واهد. پولی را هم که به دانشگاهخخواهند دانشجو بگیرند و مدرك بدهند. وزارت علوم هم همین را میها فقط میدانشگاه

دانشجو داشته  2000دهند و اگر ان پول میقدر بهت تا دانشجو داشته باشید آن 1000دهد. یعنی مثالً اگر دهد سرانه میمی

اي دارید و شما دارید شود که چه مسئلهال نمیئواه انتظار دیگري دارید؟ سگدهد. آن وقت از دانشباشید دو برابر پول می

معنی  کنید. هنوز گفتمانی جدي در مورد نقش دانشگاه در ایران حتی شروع نشده است! خیلی فاصله داریم. به اینکار میچه

ها باید بروند به سمت جامعه حاال چه بخش خصوصی باشد چه دولت باشد. البته دانشجو باید براي این ساخته بله دانشگاه

بیاورند و یک  هاي جامعه را به دانشگاهاي که هست وضعیت آن منطقه را بررسی کند و بخششود که در هر منطقه

شود که فکرش به سمت حل مسئله جامعه برود و هم خود جامعه تربیت می دانشگاهی بازخوردي بگیرند. بدین ترتیب هم

 کند.آید استفاده میمی

 دهند که اگر دانشگاه از وزارت علوم و دولت بودجه نگیرد ها این تز را میبحث من بر سر این است که بعضی

  برود خودش پروژه بگیرد.و مثالً اش را تأمین کندگیرد براي اینکه خودش بودجهیک تحرکی در آن شکل می

ها اند این افراد! مسئله به این سادگی نیست. مسئله پیچیده است. مثالً فرض کنید اگر وزارت علوم به دانشگاهچه ساده لوح

ها باید پول بگیرند افتد؟ دانشجوها باید بدون حقوق زندگی بکنند، اینن چه اتفاقی میهیچ پولی ندهد در شرایطی کشور اال

دهیم پدر و مادر ترین راه چی است؟ مدرك بفروشند. خوب ما مدرك میگیرند. راحتترین راه را در پیش میحتو را

شود خیانت به کشور. پس به این سادگی نیست. باید ها راضی، همه راضی! ولی این میخرند. پدر و مادر راضی، بچهمی

مریکا اقتصاد آن این همه آزاد است این اکه چگونه باشد.  سازي، معنی دنبال پول رفتن درست تعریف شودمعنی خصوصی

فروشیم، دکتري لیسانس می ن تقریباً طوري شده است که ما فوقکند، ولی االکند، اروپا که اصالً این کار را نمیکار را نمی
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ت! یک فساد کامل! خوب فروشیم. وحشتناك اسفروشیم، پکیج دانشجویی میفروشیم، پکیج استادي میفروشیم، مقاله میمی

کند. پدر و مادر خوشحال اش را میدهد. دانشجو هم دارد زندگیها میشود چون پول کم به دانشگاهدولت خوشحال می

کند. پس افتد! کسی به آن فاجعه فکر نمیگیرند، ولی یک فاجعه اتفاق میروند مدرك میهایشان میهستند چون بچه

شود تن معنا دارد و باید فکر کرد به چه معنا. قضیه به این سادگی نیست. این گونه که نمیسازي یا دنبال پول رفخصوصی

 کشور را اداره کرد!

 ها مثالً بحث ارتقاي اساتید است. کند. یکی از همانهاي جدیدي را تصویب مینامهن وزارت علوم دارد آییناال

کنید که باید پیش چیزي که شما از کلیتش دفاع مین بعد از ده سال اگر بخواهیم نظر بدهیم که آنحاال اال

ن وجود دارند از شود اضافه کرد که یک سري از این مسائلی که االرفت، ولی حاال چه معیارهاي جدیدي میمی

 بین بروند.

معلوم است چیز هایمان کامالً مکانیکی نوشته بشود، مکانیکی تلقی شود و مکانیکی هم تفسیر شود نامهچیز آیینوقتی که همه

که ضرب و تقسیم کنیم. نیگردد به اکنیم و آخرش هم برمیشمار بند و بسیار مفصل تهیه میهایی با بیبدي است. آیین نامه

ببینید مثالً این مجله امتیازش چقدر است آن مقاله امتیازش چقدر است؟ تازه آن هم به دست یک کارشناس! خوب معلوم 

 ةها اشتباه بودن این رفتار به این معنی نیست که بگوییم اصالً مقاله الزم نیست. در دانشکداست روش اشتباهی است! منت

که معلوم است که باید مقاله  کنیم چراه اصالً توجه نمینکآفیزیک خودمان سعی کردیم به تعداد مقاالت توجه نکنیم؛ نه 

کنیم نظر بگیریم از افرادي که سرشناس هستند؛ چه در میکنیم و سعی شماریم. محتوایش را نگاه میداشته باشیم اما نمی

کار کرده است؟ چقدر این مقاله مهم است؟ چه نقشی در علم دارد و این مقاله چهة داخل و چه در خارج کشور. نویسند

لی رایج است. کنیم ولی این کار در دنیا خیشود این کار را میها تا ارتقا معنی پیدا کند. تا آنجایی که میوالئگونه س

نژاد تخریب شد. استاد به آقاي احمدي ةکنند. این همان اجتماع علمی است که گفتم دورطوري کسی را استخدام نمیهمین

خواند و یا فالن ویژگی را دانشگاه تزریق کردند. این استاد را باید استخدام کنی چون این آدم خوبی است نماز شبش را می

الت کشور کهاي ما را آموزش بدهد و مشهچو اینکه این شخص قرار است تا سی سال دیگر ب دارد، بدون توجه به تخصص

شد؟ در استخدام باید اجتماع علمی روي یک شخصی نظر دهد و ه میچکردیم را در فوتبال می ررا حل بکند! اگر این کا

نفر یا ده نفر  6-5اي که هست ه یا در هر زمینهکنند. خوب اگر بخواهند استخدام کنند، در آن رشتها میاین کار را دانشگاه

گویند حاال شما نظر بدهید که این آقا یا این کنند و به او میکنند و با آنها مشورت میهاي آن زمینه را پیدا میاز سرشناس

حوزه اطالع  شاخه است، من در دو سه 1000ي تحقیقاتی را بلد است؟ مثالً در فیزیک خانم چطور است؟ چقدر این زمینه

تري دارند تا نظر دهند. هایی که در آن زمینه هستند و شناخت بیشیکی از آن فرستماش را که اطالع ندارم، میدارم، بقیه

فالن را  ۀشمارد، مجلنشیند میشود. ما اصالً این شرایط را نداریم. یک منشی دانشکده میبعد تازه این فرد استخدام می

در  نفر نوشتند، نفر اول کدام است، ضرب 3است، بعد این مقاله را مثالً  7یا  6-5ازش فالن است، وزارت علوم گفته امتی

دهند ه چرا به مقاله اهمیت مینکنامه است نه ایها شوخی است. این اشکال آییننای. 2,4شود امتیازش بر فالن می این تقسیم
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ی یک کسی ممکن است با یک مقاله استاد شود. البته ما دانشجوي دهند. واضح است آدم باید مقاله داشته باشد ولیا نمی

 خودي است.تا مقاله نوشته است! معلوم است مقاالتش بی دکتري داریم مثالً بیست

  علم شود عمدتاً این نقد را وارد کردند که انگار ما هاي راهکارهایی هم که وارد میه به تفاوتک هستیک بحثی

شود علم را به صنعت تقلیل گیریم و حتی راهکارهایی هم که داده مییک معنی می و فناوري و صنعت را به

 ان علم هم حفظ شود و تقلیل پیدا نکند؟سشود کرد که آندهند. حاال چقدر این را اصًال قبول دارید؟ و چه میمی

دانیم یعنی چه. ما کتاب ه هم نمیدانیم علم یعنی چه و ما دانشگانویسم ما در ایران هنوز نمیها است که دارم میمدت

طوري که دهیم، علم این نیست. علم همانرویم سر کالس آن را درس میکنیم کتاب علم است. میشناسیم، خیال مینمی

شناسیم، فناوري را مدنی با دو رکن اجتماع علمی و گفتمان علم. خوب ما این را نمی ۀاي است در جامعپیچیده ةگفتم پدید

شناسیم کنیم. باید اول بپذیریم که نمیاینها را با هم قاطی می ۀشناسیم، همشناسیم صنعت را هم درست نمینمیهم درست 

دانیم ما که می وقت آن راه را برویم اگر صحیح بود. اما اگر گفتیم نه و سعی کنیم بشناسیم، سعی کنیم درکش بکنیم آن

ها است که راجع کنیم. ولی باز هم این وظیفه دانشگاهشود که داریم میی میوقت بر آن مبنا تصمیم بگیریم همین اشتباهآن

کاره است. دانشگاه کم جا بیفتد، تمایزهاي علم و صنعت و فناوري جا بیفتد و معلوم شود دانشگاه چهبه آن حرف بزنند تا کم

ها باید بحث نگیرد؟ ایا قرار مینه؟ فناوري کجاي ایکه صنعت نیست و صنعت هم که دانشگاه نیست. فرق این دو چیست

 شناسیم تقصیري هم نداریم، این چیزها را بلد نیستیم.کم بشناسیم. ما نمیشود، کم

 رود؟به نظرتان دولت جدید چقدر در این موضوع به این سمت دارد پیش می 

به خاطر فشارهایی است که با هیچ. متأسفانه دولت روحانی در جهت علم کامالً خاموش است. البته بخشی از این خاموشی 

قدر ام. آنعناوین دهان پر کن فرهنگی و ارزشی به دولت و دانشگاه وارد می شود که در مقاالتم قبالً به آن اشاره کرده

ها که در دانشگاهمعقول آن را ندارد و آن را رها کرده است. همینة رسد دولت توان اداردانشگاه سیاسی شده که به نظر می

 ض نشود و دانشجوها سرکار خودشان باشند و اعتراض نکنند براي دولت کافی است!اعترا
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 هاي وزارت بهداشت من بیشتر روي مقاالتی است که از دانشگاه طور که مستحضر هستید مطالعهآقاي دکتر همان

شود که کم هم مقداري به وزارت علوم مربوط میهرحال یک سري از مقاالت این حوزه هم آمده، ولی بهبیرون می

ها بسیار مطلع هستید چنانچه تمایل دارید در هاي علوم پایه. از آنجایی که شما در این زمینهنیستند مثالً در رشته

 شوم.هاتان را بفرمایید که بسیار ممنون میهاي وزارت بهداشت دیدگاهمورد پژوهش

 شم مشکلی ندارم.نم و مطلع باانجایی که بتوآتا 

 کنیم. فقط امکانش هست ابتدا یک مختصري از هاي مختلف صحبت میطورکلی براي این رشد در رشتهاگر نه، به

 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی خود در ارتباط با پژوهش را بفرمایید؟

 ن نگاه کنید و بنویسید.اخودت فرستم،برایتان می ام رارزومهگم. (خنده) اینو نمی 

 هرحال مطالعات ممنونم. پس بپردازیم به سئواالت مطالعه، بهbibliometric  مختلفی رشد تعداد مقاالت ایران را

اند، سال اخیر نشان داده 25، طی تقریباً public Health، علوم پزشکی و Biomedicalهاي مختلف علوم در حوزه

یافته بررسی وامل مؤثر بر آن را به شکل یک مطالعۀ نظامام که علل این رشد و عاي را ندیدهولی من حداقل مطالعه

هاي افراد م بشنوم؛ بنابراین من دوست دارم دیدگاهوشید حتماً من خوشحال میاهدید ااي رشما اگر مطالعهد. کن

عنوان یک کشور با درآمد متوسط ببینیم ایران به ،بندي برسمبشنوم که به یک جمع انظر دراین زمینه رصاحب

نسته داشته باشه یا چه ایافته و حاال اصالً این رشد چه اثراتی داشته، چه سودي توچطور به این رشد کمی دست 

 هايکشور شود درمیانجام   متفاوتی نیم بگیریم از تجاربی که ایران کسب کرده و چه کارهاياتوهایی میدرس

 اهاي این مطالعه رن دادهاها و تجاربتقطعاً دیدگاهنظران هستید در این زمینه از صاحب شما مشابه دیگر. چون

هایی ال اول من این است که از نگاه شما در سطح کالن، در سطح ملی، چه سیاستئو. با این مقدمه، سدکنتر میغنی

 ؟است اخیر شده ۀبوده که منجر به این رشد کمی مقاالت طی دو تا سه ده

خصوص وقت بهتحلیلی، ولی هیچ اندکیتوصیفی داره، یا  ۀهاي من بیشتر جنبنوشته م،اهاین زمینه زیاد نوشت درببینید من 

طور کافی افراد مختلف به ةانداز دیدم به، وارد تحقیقات میدانی نشدم چون میکمیاین ده سال اخیر، حاال قبلش  در این

ال کردید نبوده. منتها دقیق ئوکه شما س طور ولی تحقیق جامعی این ،کنند توي این زمینهانفرادي کارهاي تحقیقاتی می

اش چیزي است اوایل انقالب؛ که بعد نتیجه تا 1365سال شاید  زسال، ا 25 این م که چه اتفاقاتی نه فقط تويوینم بگاتومی

 بودم خارج از کشور، رفته فرصت مطالعاتی 1365کنید و تحلیل. ببینید من سال ال دارید مطرح میئوعنوان سکه شما به

 writen output ofتر، اصطالح دقیق بهداد مکتوب علمی، برون ویندگمی آن تولید چیزي که به ۀنجا همین مسئلآبعد 

science  یاscien�fic outputدیده بودم ولی  کمیکنیم. آمار کار داریم می هایران چ درمهم بود که ما  ي من، این برا
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ریز، من  با فونت هنوز الکترونیکی نبود، کتاب خیلی قطور ، که آن زمانکردماه را نگ ISI ۀگذاشتم نشریات موسس وقتنجا آ

ام با کشورهاي مختلف. هاي مختلف، و مقایسهد در رشتهیشمردم مثالً هر دانشگاهی را تا سهم ایران به دست بیانه میانه داد

نجا یک گزارشی تهیه کردم فرستادم از طریق وابستگی فرهنگی ایران در اتریش به شوراي انقالب فرهنگی و وزارت امور آ

ها و مثالً عراق زمینه ۀدر هم بودتا  150شاید  یا 200ن موقع تعداد مقاالت ایران آایران خیلی بده.  درخارجه که وضع ما 

که وضع  و من نوشتم و یه هشدار دادم مقایسه با ما بود.ن بیش از ما بود، کویت قابلزمان، عربستا همانسه برابر ما بود در 

هم  رافتیم و حتی جنگ اکه ما خیلی داریم به لحاظ علمی عقب می است در ایران و این عالمت این است شدت خرابما به

ی خب عراق سه برابر ما مکتوبات و ول، بهانه کرد چون عراق هم در حال جنگ بود، جنگ بین عراق و ایران ودشنمی

موقع  آناین قضیه براي خود من شروع شد و منتها اتفاق چندانی حساسیت جا همان مستندات علمی داشت و ما نه. از

 و ما وضع علمی است این حرف من اشتباه هندن بدااي گذاشتند که نشنیفتاد، حتی در شوراي عالی انقالب فرهنگی کمیته

و این آمار غلط و ما خیلی خوب هستیم.  ي استخودها بیاین حرف ۀ. مشخصاً استنباط این بود که همیمی دارخیلی خوب

علمی  ۀاي که داشتم به مسائل علمی کشور و توسع. و بعدها با توجه به عالقهماند ذهن من و خیلی دوستان دیگر درولی این

اول جمهوري  ۀسال پنج ۀها بود که موضوع برنامن سالاد یا همبو 65زمان شاید سال هم ؟این وسط ما چه کار باید بکنیم

نجا من با آقاي مهندس آاسالمی ایران مطرح شد. احتماالً یک پنج شش ماهی بعد از این گزارشی که من داده بودم. 

ش ایپژوهش ۀ، صحبت کردم که ایران بودجگذرممیسریع  است شده میرسلیم، اینا همه چون در جاهاي مختلف نوشته

و این اولین  کندپژوهشی باید افزایش پیدا  ۀ، بودجداتفاقی در ایران بیفت است و با توجه به آمارها اگه قرار است خیلی کم

 تحقیقاتی ۀبراي رشد علم و تحقیقات. هیچ آماري هم وجود نداشت که بودج دهدن اکه کشوري نش استشرط عزم ملی 

ش اGNPدرصد از تولید ناخالص ملی یا  2/0داد ایران حدود ن میادیده بودم که نش. قبل از انقالب چند سند است چقدر ما

آن سال  5مثالً در عرض  د،، این حداقل باید افزایش پیدا کنددرصد باش 2/0. گفتم فرض کنیم دکنصرف تحقیقات می ار

 هم من یادم ااش راسالمی ایران، جملهجمهوري  ۀسال پنج ۀاي در اولین برنامدرصد. این شد یک مصوبه 6/0نیم به ابرس را

کردم پایش می ا. و من مرتب این قضیه ردتصویب شد که بودجه افزایش پیدا کن  وکه با مهندس میرسلیم نوشتیم  است

سال، امسال هنوز  30گذشت از  پسکه االن  کنیدتوجه ند. افقط نوشته باقی م و . بودجه افزایش پیدا نکردودشمی هکه چ

ه است. نرسید 6/0یعنی کمی افزایش پیدا کرده ولی هنوز به  است درصد تولید ناخالص ملی 5/4حقیقاتی ما حدود ت ۀبودج

  .رسیدیم ولی باز کاهش پیدا کرد 7/0شمسی به  1384سال 

 صدم درصد؟ 45 یعنی 

گاه ما د رسید هیچدرص 7/0که بگذریم که به  84درصد، اشتباه گفتم. و از سال  45/0درصد، بله  45بله، صفر ممیز 

پژوهشی اساسی  ۀیکی اینکه من متوجه شدم افزایش بودج بود؛نستیم به مصوبات خود برسیم. بنابراین این دو تا کار انتو

 80موقع هنوز جمعیت ما  آن ،همه جمعیت کشوري با این ودشاینکه فکري باید کرد براي اینکه چطور می ماست و دو

چرا اینقدر  ،میلیون جمعیت داشتیم با این جمعیت که سه برابر جمعیت عراق بود 35میلیون یا  40ولی باالخره  ،میلیون نبود

 آنکه من رفتم وزارت علوم.  80این زمینه دیگه اتفاق نیفتاد تا سال  در. کار چندانی استکم  مانو مستندات اتتولید مکتوب
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مقاله. این سیاست نوشتن به نوشتن،  کنیمتشویق  دانشگاهیانمان را باید موقع معاون پژوهشی وزارت علوم شدم و گفتم ما

این   80. سال گیردمیمبلغی تشویقی  شوددر مجالت معتبر چاپ  و دهر کس که مقاله بنویستند اعالم شد و جایزه گذاش

د. آممیکم مقاالت بود که کم به بعد 81هایی که داده شد شهریور شروع شد به اِعمال و اولین پول 81سیاست اعالم شد از 

گفتم که ما حدود ن موقع به همکاران و دوستان میاتا بود، در کل، و من هم 1000تعداد مقاالت ایران حدود  80در سال 

اینکه یالمللی بتعاریف بین آنهزار پژوهشگر داشتیم در ایران با  70علمی داشتیم یا مجموعاً شاید  هزار هیئت 60یا  50

یا  هزار 70ما  دبای دربیاوردو اگر فرض کنید هر پژوهشگر در سال یک سند باید  بودولی حدوداً  .قیقی داشته باشیمآمار د

در کشور، نه به این معنی که کار علمی  بودمشکلی  کی گرناهزار تا بود و این نش فقط کهصورتی در داشتیممیتا  هزار 60

 هعلم آدم چ دریعنی تمرین کردن براي نوشتن که » مشق علم«گذاشتم  ارم این من اس!!! کنیم، نه، نوشتن بلد نیستیمنمی

فکر کردند و انتقاد کردند که این سیاست باعث  ،بعدها اشتباه فهمیدند ار ها اینخیلی کهتمرینی بود  ک. پس یدکنکار می

م ها هم اعالم کردموقع متوجه این قضیه بودم و در سیاست آنکه من  است نویسی همه چیزما خیال کنیم مقاله ودشمی

نویسی بود. مقاله از آنها یکی که م یه سیاست گذاشتیمامطرح کردیم و براي هر کد راسنجی تا پارامتر علم 18که ما حدود 

ها خاطر این تشویق دانشگاهبود، یعنی بالفاصله به  زیادخیلی  آن بنابراین تنها سیاست نبود منتها سیاستی بود که اثرگذاري

شد چون کردند مکتوبش کنند. (قبالً) خیلی اهمیت به این (مکتوب کردن) داده نمیرفتند به سمت اینکه اگه کاري می

و این شروع سیاست شد در کلِ ایران، نه فقط در وزارت علوم و حتی نه فقط علوم و  مهم باشدکرد که کسی حس نمیهیچ

االن  رااش و نتیجه خود کار علمی به مستندسازيهاي دیگه هم افراد شروع کردند خانهدر وزارت بهداشت و درمان بلکه

ن اشدت مخالف به اصطالح خودشدولت جدید، نهم و دهم که آمدند به ،به بعد 84 تیغیر دولت ازبینیم و با داریم می

ش که شیراز مقر ISC به نامتبدیل شد به یک چیزي  واسالمی مطرح  ISIنویسی بودند. حتی اصطالح و مقاله ISIگفتند می

ن ا؛ یعنی نشاسترشد  در حالمتوقف نشد و رشد کرد و هنوز  ،اعمال نشد رولی این سیاست با اینکه خود سیاست دیگ بود،

اد اثرگذار باشد. و االن ما مثالً تعد دناتو، میدذارگسیاست درست، سیاستی که الاقل جاي حساسی انگشت می کداد ی

شروع  موقع هزار مقاله در سال بود، بنابراین مستند کردن نتایج کار تحقیقاتی در ایران آن، تاستن بیش از سی هزارامقاالتم

عمالً اگر درصدي را که  آنکردند ولی غیر از ترین عاملش بود. دانشگاهیان از این طریق بهتر ارتقا پیدا میشد و این مهم

و  استداد مستند و مکتوب دیدن این برون ۀنتیج در آنها متوجه شدند که اعتبار علمیاغلب  ،کنند کنار بگذاریمتقلب می

 هاي خیلیمگر در زمینه ودشنیست و پولی داده نمیر تشویقی در کار . گرچه دیگبدهنداز دست  هند آن راخوبنابراین نمی

وزارت بهداشت و درمان  در آن بینم و اثرداریم می را همنتایجش و  دشد و ادامه دار خاص مثالً نانو، ولی این حرکت شروع

 ۀمستقل از وزارت علوم در هم کهبیند میرا  نجا هم این آو  ندانجام داد ااین کار ر آنها همشد. با تأخیر  دیدههم بعداً 

ود و هست که حتماً هاي زیادي این مدت بهست و بحث واصلی بود  ةها هم هست. این به نظر من انگیزها و  رشتهزمینه

هم من اضافه کنم  ادیدید و شنیدید که این بَده یا خوبه یا چه جوریه ولی از دید من سیاست درستی بود و این نکته ر

 زمان. آنن اهزار توم 500مقاالت یک رقم ثابتی دادیم  ۀسیاست به این معنی که سیاست پویایی بود. سال اول ما به هم
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 به ازاي هر مقاله؟ 

 شده.چاپ ۀمقالهر یک 

 در چه دیتابیسی؟ 

اصطالح معتبري هم هستند که بهدانستیم که مجالت موقع هم می آناستناد کرد و  ود به آنکه بشرا پذیرفتیم  ISI پایگاهما 

این گفتم به هر حال ما کردند و من می. به بنده خیلی انتقاد میدر آنجا هستیا مجالت بدي هم  نیستند دادهاین پایگاه  در

محض اینکه از این پایگاه بنابراین به !!!جاکهر کی هر  وییمنستیم بگاتوولی باید از یک جایی شروع بکنیم. ما نمی یمنادمی ار

اند االن هایی که جدیدتر آمدهاستناد کنیم. حتی پایگاه آن نیم بهاشدیم هیچ پایگاه دیگري نبود که بتون جدا میاماطالعاتی

 گرفتیم.ن بود که میانبودند. بنابراین تنها پایگاه معتبر هم آن موقعکه  تا هستند 7-8

 ها فقط مالی بود؟آقاي دکتر این تشویق 

 فقط تشویق مالی بود.

 میزان بود؟ها به یک در همۀ دانشگاه 

شده در بعضی اي. سال دوم تغییر کرد. متوجه شدیم یعنی آمار گرفتیم این تشویق باعث سال اول هر دانشگاهی و هر مقاله

نستند منتشر کنند تبدیلش کردند به چند تا مقاله در اتوخیلی خوب می ۀها همکاران ما مقاالتی را که توي یک مجلرشته

از لحاظ آماري دیدیم. سال دوم پیشنهاد  ااند) براي اینکه پول بیشتري بگیرند. ما این رچندان معتبر (چاپ کردهمجالت نه

ن که این پذیرفته امیلیون تومتبدیل کنیم به یک طیف بین صفر تا یک  ان راهزار توم 500ین رقم م ایخود من بود که بیای

 ن، تا یکاهزار توم 5کف شد  پس ، یمهنیم پول نداتوما نمی دهگفتند حاال که این شروع شها مخالف بودند و مینشد. خیلی

پول بیشتري بگیرند.  دنوشمقاالتی که جاي بهتر چاپ می یمیعنی گفت Impa� Fa�orن بسته به ضریب تأثیر امیلیون توم

یم به هدپول نمی ربود گفتیم دیگ 84هاي ایران کرد. سال سوم که سال را وارد بحث Impa� Fa�or ۀو خود این مسئل

به فرد نه، به  ردیگیم. بنابراین، ببینید، سیاست پویایی و دینامیک داشت. گفتیم هدتحقیقاتی پول می ۀشخص بلکه به برنام

و براي آزمایشگاه و گروهش  دبردارپول را   دنایم که فرد خودش نتوهدپول می اشته باشدتحقیقاتی د ۀیک گروه که برنام

 متوقف کرد. آمد و. این سیاست را دولت جدید دهزینه کن

  نهم؟ دولتیعنی 

ن سیستم پول اتعطیل کرد و برگشت به هم ایاست راین س شودها داده دولت نهم از شهریور به بعد، وقتی قرار بود پول

از  حمایتداریم  به سمت  ،کنیمجور پویا داریم فکر میه داد که ما چن ابنابراین، خود این تفکر نش .ثابت به همه دادن

 . ولی با مقاله شروع کردیم.دکه مقاله باش آن دادتحقیقات نه از برون
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 تا  آنهاهرحال ها چطور بود؟ چون بهها به این تغییرات سیاستگاهن هست که واکنش دانشاآقاي دکتر خاطرت

 ش.اکرد به خاطر همین پویاییبه یک سیاست عادت کنند تغییر می خواستندمی

هزار تومن گرفتند  500شدند چون مثالً سال قبل براي یک مقاله ببینید هیچ مخالفتی من نشنیدم. قطعاً یه عده ناراحت می

 دنناتوکه می ددیدنا اندك بود. اکثریت خوشحال بودند چون میکنم که تعداد اینهمیهزار تومن.  ولی حس  50بعد شد 

بیرجند یا در خانم شیمیدانی که فکر کنم  اشتیمکردیم یک مورد د ان کار رکه ای 83پول بیشتري بگیرند. ما حتی سال 

 با ایشانخاطر  همین بسیار معتبر شیمی چاپ کرده و به ۀمقاله در یک مجل یکبجنورد بود، یکی از این شهرهاي دورافتاده، 

ند و ما خواستمی اناي آزمایشگاهشتحقیقاتی بر ۀبودج که. یازهایی داریدنه و چ تتماس گرفتیم و پرسیدیم شما چه مشکال

 برایشان تأمین کردیم.

 یعنی مستقیم به فرد دادید یا به معاونت پژوهشی دانشگاه؟ 

گرفت تصمیم می، یعنی خودش شدفرد هزینه می آنرفت فقط ولی براي پول به دانشگاه می . به این شکل کهنه، به فرد دادیم

تحقیقاتی، به یک  ۀکه به یک برنام رفتیم . یعنی عمالً یکی دو مورد به سمتی... و براي کار تحقیقاتییا براي آزمایشگاهش 

 افتدیک اتفاقی می دها دیدند دارکه دانشگاهها متوجه شدیم. این بررسی هماندر  ار هایم، نه به فرد و اینهآزمایشگاه پول بد

مثالً تجهیزاتی  دبینیمی در یک دانشگاهبینیم. می ااثراتش ر االن وتحقیقاتی افراد پول دادیم  ۀکه به برنام رو چندین مورد دیگ

شناسی از این طریق آمده. این موارد کم یا مثالً براي یه کار آزمایشگاهی گیاه ها.ن پولان دوره و از همااز هم اري شدهخرید

 ربه بعد دیگ 84. ولی سال شده بودشروع  ماناعالم نکرده بودیم، کار انبود، یعنی حتی زمانی که ما هنوز حمایت از برنامه ر

که  ندشدمتوجه می د وبکنن انباید این کار ر رکه دیگ ندشدمتوقف شد. بنابراین مخالفت یا مقاومتی نبود و افراد متوجه می

 مهم است. کیفیت براي ما

  ها از تشویق خیلی تغییري نکرد. پس این شدصرف میفرمودید که درصد تولید ناخالص ملی که براي پژوهش

 آمد؟کجا می

 آمدچیز است رقم مطلقی که به وزارت علوم می کپژوهشی ایران حاال درصدش ی ۀها تغییر کرد. ببینید بودجسال در آن

انجام بدهند. یعنی پول چندانی  اها رکافی پول داشتند که این تشویق ةانداز . وزارت علوم و معاونت پژوهشی بهرچیز دیگ

ن، نیم میلیارد امیلیون توم 500شد دادیم میمی رن هم که اگاهزار توم 500تا  تا مقاله، هزار نبود. مثالً فرض کنید هزار

 ردیف متفرقه، به نامکنید؟ و ما چند تا ردیف اصطالحاً داشتیم ن، که این اصالً پولی نبود براي وزارت علوم، دقت میاتوم

براي ارتباط با صنعت، اول مراکز  ار گذاشتیم براي این مشق علم و بخشی ار از آن شد حمایت از تحقیقات کرد، بخشیمی

که االن  هاي مابا همان حمایتشروع شد  82بازار این اصطالحات از سال بینیم، مرکز رشد، فنمی ارشد که االن اثراتش ر

هاست با ن سالابنیان داریم ، یا سی و چند پارك فناوري. شروعش مال همنششرکت دا 3000بینید خب ما بیش از می

تعلق  درصد به وزارت علوم 20پژوهشی کشور کمتر از  ۀها که در اختیار وزارت علوم بود، یعنی از کل بودجن پولاهم

ور که طن ا. اگر بودجه همدات بیفتدرصد؛ بنابراین کافی بود این پول را ما درست هزینه کنیم و این اتفاق 15، شاید گیردمی
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هاي شد انجام داد. طرحکرد خیلی کار بیشتري میرسید ادامه پیدا می 7/0به  و سال هشتاد و دو و سه افزایش پیدا کرد

به طرح کالن علمی داشته باشیم، که البته  10موقع هم جزء اهداف ما بود که حتماً حداقل  آنکالن ملی به اصطالح، که 

 .دواقع مصوب شد و دومی مطرح شد که هنوز هم ادامه دار نرسیدیم یکی در آنها

  بود؟ 82درسته، اون افزایش بودجه از سال 

 .84در سال  GDP 7/0رسیدیم به  3/0آرام از حدود فکر کنم شروع شد. آرام 81ن سال اافزایش بودجه هم

 ن هست که چطور متوقف شد؟اخاطرت 

کرد. ما مرتب جلسات هفتگی با موقع وزارت علوم پیگیري می د، آنین کار نیاز به پیگیري داراصالً پیگیري نشد. ببینید، ا

 دشدیم که افزایش پیدا بکننویسی وارد میهاي مختلف دولت داشتیم. موقع بودجهریزي و بخشسازمان مدیریت و برنامه

کرد، اصالً از دستش در رفت. اصالً آمار نگاه نمیکرد. ولی بعد دولت جمهور آقاي خاتمی هم از ما حمایت میو خود رئیس

پژوهشی رسیده به  ۀدارید که بودج یکی از مسئوالن دولت نهم در یک مراسمی گفتم خبربه حتی  آیدمی یعنی من یادم

خواهی کردیم. آدم خیر اکار ر ؟ گفت نه. اصالً اطالع نداشت، که بعد من جداول آمار را بهش دادم متوجه شد که ما این3/0

 مهم نبود. برایشانهم بود ولی متوجه نبود، اصالً 

  ودانجام بش» مشق علم«ها که که در واقع با این نگاه شروع شد این تشویق کردیداشاره. 

 طور بود.دقیقاً همین

 کنید چقدر به اهدافش رسید؟فکر می 

داد مکتوب و مستند در سال چاپ ند، برونداد علمی دارپژوهشگران ما برون وییمدرصد بگ 50خیلی، ببینید االن حدود 

هزار مقاله. مقایسه کنیم با زمانی  35000هزار (پژوهشگر) داریم  70 اگر، حدوداً. مثالً یکنند یعنی به ازاي هر دو نفر یکمی

همه هنوز فعال  توجه است. گرچهمد. این رشد خیلی قابلآهزار نفر بودیم فقط هزار تا مقاله درمی 60هزار یا  50که ما مثالً 

کنند. من بارها هاي ما فعال شدند و باالخره یه چیزي چاپ میتوجهی از متخصصان ما و دانشگاهیند ولی درصد قابلاهنشد

تا، هنوز ما  3500 ودشهزار تا مثالً می 35، ده درصد شدیا انتحال با plagiarismها از جنس اینگفتم فرض کنید ده درصد 

تقلب در کار نیست، یک کسی یک  رکنیم. حاال معقول به این معنی که دیگهزار تا کار نسبتاً معقول داریم چاپ می 32

جداگانه است که باید جداگانه  ۀاست و یک مسئل ريال دیگئوا در علم ایران مؤثرند ساینه. اینکه چقدر دکنمی دکاري دار

با هم  هااین سیاست رشد یعنی اگ هاي کالن پژوهشی که گفتم متوقفهاي ما هم بود مثل طرحو جزء برنامه شودبررسی 

 گرفت.تري به خودش میخیلی سالم ۀرفت قطعاً جنبپیش می
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 ؟ر چههاي مالی بود، عوامل دیگفرمودید همین تشویق اعوامل مؤثر در رشد کمی مقاالت یکی ر از 

کم ها کمجور نیست. دانشگاهیموارد این ۀخیلی مهمی داشت که در هم ۀتشویق اثر ثانویببینید، یک، تشویق بود، دو، این 

را  تشویق نبود. این رکنند در جاهاي مختلف دنیا با مقاله. این دیگعلمی کسب  credit شدند، یعنی )(creditمتوجه اعتبار 

عنوان یک عامل خیلی مهمی بود. به که د شدندمتوجه شدند به سر شوق آمدند. در اثر تشویق متوجه اعتبار کار خو که

، بحث دکنشرکت می ودرم، کنفرانس میدمن سه تا مقاله چاپ کر ویدگ، میددانشگاهی که هر شخص یک اعتباري دار

تشویق یا کمک آن ایران. چیزي که خیلی مؤثر بود این اعتباري بود که ناشی از  درگیریم کم میما دست ار، این دکنمی

؛ بنابراین ما با کمک اولیه دها دو سه سال بیشتر نبود ولی این کار (مکتوب کردن) هنوز ادامه داریه بود چون کل کمکاول

 ترین چیز بود به نظر من.الو گرفته. این مهم رروشن کردیم که دیگ رایک چراغی 

 ؟آورداعتبار می آن پژوهش و مکتوب کردن متوجه شدندها کارهایی انجام شد که دانشگاهیچه 

، وارد یه گفتمان یا دکنکار علمی می ککسی ی ککار علم مدرن در همه جاي دنیا. وقتی ی و به ساز دگردببینید این برمی

discourse رایا چیزي  انددنمی اکه چیزي ر ودشبحث متوجه می در، دکن، بحثی میودرو بعد مثالً کنفرانسی می ودشمی 

 90و دانشگاهیان ما تا  هستندمند به کار علمی که عالقه ار نیکسا دکنخوشحال می discourseس این این خود نف .انددمی

که این  نددیدمندند ولی میدان نمیدرصد عالقه 90دانشگاه، ولی به  آمده باشندمندند، ده درصد شاید تصادفاً درصد عالقه

سال گذشته و من تقریباً مطمئنم،  80ریزي نشده در برنامه طورياین  . به خاطر اینکه دانشگاه ما کندعالقه بروز پیدا 

، اندمتفاوت يست. کشورهاي غیراسالمی مقدارا به دالیل تاریخی نها. ایگونه استکشورهاي اسالمی همین ۀ نم در همادمی

نیم، اتومی اتونیم، مالزي رمی ار نیم، اندونزياتومی انیم هیچ وقت مقایسه کنیم ولی مصر راتونمی امثالً فرض کنید آرژانتین ر

اند حتی اگر از هاي ما بر مبناي سنت قدیم ایجاد شدهفرهنگ نسبتاً ثابت مشخص یکسانی دارند؛ بنابراین دانشگاه کا یهاین

عنی . یکردیم متوجه ار آنهاشدند، با این کار ما دادش نمیگاه متوجه فرایند علم و برونبرداري شدند ولی هیچاروپا کپی

 اهاي وزارت علوم این موضوع رنامهآورد. اینکه آییناعتبار می ي دانشگاهیانبرا کهاتفاقی در دنیاي مدرن شدند  متوجه

یکی تأثیر  خیلی جدي نبود. این آنهم تأثیر داشت ولی تأثیر  آنطریق ارتقا پیدا کنند  آنوارد کردند براي اینکه افراد از 

 .دکنکه از این نظر اعتبار پیدا می دشگاهی احساس کنبیشتري داشت به نظر من، دان

 مثالً در وزارت بود بیشتر آنها داد مکتوباین افرادي که برون شوندواقع مطرح  هاي خاصی هم بود که دربرنامه ،

 ...و  هاکنند، توي جشنوارهاعالم  گاهوب دربهداشت 

شد این اتفاقات نبود. و االن به دلیل روشن تازه که این موتور  ویدرسال گذشته ب 6-5مثالً به  ر، شما اگبود این جدید، جدید

 دگذاشتن ار خود هاي کتابداري آمدند، اسم کارایران از رشته در. متأسفانه گروهی دفتامی ددیگري این اتفاقات دار

و تعداد زیادي دانشجو  داشتاثر بدي که خیلی شناسی ترجمه کردند به دانش ارو آن  science �udiesشناسی یعنی دانش

دیدید مثالً  ماههمین همایش اسفند درسنجی کار تحقیقاتی بکنند. هاي علمها که مثالً در رشتهدر این زمینه کردندتربیت 

دنیا  ۀبینید مثالً ایران و هندوستان و چین از هممی ودشاین زمینه برگزار می دروقتی در کشوري مثل فرانسه همایشی 



 ها: سرمقاله2 بخش - 230

و  H fa�orشده اینجا که راجع به  مدبنابراین  ادند بسیار بیشتر از خود فرانسه.ها، تعداد محققان زیاین زمینه درد ترنفعال

Q1  وQ fa�or ها در ا صحبت بکنند که به نظر من یک فسادي براي علم ایران و دنیا است. منتها این زمینههو این چیز

مدارانی شدن در میان سیاستها، و بعد مطرحزمینه ینا درسی، تربیت دانشجو شنادانش ۀسفانه رشد کرده، رشتأایران مت

پارامتر را تحلیل کنند و  20توانند توانند پیچیده فکر کنند؛ نمیمدارانی که نمیکه به دنبال نفع فوري خود هستند؛ سیاست

عده  کاله. یقبه یک یا دو پارامتر مرتبط با مکاهند فرایند علم را می ۀدر مورد آن حرف بزنند. و این فارغ التحصیالن هم

راحت  آن راآید، سنجی خوششان میهاي علمسازياهل سیاست چون خیلی به عمق این مفهوم  آشنا نیستند از ساده

قسمت زشت  آن. این در واقع دافتراه می ...ها و ها و جایزهکنند و این همایشدرك کنند، در جامعه مطرح می دنناتومی

ها هم تشویق قسمت زشت قضیه است که به خاطرآن بینم. این و مثبت نمی مفید را ست که در کشور ما افتاده. اینا اتفاقی

یا   ignoranceشناسی است یک، و دو، به خاطر دانش ۀنیست به خاطر روشن شدن این موتور نیست عمدتاً به خاطر رشت

هاي ، ( ولی نتایج حاصل از تحلیلآن راکنند وم این فرایند علم است یعنی درك نمیمداران ما از درك مفهغفلت سیاست

 توجه کنند. آن فهمند بهسنجی را) میعلم

 ها در کشور رخ داده؟طی این سال و مکتوبات آنها هاي پژوهش اي در زیرساختچه توسعه 

تعداد مراکز پژوهشی، تعداد مراکز دانشجویی، تعداد زیرساخت اتفاق جدي نیفتاده است جز اینکه به لحاظ کمی  دراینجا 

ولی قطعاً  باشد ها بخشی از زیرساختاین تعدادِ ساختمان است ها افزایش پیدا کرده است که ممکندانشگاه، تعداد ساختمان

 کننده نیست.تعیین

  نید در این رشد کمی مقاالت؟ادمؤثر نمی آنها رایعنی نقش 

 نه، نه، نه، نه.

 ها؟ثري داشته این افزایش کمی منابع انسانی و ساختمانپس چه ا 

، جمعیت جوان. یعنی اگر دنسته یک رشد بسیار سریع جمعیت را مهار کناکه ببینید کشور تو است افزایش از این جهت آن

دوم  ۀنیموییم بگهاي متولدین اوایل انقالب که دبیرستان و دانشگاه در آن فاصله زیاد شد، نگاه کنیم بچه 70 ۀاز اواخر ده

نگاه کنید، این  رها اگهشتاد به بعد این موج، این منحنی ۀرسید. منتها دهکم به دانشگاه می، این جمعیت داشت کم70 ۀده

پرورش کم شد ولی ورودي به دانشگاه،  و ورودي به دبستان کم شد ورودي به آموزش رافتاد که دیگ برایشموج این اتفاق 

فشار به  95- 94ري افزایش پیدا کرد و فشار. این فشار را این رشد کمی مهار کرد. درست امسال کارشناسی ارشد و دکت

 دیم با دورانی که تعداد دانشجویان دکتري ما داروش، یعنی ما االن داریم مواجه میدکنکاهش پیدا می ددکتري هم دار

اصطالح  صندلی خالی دارند در تمام سطوح، لیسانس زودتر شروع شد. بعد هاي ما بهو بنابراین دانشگاه دکنکاهش پیدا می

شده. اتفاقی که افتاد این رشد مهار شد، تعداد خیلی زیادي مراکز تحقیقاتی دانشگاهی به هم ارشد و دکتري االن شروع 

 آن %10ن اکنند همطور طبیعی خوب کار میکنند ده درصد بهمی ها بد کاربگوییم همۀ اینحال اگر  هر وجود آمدند که به

 آنکننده است براي من چیزي که تعیین آن. آورمحساب نمیاصالً به ار %10کنند. و من این المللی پیدا میوقت نمود بین
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 ک. یاست ر کردهدرصد مفید به حال کشور نیستند جز اینکه فقط نسل جوان را مقداري مهاآن نود که  است درصد 90

نه ندارند، اکنند که این جمعیت بسیار انبوه دانشجویی که استاد ندارند، کتابخاستدالل می طورشناس این عده جامعه

 ک، باالخره مجبورند یدنهبد تیامتحانا کا باالخره مجبورند یهکنند ایننام میآزمایشگاه ندارند، هیچی ندارند، فقط ثبت

ها احتماالً در آینده مفید ایناسمش دانشگاه است عبور کنند.  حاالمحیطی که  کند وقتی از یچ کنند و یاچیزهایی بخو

ولی این به معنی رشد علمی کشور  داین حرف درست باش است کنند. ممکنجا میجابه اخواهند شد یا فرهنگ کشور ر

کند در فکر می متفاوت، باشدنشگاهی سال در محیطی دا 4حدود  که فرهنگ کشور ناشی از اینکه فردي یعنینیست. این 

شده . این اثر قطعاً گذاشته هستندیک محیط بسته ، در محیط خانواده دراین محیط نیستند، و فقط  در مقایسه با افرادي که

 نه روي علم. است م چقدر مؤثر بوده و بنابراین تأثیرش روي فرهنگویبگ است سخت ي منمنتها االن برا

 دید؟ ودشداد مکتوب علمی هم نمیهمین افزایش برون در احتی تأثیرش ر 

ي هاعلمی هرحال این رشد جمعیت باعث شده هیئتافتاد. بهچندان، یعنی به نظرم اگر این رشد جمعیت نبود این اتفاق مینه

که صورتی . دراست شده اضافه نفر هزار 20ا دقیق نیست. ههزار رسیده، حدوداً، چون این 80تا  70هزار به  60-50مثالً از  ما

حتماً  اعلمی یک مقاله در سال ر کرد ما شاید به ازاي هر هیئتهزار تا  نبود، اگر علم کشور خوب رشد می 20اگه این 

 م.آورحساب نمیبه  ار آنداشتیم، بنابراین من می

 رشد تعداد دانشجو چطور، مخصوصاً تحصیالت تکمیلی؟ 

ه. ما فقط دچه نباشباشد آماده برایش ، چه محیط د، چه نباشدحاال چه استاد باش د،کننام میبله، قطعاً. دانشجو باالخره ثبت

 باید توجه کنیم. را آماده نکردیم. این انام دادیم، محیط دانشگاهی رثبت ةاجاز

 یکی هاي مالی بود ن تشویقااگر بخواهیم باز به این عوامل مؤثر در رشد کمّی بپردازیم پس یکی از عوامل هم

. ظاهراً خیلی این افزایش منابع انسانی آورداعتبار می یشانداد مکتوب علمی برابردند برونن پیادانشگاهی ردیگ

 مؤثر ندانستید. اها رپژوهش و حاال افزایش زیرساخت ةدر حوز

 .چندان نه

 در زمینۀ انتشار چطور؟ 

 به چه معنی؟
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  شانتعداد وندشالمللی ایندکس میهاي بیننامهکه در نمایهمثالً در وزارت بهداشت مجالت علوم پزشکی داخلی 

این مجالت منتشر کنند هم زیاد  اند درانستههاي ایران توخیلی رشد داشته و خب تعداد مقاالتی که دانشگاهی

 است. بوده

 بروند به سمت نمایهشروع شد. این توصیه که نشریات ایرانی  80هاي ن سالاچرا، این تأثیر داشته و این حرکت هم از هم

 83و  82و  81این چارچوب. مثالً سال  وارد شدن به برايمالی  براي رفع نیاهايو حتی از این کار حمایت شد. کوشش 

آمار  تعداد من االن  اینن جا شروع شد و اشدند ولی حرکت از همشاید دو تا سه تا، کمتر از پنج مجله داشتیم که نمایه می

، این مؤثر بوده دبرباال می اخشی از آمار رها را  حساب کنیم بهمانمجله که  40-30. بودنداز سی تا دقیق ندارم ولی بیش 

 بله.

 خاطرتان هست که این حرکت چطور شروع شد؟ 

بگیریم.  ااعتبار هستند رایران که بی اعتبار دربی شدت دنبال این بودم که جلوي مجالت علمیبله بله، ببینید خود من به

اش اصطالحاً، یا ادیتوریال بوردش از یک گروه اعتبار به چه معنا. مجالتی که هنوزم داریم که هیئت تحریریهگم بیمی حاال

 است فساد دهندةن ان گروه دانشگاهی بودند؛ این نشاها از همدهندهمقاله ون گروه دانشگاهی ادانشگاهی بودند، داوران از هم

 peerکه  دالمللی وجود نداربینیم اجتماع علمی بینمی Scien�fic communityا درهیچ ارتباطی با چیزي که م ر ودیگ

review یک شهر و یک کشور  دریک دانشگاه،  درقطارانی که المللی نه همقطاران بینقطاران بررسی بکنند، اونم همبشه، هم

هر گروه براي خودش یک مجله  که تهراندانشگاه از قدیم بود در  . این سنتشودهستند. براي اینکه این سد شکسته 

سنت ایجاد شدند مثل مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز هم دقیقاً  ایندیگري که بعد از دانشگاه تهران به  هايداشت. دانشگاه

خود من شروع کردم این بود که گفتیم  82تا مجله بودند که سیاستی که سال  بیشتر از صد اینهاکردند. می اهمین کار ر

ها به کمک دانشگاه ورندبیاهاي علمی درکنیم که انجمنکنیم. فقط از مجالتی حمایت میاز این مجالت نمی یحمایتگونه چهی

با انجمن علمی  دنوکه دانشگاهی بود سوق دادیم که بر ااي رحدود شاید ده تا مجله هست من یادم او حتی چندین مجله ر

ها توان مالی زیادي نداشتند این باعث از انجمن؛ چون انجمن دولی دانشگاه حمایت کن یندهمکاري کنند، از دانشگاه بیرون بیا

به سمتی که نمایه  شدن بروندالمللی گفتیم که مجالت به سمت بینزمان کم اعتبار پیدا کنند. همشد که این مجالت کم

. این سیاست خیلی جدي و بسیار هم شودتر مباید منظ ان، حتی روند انتشارشآنها بررسی و و بنابراین نوع داوري شوند

المللی داشت، سه یا چهار تا که بین لۀچقدر سخت بود. خود وزارت علوم چند تا مج توانید بکنیدنمیسخت بود اصالً تصور 

وریزي آبر ۀا چقدر زشت و مایهم که اینویتعریف کنم و بگ ر بخواهماگ دالمللی بود. داستان دارشد و بینانگلیسی چاپ می

 از فرستادند برخیور در جاهاي مختلف دنیا و حتی گاهی پس میآن فرستادند این ور و مجانی می اا رهدر کشور بودند. این

کرد در جلساتی که در شوراي انقالب فرهنگی بود که ببینید چه افتخار می خانهعنوان وزارتاین مجالت را. وزارت علوم به

از اهر خیلی قشنگی داشتند. یکی از اینها هم مال خود وزیر علوم بود، آقاي دکتر معین، من ، ظآوریمدرمیمجالت خوبی ما 

 .بیرون ودتعطیل کردم. گفتم این مجله باید از وزارت علوم بر امجله رو خود این مجله شروع 
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 المللی؟هاي بیننامهشد در نمایهایندکس می این مجله 

 انندتون میابیرون. خود ایش ودالمللی مطرح بود. من گفتم باید از اینجا بربین ۀیک مجلعنوان شدند. نه، ولی بهایندکس نمی

 ار ردیگ ۀ. و این کار شروع شد و چند تا مجلکار کند خانهانجمنی چیزي بیرون از وزرات کی در ودسردبیر باشند ولی بر

خود وزارت علوم شروع شد و مجالت تعطیل  تعطیل کردیم؛ بنابراین دانشگاه متوجه این جدیت شدند چون از آنجاهم 

شناسیم. با سازي که در دنیاي مدرن ما میروال سالم آنند وشدند. یا مستقل باید بررفتند بیرون چاپ میشدند. یا باید می

هم  دوباره تعطیل شد متأسفانه. و بعد 84شد. این روال بعد از سال که می آن جاییکردیم تا  را دانشگاه هم همین کار

سیاست  آن. البته هنوز بخشی از منتشر شوندمتقاعد کردند که مجالت دوباره  اها چون قدرت داشتند وزارت علوم ردانشگاه

دلیل بود یعنی واقعاً از یک ا خیلی افزایش پیدا کرد، افزایشش هم بیهو تعداد این ورندها مجله در بیاشد که انجمناعمال می

 کار و آن را که ما این کار هدخواست آمار بدمی مدامبود فقط براي اینکه دولت نهم و دهم  کرد، سوريمحتوا تبعیت نمی

پژوهشی وزارت علوم فقط، غیر از بهداشت و درمان؛ -علمی ۀتا مجل تعداد مجالت به هزار تا رسید، هزار یک دفعهکردیم.  را

تا خیلی بامعنا نیستند. ولی  200تا شاید بیش از  از این هزار به تعطیل کردن اینها یعنی قطعاً اندهکه حاال اخیراً شروع کرد

 انتیجه ر وشد حمایت می کهسیاستی بود  شدن بروندالمللی بین ۀدر کنار این سیاست داخلی اینکه مجالت به سمت نمای

 بینیم این تعداد هست.االن می

 بوده،  90تا  89کردم یکی از این رشدهاي پرشتاب بین سال نگاه می اسالمت و پزشکی ر ةمن مقاالت در حوز

 4به  شودتا یک پروژه شروع و منتشر  دسال طول بکش 4ها، اگه ما حاال فرض کنیم که حدود یکی از این جهش

 ی دردولت نهم نقشآیا  بدانمم هخوا؟ یعنی من میاست رسیم به دولت نهم، درستسال قبلش برگردیم باز می

 بینیم؟می در تعداد مقاالت آنجاهاي افزایش کمی داشته در این جهشی که ما ین سیاستا

 گویید؟نمیکه  اخیلی مطمئن نیستم چون تعداد مقاالت آمار که هست آمار مجالت داخلی ر

  خیر، فقطweb of science 

Web of Science تر روي عدد باید دقیقرا  ولی این است این . استنباط خود مناست مستقل از این آنهابله  ،نگاه اا رو اینه

جمله اینکه دانشگاهیان  و رقم مطالعه کرد، ببینید اتفاقی که توي وزارت علوم افتاد با تأخیر به وزارت بهداشت منتقل شد از

جوري بشود آوردند که اینکردند و خودشون هم فشار میحس میرا    creditاین ربراي ارتقا احتیاج به مقاله داشتند. دیگ

 آنجااین جهش  درما  ابهداشت و درمان دیر اتفاق افتاد و این تأخیر ر در. دکه هر کسی بدون مقاله ارتقاي مقام پیدا نکن

بود،  ترنویسی براي پزشکان سختکه مقالهاین بود کردند، علتش هم بینیم. بعد هم وزارت بهداشت و درمان مقاومت میمی

هاي علوم پزشکی بخش ۀاش که درصد کمی هستند. بقیپزشکان وقت کمتري دارند براي تحقیقات، جز بخش علوم پایه چون

المللی این اثر که دائم صحبت از تعداد مقاالت بین سرانجام ولی نوشتن مقالهمند به داشتن مطب و خدمات پزشکی تا عالقه

 باید مستقل از سیاست دولت نهم و دهم ببینیم. ارت. بنابراین، این توي وزارت بهداشت درمان اثر گذاش و ... شدمی
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 تکنولوژي هم در رشد کمی مقاالت موثر بوده ۀتوسع گویندبرخی می ،هان زیرساختابرگردیم به هم. 

 چرا؟ به چه معنی؟

 قبالً کمتر بوده و  ...ها به اینترنت، به تجهیزاتی مثل کامپیوتر و کنند که مثالً گسترش دسترسی دانشگاهابراز می

 .چنین افزایش دسترسی به منابع آنالین، مقاالت پژوهشی و مجالت الکترونیکی و غیرههم

به ایران آوردیم. توي همین موسسه اینترنت را به ایران  68ببینید این حرف درست نیست. چون اینترنت را ما از سال 

به بعد  80چرا اتفاق نیفتاد؟ اینترنت هم بود. حاال چرا از  80) تا شمسی. (پس چرا رشد تعداد مقاالت 68آوردیم. از سال 

 این اتفاق افتاد؟ پس این درست نیست.

 ها هم؟دسترسی دانشگاه 

ها داشتند. دانشگاه تهران داشت، شریف هنوز کم بود ولی دانشگاه 68هاي ما سال همه داشتند، حاال ببینید تعداد دانشگاه

که دسترسی پیدا کردند و قبلش دسترسی  80تا   68، دسترسی بیشتر شده ولی خب چرا سال ها داشتندداشت، شهرستان

 بینیم؟صفر بود جهشی ما نمی

 دسترسی به منابع آنالین هم داشتند؟ 

ها شدند، ولی بعضی رشتههمیشه بود، اتفاقاً دسترسی به منابع، ببینید مجالت خیلی الکترونیکی نبودند ولی خریداري می

ها ها قبل از اینکه مجالت الکترونیکی به وجود بیاید یعنی خدمات الکترونیکی دانشگاهمد روي وبگاهآدیجیتال اصالً می مقاالت

ذاریم گب احاال ایران ر هم نبوددر دنیا  گوییممیها دسترسی به این معنی که االن کنید توي همین سالدارند. ولی دقت می

هایی که مثل مثالً فرض سال اخیر. بیش از این نیست که با این عظمت شرکت 20-15توي  ردیگاست  هم جدید ، آنکنار

 کن، اسمش یادم نیست

 تامسون رویترز؟ 

ها هم تازه به وجود آمدند، قبلش که نبودند، ولی با تأخیر به ایران ایناند، اطالعات ةتامسون رویترز یا دیگران که فروشند

المللی است بینید مال ما چندین برابر رشد بینایران، می در االت را در دنیا و رشدآمدند. حاال دقت کنید، رشد تعداد مق

شد، دیجیتال م اینترنت بود ولی اطالعات به این اندازه اینترنتی منتقل نمیییوباید در نظر گرفت. یعنی اگه بگ آن رابنابراین 

برابر شده در طول بیست سال ولی در دنیا   10-5 ناگهان ام ولی دقت کنید رشد ،شداینقدر نمی ام نبود شاید رشد علمی

 .شتدا ريمال ما چند برابر رشد کرد. پس این یک عامل دیگ ددهن میا. نششد دو برابر، سه برابر
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 هست پزشکی که پژوهش  همراهگویند االن که تلفن بالینی برخی می ةچطور؟ مثالً در حوز رهاي دیگتکنولوژي

از طریق موبایل مثالً  اندتو، میاست دفترش نشسته و مشغول پژوهش درکه وقتی  است خیالش راحت دکنهم می

 مؤثر باشند؟ انندتو. از دیدگاه شما چنین تغییراتی چقدر میدچک کن ابیمارش ر

 80، یا درصده 2/0درصده،  5/0. منتها تأثیرش دنیم بشماریم که تأثیر داراتوطور نگاه کنید صد تا عامل میببینید شما این

کنار. فرض  وندرمی رتوجه است. یعنی خیلی از پارامترهاي دیگم تأثیر منظورم تأثیر قابلویگدرصده؟ ببینید من وقتی می

بنابراین توي پزشکی مقاالتی که  هبیماران مثالً ناشی از آلودگی هواي تهران زیادشدکه تعداد کنید که حاال ما حساب کنیم 

ولی  درستشد. خب، شد این مقاالت هم کم میخیلی زیاد شده، پس اگر تهران آلوده نمی تنوش انتوبا این موضوع می

ها ناشی از هايخیلی از بیماري همین طور است کهوارد کنیم و واقعاً  اوقت باید آلودگی تهران ر آنچقدر تأثیر داشته؟ 

نند و بنابراین  نمایه هم اندند این مقاالت رو بخوم. در سطح دنیا عالقهآیداز آن درمیمقاله  مدامو  است آلودگی تهران

هستند. وگرنه  curialکنیم که کننده صحبت میتعیین واملریم. ما از عوبه عنوان عامل بیا انیم این راتو. ما که نمیودشمی

بینیم نه، جوابگو کنید با رشد در دنیا میاینترنت وقتی مقایسه می دربوده ولی  آن یکی همبوده،  آن همبله اینترنت هم بوده 

 گویممیدر دنیا هم بوده. یعنی اگر این عوامل اصلی که  ، ولی خب، حتماًبله . بخشیدن دهانش اکل رشد ر دناتونیست. نمی

نستیم پول نداشتند اتوهایی ما اصالً نمیشد و اینها که سالنبود ولی اینترنت به این وسعت بود، پایگاه اطالعاتی خریداري می

وقت اصالً  آن ،شد کهشد دو هزار تا، سی هزار نمیتا مقاله می ها بخرند، ولی فرض کنیم پول هم بود، هزارکه دانشگاه

 توجه نبود.(رشدش) قابل

 می چندان تأثیرگذار عل هاي ارتقاي هیئتنامهدر مورد همین عواملی که خیلی مؤثر نبودند فرمودید که این آیین

 نبوده.

هاي ما دانشگاهیدر احساس معتبر شدن، احساس اعتبار کسب کردن نیست.  creditبرابر  آنها ثیرأببینید از دید من حد ت

لحاظ این ، به هدمقاله ند کشد، ولی خوب که نگاه کنی طرف خجالت میهندها مجبورند به خاطر ارتقا مقاله بدبینم خیلیمی

وجود نداشت  80 ۀاصالً قبل از ده چیزي کهتر بوده و این سدش شکسته شده. . این اثر خیلی مهماست علمی که خب هیئت

کنند. االن کرد، االن حس میحس نمیاهمیت آن را المللی داشتند اصالً کسی تعداد اندکی که ارتباط بین کایران، جز ی در

 دفقط براي اینکه چند روزي را که نیستن آمدندرفتند و میند. کنفرانس میاه، تازه متوجه شدندزیادهم که خیلی ان ما پزشک

. االن نه، االن ودبش discourseو وارد یک  دنجا بحث کنآ ودآقاي دکتر رفته کنفرانس، نه اینکه بر ویندبگ انشدر مطب

 ست که افتاده.ا ا اتفاقاتیه، اینوندشوارد بحث می

 ها فکر اینامتیاز دادن به مقاله،  برايانشجوها چطور؟ که یک سري قوانینی گذاشتند هاي دفاع دنامهآیین ۀدر زمین

 کنید چقدر مؤثرند؟می

یعنی چی؟ یعنی فقط دفاع  د،دانشجوي دکتري دار ویدگکسی که می به اینکه دگردولی از دید من باز برمی دا تأثیر داراینه

 ۀاز حیط خارججایی  ک، یودجایی بررسی بش کمقاله، خوب دقت کنید، ید و این ی؟ باید مقاله دربیاد؟ چطوري دفاع کندکن
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ایران به این توجه  در خیلی جاها است یا نه. درست است کار خوبی کرده کنم واقعاً این دانشجو یاخود من؛ که من بد

و چون  دکسی باید داوري کن ککه نه، ی دگردد ولی وقتی خوب نگاه کنید به این برمییمقاله دربیا هندخواندارند و فقط می

خارج از کشور وارد بحث گفتمانی مجالت و  ودنیفتاده و او باید بر جاایران هنوز  دریم اعلمی ضعیف discourseما توي 

 .دکنمی ا. بنابراین این کار رودبش ...داور و 

 کنند.اپ میچمقاله دارند  داخلی يالبته خیلی از دانشجوها هم االن در مجالت داخلی که داورها 

المللی بین ۀکنم که توي نمایاي صحبت می. من دارم از مجموعهآیدنمها توي نمایه آن هست. ولی خب آن همقطعاً  بله،

ن اها مخصوصاً توي علوم انسانی چون به هر دلیلی توانش، چرا، توي خیلی از رشتهگیردقرار می و مورد بحث ودشوارد می

ببندند  ان راکنند با همین مجالت داخلی خودشسعی می شود،الزم نیست در سطح دنیا منتشر کنند یا فکر می است کمتر

از طریق مجالت داخلی پیدا بکنند که خیلی چیز درستی نیست ولی  ابکنند اعتبار ر هندخوااصطالح. حاال هر کاري می به

 هاست.هست. باالخره بخشی از واقعیت هم این

 ؟باشد داشته به سزاییکه واقعاً تأثیر  هستري در سطح کالن سیاست دیگ 

نجا خب هم آنانوفناوري برجسته شد.  ولی فناوريزیست و نه، ببینید ما یکی دو تا مثالً سیاست ملی داشتیم مثل نانوفناوري

، مالی هايشوقمشد به بخش فناوري مرتبط با نانو. می متصلرفت هایی که میاالصول زمینهمقاالت تشویق شدند، هم علی

خیلی به  آنتأثیر گذاشته. ولی خب یک بخشی از کل این رشد هست. من به آن هک نجا واقعاً تغذیه و پول پخش شد. آ

شد ما کم می ۀچند هزار مقال آن سیاست نبودنبود مثالً  آن که اگر این قضیه خیلی وارد نشدم. چرا fine �ru�ureنظرم 

 توجه بود.تعدادش قابل انولی هنوز باز مقاالتم

  نانو رشد نداشت؟ ةاندازفناوري بهکه زیست کردیداشاره 

دلیل سیاسی داشته  کشد، یحمایت  هموارهکه شروع شد  83-82نبود. نانو از سال  آن قدردیرتر شروع شد،  آن حمایت از

با یک تصمیم  ،من بودمگیري شد خود تصمیمدر آن اي که م. چون اوایل اتفاقاً جلسهوم االن واردش بشهخواکه من نمی

از هم  آن قدرفناوري مشکالت سیاسی بود و دیر شروع شد و زیست دردولت من مخالف بودم ولی باالخره اجرا شد. ولی 

 حمایت نشد.آن 

 ؟ ودشخیلی بیشتر می یشش از یک مرکز همتااداد مکتوب پژوهشیمثالً یک مرکز تحقیقات برون ودشچطور می

 نید؟ادمؤثر می اچه عواملی ر

 ؟شماست ایران منظور در
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 .بله، در ایران 

مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم داریم، تعدادي هم در  34کنم این قضیه، ما االن فکر می است ببینید خیلی تصادفی

م این مراکز اکدکنند. از دید من هیچ ا از یک سیاست، یک روال کلی تبعیت نمیاینهوزارت بهداشت درمان هستند جداگانه، 

ن هیچ تعریفی ندارند یک کپی یا یک احساس براي یک فعالیتی بوده و اهستند یعنی براي خودش هنند چادپژوهشی ما نمی

 .است این خیلی مبتنی بر تصادف دکنجا بهتر کار می کاند؛ بنابراین تصادفاً یا ایجاد شدههاین

 توسعه پیدا کردند؟ در وزارت علوم اصالً با چه نگاهی مراکز تحقیقاتی 

ا فشار به وزارت علوم ه، و باالخره ایناستاي الزم ، یک زمینهدبکنن دنهخواکردند کاري میفکر می یفشار بوده. مثالً گروه

م از این مراکز مِن جمله همین جایی که ما االن ااندازه نبوده و هیچ کدوقت نظارت بها تأسیس شدند. ولی هیچهآوردند و این

من  اسال تصحیح نکردند. این مرکز ر 30،  20 اینتوي مثالً  ان راتعریف خودشبه   هاستستیم که یکی از بهترینه در آن

ها براي تأسیس این مرکز ها و فعالیتم از قبل انقالب تا بعد انقالب که تأسیس شد یعنی انگیزهاهبود اشاز جزییات تأسیس

موقع ما در زمانی  آنرسماً تأسیس شد. خب  68، ولی بعد از انقالب باالخره شروع شد و سال بر می گردد قبل از انقالببه 

تا بود، ولی االن خیلی  مثالً در حد صد تا دویست ما تعداد مقاالت وافتاده بود بودیم که ایران به لحاظ علمی خیلی عقب

براي بازتعریف، حتی اینجا، این اتفاقات نیفتاده و  دکنن براي تحول، آماده دآماده کنن ابایستی مراکز خود رفرق کرده می

، جایی دکنکسی روي موضوع خاصی کار می كگروهی یا  كمدتی راکد شدند، تصادفاً  کبعد از ی انوبیش در تأسیسشکم

 طور ند یا اینکمتري احتیاج دار ۀهزین ودشتر دیده مین راحتادادشترند یا اینکه برونمقدار فعال کها هستند یکه نظري

کنند هایی که کار تجربی میولی بخش دن شاید نداراتري دارند. کسی هم کاري به کارشگذاري راحتم سیاستویبگ

 .شوددیده می مراکز پژوهشی و این در ترندعقب

 از نظر بودجۀ پژوهشی تفاوتی ندارند؟ 

 بنديکنند. بودجهچنان به اینجا توجه نمیرمان آنخیلی نه، چون نه سازمان مدیریت و نه وزارت علوم و نه بهداشت و د

. دکنهایی این درصد افزایش پیدا میسال کهبودجه تعیین کرده  کمقطعی کسی یک ؛ یعنی یودشایران درصدي انجام می در

نی بر یک پول خوبی بگیرند ولی مبت دنونند براتوجاهایی که فقط ارتباط سیاسی قوي دارند به لحاظ ارتباط سیاسی می کی

 طور نیست.م از مراکز پژوهشی ما ایناریزي نیست. هیچ کدعمق برنامه

 ؟دذارگن تأثیر بادادشبرون د درناتوبودجه بگیرند این می دننااساس روابطی که دارند اگه بتوپس یکی بر 

، دهدانجام میاند یا نظري. این پژوهشگاه عمدتاً کار نظري و بعد هم اینکه چقدر کار مبتنی بر امور تجربی بگذاردتأثیر 

و  آیدی، با پول کمتر درماستتر راحت آیددرمی آن ، تعداد مقاالتی که ازی استکه اصطالح غلط آن بنابراین تولید علمی

وقت احتیاج دارند  آن نجاآجور نیست. چون کنند نه، اینتجربی می. جاهایی که کار پژوهشی تر استخب ظاهرش هم خوب

 .است ترهم پیچیده شانبه تجهیزات، مسئله



 ها: سرمقاله2 بخش - 238

 کنند. در وزارت بهداشت مثالً یک مرکز تحقیقات منظور من از مراکز همتا این بود که روي یک موضوع هم کار می

دادش برون ريقاالت ولی مرکز تحقیقات گوارش دیگاز نظر تعداد م دداد زیادي دارکه خیلی برون دگوارش باش

 .دبسیار کمتر باش

 مندید احتماالً کسی به نام دکتر عزیزي هست که راه انداخته و عالقهویگمرکزي که می آنخیلی.  ی است،خیلی تصادف

مبتنی بر تصادف  یعنیبه شخص وابسته است  شودبرود کنار تمام میداده. خب این شخص اگه ، همیشه هم مقاله میاست

آدمی که درك  اینکهیرقابتی بکنند ب هندخواریزي نیست. مراکزي هم تأسیس شدند که فقط هستند. میو روي برنامه

 .انجام دهدو کاري  دشده باش وارد آنجاتري داشته باشه تصادفاً عمیق

  د؟بستگی دارآنجاست پس به فردي که 

 .تصادف. بله، شخص و تصادف حضور چند نفر در یک جا گویمبه این میبله، من 

 هاي علوم پزشکی صدها مقاله در زمینه يیک پژوهشگر ودشحاال اگر در سطح فردي نگاه کنیم چطور؟ چطور می

پژوهشی تعداد  ۀن میزان تجربان رشته با هماهم درالمللی و باز همتایانش هاي بیندر دیتابیس شته باشددا

 چیست؟کنید عللش فکر می باشد، ت شمارن انگشامقاالتش

این  هم لحاظ علمی بهصنعتی  ۀکشورهاي پیشرفتدر هم نگاه کنید را . ببینید االن شما هر جاي دنیا است این کامالً طبیعی

 ا. باز تعداد مقاالت رمطرح است آنجا ريچیزهاي دیگ ،تعداد مقاله مالك نیست رالبته اصالً دیگ آنجا است. زیاداختالف 

هندوستان و چین،  ،ایران یا کشوري مثل ما در. منتها چون تعداد براي ما مهم شده ردیگ است یم اختالف خیلی زیادویهم بگ

 scien�fic communityدر ، اعتبار است ها مهم، حضور در کنفرانساست اروپا تعداد مهم نیست. کیفیت کار مهم اما در

 تا. 300تا  200کسانی هستند  Cita�onهزار  80با  هستند. افرادي داعتبار خیلی فرق دارآنجا ؛ و است مهم

 ؟ي مشترکی دارند از نظر شماهامقاله، چه ویژگی ایران این افراد پر در 

 این کار اندهنستااي از این عوامل هست: عالقه به کار علمی، توانایی سیاسی براي گرفتن امکانات بوده که توببینید مجموعه

به عنوان همکار جلب کنند  اتعداد زیادي ر اندهنستایک مرکز تحقیقاتی یا جایی که تو درد مواردي که مسئولیت بکنند، بع را

دنیا هم  راالن، البته جاهاي دیگ شده ایران زیاد در ، این همآیدنویسند اسم شخص هم میهمکاران مقاالتی که می ۀکه هم

 آنهمیشه اینجا. داریم مواردي که هم هست شخصی  ة. ولی قطعاً انگیزافتداین اتفاق می ود وشا با هم جمع میههست. این

 ،باال رفته شان) و تعداد مقاالتاندهبه لحاظ سیاسی (مطرح بودنی فقط فرد سیاسی بوده کسا و شخصی نبوده ۀو عالق هانگیز

 ایران داریم. درهم  را این

 ؟یک دانشگاه داد خیلی زیادبرون دربینید مؤثر میچه عواملی را  ها چطور؟دانشگاه ۀدر زمین 

، دانشگاه صنعتی شریف یک استثنا است و دانشگاه پهلوي شیراز ها.دانشگاه ببینید ما باید نگاه کنیم به چگونگی تأسیس

 تا ممتاز ن دوشد. ایعوض کامالً یعنی بعد از انقالب ماهیتش  دندار ار اشهمیشگی ۀثق آن رکه دیگامروزي دانشگاه شیراز 
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ن سبک دانشگاه اما عمالً همدیگر  هاي ها تأسیس شدند. دانشگاهدانشگاه ۀجور دیگري غیر از بقی کبراي اینکه ی هستند

. این دو دانشگاه، صنعتی ودشدیده نمی آنها اند که یک نوع خاصی است و اهمیت به سالمت نفس اجتماع علمی درتهران

به علم دنیا. از دید من هیچ دانشگاهی ما توي ایران  وندکه واقعاً وصل بش کردند ین دید شروعشریف و پهلوي شیراز نه با ا

، یعنی آموزشگاه عالی است ، یعنی صنعتی شریف از دید من هنوز یک کالج خوبدنداریم که از سطح کالج باالتر آمده باش

دانشگاه تهران  چون ريهاي دیگا. ولی مثالً دانشگاهآنج که هنوز نیفتاده افتدبی درشخیلی خوب، دانشگاه باید یک اتفاقاتی 

فرقی  ،اندها مثل همدانشگاه ۀاي ندارند و بنابراین بقیاصالً همچین ثقه امکه به تبع اون تاسیس شدند هیچ کدآنهایی یا 

بین این دو مدل. ما دو کنند هاي کوچک جدید دارند تقال می. بعد، بعضی از دانشگاهوندش. یکی دو جا ممتاز میدکنننمی

. دانشگاه رمدل دیگ کدانشگاه تهران و بقیه هم ی ،اندمدل کپهلوي شیراز و صنعتی شریف ی ویمگمن می وییمگمدل می

 یک، ولی گاهی اما پیدا نکرده را هنوز جاي خودش کند،حرکت میبین این دو مدل  دجدیدي داریم مثالً دامغان که  دار

مدل  کیا نه ی اندم مدلاکه کد نشان بدهد دناکه بتو است آنیتر از ولی هنوز خیلی کوچک افتدمی اتفاقات خوبی هم اینجا

 ایران نداریم. درسومی ایجاد کنند که هنوز 

  ردهسه  در اها ر، دانشگاهدکنکه ارزشیابی می استاحتماالً در جریان هستید که وزارت بهداشت چند سالی 

 کدو و سه هستند و ی در ردةتر عمدتاً هاي شهرهاي کوچکدو و سه و خب دانشگاه ،یک رده دکنبندي میدسته

ش ابندي. بیشتر هم رتبهودشبندي اول میرتبه درسه  ردةهاي کوچک بینیم که یکی از این دانشگاهدفعه ما می

 ؟دانیدمیۀ اینها دخیل اي رتبقارت  را درها چه عواملی این. استن اداد مقاالتشبراساس برون

ا فرق چندانی ندارند با ههاي کوچک اینخصوص دانشگاهبه ی. ببینید نسل جدیدي دانشگاهاست بله، بر اساس مقاالت

خصوص توي ا بههاند ایندانشگاه پزشکی خوب. خوب فعال کی مثل صنعتی شریف یا یهایدانشگاهدر  خود انهمتای

طور . ولی باید بهیفتدبی دناتوبه لحاظ شرایط زندگی. پس این اتفاق هم می تر باشندخیلی فعال دنناتوها گاهی میشهرستان

دانشگاهی که  درتا پنج تا  . ولی مثالً چهاردکارساز باش دناتونمی به تنهایی ، یکیوندجا جمع بش کیاز اینها  چند نفر یتصادف

 االن. دافتمی دو این اتفاقات دار درتوجهی دا. تأثیر قابلودشخب دیده می دعلمی دار تا هیئت مثالً پنجاه

 بخواهیم تا حدي به اثرات این رشد بپردازیم که واقعاً چه اثرات اگر صحبت کردیم.  يدر مورد عوامل مؤثر مقدار

یم علوم پزشکی یا اصًال بر سالمت در جامعه، از دیدگاه شما وعلم داشته و حاال باز جلوتر بر ۀتوسع درسودمندي 

 ؟است چه اثرات سودمندي داشته هاپژوهش ردنمکتوب ک برايشده  کمی و این شتابی که شروعواقعاً این رشد 

ترین . به نظرم این مهمدجواب بگیر دناتوگذاري درست میسیاست باون داده اکه باالخره ایران نش است این شاولین سود

ن امیلیون توم 700 گذاريبراي این سیاست  83-82کل رقمی که هزینه شد در سال  ودشن نمیاها باورش. خیلیاست اثرش

ن داد ایران ازیاد بود و نش خیلین بود، اصالً رقمی نبود این، ولی تأثیرش امیلیارد توم 7بود. یعنی به رقم امروز باید بگیم 

توجهی . اثر مثبت بعدي این که تعداد قابلاست مثبتش ترین اثر و اثر. این مهمدبیفتاتفاقاتی در آن  دناتوکه می استکشوري 

فعالیت  کاري باید بکنند و مشغول باشند و این کایران یاد گرفتند که باالخره ی درما  علمی هیئت ۀ اعضايیعنی تقریباً هم

. اثر بد هم البته داشته خب، است که مهم است شد. از دید من این دو تا اثراین اثر گذاشته  ،مکتوب بکنند. این نبود قبالً ار
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 دفکر بکن شد زیاد صحبت شده و همین دو اثر باعث شده که ایران باالخره مجبور آن هم هست که  راجع به آن منفی ۀجنب

 هاییزنیشناسیم. داریم گمانهنمی اشناسیم. از دید من ما هنوز در ایران علم مدرن ر، ما هنوز نمیهکه اصالً علم مدرن یعنی چ

ا فرقی هکار بکنیم، و اینه بکنیم، مراکز پژوهشی درست کنیم، دانشگاه درست کنیم، چ اکار ر آن بکنیم،را  کنیم، این کارمی

 کا از یهاین یدبین. خب ولی همین حرکت که میدکنهم فرقی نمی آنجااند یا وزارت علوم. بهداشت و درمان د درکنهم نمی

بایستی رشد اتفاقی نیفتاده براي علم ایران ظاهراً و می رو از طرف دیگ دکننتعداد خیلی زیادي مقاله تولید می دطرف دارن

 آنن کجاست. تماکه پس اشکاالکنیم این باعث شده که ما به این فکر  ودشو این دیده نمی ردیگ شوددیده  آن اجتماعی در

 کنیم.پیدا می ار حلش وقت قطعاً  راه

 اند باید نتایجشان را مکتوب کنند، واقعاً چقدر به اهمیت پژوهش که االن فهمیده علمیضاي هیئت این اع

 اند؟بردهپی

 .کم، کم

 کنند؟اند چرا دارند پژوهش مییعنی آگاه 

بیش  و کمهزار نفر یا ده درصد  7علمی داریم.  هزار هیئت 70یم ویگم. ما میویگنه، نه. ببینید کم. یعنی من باز درصد می

 فقط. است هزار نفر تعداد کمی هم نیست ولی ده درصد 7اند. شاید متوجه

 کنند این خودش تأثیر مثبتی است؟هایشان را مکتوب میولی باز با وجود اینکه آگاه نیستند همچنان پژوهش 

ن اهزار نفر ده درصدش 7این  رگو فکر خواهد کرد. یعنی ا داین تأثیر خواهد گذاشت براي اینکه باالخره کشور باید فکر بکن

. ما متاسفانه االن است نفر فکر بکنند براي ایران کافی 700مثالً  ، یعنییک درصد ودشیعنی ده درصد ده درصد که می

ما عمق مشکلمون  ود،به سمتی که این معضل باید حل بش دنوهم نداریم که فکر بکنند. یعنی آگاهانه بر انفر ر 700ن اهم

باالخره  خیلی بد است، اماو این  دطور فکر کن نداریم که این مانعلمی بین هیئت در اکجاست؟ ما هنوز اون یک درصد ر

 ایران به این راه خواهد افتاد و فکر خواهد کرد.

 یم؟ویتر بگخیلی کلی ، اگر بخواهیمعلم ۀحاال با توسع دشد این رشد کمّی همگام باشمی 

 راگ ه چوننستاتو. ولی قطعاً در شرایط فرهنگی کشور ما نمیودنسته بشاتواالصول شدنی است. میفرض علی اینینید بب

 شد.نست که میاتومی

  ها.گذاريتوي همین سیاست شودانجام توانسته میخب شاید کاري متفاوت 

پارامتري که  20 آنسال پیش، بله اگه مثالً  20 هب نیم برگردیماتوگو نیست. یعنی ما نمیها خیلی جوابببینید این فرض

شد، گذاري استمرار داشت، قطع نمیایران و این سرمایه درکردیم گذاري میسرمایه هاشهمسنجی هست ما روي در علم

 افتاد.بله، قطعًا اتفاقات خیلی مهمی می
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  ولی چطور شد که فقط این سیاست  گذاري کردید،ها سیاستۀ آنپارامتر بوده که براي هم 18فرمودید حدود

 شده؟ پرررنگقدر مقاله نوشتن این

، است و این خیلی مهم دتا انجمن علمی دار 400که ایران مثالً دکن. االن کسی نگاه نمیدبراي اینکه این یک نمود جهانی دار

تا  50یا  70موقع شاید  آنهاست. خب ما کننده خواهد بود تعداد مقاالت نیست تعداد انجمنکه در آینده تعیین آنچه

انجمن  فعال نیستند ولی  400این خیلی از که  دبینکسی نمی را ها بود. اینسیاست آنیکی از داشتیم این  مثالً انجمن علمی

ها خواهد بود. ارتباط با صنعت سال آینده از طریق این انجمن 50و اثرگذاري  کم فعال خواهند شدا کمهحضور دارند و این

صفر ریال  بود بادانشگاهی  ،چهار سال در همانها بود که قراردادها شروع شد. یک لغت خیلی کلی است. یکی از سیاست

. انمیلیارد توم 20ه به رقم امروز کثل اینن قرارداد مادو میلیارد تومبا مثالً ، اما دانشگاه کوچکی هم بود قرارداد از بیرون

هایی هستند که سی چهل بنیان داریم. دانشگاهشده به اینکه ما سه هزار شرکت دانش خب این اتفاق افتاد و االن تبدیل

یم دید. در آینده خواه ار اشا اتفاقاتی است که اثرگذاريه. اینکنندتأمین میرا با قرارداد از بیرون  یشانهادرصد هزینه

درآمدزایی ها ، جداگانه از انجمنجدا شونداز دانشگاه  اگر. یا اینکه تعداد مجالت داخلی ودشراجع به این کمتر صحبت می

 ۀمجل ا،نیم یاد بگیریم مجله درآوردن راتوتوجهی داشته. منتها ما در عرض ده سال که نمیاین رشد خیلی قابل داشته باشند

 ودشکم صحبت می آن. خیلی راجع بهودشدیده نمی ،هست و شده ولی شروع دکشسال طول می 50. این اخوب درآوردن ر

 هاست.ن سیاستاا هم ناشی از همهولی این

  شد تا ما به این برسیم که مشکل کجاست؟هاي مختلف باید انجام میحوزه درمشق کردن  آنپس یعنی 

اي که من گفتم اعتباري هم کم شده اما به خاطر نکته آن مقاالت که توجه بهشد. منتها این سیاست تشویق بله حتماً باید می

خیلی اتفاق نیفتاده،  رهاي دیگپیش بردند بدون حمایت دولت این در زمینه به ان راها حس کردند خودشکه دانشگاهی

. این متوقف 80وقع شروع شد سال م آنها بود که با سِرن المللی یکی از سیاست. مثالً همکاري بیندنست هم بیفتاتونمی

ند ابهانه باقی م کفقط به ی آن هم شروع نشد.  ردیگ اشدومی انجام دهیمنوع ما  آنکار از  15یا  10نشده ولی قرار بود 

 بدون حمایت چندان.

 چرا متوقف شد؟ 

نکرد، براي اینکه دولت خیلی متوجه پایین، افزایش پیدا نکرد، رشد پیدا  ۀشده، ادامه داره، منتها خیلی کم با یک شعلشروع 

با تعداد مقاالت پز  دناتوبراي اینکه دولت می» یم با سرن همکاري کنیم؟وحاال چی کار داریم ما بر«: )هاشد. (از زبان آننمی

 بودند.ها ننوع کارها و سیاست آنن جالب نبود. متوجه اهمیت یشامداران برا. یعنی سیاستهدنست پز بداتونمی آن. با دبده

 المللی اول یا دوم منطقه باشیم ازنظر تعداد مقاالت چه سودي داره؟همین! از دیدگاه شما اینکه ما از نظر بین 

 . ندا هیچ سودي ندارههیچ. این
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 شده؟دانید این نگاه از کی شروع می 

سال گذشته که در خواب بودیم، عقب افتادیم.  800به خاطر  آن هم هاست،حقارت ما ایرانی ةاین نگاه ناشی از یک عقد

سال پیش، مثالً سلجوقیان آمدند و حکومتی داشتند از چین تا مدیترانه با  800وقتی ما مثالً  کیک دفعه بیدار شدیم و ی

ک بوریحان داشتیم. یسینا و اکردیم، ابنبویه که افتخار میدیدید ساسانیان حاال تا کوروش، دوران آلقدرت قبلش می آن

تعداد مقاالت ما  داول بکن اما ر دناتویم. اولین چیزي که میوم اول بشهیخواجوري می کنداریم، ی را مادیدیم هیچ کد دفعه

، ترکیه دکنهمکاري می خب پاکستان همکنیم م ما مثالً با سرن داریم همکاري میییونستیم بگاتوشد، به این دلیل. ما نمی

ر باال بکشیم که قدآن ان رانستیم خودمازنیم. نتوحرفی نمی آنجاها که ده برابر ماست. پس آن، همکاري دکنیهم همکاري م

نکرد.  ي. (براي رشد) مقاله دولت هیچ کاراست یم ما در تمام مراکز پژوهشی دنیا دست داریم. این خیلی کار سختیویبگ

برد ، به لحاظ  افقط سودش ر داي بکناینکه هزینهیولی شد. یعنی ب موقع. آنکرد  ان این کار رامیلیون توم 700دولت با 

. است است ولی این واقعیت ما اول شدیم، یا ما دوم شدیم. خب، خیلی مسخره ،ما اول شدیم داعالم کن اندتوسیاسی که می

 . دبکن انست این کار راتونمی رهاي دیگدر زمینه

 اي داره؟علمی واقعاً فایده ۀحاال براي پژوهشگران ایران این رتب 

 .داي ندارهیچ فایده

  ؟داشته باشند يالمللی بیشترهمکاري بین دننا، بتوشوندمثالً آیا کمک کرده دیده 

شوند که کنند متوجه نمینگاه می االمللی نه، ولی تأثیري گذاشته باالخره در خارج هم همه جاي دنیا وقتی این رهمکاري بین

نسل  دبیننو الاقل می وندش. امیدوار میاندها به لحاظ علمی هم رشد کردهکنند اینیافته، خیال می فقط تعداد مقاالت افزایش

ل خب دنیا خوشحا دخورنکه می دهم به درد دنیا بخورن هاده درصد این رو اگ روندمی جوان تعداد خیلی زیادي دانشگاه

، خب، سودش دننامایران نمی مان هیچ کداجهت. ما دانشجویان خوبم این از دبرمی اسودش ر د، یعنی دنیا دارردیگ ودشمی

 ببریم. ينستیم سودان نتوا. ما خودمدبرنهم می او سودش ر د؛ بنابراین توجه کردنردنیا دیگ آن ور ودرمی

 این بود که ایران چه سودي برد؟هم ال من ئوس 

ه ولی سودي که ما بردیم بسیار اندك بوده، بسیار اندك، من دنستیم سودي ببریم. باالخره هر فعالیتی یک سودي دارانتوما 

مریکا داریم ایرانی، انفر توي اروپا و  150رصدگر نداریم ولی  همایران االن ده نفر  درنجوم  ۀما در زمین بگوي،مونه ن کی

نفرند  150توي این سنین. خب؟  اند،سال 40تا  25که بین  هستن م کسانیویگاینکه میتو همین ده سال اتفاق افتاده. یعنی 

 براي کشور. ردیگ است ایران ده نفر هم نیست. خب این ضرردر دنیا  در

 بفرمایید؟ هایی که این رشد پرشتاب داشته اشارهواقع آسیب مقدار به در کامکانش هست ی 

، هافروشیچیز مثبت تبدیلش کنیم. به خاطر همین این رساله کمهار کنیم و به ی ارن نستیم ایاکه ما نتو است آسیبش این

دینامیکی پیدا کرده که دولت  یکهایی که قبالً نبود، یا خیلی کم بود، ولی اینقدر فراوان شده و این پدیده ها وفروشیمقاله
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بینیم چون اگر به اصطالح مثبت می را ها من خودم این. منتاست . این یک آسیبدبه این راحتی تعطیلش کن دناتودیگه نمی

شدیم که ما توي ایران اجتماع علمی نداریم. ما علم نداریم به معناي مدرنش. علم وقتی این آسیب نبود ما اصالً متوجه نمی

اجتماع علمی وجود . ما اصالً نداریم همچین چیزي، چون اگر همچین دوجود داشته باش  scien�fic communityهست که 

شدند افراد. االن هاي دانشگاهی متوجه میdiscourse درتقلبی نوشت.  ۀتقلبی نوشت، مقال ۀقدر رسالشد اینداشت، نمی

همکارش دزدي کرده یا نکرده،  دببینبرود  دندار تکسی هم دوس، هیچدکنمی را کار خودش ددار سی. هر کوندشمتوجه نمی

، دمثبت دار ۀکه البته جنب ستهاا آسیبه. ببینید ایندبکن ااین کار ر است اده، چون خودش هم ممکنمقاله تقلبی داده یا ند

ایجاد کنیم در ایران که هنوز  ایم به سمتی که علم مدرن روهمین آسیب هم باعث خواهد شد ما باالخره بر به نظر من

 یم.اهبه دنبالش هم نبود ونداریم 

 مطالعه کردم ولی  ار معماري علم در ایرانفرمایید؟ کتاب ر بیشتر توضیح میدر مورد اجتماع علمی یک مقدا

 .توضیح دهیددوست دارم بیشتر 

داشته  زیاديخصوص بعد از جنگ جهانی دوم رشد خیلی سال طول کشیده ولی به 300ببینید اتفاقی که در دنیا افتاده که 

 که به افتدم که چه اتفاقی در علم، چگونه اتفاق میویبگ اضیه رکنم خیلی ساده اصل قاي هستند، سعی میعده این است که

که از طرف جامعه مطرح  یالئوها سهایی را ابداع کردند که با این روشم علم، یک گروهی هستند یک روشییوگمی آن

 ۀ، براي اینکه مسئلدکن، پول تزریق میددها پول میههر کشوري به این درجامعه  ۀ. بقیهندجواب بد دنناتورا می ودشمی

شده از نظر اقتصادي  ن دادهاو کلی نش دخورهست به درد جامعه می هچ دادش هرحل بکنند و بعد هم برون اجامعه ر

. و جاهایی که اجتماع به وجود آمده است کشورها یاد گرفتند که در سازوکار فرآیندهاي داخل این دکندرآمد ایجاد می

که چگونه کار  دکنخودش تعیین می اندارند دخالت کنند یعنی مجموعه سازوکار خودش ر اجازهو کنند نمجموعه دخالت 

 هایی که ابداع کردهبه روش دکنداوري میا ، خودش هم خودش ردکنخودش تعیین میم علم. ییوگمی آن که ما به دکن

مثالً قرن هفتم و هشتم میالدي در ایران و  مییوکه قبالً نبوده. یعنی این نیست که بگ است اتفاق کامالً مدرن ک. این یاست

این به . خب است دیگري بود. این اتفاق کامالً جدید چیز آنکرد، نه. علم از این سازوکار تبعیت می آنکشورهاي اسالمی 

داخل این است، دوتا مفهوم مهم داریم توي این  ةهاي عمدیکی از روش discourseاجتماع علمی.  گویندمیمجموعه 

 .است فرآیند کعلم هم نیست. ی دیا گفتمان. خب جایی که این (اجتماع علمی) نباش  discourse مجموعه, اجتماع و

  ؟دایران که حداقل شروع یک اجتماع علمی باش درمثالی دارید 

ایران. بین ایران  آمدند 80 ۀدعوت کردم ده ان رامن ایشخود  هست، شناسدو سه تا مقاله آقاي دکتر خسروخاور جامعه

 آنجا. به آنها ارجاع دادم هم هاي منکرد. سه سال کار تحقیقاتی کرد. مقاالتش چاپ شد. توي نوشتهوآمد میو فرانسه رفت

به وجود د ایی دار، در جاهاست ایران اجتماع علمی نیست هنوز، ولی در شُرف به وجود آمدن در ددهن میابینید که نشمی

 د.آیمی
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 بینید؟کجا می اها راین نطفه 

نجا هم نگاه کنی کمترین موردِ انتحال آ به خاطر اتفاقی که در فیزیک ایران افتاد. ،ًعلوم فیزیکی است عمدتا درها این نطفه

، از بابتش هم یمبظها. مواهمایشها، ها، توي گروهکنیم، توي دانشکده. براي اینکه ما مرتب با هم صحبت میافتداتفاق می

گرفتیم؛ یعنی مرتب کمیته  ي آن رامتوجه شدیم و جلو 70 ۀفیزیک ما ده دراي که دزدي بود شاید باور نکنید اولین مقاله

، دبگیردکترا استرالیا انده بود رفت ایرانی که فیزیک خو ککنید یبوده، حتی باور نمی ر، موارد دیگدکنهست، بررسی می

ن ا. یعنی در این حد حواسمگیردنست باانجمن فیزیک اعالم کرده بودیم. نتو درشدند تقلب کرده به خاطر اینکه ما  متوجه

، خبري نیست. نداریم اصالً، نه توي است خالی رهاي دیگولی در زمینه افتداتفاق می دارد کمنجا کمآ. بنابراین، استجمع 

وم انسانی که اصالً نداریم. (اجتماع علمی در ایران در) علوم انسانی اصالً نداریم. علدر علوم دانشگاهی،  درداریم نه  پزشکی

وگرنه ما اصالً علم نخواهیم  دکم این اتفاق میفته ولی باید همه جا اتفاق بیفتکم دخصوص دارعلوم پایه و علوم فیزیکی به در

 داشت.

 بینید؟چطور می اپژوهش ایران ر ةپس با این وضع فعلی آیند 

سال حدوداً، دولت فرصت  20تا  14سال آینده  20 دربینی خود من این بوده که گفتنش. پیش است آینده ببینید سخت

به مراکزي که واقعاً  دتبدیل بکن ارا پیدا نخواهد کرد، (به این نخواهد پرداخت که) دانشگاه ر داینکه به این معنا بپرداز

به لحاظ  افتداي نمیش. دولت فرصت پیدا نخواهد کرد، بنابراین اتفاق عمدهیهاسازوکار آناند، با بخشی از اجتماع علمی

. است باز مثبت ودحتی اگر هدر بر است مثبت آنکه البته  دکنمقدار افزایش پیدا می کپژوهشی احتماالً ی ۀدولت. بودج

 . اتفاقی که ممکناست مثبتش ۀاي شروع کنند به فکر کردن. پس این جنبکه عده ودشچون خود هدر دادنش عاملی می

فعال  ست این بیست سال نخواهد رسید، ممکن در، دناتوهایی که دولت نمیزمینه درایران  دربخش خصوصی  دبیفت است

، دخوربه درد هم نمی آن خیلی، نه، تأسیس کنند، نه به این معنی که دانشگاه خصوصی ودبخش خصوصی فعال بش ر. اگودبش

 د.یسازوکار به وجود بیا آنبه رشد اجتماع علمی، تا  کندمک که ک است منظور این

 بخش خصوصی مثالً کجا؟ 

 ار این ثروت تجمع پیدا کرد یک جا، باالخره بخشی از کوقتی ی دکنهاي خصوصی، پول زیادي تولید میخیرین، شرکت

 .زندساسازند، بیمارستان میایران االن مدرسه می در. خیرین رحاضرند هزینه کنند دیگ

 ؟خیري براي پژوهش ،ید شمااهاي دیدنمونه 

، ولی رکردم شاید) ده سال دیگمثالً (فکر می ود،کردم به این زودي شروع بش. من فکر نمیودششروع می دبله بله دار

اعالم کردند، یعنی  ان راشچند جلسه خود من برگزار کردم، خیرین جمع شدند چند نفري آمادگی شده،ش دیده یهانمونه

 االن. ودشفکر می دو دار ودششروع می ددار
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 از پژوهش حمایت کنند؟ دنناتومی شوندهایی بوده که خیرین آگاه چه برنامه 

رایزن دارند. محل برگزاري همایش  یک مجموعه ، آنجادر دارآباد ايهمجموع در فرض کنید دو تا برنامه من خودم گذاشتم

مین کرد، أت امریکا هم هست مخارجش را ةکردداران ایرانی که تحصیلکردیم. یکی از خیرین سرمایههمایش برگزار  است

ه  خیلی زیادي دعوت شدند، سخنرانی گذاشته شد،افراد براي یک روز.  بود ن قیمتشاچون خود سالن مثالً ده میلیون توم

ها، ولی خود پایه کمک کنیم. هنوز شروع نشده این کمک جا ده نفر گفتند ما حاضریم به علومآزیادي از صنایع آمدند.  ةعد

ن را از طریق اشیم. اوالً کسانی پیدا شدند که سرمایهورسمت می آنکه داریم به  است ها عالمت اینابراز این صحبت

. دآورنبه دست میاند، کارهایی که مبتنی بر ساینس هستند انجام دادند، پول کالنی دارند دانش به دست آورده

گذار م یک گروه سرمایهوینمونه االن بگ ک؛ اما یدکننمی اا این کار رهو خب این ودشانجام می دگذاري خوبی دارسرمایه

اعتماد کردند  او نفر چون به کبه ی هم آناند. گذاري کردهبنیان سرمایهمیلیون دالر در یک شرکت دانش 25ایرانی االن 

کنند. پس ایران. شرکت تأسیس کرده کارهاي بنیادي خیلی خوبی دارند می درنیست  کمی میلیون دالر پول 25، دپول دادن

 ددهجوري هست که نشون میا کم نیست خیلی زیاد نیست ها ولی موردهاي اینهشده. کامالً از بخش خصوصی. و این شروع

پیدا  اتا دولت این فرصت ر دو کمک بکنن دوها فعال بشاینسال آینده امیدواریم که  20در. ودربه این سمت میدارد ایران 

 ، از جمله دانشگاه.دد یک جراحی عمیقی در علم کشور بکنیکه بیا دکن

 کنید که دولت به این زودي؟بینی نمیپس پیش 

 به این زودي خیر. قطعاً نه.

 ؟هایی که االن خیلی خبري شدهاین آسیب وجود حتی با 

 .داز این فکرها بکن دناکه بتو دآرامش را دار آنلحاظ سیاسی  درك رسیده و نه به آنبله، دولت نه به 

 دمقدار افزایش پیدا کن کپژوهشی ی ۀکه بودج است این شما بینیوجود پیشاین ولی با. 

 .بله ،مقدار افزایش پیدا خواهد کرد کی

  ولی داسناد باالدستی قرار بوده افزایش پیدا کن درچون ... 

 وددرصد بش 1,5نشد، بعد قرار بود  ودبش 0,6جمهوري اسالمی قرار بوده  ۀکه قرار بوده. از اولین برنام است خیلی وقت

من در جریان بودم و االن  اها راین ا همیشه بوده. با جزییاتهنشد. این ودبش 3نشد، قرار شد  ودبش 2نشد. بعد قرار شد 

لی سطحش پایین رفته بود. امسال قرار بود حتماً به یخ ردیگ . ولی کمی افزایش پیدا خواهد کرد چونودامیدي نیست بش

 ممکن د،درصد برس 0,7به  است ممکن ودشهایی که این روزها میقطعًا نخواهد رسید. ولی با صحبت دیک درصد برس

 .و اینهاستکه هنوز روي نیم درصد  است بینی من این. ولی پیشاست
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 اش به پژوهش خیلی کم بوده.یافتهتخصیص ۀوزارت بهداشت ظاهراً امسال بودج 

پژوهش  ۀولی بودج ددانشگاه که مشکل دار ۀ. یعنی بودجطور است اند. همه جا همینهاي دولتی هم همینجا. دانشگاه همه

 .است هم خیلی کم

 یافته؟ببینیم چقدر تخصیص بایدباز  دحتی مصوب افزایش پیدا کن یعنی اگر 

. نه ودشولی نمی ودکرده ولی تخصیص داده نشده. مصوب که قرار بوده یک درصد بشنه پژوهشی مصوب که افزایش پیدا 

 خیر.

 ؟شودش در پژوهش بیشتر اگذاريکه بخش خصوصی سرمایه استاین  شمابینی ولی پیش 

 و . اگر اتفاق عجیبآیدپیش میآرام بخش خصوصی  ، آرامدکنم این اتفاق توي بیست سال آینده بیفتبینی میمن پیش

من زیاد  ار دکار جدي بکن شود،، یعنی احتمال اینکه بخش خصوصی وارد د، این اتفاق میفتدغریبی در وضعیت کشور نیفت

دولت هم شود و چرا شاید شروع  ر. ولی حدوداً بیست سال دیگاست خیلی کم دبینیم. احتمال اینکه دولت کاري بکنمی

 د.کنبکاري 

  بینید.چطور می ان راشاین حدود سی سال اخیر کیفیت درشده  واقع نوشته که دربرگردم به عقب، حاال این مقاالتی 

تا فرض  هزار ، مثالًطیفی از مقاالت داشتیم  کی است که ما کیفیت هم در میانگین رشد داشته. منتها اتفاقی که افتاده این

کم کیفیتش کمتر شده قسمت باکیفیتش قسمت  آن، این طیف االن بازشده یعنی کنمعرض می ار آنها کنید، طیف کیفیت

کیفیت زیاد کم ۀنگاه کنید مقال ااین سمت پایین طیف ر راگ .نگاه بکنید اشما کجاي طیف ر دبهتر شده. یعنی بستگی دار

 تر شده میانگینش هم باال رفته.پس طیف گسترده باکیفیت بیشتر شده ۀمقال دنگاه کنی ار طیف سر آنشده، 

  طورکلی پژوهش در علوم پزشکی و چه بهدر چه کمک کند واقع به بهبود پژوهش  دارید که درچه پیشنهادهایی

 ؟ایران

 کی دناها، اگر بتوپژوهشگاه دراگر گروهی، چه دانشگاهی چه  ویدد بگیایران یعنی دولت بیا درببینید اگر ما یاد بگیریم 

 که ما باید است و طبیعی است دادداشته باشیم، مقاله برونیم. کاري به مقاله نهدپول می آن ما به دحل کن اي رامسئله

. د کهگذاري بکنبراي مقاله سرمایه ید. ولی دولت نباید بیااست آن علمی discourseبکنیم، اصالً جز  ااین کار ر انخودم

کنند که ها صادر میهاز این بیانی ند، مرتب دارشده اشتباهی که االن دولت در بهداشت و درمان خیلی هم این روزها زیاد

. دو به این مسئله بپرداز ددست بردار. دولت باید از این است . این خیلی اشتباهدگردبه تعداد مقاالت و کیفیت مقاالت برمی

. هر گروه دانشگاهی یا فردي یک مسئله دکنمهندسی فرقی نمی یا چه در پزشکی، چه در علوم پایه دکشور کلی مسئله دار

این بابت تشویق  بدهد که ازبه جامعه  بدهدبه دولت  اد و نتیجه ریکار پژوهش دربیاآن به یک کار از  کندتبدیل  دنابتو ار

 دولت. دکه هزینه کن است ، منظورم اینشوند
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  و این مسائل را چطوري پیدا کنند؟ 

 آن طرف ست.فهمند مسئله چیند میاهن دادایعنی پژوهشگرانی که نش دطرفه باش مسئله زیاد است. سازوکارش باید دو 

حتی  ودتا مسئله پیدا بش . مثالً صدبیابند اهم صحبت کنند و راه پیدا کردن مسئله ر باید با مند است،هم دولتی که عالقه

 ا. هنوز من هیچ موردي ندیدم یک مسئله راست خیلی اتفاق مهمی ددرست باش ي آنسی تا دخود باشبی ي آنتا 70اگه 

 ،دانشگاه صنعتی شریف بخش مهندسی در االن مثالًر! دیگ است کنم ولی باالخره کمکرده باشیم. اغراق می حل گونهما این

  ةبیشه، جاددر سیاه دنیروگاه بساز کخواست یبخش خصوصی می کهشده بود  اي پیداشناسم مسئلهاي که من مینمونه کی

ارزان گفت اگر شب که که برق بخش خصوصی می است.کوهستان و آب  ۀ آنست که هما اي، اینجا خب منطقهچالوس

خب  ،از باال بریزم پایین برق تولید کنم بفروشم به دولتتوانم آب را میببرم باال روز  ااز دولت برق بخرم و این آب ر است

ها همکاري کنند به هر ژاپنیقرار بود با  د.خواست بکنکاري می کی این یک کار است، یک سئوال بود که. ردیگ دسود دار

و  دکنبرق تولید می دنیروگاه دارآن ن انجام داد. االن ایشابر ادانشگاه صنعتی شریف استادي این کار ر و آمدند دلیل نشد

بخش خصوصی بود طرف وال از ئاجتماع هم نبود، ولی باالخره این س ۀمثال خیلی ساده است مسئل این. آوردکلی پول درمی

 .ردیگ

 ش نیاز به پژوهش هم داشت؟کار 

اصطالحاً که  است اياین از جنس پژوهش توسعه د،شرکت هم انجام بده کی است ممکنرا پژوهش بود چون این کار 

یافته نیست  قدر توسعه آنن امنتها ما چون کشورم هنددها انجام میشرکت ا. این کار ردنهدها قاعدتاً انجام نمیدانشگاه

هم داشت به  یمسائل رکرد. اگمی امد این کار رآژاپن بود شرکت ژاپنی می ربکنند یعنی اگ اها این کار رشرکت دنستنانتو

بود که  کسیبخش خصوصی مستقیم به دانشگاه مراجعه کرد توي دانشگاه هم  آنکردند. اینجا نه. دانشگاه مراجعه می

اي، دو برابر این اتاق که از ته دره حرکت ت خیلی پیچیدهاروب ت عظیمی ساختند،اروب کیعنی ی دبکن انست این کار راتو

اي هرحال کار خیلی پیچیدهکردند. بهکار می در آنتا دانشجوي دکتري  30-20. مثالً ...  برد باال و از باالمی ار اهکرد لولهمی

انجام شد  ريح کردم با دوستان دیگکه خود من اینجا مطر رال دیگئوس کال بود. یا یئوس کم یویم بگهخوابود. ولی می

و گیاهی وجود نداره  است؛ چطور در جایی که خیلی گرم استجهانی  المللی،الی کامالً بنیادي و بینئوسبودجه ندارد، االن 

 چون موجود زنده حتماً باید گیاه ندارد تا االنشناسی جوابی ال در زیستئو. این سدحیات وجود داره؟ موجود زنده وجود دار

موجود زنده  که آنجا کویر لوت درکویر لوت ایران افتاده و یه گشتی هم داشتند  در. این اتفاق دزندگی بکن اندتا بتو دباش

نیست، ولی،  در آناي و هیچ موجود زنده است زمین ةکر ۀترین نقطپیدا شد. در صورتی که اعالم شده بود که اینجا گرم

، هنوز دال باید دولت هزینه کنئواین سبراي . توي ایران هم هست. خب رماست دیگال ئونشده. س ال حلئوبود. خب این س

 ۀمجل و نوع تخصص مختلف رفتند کویر 10گروهی جمع شدند،  کهزینه نکرده. بخش خصوصی هزینه کرده االن فعالً. ی

ساله است که االن  5مثالً  ةگفته (مراحل بعدي کار را اینجا) چاپ کنید. یک پروژ  GEO ۀچاپ کرد. حاال مجلهم ساینس 

 زیاد داریم.مسئله یعنی چی. ما  دفهم، نمیدکنقدر هم اثر داشته ولی دولت هزینه نمیشده، این ماه کار انجام 6در حد 
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 ند؟هنظران باید تشخیص بدبه نظر شما همین صاحب او این مسائل ر 

 ةفالن ادار فرض کنید، مثالً دناتو، میدنهي تشخیص بدمردم عاد دنناتو، میدنظر تشخیص بدهصاحب دناتونه همیشه. می

ا مسئله ه، اینبسیار آزاردهنده استنشینی در مشهد ، حاشیهاست زیاد د. فساد در شهر تهران فرض کنیددولتی تشخیص بده

 ا همه مسئله است. خیلی از این مسائل داریم.ه، ایناست نند کماداست. آب در ایران همه می

  ؟دبندي کن، اولویتدبندي کنرتبه اد اینها ریکه بیاسازوکاري هست 

 دکند شروع مییمیا د. وقتی سازوکار نیست دولت اگر عاقل باششودشروع  از جاییم نداریم. ولی باالخره باید آن را هنه. ما 

روع کنیم پول تزریق فعالً یکی دو تا رو شچیست. بندي) من که مسئله زیاد دارم مهم نیست حاال سازوکار (اولویت ویدگمی

رم. چون اگر فقط اول به دنبال ایجاد سازوکار باشیم و بعد این، وم سازوکار را به وجود بیایکنم به موازاتش سعی مییکن

 .ودهم پیش بر اینها باید با .سازوکار هم اشتباه خواهد بود مثل دانشگاه که ما ایجاد کردیم اشتباه

  ودلزوماً منجر به تولید مقاله نش است ممکن باشدحل مسائل بیشتر  دراري گذسرمایه راگاست البته مسئله این 

 .دکنالمللی ایران افت میبین ۀبعد رتب

 خب، چه اشکال داره؟

 ست.ااهداف اصلی  ءجز اینکردم خب من فکر می 

 آید.درمی هم مقاله ي آنحتماً از تو ودنه، نه ببینید. کار علمی خوب اگر انجام بش

  اگذاري رگذاري و سرمایهد سیاستهکه بخوا بینیدمی در دولت انگاه ر اینیعنی شما SHIFT از حمایت از  دبده

 ؟ئلهمقاله به حل مس

. ولی دباید از این کارها بکن دد کاري کنهکاري نخواهد کرد، ولی اگر بخوا رسال دیگ 20م تا ویگنه، دولت به این دلیل می

 .دبکن را این کار درك نرسیده که آندولت ما هنوز به 

 دگذاري پژوهشی کنکه در مسائل سرمایه. 

را  که فقط سیاست روز  است دولتی ددهن میانشو دکنمی ابله دولت اصالً نباید به مقاله توجه کنه. دولتی که این کار ر

 نیست. دببین اکشور ر ة. دولتی که آینددفهممی

 حل مسئله؟ برايگذاري جز سرمایه ري داریدو چه پیشنهاد دیگ 

بکنم  ادانشگاه ر کم یهخواتا دانشگاه دارم می 300یا  200من  ویدگ. یعنی میردیگ دخیلی هست. دولت باید مدل بساز

. باید دکار بکن دکناجتماع علمی کار می درروشی که  آن دانشگاه به کدرست کنم. ی انم همه راتوفعالً من که نمی ،مدل

 اینها چی به ي؟ اصالً برادکننکار می ها چهکار دارم، اینتا پژوهش 30، من هددکار می. پژوهشدکن، ولی نمیدبکن ااین کار ر
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د هخوا؟ میاندهکشور حل کرد در ا؟ چه معضلی رندکنمی نددار يکار ه؟ چچه کاري هستندچ يبرا ؟ اصالًهنددپول می

خیلی کاربردي  ۀمسئل روي یک، که دنم رنگ باشادیپژوهشگاه نم کد یهخوا، یا میدیه پژوهشگاه بنیادي مثل اینجا باش

ورم ظ، نه، مندتعطیل کن اهمه ر د. نه که انقالب کندا فکر کنهاینراجع به د و ه. دولت باید بخوادکننمی یفرق کنند،کار می

گفتمانی وجود زنیم. اصًال حرف نمیما  ولی  شود، حرف زده آن به یک گفتمان، راجع به داین نیست. ولی باید شروع کن

ا تبدیل به هو بعد این دیم. خب این اتفاق باید بیفتهحل ارائه بدراه آنهادرك کنیم و براي رفع  ها راکه ما چگونه ایراد دندار

 م نیست. اا هیچ کده. اینشودسیاست 

 شده؟ این به نظر شما شروع 

رو به دولت جدید آمد سرکار، االن هم دولتش ، آقاي روحانی  است خیلی مهمی ۀنه شروع نشده. نه. ببینید آب یک مسئل

کمیته در دانشگاه  کحل کنم. خب کاري که کرد ی اآب ر ۀم مسئلهخواسالش گذشت. از اول گفت می 4، اتمام است

جور رفع بهانه است که ما داریم از  کحل نیست. یعنی این یکه راه. ایندحل کنا صنعتی شریف گذاشت که این مسئله ر

. اینه که دبکن اکه الزم بود این کار رصورتی این جهت. در در؟ ولی دامن نزده به گفتمانی انیددگیریم. میک میدانشگاه کم

این شرایطی که من دارم  به درسسال آینده هم نمی 20یا  15این  درو قطعاً  دندار ادرك ر آنم دولت ما هنوز ویگمن می

 نخواهد رسید به این کار.و  کنمبینی میپیش

  از دیدگاه  امطلبی ر هیدخواباز اگر می ،استفاده کنم یمآنالیزها در شما معماري علم کتابم از مطالب هخوامن می

تمرکز شما بر این بود که خود پژوهشگران باید تغییر ایجاد کنند، خیلی منتظر دولت  آنجا ي بفرمایید، چونردیگ

 نباشند.

 ییگفتم، هر کسی هر جا هم این را مسائل دیگر در. یعنی از دید من دشروع کن اکار ر دناتوکه دولت نمی است علتش این

بینم دولت شروع ؟ چون من نمیدناتو، نمیترخوب دزودتر شروع کن دنا. اگه دولت بتوبکندکاري  دبینوقتی عیبی می دناتومی

زنیم. این زمینه که ما داریم حرف می درقل نه که، الاامنمی ري، کس دیگربکنند دیگ ا، پس پژوهشگران باید این کار ردبکن

کنند پیدا می ادرك ر این کمکم، آنها مبتنی بر پژوهش هاییجور کی بوده ايجهت که بخش خصوصی این بخش خصوصی از

نند با هم حرف معمولی بزنند. هنوز هم من  فکر اباید پژوهشگران باشند که بتو از این طرفولی  کنند کمک دنناتوکه می

و این هم  سري کارهابه انجام یک  کنندمتقاعد  اکنم پژوهشگرها باید شروع کنند به این گفتمان و حرف زدن و دولت رمی

 طول خواهد کشید.

 نکتۀ دیگري هست تمایل داشته باشید اضافه بفرمایید؟ 

 الی داشته باشید.ئو. مگر اینکه شما سآیدهاي اصلی گفته شد. چیز خاصی به نظرم نمینکته
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 36کشور يهادر دانشگاه يادیبن يضرورت بازنگر  26

 يدرگفت وگو با رضا منصور یعلم ۀتوسع

در  لیتحص يتهران گرفت و در همان سال برا يرهنما رستانیاز دب )م 1965( 1344خود را در سال  پلمید يرضا منصور

 ياخذ کرد. رضا منصور کیزیخود را در رشته ف يدکتر )م 1972( 1351در سال  يرفت. و نیبه دانشگاه و کیزیف رشته

را ارائه  تیآزمون نسب هیبه همراه سکسل، نظر شانیبود. ا نیدانشگاه و اریبه مدت پنج سال استاد )م 1977( 1356تا سال 

در  يراند. رضا منصوانجام داده یشناسهانیها و کچالهاهیعام، س تیگرانش، نسب نهیدر زم یقاتیتحق نیکرده است. همچن

گذاران پژوهشگاه انیاز بن یکی يدرآمد. و فیشر یدانشگاه صنعت یعلم ئتیه تیو به عضو بازگشت رانیبه ا 1358سال 

هم در  ییهاتیفعال نیاست. همچن یزنجان و مرکز نشر دانشگاه هیدر علوم پا یلیتکم التیتحص و مرکز يادیبن يهادانش

پس از انقالب است و چند دوره  رانیا کیزیگذاران انجمن فانیاز بن ياست. منصور داشته یفرهنگستان زبان و ادب فارس

مرکز نشر  کیزیمجله ف رمسئولیسال مد 25و به مدت  1361از سال  نیهمچن بر عهده داشته است. زیآن را ن استیر

از  یکی يماهنامه بوده است. منصور نیا رمسئولیتاکنون مد 1370 سال و از آغاز انتشار ماهنامه نجوم در یدانشگاه

وگو گفت نیبوده است. ا یساچدر پروژه ال ياهسته يهاپژوهش ییاروپا سازمان ای )SERN(با سرن  رانیا يهمکار شگامانیپ

 انجام شده است. يادیبن يهادانش الرك پژوهشگاه سیدر پرد 1396مرداد  22 کشنبهیروز 

 چه داریپا یرشد علم میبدان میخواستیم شده بود. یاسیس يهاجنجال تابع هادانشگاه یبود که رشد علم یمدت 

 دییرشد علم بوده است بفرما دانشگاهۀ فیوظ میریاگر بپذ ؟میارا داشته رشد نیدارد و ما تا چه حد ا ییهامالك

 تا در میبده وندیگران را به هم پصنعت و انیدولتمردان، دانشگاه میاشده و موفق میاداشته یچقدر رشد علم ما

 .میباش داشته افتهیمقتدر و توسعه  یدولت تینها

و  یعلم تیفعال يهاعامل انیمتأسفانه از م یعنیتوجه شده است؛  یعلم رشد مؤلفه کیتاکنون فقط به  ،یاسیس سطح در

 اطالعات يهاگاهیشده است. چون در پا توجه برونداد مکتوب علم که همان مقاله باشد کی به علم تنها يبروندادها زین

 کیکنند. اگر یم یعلم رشد ای یعلم دیبه تول ریرا تعب نیاست، ا افتهی شیمقاالت افزا نیامروز از نظر تعداد، ا یالمللنیب

 یاسیامر س کی نیشدند. ایناراحت م افتییم کاهش رقم نیبود، همه خوشحال بودند و اگر ا یلیخ شیسال آهنگ افزا

 یمقاله علم نکهیبه ا کردم قیرا تشو انیدارد. آن زمان که من در وزارت علوم بودم، دانشگاه تیواقع با یاست و ربط کم

 بکنند، به نیتمر رند،یبگ ادی انیبود که دانشگاه نی. منظور ما اسندیبنو )شد لیتبد ییگراISIکه بعدًا به ( یدر سطح جهان

هزار  50، حدود  1380. سال میداشت ياریبس مشکالت نهیزم نی. ما در اسندیهم بفهمند مقاالتشان را بنو گرانیکه د یزبان

کشور  ییاجرا يهابخش يهاکه در پژوهشگاه یبه عالوه همه پژوهشگران یعلم يهائتیه نیا یول م،یداشت یعلم ئتیه

را مکتوب  يزیچ یاند و کسآن بود که همه خاموش عالمت امر نیکردند. ایبودند، ساالنه تنها حدود هزار مقاله منتشر م

                                                           
 .1396، شهریور و مهر 105، شماره انداز ایرانچشم لۀمصاحبه با مج 36
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. از آن پس تعداد مقاالت شد یطراح نجایا ینوشتن مقاالت علم استیبود. س یجامعه علم يبرا يبد نشانه نیکرد. اینم

 در صدر نظام انیاز اصولگرا ياریشدند؛ البته هم زمان بسیخوشحال م عدد نیاز رشد ا استمدارانیشد و سیم شیپا یعلم

تعداد  شیمدت افزا نیگرچه در تمام ا رفتند، یاسام ISIکردند و به اصطالح به دنبال  حیرا تقب یالمللنیبه مقاالت ب توجه

گذاشتند  انیبن که» یاسالم يآ-اس-يآ« يهاکشور دانستند و به تعداد مقاله یعلم رشد را نشان یالمللنیب يهامقاله

 نکردند! یتوجه

 نایسو ابن یو فاراب حانیزمان ابور یعنی يهجر که ما در قرن چهارم و پنجم یمدرن با علم يایکه علم در دن میبگو دیبا

دهد. یم پاسخ جامعه ازیاست که به ن يرفردیغ یمدن تیفعال کی یصنعت يدر کشورها علم دارد. يادیتفاوت بن میداشت

است؛  علم کار علم مدرن و اهل نیشود ا افتهی ییهاپاسخ دیبا یجامعه مدن يهاسؤال ي. براستیجامعه هم فقط صنعت ن

ها و متفاوت در دانشگاه موضوعات شناس باشد.جامعه ایشناس هانیک کدان،یزیف کند که آن عالم،ینم یفرق نیبنابرا

 استفاده حلراه اش از آنبسته به عالقه زیکنند. جامعه نیم دایحل پآن راه يشود و اهل علم برایم مطرح هاپژوهشکده

اجرا بشود.  دیحتماً با نیا افتندیرا  یعلم افتهی کیندارد که اگر  نیوقت اصرار بر ا چیه ایدن یکند. اجتماع علمینم ایکند یم

شکل  نیشود. ایم استفاده یعلم افتهیاز  استمداران،یس صیتشخ شوند و بسته بهیهستند که وارد م استمدارانیس نجایا

 یاست و ربط يفرد يادعا بکنند ادعا استمداریس ایدانشگر  يرا تعداد نیف اال. اگر خاستیدن در یعلم تیوضع یهیبد

 جامعه در کل ندارد. ای یاجتماع علم به

 است؟ یپژوهدانش و يوجوگرفقط جست انیکار دانشگاه یعنی 

 يریگمیآنها در مقام تصم اما زنند، یدرباره خود حرف م یعنیاست  کارشان جهینت جیترو انیدانشگاه کار حداکثر بله،

. ما میانکرده را درست درك نیهنوز ا رانیما در ا متأسفانه بکنند. دیبا ایکنند یم يریگمیتصم استیس بلکه اهل ستند،ین

را که در  يخورد. ما تنها نهادیم دردمان دانشگاه به چه میدانیهنوز نم ،يدار دانشگاه در دوران مدرن، با حدود صد سال

عمده مشکل  نیا .میاکرده» نصب«و  یدر کشورمان کپ م،یاکرده ترجمه» دانشگاه «و نام آن را به  میادهید یصنعت يایدن

 ماست.

 به صنعت و جامعه يدارد. کار وجود کایاروپا و امر يصرفاً در کشورها که میدهیها را توسعه مرشته یما بعض ایگو 

 .میندار

و مدرك  ندیایبه دانشگاه ب دارند ها دوستکند. چقدر پدر و مادرها و بچهیم لیبه جامعه تحم ياریفشار بس کی نیا و بله

بهداشت  وزارت ایکه در وزارت علوم  ییهامیبه عمق تصم اگر .رندیو مدرك بگ ندیایبه دانشگاه ب مییگویم ما هم رند؟یبگ

 کیام دهیاست. من تا به امروز نشن نیهم شیها کمابيریگمیکه سرچشمه تصم مینیبیم میشود نگاه کنیو درمان گرفته م

هنوز  یعنی مارند،یب ما يهاعالمت آن است که دانشگاه نیباشد؛ ا کرده آن را تقاضا» يمشتر«که  فتدیراه ب یدانشگاه رشته

 .ستین معلوم جامعه ازیارتباط آنها با ن
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 است؟ دولت فهیفقط وظ نیداشته باشند و ا نیا به یچشم ۀگوش دیدانشمندان نبا یعنی 

کار  نیکه چرا ا میفکر کن دیبا م،یکه اهل فکر میهست ی. اگر ما مدعانیدانشگاه از همه شیمن مقصر همه هستند و ب دید از

باشد.  یخوب شود که کارینم لیساخته بشود، دل دانشگاه نفت ای اتیکه از پول مال اندرفتهیمردم ما پذ اگر ای. آمیکنیرا م

چون  میهم مقصر انیدانشگاه گونه است؟ مانیفکر کنم که چرا دانشگاه ا دیبا هستم که اهل تفکرم، یاگر من مدع

  فکرکردن. ينه برا یدهمدرك آموزش و يبرا میااستخدام شده م؛یاشده »کارمندصفت«

 استیس ما استقالل ندارند و تابع يهادانشگاه که ستین نیما ا يهادانشگاه يبرا يکارمند تیوضع نیچن لیدل ایآ 

 اند؟شده

 نیاستقالل دارند در جهت رفع ا که هم يندارند، اما در همان حد یچندان استقالل ما يهارا قبول ندارم. دانشگاه نیا من نه

کار ارائه و راه میکن استفاده استقالل کم خود نیاست که ما از هم مانده یلیخ نیکنند؛ بنابرایاستفاده نم استقاللشان مشکل از

 .میخواهیم يشتریب که ما استقالل مییو سپس بگو میبرس يقرمز و بعد به خط میبده

 سپس دانشگاه بشوند و مقاومت کرد و وارد هایبود، اجازه نداد که نظام دانشگاه سیرئ یاسیمرحوم دکتر س یوقت 

استعفا  فرهاد حمله شد و آن موقع دکتر دانشگاه دوباره به نکهیمستقل بودند تا ا 40 ها تا سالاستعفا داد. دانشگاه

 ست؟ین یمانع بزرگ نیا ایها نشد. آدانشگاه شدنیتیو امن یدر برابر نظام یمقاومت چیبعدًا ه یداد، ول

 يهايآزاد یما مدع انیدانشگاه آن رفتار را بکند. بتواند نبود که یاسیس مانند یچهل و پنجاه کس دهه در دینیبب یول چرا،

زمان  در ش کند.المردم ت یمدن يآزاد يندارد برا استقالل بله آن وقت دانشگاه باشد، طور نیاگر ا هستند، مردم یمدن

 نیا جز یها راهدانشگاه یخیتار برهه کیاست در  ممکن حزب است. کی دانشگاه ییکار را کرد گو نیهم انقالب دانشگاه

 ازین یو چه نوع دانشگاه یعلم به چه رانیکه ا نکردند فکر نیما به ا انیدانشگاه قتو چیو پنجاه ه چهل نداشتند. در دهه

 چیه دیکردند شایکار را م نیکند. اگر ایم فرق با هم ازهاین نیجنس ا ایاست  یکیو فرانسه  آلمان ما و ازین ایدارد؟ آ

 يما انرژ انیدانشگاه . امروزمیحال ما آن دوران را پشت سر گذاشت هر هم بشوند. به یاسیس يهانبود وارد بحث یاجیاحت

 .ستندیها نما در دانشگاه یکه مسئله واقع ییقرمزها عقب راندن خط ای ییهايدرخواست آزاد يبرا گذارندیم يادیز یلیخ

حل بشود،  انیدانشگاه دستتواند به یمسائل م نیاز مسئله است که ا پر یو اطراف هر دانشگاه يمن در هر شهر دید از

 اند.تفاوت بودهیب هم هااند. البته، دولتتفاوتیمسائل ب نیبه ا نسبت ما به شدت يهااما دانشگاه

 د؟یبزن یشود مثالیم 

به  شیهاست. چهارده سال پنیا و يکاشان معروف به گالب و گل محمد اطراف زنم.یم کاشان مورد در را مثالم من

فرانسه و  بلغارستان، بکنند. جز چهار کشور مراکش، یقاتیتحق کار دادند تا درباره اسانس گالب يمجوز کاشان دانشگاه

 یدر حال نیو ا ستیچهار کشور ن نیا نیب رانیا کرده باشد. فیاش را تعريگل محمد استاندارد که ستین يکشور هیترک

ها و استقالل دانشگاه يآزاد به یمسئله چه ربط نیاست؟ ا یاسیمسئله س نیا ایاند. آگالب را برده رانیها از انیکه همه ا است
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 نیا در کرده سیسال است پژوهشگاه اسانس تأس چهارده . دانشگاه کاشان کهستین انیدانشگاه یذهن یجز تنبل نیدارد؟ ا

 توانست انجام دهد.یم سال که در مدت دو يکار کرده؟ کاره مدت چ

اند که حداقل دو سال کرده جادیا یبزرگ یطیمحستیمعضل ز کی هستند که در کرمان ییهاآن یگالب کاشان، حت عیصنا

دهد یم به نام بنگل دارد. آمار نشان ياتفاله عیصنا نیا ها را گرفته است. چوننیا يجلو ستیز طیمح است که سازمان

 جز زند.یم بیآس ستیز طیمح به به شدت نیشود که ایم ختهیر ستیز طیتن بنگل به مح هزار 10 یکم سالدست

 شود؟یم دیچقدر ارزش افزوده تول بشود مسئله حل نیداند اگر اینم دانشگاه ایرا حل بکند؟ آ نیا دیبا یدانشگاه چه کس

 ها.گونه مسئله نیا از کشور ما پر است

 يهاگروه آخر. چون تیاولو شد نیو بعد بنز دیکش سال طول پانزده بود. نیبنز بندرعباس دانشگاه يها تیاولو از 

 درباره کاشان مسئله را چطور فتد،یب رانیاتفاق در ا نیا کنند و نگذارند وارد را نیخواستند بنز یم ریبگپورسانت

 د؟یکنیم یابیشهیر

در  نیدارند و ا یمال منافع آورد چونیرا به وجود م ینیچن نیا ییهامانع که وجود دارد ییاینوع ماف کیموردها  یبعض در

 مورد است. مثالً در ختهیر نیزم يکه رو میگویم ییزنم. من از موردهایآن نوع مسائل حرف نم از هست. من ایهمه دن

حل کند، اما آنها مسئله را  شیبرا مسئله را نیداده است که ا یخارج يمشاور به تومان اردیلیم کیاز  شیب یبنگل شرکت

به سمت  سال دانم که در طول چهاردهیمشکل دانشگاه م را نیمانده است. من ا یاند و مسئله باقنکرده حل به طور کامل

و  زگردهایتهران، ر کی. مسئله ترافاست نحو نیبه هم زیاست. مسائل شهر تهران ن نرفته یو صنعت یمشکل اجتماع نیحل ا

داشته  يفکر کند که پشتوانه يرتواند کایم یدولت وقت کند؟ دایراه حل پ شیبرا دیبا یتهران را چه کس يهوا یآلودگ

 اند.هم ساکت انیدانشگاه کند، اماینم يباشد. دولت ما کار

 د؟یدانیعلت را در چه م شما 

باالخره  میهست یما مدع یوقت یمسائل رفتن سخت است، ول نیبه دنبال ا است؛ انیما دانشگاه یتنبل لیاز آن به دل یبخش

 .میکن ینینشعقب مردم اجازه ندادند، بعد ای ما نبود، مثالً دولت اریاخت در که میبرخورد یاگر به مانع و میدنبال آن برو دیبا

اند گونه نیا ما انیدرصد دانشگاه 3 دیشا نکرده باشند. اآلن جادیا را از عوامل آن يامجموعه که ستین یمسئله فرهنگ چیه

 را زحمت نیچون ا م،یکنیم درصد استفاده 3در حد  یول کار را دارند. نیبالقوه ا توان ما انیدرصد دانشگاه 50 که یدرحال

 شروع الًاص ما یول م،یکار را انجام ده نیا دولت نگذاشت مییبگو مثالً بعد میکوشش کن حداقل دی. بامیابه خودمان نداده

 از سهم خودمان شروع اول هستند، اما بهتر است ما امر نیدولت مقصر ا ایمردم  که میاوریب یلیدال میتوانیم ما .میانکرده

 .میکن
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 بوده؟ فرودها چطور و زشیخ یخینظر تار از 

بود.  یلیجنگ تحم زشیخ نیا یاصل زانندهیو قبلش نبود، گرچه برانگ شد شروع زشیخ نیآرام ا آرام ریاخ سال پانزده در

 نتوانسته دولت هنوز ی. از طرفمینیبیرا م زشیخ هشتاد شد؛ اما از دههیحس نم يفور ازیشد و ن دایپ يپس از جنگ رکود

 اورد،یها به وجود بدانشگاه يبرا یو معادن مشوق عیعلوم و وزارت صنا وزارت قیدرست کند که دولت از طر يسازوکار

 .ستیمسائل ن نیا متوجه متأسفانه دولت ما یول

 متعدد االتیقطره نفت هم در ا کی يرو کایگرفت. دولت فدرال امر رونق علم هم ،ینیح دالاروپا به دنبال اص در 

 به زندان يامر نیخاطر انتقاد از چن به ياشد و عدهیانجام م هیرویب دیتول ب،الاز انق شیکنترل دارد. پ کایامر

نزد  نفت ریوز یشد وقت دهیب هم شنالانق از شد. پس یاسیس ینبود، ول یاسیس اعتراض آنها قتیو در حق افتادند

چه کار به  دیکن دیخداوند رزاق است. تول د،یببر باال نفت را دیکردند تولیم هیها توصآن رفت بهیم یمقامات مذهب

 ياریاکنون بس هم شود. رهیآب ذخ ،یآب يهاسفره در کشدیکه هزاران سال طول م یدرحال د؟یدار ندهینسل آ

نسل  يبرا و میمصرف کن یعنی رزاق ياست؟ خدا الزم ینیاصالحات د یبرخ دیکنیفکر نم کرده، ها نشستدشت

 م؟ینکن یتالش چیه و باز باشد مانیهادهان ندهیآ

 دهد.یبه مردم م تیروحان گردد کهیبرم ییهاآموزش به ینگاه فرهنگ نیا از یاست. بخش مهم مهم یفرهنگ مسائل قطعاً

به صورت  نیزم در کره ینیرزمیز يهاآب که نداند یدهد. اگر روحانیم مذهب و علم ارائه ریتفس از تیکه روحان يتفکر ای

داشت متفاوت  تیجمع نفر اردیلیم مین نیکره زم که فهمد و آن زمانیم يگرید است، رزاق بودن را جور بسته ستمیس کی

ما  ونیروحان از ياریاست. بس متفاوت اریبس ينفر ونیلیم 80 رانیا با تینفر جمع ونیلیم 5 با داشتن رانیا ایحاال؛  با است

  اند.نشده تیجمع تفاوت نیمتوجه ا

 ها و دانشگاه توان انکار کرد. ما در تمام مدارس ویم شود اثبات و نهیم که خدا را نه است دهیرس نیبه ا علم

 .ستیتوسعه ن مانع امر نیا ایاثبات خدا شده است. آ صرف مانیروهایها همه نحوزه

 يچون علم مدرن کار م،یانشده بشر يکه متوجه علم مدرن و رشد فکر ماست یماندگنشان عقب نیا ست؛ین مانع موضوع

 يمسگر ای يمانند نجار یتیاست، چون علم فعال کرده نیدیکه مردم را ب ستیعلم ن نی. استین ای هست ندارد که خدا

ندارم که خدا  يمن کار دیگویم خدا ندارد. بشر مدرن آن قدر رشد کرده که وجود عدم ایبه وجود  یاست و اصالً ربط

. پس بکنم اثبات شیتوانم برایمن نم چ،یندارد که ه اعتقاد اعتقاد دارد که دارد، اگر هم ی. اگر کسندارد ایوجود دارد 

است که  نیبکنند. علم کارش ا غیتبل اعتقاد خودشان يباشد و مردم آزادند برا داشته اعتقاد خودش را یگذارم هرکسیم

شود. علم ینم دایبشود و آنجا پ دایممکن است طال پ یکن حفر را نجایاگر ا دیبگو یشناسنیزم ایمعدن  مهندس کیمثالً 

علم و شناخت خلقت بودند،  تیماه دنبال که علما ینگاه به علم فرق دارد با زمان نیا پس .ستین نیاز ا شیب يزیمدرن چ

از شناخت خلقت  ما . امروز منظورشتریب يزیبه علم است نه چ پرداختن که کارش میدانشگر هم دار م،یمسگر دار ما اگر

 یمحاسبات یشناسهانیاز زمان و مکان و ک ما بوده است. امروز اطالعات یمحمد غزال ای نایسابن که مدنظر ستین يزیآن چ
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 نیشود. ایمنبسط م دارد هانیک مییگویم مان،یهامدل میمفاه چارچوب کند که بر اساس آن محاسبات و دریم ممکن را

 بوده و اآلن منسوخ لهیاز گال شیبه زمان پ متعلق تیو زمان ندارد. کنکاش در ماه هانیک تیماه به شناخت یامور ربط

 .مییو هنوز دنبال اثبات خدا میا نکرده مسائل را درك نیهنوز ا رانیاست. ما در ا شده

 است؟ و مصلحان و متفکران انیدانشگاه کار موانع، نیا دنیتوان گفت درنوردیم 

 مییبگو میتوانیکار را بکند. ما نم نیا هست که بتواند یهرکس فهیکار وظ نی. اگذاشت یگروه خاص يتوان انگشت روینم

است  ممکن ما با آنها متفاوت است. خیتار یژگی. ومیبکن از همان مراحل عبور دیآن گونه بود، ما هم با اروپا چون مراحل

است.  گریشکل د کی دیجد يایدن میبفهم که ما اوردیآن قدر به ما فشار ب طیشرا بشوند باعث يظالم روز يهاییکایامر نیا

خودش  يازهاین به تواندیمدرن بشود و بفهمد چگونه م یرانیو ا باشد کیتیژئوپل ای یاسیس ،يممکن است اقتصاد فشار نیا

 شده است. مطرح حاال یمطرح نبوده است، ول شیسال پ چهارصد مسائل نیبدهد. ا پاسخ

 رفت از تجربه، راه برون انباشت ثروت مهمتر است. با توجه به انباشت انباشت تجربه از یسحاب ادیقول زنده  به

 ست؟یامروز به نظر شما چ یعلم تیوضع

و پس از آن تعداد  جنگ هم به آن معترف است. دوران ایکه دن میاداشته عیسر لیبدیرشد ب کی انقالب از پس ما

 که میا. ما آن قدر رشد کردهمیارشد کرده انقالب بعد از یلیمعنا ما خ نیکرد به ا رییتغ انیدانشجو ها، استادان ودانشگاه

 فکر م؛یعقب هست یصنعت يایتنها چند سال از دن که میانقالب هنوز متوهم بود از شی. پمیدار یچه اشکاالت میفهمیاکنون م

هم قطار آنها  و میاکرده دایدست پ ایدن به علم ا،یلوانیپنس دانشگاه خواهرخوانده راز،یش يپهلو دانشگاه کیبا  میکردیم

 حداکثر در سال م،یداشت یعلم ئتیه هزار 20آن زمان که  ما یتعداد مقاالت علم کل که یتوهم. در حال ینوع م؛یاشده

 نیمن ا حرف .میمقاله در سال دار هزار 30از  شیبا امروز که ب دیکن سهی. مقادیرس 120به  60 سال مقاله بود که در 400

 .میبشو عاقل نکهیمگر ا میرسیم انفجار کیترکد و ما به یم کرده است که جادیا یعال در آموزش یحباب رشد، نیاست که ا

 يهارشته نیا چه يکه برا دیفهم میخواه کرد و میخواه يبازنگر به خواهد افتاد. ما شروع ندهیآ سال 15اتفاق در  نیا

 خواهد شد. جادیا يدینشود بحران شد آغاز یگفتمان اجتماع نیچن اگر .میاها را گذاشتهنامهنییآ و یلیتحص

 کی یکه ما سال دیکن توجه .میادهیحباب رس نیچه بوده که به ا اشکالمان مینیو بب میرا حتماً شروع کن يبازنگر نیا دیبا ما

 شانیبرا يو کار نشده يها فکریخروج ي. برامیدار یکارشناس دانشگاه در یخروج ونیلیم کیو  دانشگاه يورود ونیلیم

دانند ینم هیکنند اما بق دایهم پ يممکن است کار درصد 15تا  10اند. البته نگرفته ادیهم  یکار خاص و نشده است ینیبشیپ

ها استخدام نیاز ا یندرت کس به ارشد. لیالتحصفارغ زانیم نیو هم میدار ارشد يهزار ورود 300چه کار کنند. ساالنه 

 یم لیالتحصفارغ هزار نفر 30تا  25 یهم سال يمقطع دکتر در کند.یاستخدام نم یمرب گریدانشگاه د چون شودیدانشگاه م

 هزار نفر 20سال گذشته کمتر از  10در  باشد ادمانینفر استخدام دانشگاه بشوند؛ هزار  5 یحالت سال نیشوند. در بهتر

 غیتبل اریبس یروحان يآقا دوره هم که در انیبندانش يهاباشد. شرکت شتریب تواندیهم نم ندهیو در آ میااستخدام کرده را

حباب!  یعنی نیصفر. ا باًیتقر یعنی نیکرده است. ا استخدام سال در خود 10را در طول  انیاز دانشگاه درصد 3 دیشدند، شا
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به نظر شما چه  ندهیسال آ 10 تیجمع نی. استندین کاریکرده بلیتحص تیجمع لیس نیا به فکر انینه دولت و نه دانشگاه

 شود؟یم

نفر مهاجرت  ونیلیم کی نیهزار نفر از ا صد یسال میریبروند. گ کشور توانند به خارج ازینم هم تیجمع نیهمه ا یطرف از

 ؟یچ هیبق بکنند،

 ًکنند.ینم دایخارج از کشور پ در هم شغل ثابت لزوما  

همه مسئله در  نیا حال نیگردند. در عیبرم درصد 10و کمتر از  ندارد معموالً  یچون بازگشت ستین مسئله ما گرید آن،

 بخواهد . دانشگاه اگرمیانکرده جادیا وکار آن راساز ما یول کنند، آن را حل دیبا انیدانشگاه نیاست که هم ختهیر ما جامعه

توانمند  دیافراد با نیا که یعلم ئتیبه نام ه دارد يبه افراد ازیاست ن جامعه که حل مشکالت برسد اشیبه هدف اصل

 دهیانجام دهد که آموزش د را کار نیتواند ایم یکس پس است. شتریب یصنعت مسائل از یمسائل اجتماع یدگیچیپ باشند.

بتوانند  يرفت که فقط افراد یبه سمت دهم بدهد. استخدام در دانشگاه در دولت نهم و انجام را دهیچیپ نیچن يکار باشد

باال دارند  يفکر توان شد که آنها نیداشته باشند؛ ا» از مذهب یاسیس با قرائت خاص یفرهنگ يسازگار«که  دانشگاه ندیایب

 یدهند به خارج از کشور بروند و کسانیم حیترج انیدانشجو جهینشان ندهند. در نت رانیا یعلم در نظام يندگاربه ما یرغبت

تر هم وحشتناك ندهیآ در شود آن انفجاریباعث م تیواقع نی. اسازگارترند يتر و به لحاظ اعتقادشیاندطیمانند که بسیم

کم دست شیاندطیافراد بس نیها داشته باشند. ابحران نیا در مهار يکمتر ییبه دانشگاه آمدند توانا که یباشد، چون کسان

تر از خودشان تا به شیاندطیبس سازگار و يدهند به استخدام افرادیتن م یعیطب سال در دانشگاه خواهند ماند؛ به طور یس

نه  است »سازگار« یو هدفشان فقط دانشگاه ندارند را یگروه توان درك مسائل مل نیکنند؛ ا کمک خودشان يماندگار

به استخدام در  يدیام چیه مقاله 10با  یرزاخانیم میخانم مر نی. مثالً امیکنیم وار سقوطخالق! لذا ما بهمن یدانشگاه

 نبود!» سازگار«چون  نداشت ما يهادانشگاه

 م؟یعلم دار دیبه نام تول يزیچ ما 

 شود.ینم دیطور که صنعت تولهمان شود،ینم دی. علم تولستین یخوب اصطاح علم دیح تولالکه اصط میبگو دیبا اول نه

که در آن دانش و  است يندی. علم فرآمیکنیم دیتول نیماش ای ییغذا و مثالً مواد میکنیم ییکارها کیو ما  هست صنعت

 یگاه مقاله؛ نوشتن کتاب و ای زر،یل نوع کیساختن  مثل است حیصر یکتاب و مقاله. دانش گاه مانند شودیم دیدانسته تول

به  يگرید يکه در جا میکنیم» نقل« را یما دانش رانی. در ادیآیدانشگر به وجود م کی است مانند آنچه در فکر یذهن

. نظام میکنینم دیتول ده،یبه وجود آمده؛ ما فکر و ا گرید ییجا در که میدهیرا درس م ییهااست؛ ما کتاب آمده وجود

 اند چونمخالف تیبه صراحت با خالق یحت ياکند؛ عدهیخالقانه مخالفت م يهاتیفعال گونهنیما به شدت با ا یآموزش

مشوق دارد؛ تفکر  و آرام یطیبه مح ازین تیوجود آمدن فکر و خالق به يدانند! برایم» ینید يسازگار«با  ریرا مغا آن

 یصنعت حالت مثالً در دانشگاه نیکه ما در بهتر شده نیدارد. ا رتیخالق مغا طیمح نیبا ا مطلوب یبا مرام» انسان سازگار«

 انیدانشجو نی. امیدهیاجازه تفکر نم او ما هم به ی. حتمیدهیرا به او درس م یکتاب و میریگیخوب را م يدانشجو کی فیشر
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را  یرزاخانیم علت ما نیشوند. به همیشوند تازه شکوفا میم مواجه تیمشوق خالق یطیروند و با محیم خارج به یوقت

 دهد.یهم اجازه نم یدهد و کسیرا نم اجازه نیما ا یو نظام دانشگاه میکنیآن برخورد م از تررانهی. ما حقمیکنیاستخدام نم

  مخالف است. تیما با هر نوع خالق یآموزش نظام

 نشود؟ دهیمرج کش به هرج و تا دارد ازین یفیبه افراد ک يادیبن يبازنگر 

هست  ياافسانه کی. زدیبر هم را به زیکه همه چ ینه به صورت انقالب یول کند، يبلوغ برسد که بازنگر نیبه ا دیبا ما کشور

که  دیرس يمن بشو. پسر به قصر نیجانش ایبشو و ب پخته بگرد و بعد ایبه پسرش گفت برو در دن یپادشاه که بر اساس آن

گوسفند  يجلو دیکرد د نگاه رفته زنده برنگشته. پسر به قصر نجایهرکس به ا نرو قصر نیدر مورد آن گفت به ا يرمردیپ

. کار کرد یداد، به قصر رفت و پادشاه رییرا تغ استخوان علف و يهذا! جا یسگ علف و قس عل يجلو انداستخوان گذاشته

 انیتواند به دانشگاهیعلوم م ریوز الًمث .ستین یکار سخت یلیو خ میجابه جا کن دیبا را است که چند تا اهرم نیا رانیما در ا

آن را  اثرات آغاز شود، رانینوع تفکر اگر در ا نیدهم. ایم برنامه به شما پول يمن به جا دیمن برنامه بده به دیبگو

تعداد  شیبه سمت افزا دانشگاه دهدیاساس سرانه دانشجو پول به دانشگاه م بر سازمان برنامه وبودجه ی. وقتمینیبیم

اساس  بر حذف شود و نیدهد! اما اگر ا شیرا افزا گوسفند ياست که استخوان جلو نیمثل ا ل،یآن تمث در رود؛یدانشجو م

نجات  یو از گمراه افتی میخواه را میشود و ما صراط مستقیشروع م بازنگرانه برنامه به دانشگاه بودجه داده شود تفکر

  .میکنیم دایپ

 شاءاهللا!ان
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 37مذهبعلم و شبهشبه  27

علم مطلبی است که به از شبه ممنظورگیرم؛ و هاي علمی روز جهان، می، یعنی مجموع دانستهعلم را اینجا به معنی دانش

مذهب منظور از شبه ،به همین قیاس کند اما نه دانش است و نه علم.یهاي علمی استفاده مظاهر دانشی است علمی که از واژه

مذهبی دارد و نه علماي حوزه از آن دفاع  ۀکند اما نه پایهاي مذهبی استفاده میمفهومو  نکه از واژگاهایی است لبطم

 کنند.می

 هاي شبه علممصداق  

اي تهیه معروف است. سوکال فیزیکدانی بود که نوشته 38»قضیۀ سوکال«بارزترین مثال در مورد شبه علم هم اکنون به نام 

معنی به کاربرد و وانمود وار در متنی بیايکرد که در آن واژگانی از فیزیک مدرن شامل مکانیک کوانتوم و نسبیت را کتره

. وي این شناسی پسامدرن مرتبط ساخته استهاي جامعهفیزیکی را با موضوع–هاي بسیار پراهمیت علمی کرد که نکته

شناسی فرستاد که داوران آن را بسیار پر اهمیت تلقی و چاپ کردند. اي علمی به یک مجله جامعهنوشته را به عنوان مقاله

اي نوشت با این توضیح که وي آنها را دست انداخته است و خواسته نشان سوکال به ویراستار مجله نامه ،پس از چاپ مقاله

 اند.   معنیناسی پسامدرن تا چه حد بیشبدهد متون مرتبط با جامعه

هاي عرفانی اند و مدعی قرائتها در جامعه ظهور کردهها و افراد پرشماري با همین مضمونهاي اخیر گروهدر ایران در دهه

 اند. عرفان کوانتومی از این جمله است.مبتنی بر فیزیک مدرن شده

 علمدانشگران با شبه ۀچگونگی مواجه  
در اجتماع علمی به چند طریق با جامعه ارتباط  . دانشگران39دهدمعنی میدانشگري در حضور اجتماع علمی دانشگر و 

هاي علمی هستند که هاي علمی که نهاد نمایندة اعضاي اجتماع علمی است. دیگر رسانهکنند. اول از طریق انجمنبرقرار می

ك و انتشار دانش منتج از فرایند علم در اجتماع علمی آموزش اند و در جهت درها و با دانشگران مرتبطبا این انجمن

اند؛ البته در موردهایی دیده شده که به علت نبود آموزش کافی علمها معموال سدي در مقابل شبهاند. این رسانهدیده

ارتباطات «تر آن م وسیعاند. ترویج علم، یا در مفهوعلم درغلتیدهنگاران علمی هم در ورطۀ شبههاي علمی و روزنامهرسانه

نگار علمی یک مروج علم باشد چه علم را به عهده دارد، چه روزنامهسازي از دانش و مقابله با شبه، همین نقش آگاه»علم

سازي جامعه از خط تمایز کم آگاهعلم، یا دستیک دانشگر. به این ترتیب، علم مدرن در درون خود سازوکار مقابله با شبه

 علم، را ایجاد کرده است. این یکی از دستاوردهاي مهم علم نوین در چند صد سال گذشته است.شبهمیان علم و 
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هاي خود را براي کند مسئلههاي او است که جامعه را ترغیب میداند که اعتبار او در سالمت علم و روشاجتماع علمی می

هاي آموزش عالی و نیز تحقیق و بپردازد. این همان هزینه حل به اجتماع علمی بسپارد و بابت آن هزینهیافتن پاسخ یا راه

درصد از درآمد ناخالص ملی است.  به همین علت است که اجتماع  2توسعه است که معموال در کشورهاي پیشرو بیش از 

است که  علم در جامعه مانند جنس تقلبیکند. تاثیر شبهعلم حساس است و با آن مقابله میعلمی به شدت در مقابل شبه

کنند تولید خود را به نام تجاري معتبري گونه که تولیدکنندگان جنس تقلبی سعی میکند. هماناعتبار میتولیدکننده را بی

دانش خود را به عنوان علم و دانش بفروشند و به دانشگران علم یا شبهکنند مطلب شبهدانشگران نیز سعی میبفروشند، شبه

 شود.فروشی برانگیخته میسیت جامعۀ علمی هم از این تقلبمعروف استناد بکنند. حسا

 مذهب هم داریم؟-هاي مذهبی: آیا شبهنهادساختار   

اي که در این نوشته منظورم است، شود، براي رساندن پدیدهنهاد مذهب ساختاري بسیار متفاوت با علم نوین دارد. اما می

حانیت را نمادي براي نوعی اجتماع علمی دانست. ما در ایران در بیان هاي علمیه را نمادي متناظر با دانشگاه و روحوزه

کنیم، گرچه این دو در ماهیت از هم متمایزاند و اختالف دارند. روحانیون در این فعالیت هر دو نهاد از واژة علم استفاده می

 نهاد نقش دانشگران را دارند و مداحان نقش مروجان علم را. 

واسطه با پرداخت واجبات دینی از جمله خمس و ذکات به مراجع، این شیعه، در طول تاریخ مردم بی در اسالم، به ویژه در

اند. در عمل، به خاطر ماهیت اعتقادي مذهب، مردم انتظاري از مراجع نداشتند بلکه حضورشان کافی بود نهاد را حفظ کرده

شد. این دي از طریق مراجع به خودي خود پذیرفته میبراي این که واجبات را پرداخت بکنند. پاسخ به هر سوال اعتقا

هاي مردم یا جامعه باید کارا و به درد بخور باشد تا جامعه برخالف علم مدرن است که در آن پاسخ اجتماع علمی به سوال

 ها از طرف آن به اجتماع علمی بودجه بدهند. و دولت

نوان رسانه براي توجیه و گسترش علم دینی به وجود نیاید. به همین این ساختار اعتقادي در شیعه باعث شده تا نهادي به ع

دلیل هنگامی که ما در جمهوري اسالمی سیاست و دیانت را یکی کردیم، مروجان مذهب، بگویید مداحان، نقش ترویج 

از علم دینی یا  تواند در مغایرت با درك حوزهقرائت  مطلوب سیاسی از مذهب را هم به عهده گرفتند. این نقش البته می

هاي دینی باشد. این پدیده جدید است و در تاریخ شیعه کمتر تجربه شده است. این است که امروزه با پدیدة جدیدي گزاره

رو به رو هستیم: گسست مداحی از علم حوزوي، یا گسست ارتباطات علم دینی از خود علم حوزوي و پیدایش و شیوع 

نامیکی پیدا کرده که با سیاست و اقتصاد تنگ گره خورده و دیگر در کنترل علماي مذهب. پس مداحی براي خودش دیشبه

 کند. مذهب در این چارچوب معنی پیدا میحوزه نیست. پدیدة شبه

آورم. علماي کنند در ادامه میهاي شبه مذهبی را که مداحان پرشماري آن را ترویج میشمار گزارهچند نمونه از تعداد بی

اند. باید در آیندة نه چندان دور منتظر اثرهاي اجتماعی مذهب ارائه ندادهاهبردي براي مقابله با این پدیدة شبهحوزه هنوز ر

 هاي مردم بود.ادثیر آن بر اعتقأاین پدیده و نیز ت
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 علم دینی:مذهب یا شبههاي شبهچند نمونه از مثال  
اسفند  25خبرگزاري دانشجو، ز پیامبر با لفظ یا علی؛ خداحافظی پیامبر با خدا با لفظ یا علی و خداحافظی خدا ا •

1396 . 

 .1389آبان  29یت، تابناك، با معنوکاهش بالیاي طبیعی براي با حوزه علمیه وزارت کشور  تفاهمنامه •

ازي پخش جهاي مدر شبکه 1396والیی که در زمستان ب اقیانوس والیی و آب اقیانوس ضدهایی پیرامون آگزاره •

 شد. 

بهمن  20آقاي علم الهدي، ( عبادت است نیبهمن باالتر 22 ییمایراهپ دیگو یسوره توبه م 120 هیآ حینص صر •

96(. 

 17آقاي علم الهدي، ( میکن دایموجب شده تا در اقتصاد مشکل پ حجابیزنان و دختران ب یپوشفرهنگ ساپورت •

  .)93مرداد 

اسالم را  يروزیپ نیا ندیآیطرف خاص م کی ] جشنش مال نظام است. ازیفوتبال به جام جهان می[صعود ت •

 دییآیم يهاابانیخ يشد. شما تو روزینظام پ یصعود به جام جهان ۀشد. در مسال روزیمصادره کنند... بابا! اسالم پ

  .)92 ریت 1آقاي علم الهدي،( دیکنیاسالم را مصادره م يروزیپ نیا

مجمع  چیو به هم زدن علم است... ه يبازاستیاست. زبان سلک کزبان جهل و  ست؛یزبان علم ن ،یسیزبان انگل •

 .)95اردیبهشت  16آقاي علم الهدي،( قبول ندارد یرا به عنوان مرجع علم یسیانگل يهاترجمه یعلم

اي نسبتاً قوي، اهللا فاضل لنکرانی زلزلهپس از فوت آیت 1386تکرار زلزله هنگام فوت یک عالم برجسته: در سال  •

اهللا حائري شیرازي درگذشت و لرزاند که به سبب وقوع در عمق زیاد، خسارت چندانی نداشت. امروز آیتقم را 

 )96آذر  29نیوز، این دومین بار است که پس از فوت یک عالم برجسته، شهر قم شاهد وقوع زلزله است. (قم
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 40انقالب و ملت: ملتی که دیگر به قهرمان نیاز ندارد  28

اي مجازي، یا در میان همکاران مطرح نشود: با این همه مشکالت در جامعه سرنوشت اي، شبکهد که این سئوال در رسانهگذرکمتر روزي می

 ها توجه کنید: رود و تکلیف چیست؟ به این نمونهما چیست؟ انقالب به چه سو می

 هاي گوناگون با ابعاد نجومی؛ اختالس 

 هاي مختلف؛ فشارهاي اقتصادي به شکل 

 کفایت جور و واجور؛ان بیمدیر 

 ساالرانه در سطوح مختلف؛ شایستههاي غیرانتصاب 

 گذاري؛ هاي سرمایههاي مالی، ورشگستگی بنگاهورشکستگی بنگاه 

 فشارهاي مالی گوناگون خارج از عرف قانونی، تَلَکه، از سوي نهادهاي دولتی و انقالبی به بخش خصوصیِ مقیاس متوسط و بزرگ؛ 

 ه جاي مدیریت در بخش دولتی؛ داري بتیول 

 مقید کردن فرهنگ به یک سلیقۀ خاص سیاسی به نام فرهنگ متعهد؛ 

  انتخاب کشورهاي همجوار براي تفریح توسط تعداد قابل توجهی از هموطنان؛ 

  مهاجرت روزافزون جوانان جویاي شکوفایی؛ 

 ها و سندهاي خریدنی؛ فروکاستن علم و تفکر علمی به مدرك 

 بیگانه در بسیاري از کسب وکارها به صورتی بسیار مبتذل؛  نفوذ زبان 

 المللی؛فشارهاي سیاسی بین 

 اي پر از آتش؛ حضور در منطقه 

 هاي سیاسی؛دوقطبی سیاسی، دعواها و تهمت 

 ها.تحریم 

توان دربارة رشد اقتصادي و کنند، چگونه میوقتی همه با هم در کشور دعوا دارند و یکدیگر را متهم می«گوید: مشاور اقتصادي دولت می

در کل، : «41کنند که از جمله گفته استهاي مرحوم داریوش شایگان را نقل مییا دانشگاهیانی آخرین گفته» گذاري صحبت کرد؟سرمایه

این دو نمونۀ اعتراض یا سرخوردگی » ها. انقالب همیشه شکست است.انقالب ایران نوعی شکست و ناکامی بود. از هر نظر، مثل بقیۀ انقالب

                                                           
 تهیه شده است. 1397بهمن  20منتشر شد. این ویراست به تاریخ  1397فروردین  12ویراست اول این نوشته در  40
 .1396در سال  وایزداریوش شایگان به نقل از کانال ارتباطات و رسانه در تلگرام در گفتگو با دِویروپا میترا در نشریۀ    41
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در ایران » معنویت به هر قیمت و تربیت انسان بهشتی به هر قیمت«توان در تمام سطوح دید، حتی از سوي آنهایی که تنها به فکر را می

دار بسیار پیدا کرده است. چرا همه معترضیم؟ دانشگاهی از خوانی طرفها باب شده است و مخالفخوانی از همه جهتهستند. اصالً مخالف

پیچند تا کشور رو به مدار از دست دانشگاهی؛ دانشگاهیان هر روز فرمولی براي مدیران سیاسی کشور مینالد، سیاستمدار میدست سیاست

زدگی؛ و این وضعیت خوانند و دوري از غربدهند و آنها را به بصیرت فرا میمداران هم به دانشگاهیان رهنمود میو سیاست توسعه برود

، معترض و ناراضی بودن، و قطبیدگی در جامعه را چگونه »مخالف خوانی«گرایی. این پدیدة طلبی و اصولفراگیر است و مستقل از اصالح

شود در ایران بعد از انقالب هیچ رشدي و هیچ توسعۀ مثبتی دیده نشود؟ مگر ما نبودیم که در بگیریم؟ مگر می ايدرك کنیم و چه نتیجه

مقالۀ دانشگاهی را در  400یک جنگ تمام عیار تحمیلی که همۀ دنیا طرف مقابل ما بود کشور را حفظ کردیم؟ مگر ما نبودیم که بضاعت 

هاي علمی؟ مگر این ر از همه بودیم تبدیل کردیم به پیشروترین کشور در منطقه از حیث بعضی شاخصتماندهاوایل انقالب در حالی که عقب

 ایران نبود که هنگام انقالب مردم جازموریان براي اولین بار در عمرشان با حضور جهادگران در روستایشان خودرو دیدندکه انگار موجوداتی

شود م؟ این نالیدن و این حس بد واقعی است و نمینالیخته شده! پس ما را چه شده که این همه میاند و حاال در آنجا دانشگاه ساآسمانی آمده

کنند. چرا حاال که ایران ظاهراً در اوج قدرت پس از دوران صفویه همۀ آن را به حساب جنگ روانی بیگانگان گذاشت که بر ما تحمیل می

 شود؟ چرا؟  است این همه نارضایتی دیده می

هاي تاریخی ایران و تجربۀ جهانی جدا ا در چارچوب یک تحول تاریخی درك کنم؛ آرزوهایم را هم از واقعیتها رکنم این رویدادعی میمن س

بینیم و، بسته به مشرب فکري، تفسیرهایی دلخواه و می هاي اجتماعی را به صورت گسستهگذارم. تا هنگامی که پدیدهکنم و کنار میمی

ایم و چه انتظاري از انسان ایرانی داریم، چه کنیم دینامیک تحوالت رادرك نخواهیم کرد. ما در کجاي تاریخ ایستادهارائه می کامالً متضاد

 دهیم؟ یافتۀ کشورهاي صنعتی را ناخودآگاه مبدأ تفکر خود قرار میاطالعاتی از دنیا داریم، و تا چه اندازه انسان توسعه

بینیم شبیه به آن مجري شبکۀ صداي امریکا، به وضوح پر از کینه و خشم و بددلی و بدسگالی، انیانی را میدر یک طرف طیف معترضان، ایر

اندیشند که نکند انسان ایرانی که آرزو دارند در دامن این یا آن قدرت جهانی بیفتند، و در طرف دیگر طیف متعصبان داخلی که فقط به این می

خواهم خواهم از ایران کشوري رویایی بسازم یا رویایی صحبت کنم؛ نمیور از واقعیت و ناشدنی. من نمیبه بهشت نرود. دو رویاي متضاد د

خواهم از ایرانی صحبت کنم که مردم شود. من میاز ایرانی صحبت کنم که در آن انسان کامل برمبناي این یا آن مشرب فکري تعریف می

 اند: آن همین هستند که هستند و بوده

الکفر «بست، دوران طالیی تمدن اسالمی در آن خاتمه یافت، و با اندیشی از آن رخت برایرانی که با شروع عصر سلجوقیان آزاداز  •

 هاي افتخار اسالم بوعلی سینا توسط بزرگی همچون محمد غزالی انحطاطش شروع شد؛نامیدن نوشته» الصریح

 : 42کردندهیختگانش چنین تجویزي براي سردرد میعظمت سلطنت شیعی صفوي فراز ایرانی که در دورة با •

ها جهت رفع صداع دست بر موضع درد گذاشته، بسم اهللا بگوید، و به دست دیگر، از انگشت بر روي خاك این کلمه را بنویسد، و این خط«

مرتبه بکند. و اگر رفع نشود، شش  و در بین نوشته، صلوات بفرستد، و این عمل را سه» یا صحاف«را به کار برد، فوالد بر روي آن بکشد 

برسد، نوك کارد را بر آن بقوّت گذاشته، » یا«ابتدا کند، و چون به » ف«ها از محاذي آخر مرتبه دیگر بکند که نُه مرتبه شود. و در کشیدن خط

                                                           
  به نقل از رسول جعفریان، کانال تلگرام. 42
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بد، و در این بین، مکرر صلوات بچس» ف«ملصق شود، و خط سیم بر سرو ته » حا«زور نماید. و باید که به این صورت، خط اول بر روي الف 

بفرستد.  و اگر درد از آن موضع، به موضع دیگر حرکت کند، باز دست بر آن موضع گذاشته، عمل مذکور را از سر گیرد، و به تمامه به عمل 

 ؛ »شود و مکرر تجربه رسیدهآورد، تا بالمره رفع شود. و اگر غلطی نکند، ان شاءاهللا تعالی رفع می

سال پیش نخبگان آن خود را در فلسفه نه تنها سرآمد جهان که خورشید جهان در تفکر  130ه در دورة ناصري و حدود از ایرانی ک •

 سویی همانند ستارة سُها در دب اکبر؛پنداشتند و فیلسوفان غرب از جمله دکارت را نور کممی

 از هالك شد؛از ایرانی که کمی قبل از امضاي مشروطه با یک سوم جعیتش در تهران و شیر •

از ایرانی که درست صد سال پیش در دورة احمدشاه و جنگ جهانی اول مردمش از فقر و فالکت و گرسنگی، بنا به اسناد موجود،  •

 ساخته بودند؛ » دانشگاه«را به نام » قصر پرنس ایرانی«به آدمخواري افتادند، و همزمان اشراف آن (ارفع الدوله) در موناکو 

گذارترین و دلسوخته ترین فرهیختگانش، که در ابتداي تشکیل سازمان ملل مدتی ریاست این سازمان از تأثیراز ایرانی که یکی  •

را نیز به عهده داشته، به هنگام واقعۀ مسجد گوهر شاد عمق این واقعه و ارتباط آن با فرهنگ مردمش را به درستی درك نکرد و 

 )؛ 431،  ص 1320تا  1293، از سال هاي خاطرات محمد علی فروغی(در چند کلمه صحبت کرد » قضایاي مشهد« تنها از 

آیند و ایران را با همه کنم که همین فرهیختگان دلسوزش فرصت نداشتند و نیافتند از اعماق تاریخ به دراز ایرانی صحبت می •

مجال کافی نداشتند براي درك شده در رکود تاریخی و در تطبیق با جهان مدرن درك کنند. این پیشینیان هاي مزمنپیچیدگی

 ایم. این همه پیچیدگی دنیاي مدرن که ما هنوز شروع به درکش نکرده

 

هاي فکري هاي فکري مختلف. این مشربایران همواره در طول تاریخ کشوري بوده است مبتنی بر یک توافق میان اقوام مختلف و مشرب

نامیم، کننده بوده است؛ معدلی که آن را فرهنگ ایرانی میند اما معدل آنها همیشه تعییناها نداشتهاي در حکومتکنندهدر گذشته نقش تعیین

اند این چِلتِکِّگی هایی که به هر دلیل مایلاي بوده بسیار زیبا و رنگارنگ. حتماً هستند کسانی یا گروهفرهنگی که چهل پاره نبوده بلکه چِلتِکه

 توانست. را به چهل پارگی تبدیل کنند؛ نخواهند 

تواند یک طرز فکر اداره کند مگر کم بخشی از ایران ما است، که باید سعی کنیم آن را خوب بشناسیم. ایران را نمیاین ایران ما است، دست

نه مصر. ایران معدل ایرانیان آن را بپذیرد و بشود یک فکر ایرانی، یک مدل ایرانی. ایران نه امریکاست، نه اروپا، نه کره، نه ژاپن، نه چین، و 

تواند شود و در انزوا نمیایران است و ما هم اگر به فکر ایران هستیم باید ایرانی باشیم و فکر ایرانی تولید کنیم. این فکر البته در انزوا تولید نمی

ن نوعی شکست و ناکامی در کل انقالب ایرا«گوید: شود همان داستان درمان سردرد که بیان شد! اگر داریوش شایگان میبماند وگرنه می

کنیم. اگر ایم و در آن زندگی میکند که در تصوراتش بوده نه از ایرانی که ما در آن بزرگ شدهبه طور قطع از ایرانی رویایی صحبت می» بود

ز این از ایران کنونی شود به رشد اقتصادي فکر کرد باید پرسید مگر انتظاري جگوید در میان این همه دعوا مگر میمشاور اقتصادي دولت می

 بعد از انتخابات داشته است؟ 
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اندازند و اند از دولت و سنگ جلو پاي دولت مینظیر در تاریخ خود قرار دارد. گروهی شاکیبدیل و در تحولی بیایران ما اکنون در التهابی بی

گذارند کار بشود. بله این ایران است و هر دو گروه هم نالد از اینکه نمیاز لغزیدن دولت و از شکست دولت خرسندند، و دولت هم دائم می

طلب. بله من این گرا و چه اصالحبودن دیگري را نابود کنند، چه اصول» برحق«دانند! و هر دو گروه حاضرند به خاطر می» برحق«خود را 

راي هر طرف بر منافع کشور اولویت دارد، چون حق ام که اثبات برحق بودن بام؛ دیدهمیل به نابود کردن طرف مقابل را در هر دو طرف دیده

به «جوهره در مدرنیت موجود است آن همین است که حقِ وجود براي طرف پندارند و طرف مقابل را به ناحق! اگر تنها یک را مطلق می

اکنون بعضی مراکز قدرت را به هم قائل شویم؛ چیزي که اتفاقا در ایرانیت ما قوي است؛ و طرفداران یک قرائت از مذهب، که هم » ناحق

اند با دادن این حق به دیگران. این قرائتِ مطلق دیدنِ حق در شیعه همواره موجود بوده است. به این نقل قول دست دارند، به شدت مخالف

اختالف برداشت علما جالب است که در همین قرن یازدهم ... یکی از علماي شامی شیعی که مواضعی میانه داشت، با توجه به «توجه کنید: 

ریختند، از متون احادیث و باالگرفتن منازعات میان آنها نوشت که بسیاري از این عالمان اگر ترس از عوام و حکومت نبود خون همدیگر را می

نه صداهایی مبنی بر . متأسفا43»داننداالطاعه دانسته و کسانی را که از آنان اطاعت نکنند خارج از دین میچرا که آنان هر یک خود را واجب

کم در سیاست ملی ما، تأثیر چشمگیر بگذارد. آنچه بانیان تفکر اسالمی در ایران قبل از تقریب مذاهب نتوانسته به دالیل سیاسی، دست

داشتند. طلبی از سوي کسانی بود که شاید کمترین نقش را در انقالب اسالمی انقالب به آن کمتر توجه کردند همین رشد این نوع تفکر حق

 انقالب اسالمی است که هم اکنون به شدت بروز کرده و منافع ملی ما را به مخاطره انداخته است. 44»نتایج نامنظور«این یکی از 

شود به وضوح دید. واقعیت این است ما در ایران کنونی به دالیل تاریخی به دنبال حق و احقاق طلبی را در هر دو گروه سیاسی حاکم میحق

رسد اند، این واقعیتی است که به نظر میر قیمتی هستیم و نیروهاي آزاد شده در اثر انقالب اسالمی هم به این تفکر میدان دادهحق به ه

خواهند آن را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. این که بعد از انتخابات همه اند و نمیتوجهفعاالن سیاسی یا روشنفکري کنونی ایران به آن بی

مک هم بیایند و به رفاه مردم کمک کنند، چه ربطی به ایران دارد؟ ایران کنونی، در این شرایط پیشامدرن، اعتقاد دارد حق، مستقل باید به ک

از خواست مردم، وجود دارد و به دنبال آن است؛ پس اگر گروهی در انتخابات برنده شدند که به ناحق هستند باید چوب الي پایشان و 

ماندگی مدنی دارد و براي حوزه و براي علوم کاري کنند. این امر بدیهی ریشه در عقب» به ناحق«نکه کمکشان کرد تا چرخشان گذاشت نه ای

دینی هم پدیدة جدیدي است که انتظارش را نداشته است. اکنون فرهنگ تساهل پیشامدرن ما ایرانیان، در نبود درك علم و جامعۀ مدرن، در 

اي کردن جیب خود و انباشت سرمایهار گرفته است و در این میان کسان زیادي از هر دو طرف طیف به فکر پرتقابل با مفهوم سنتی قدرت قر

ماند. حوزه هم توان بیش از این براي رفع این نقیصه ندارد چه به شود و متأسفانه در ایران نمیهستند که معموالً به خارج از کشور منتقل می

 حاظ توان نظري.لحاظ تجربهء تاریخی و چه به ل

توان شاید بشود به بخش دوم حرف داریوش شایگان واقعیتی نسبت داد: انقالب یعنی شکست. این را به این معنی بگیریم که از انقالب نمی

را به موفق بود چون ما فرهنگ اي بعد از انقالب به فکر انقالب فرهنگی افتادند که ناانتظار داشت فرهنگ عوض شود. به همین دلیل عده

قرائت خاصی از مذهب فروکاهیدیم. چین هم انقالب فرهنگی ناموفقی داشت، اما خیلی زود از آن عبرت گرفت و راه دیگري در پیش گرفت. 

ایم که، با فروکاهیدن فرهنگ به قرائتی خاص از مذهب، خَلَئی زنیم و متوجه نشدهسال است که در جا می 40ما اما در شعار انقالب فرهنگی 
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ایم تهاجم فرهنگی! خلئی که خودمان مکد، و اسم آن را گذاشتهایم که در نتیجۀ آن جامعه هر ظاهر فریبندة فرهنگ بیگانه را میاد کردهایج

دست به گریبانیم نه تهاجم » مَکِش فرهنگی«ایم. بله ما با پدیدة ایم و هنوز متوجه ابعاد فاجعه بار آن نشدهبا دست خودمان ایجاد کرده

گري و غلبۀ عوام نگري و خودباوري را در جامعه رشد بدهد اما باعث رشد مداحیگی. انقالب اسالمی هنوز نتوانسته است فرهنگ مثبتفرهن

، که »مَکِش فرهنگی«در جامعه شده، یعنی پدیدة  46اي نامنتظراینجا هم حوزه باید بپذیرد باعث پدیده 45بر خواص امور دینی شده است.

 دارد و به ناچار آن را تهاجم فرهنگی نامیده است.درمانی براي آن ن

هاي دیگر انقالب هاي اجتماعی است. در بخشبه این معنی انقالب یا انقالب فرهنگی شکست خورده است. فرهنگ اما بخشی از ساحت 

 چه کرده است؟ 

نرم ما در منطقه بسیار مؤثر و خوب عمل کرده بدیل قدرت شک نیست انقالب در بسیج نیروها براي دفاع از کشور، حفظ امنیت، و رشد بی

است. یادمان نرود کشور ما بعد از صفویه همواره بخش هایی از ایران را از دست داد و این جمهوري اسالمی بود که در جنگ تحمیلی توانست 

رت سخت و نرم کشور را افزایش داده المللی بایستد و کشور را حفط بکند، و پس از آن هم به طور مستمر قددر مقابل تمام فشارهاي بین

شود منکر شد. شاید بشود با تأمل به این نگاه کرد که ما به موازات این رشدِ توان دفاعی و افزایش قدرت نرم در کاهش است. این را نمی

و در افزایش آن از هیچ اقدامی  ایم اما در اصلِ افزایشِ قدرت شک نباید کرد. پس باید قدر این قدرت را دانستها چندان موفق نبودهدشمنی

دهد براي حفظ کوتاهی نکرد. یادمان باشد که مادر به هنگام ادعاي نامادري و شمشیر قاضی براي نصف کردن بچه رأي به نفع نامادري می

 آید.بچه! حق در اینجا چه معنی دارد؟ حق در مقابل عشق مادري به کشور کوتاه می

ها ناشی از خرد جمعی و نیازهاي دفاعی در جنگ اي برداشته است با این تفاوت که این گامهاي ارزندهامدر ساحت علم هم ایران اسالمی گ

سندرم هاي بسیاري مواجهیم که مجموعۀ آن را شود. در این زمینه با نابهنجاريدر اوایل انقالب بوده که اثر آن با تأخیري طبیعی مشاهده می

ها ام. به خصوص دولت نهم و دهم در رشد این نابهنجاريهاي آن را آوردهیل در کتابم با همین نام مصداقام که به تفصنام نهاده دورة نقل

تر از این، به مسئول حراست پرده تر و بیشبیه به یک نیروي بیگانه و دشمن با علم کشور رفتار کرد. این را در همان دوره، بسیار مستقیم

مال خواهد شد. انقالب اسالمی هم اکنون در تر بیان کردم. شک ندارم روزي این گفتۀ من برر شفافوزارت عتف رو در رو با توضیح بسیا

کند، حباب آموزش عالی ترکیده است، و باید بسیار نگران بیست تا سی سال آینده بود که علم اي است که با علم دارد مشکل پیدا میمرحله

 د آمد اگر به فکر آن نباشیم.اعتباري گرفتار خواهایران در یک باتالق بی

رسد کشورمان مشکالت بسیار دارد و حوزه و تفکر اسالمی نتوانسته است به این بخش کمک مؤثري بکند. در ساحت اقتصادي به نظر می

شوند ینکه گفته میتر از ا، هر چند جذاب، ساده اندیشانه»خرید کاالي ایرانی«یا » خودکفایی اقتصادي«یا » توانیمما می«هایی مانند شعار

کاهید! این گزارة شود شکست آن را به رفتار نا انقالبی دولتمردان و یا مدیران اصالح طلب فروشوند و به همین دلیل ناکارآمدند و نمیاجرا می

                                                           
رسد مرجعی شده کند و به نظر میبینید که به وضوح خرافات را به نام اسالم تبلیغ میمی» استاد رائفی پور«هاي جوانی به نام اي از این غلبۀ عوام بر خواص دین را در سخنرانینمونه 45

مفهوم علم در در کتاب » مفهوم و جایگاه عوام در ادبیات دینی ما«راجعه کنید به  مقالۀ هاي تاریخی اخیر مآیند. براي نمونههم کوتاه می» علماي حوزه«گرایان و البد است براي اصول
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کشاورزي  تر از آن است که جدي گرفته شود. در بخش صنعت ولوحانهمشکل را حل می کند ساده» مدیریت جهادي«بعضی حوزویان که 

 مایلم تحلیل متخصصان را بدانم. 

ها هستیم. کافی است به اسالمی است، شاهد رشد فساد در همۀ زمینه-در ساحت اجتماعی، برخالف این ادعا که انقالب ما انقالبی فرهنگی

 آمار ساالنه جهانی در این زمینه نگاه کنیم اگر به استنباط فردي خود اعتماد نداریم.

توانم حرف دانم و به همین دلیل نمیترین دستاورد انقالب اسالمی میدنی هست که بسیار از آن غافلیم و من آن را مهماي ماما زمینه

گرا هستم و به ایران شایگان را بپذیرم، مگر اینکه یک ایران تخیلی در ذهن داشته باشیم، ایرانی که هیچ وقت موجود نبوده است؛ من اما واقع

ایم؛ برخالف رومیان و یونانیان که هزاران خدا یا الهه داشتند. پرست بودهایرانیان بیش از سه هزار سال است که یکتا نگرم. ماموجود می

ارتباط ما ایرانیان با معنویت و متافیزیک بسیار خاص بوده است و با رشد معنویت مسیحی در اروپاي وارث خدایان پرشمار هم متفاوت است. 

ها جوالن بدهند نه پیش از اسالم و نه پس از آن. در عصر گاه فرصت نداشتیم اعتقاداتمان در تمام زمینهان هیچما در طول تاریخ خودم

ساسانیان هم که حکومت مذهبی بود، در مجموع، ساختار مذهبی مستقل از ساختار حکومتی بود، بسیار شبیه به سلجوقیان و صفویه. پس از 

ایم، جمهوري اسالمی اولین فرصت تاریخی بوده که به مذهب داده و شیعه، که در طول تاریخ داشتهسه نوع حکومت مذهبی زردشتی، سنی، 

حد ها و کشتار بیشد تا توان حکمرانی خود را نشان بدهد. حکمرانی کاتولیک در غرب پس از مقاومت چند صد ساله و پس از شکنجه

مدنی در غرب شد. ما ایرانیان اما در یک دورة کوتاه چهل ساله نوعی حکومت حکمرانان کاتولیک به نام مذهب منجر به نوع جدید حکومت 

ایم؛ هر چقدر هم مخالف باشیم، باید اذعان کنیم که در این انقالب، در مقایسه با هر تجربۀ دیگر اجتماعی بشر، دینی خودمانی را تجربه کرده

در ایران است، مفهومی قدیمی ولی ناموجود در ایران. » ملت«اکنون ایجاد ترین دستاورد این حکومت تخشونت بسیار تعدیل یافته است. مهم

ایران ملت «هاي ایران و ضعف مفرط حکومت نوشت افتم که درست صد سال پیش در توصیف نابسامانیبه یاد محمد علی فروغی می

گران آینده به هنگام بررسی ه است. شک ندارم تحلیلبله ما اکنون ملت داریم. این ملت خودش را در چند انتخاب اخیر نشان داد» خواهد!می

هاي ایران به این نکته اشاره خواهند کرد که انقالب اسالمی توانست در ایران ملت به وجود بیاورد، گرچه هدفش امت بود نه تاریخ این سال

 ملت! 

م. بله از دید من انسان ایرانی اکنون شکل ملت به خود ایکننده است و ما در ایران در مرحلۀ تمرین این دورانملت در سرنوشت خود تعیین

گرفته است و مشغول تمرین براي حفظ منافع خودش است. این دستاورد تاریخی بسیار مهم را باید پاس داشت. این بار این ملت است که 

هاي کنند، به فرهنگ و سنتي مردم کار میمردانی خواهد آمد که صادقانه براي ایران و براایران را حفظ خواهد کرد و به کمک تمام دولت

اند. ایران حاال با داشتن یک ملت دیگر احتیاج به گذارند، و اهل مدارا و صلحگذارند، به اعتقادهاي مردم دیگر دنیا احترام میمردم احترام می

رفی یا ناسوتی تبدیل شده، راه خود را براي یک قهرمان ندارد، احتیاج به یک انقالب ندارد. مذهب شیعۀ ما هم اکنون، که به یک آیین عُ

برگشت به معنویت به نرمی پیدا خواهد کرد و این بزرگترین دستاورد بشري در دنیاي جدید اسالم خواهد شد. ایران مدرنیتی به جهان اسالم 

 این دستاورد انقالب را پاس بداریم. بدیل است و به همراه آن رفاه و امنیت براي مردمش و صلح براي منطقه و جهان. کند که بیوارد می

دانند و عمق مدرنیت بدیل، با دولت مردانی که ریشه در معنویت دارند و قدر انسان را میهاي تاریخی بیاکنون وقت ملت است. ملتی با تجربه

کند، با نسلی آموزش نیت ما را تأمین میرا درك می کنند، با توان دفاعی قابل توجه و مدافعان بسیار باتجربه و با تفکر دفاعی پیچیده که ام

ها در دنیا یا اطرافمان نباشیم که در مقابل این توان عظیم ها! نگران بعضی رجزخوانیدیدة زن و مرد جوان آمادة ایفاي نقش در تمام زمینه
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یم. اکنون با ملت است که با دگراندیشان بدیل تاریخی باشآید؛ نگران ندیدن این دستاورد و از دست دادن این فرصت بیانسانی به حساب نمی

مدارا کند و به نرمی نقش تعیین کنندهء خود را به عهده بگیرد. انقالب واقعی در موجود شدن این ملت است که از دل آن بیرون آمده و 

اکنون بر ما است که این انقالب فرهنگی واقعی فرهنگ برامده از این عرفی شدن دین و توافق نوین این ملت و معدل رفتاري آن است. 

ملت را، و توان آن را براي رشد و توسعۀ ایران، به خوبی درك کنیم و از آن مدلی براي کشورهاي اسالمی دیگر بسازیم. بر ما » برآمدن«

خود توجه کنیم.  هاي سندرم توجه کنیم، بلکه به تحولی که در راه است بیندیشیم، و به نقش تاریخیدانشگاهیان است که کمتر به نابسامانی

امروز روزي است که ملت، به انضمام حوزه، از دانشگاه انتظار بلوغ مدنی و انتظار تحلیل درست رویدادها را دارد و از سیاست مداران به 

 ها را!کارگیري درست این تحلیل
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 47ترویج دانش یا ترویج علم؟  29

هایی بدیهی در عرف فرهنگی ما، و حتی در عرف اداري به عنوان مفهوم کمابیش» ترویج دانش«و » ترویج علم«هاست که این ترکیب سال

چه در آنمنظور از افتیم. شاید در مورد دانش ابهام کمتر باشد؛ رود. اما اگر پرسیده شود منظور ترویج کدام علم است به شک میما، به کار می

ایم که بخواهیم آن را بوده است. ما که خودمان دانش جدیدي نداشتههاي نوین بشر ایم کمابیش ترویج دانستهسال گذشته دیده 150حدود 

نمونه  کتاب احمدپذیر براي عموم. -هاي علم نوین به زبانی دركترویج کنیم. پس منظور دانش علمی مدرن بوده است، یعنی بیان دانسته

ام که به چگونگی سال اخیر ندیده 150ترویجی دیگر  هايهاي نوین بشر است. در آن کتاب و در نوشتارنوعی از این بیان ترویجی دانش

ها را ادامه فارسی زبان ناخودآگاه این دانستهة اي شده باشد. خوانندهاي تفکر نوین اشارهها، یعنی فرایند علم نوین و روشدریافت این دانسته

هاي شروع ترویج دانش علمی ویژه که در همان سال در قرن هاي چهارم و پنجم هجري مرسوم بوده است. به داند که مثالًهمان علمی می

سُها انگاشته ة غرب که در حد ستارۀ پنداشتند در مقابل فلسفبینیم اهل کتابِ ما فلسفه را در ایران همچون خورشید درخشان مینوین می

دریابیم؛  هاي علمی شده بودبه دانشهاي نوین علمی را که منجر ماهیت روش نگذاشتشد! همین غرور کاذب بخشی از مانعی است که می

» نگرش علمی«را ترویج کردیم و نه » انحراف علم به جزمیت و اقتدارگرایی«را و در نتیجه » معنادانشی مرده و بی«به قول کارل یاسپرس 

ناشی از همین غفلت از نگرش کارشناسی، را باید  هايعلم در ایران، و نیز بی توجهی مدیران کشور به نظر-؛ یکی از ریشه هاي رشد شبه48را

 علمی یا تفکر علمی و شناخت علم دانست. دانش علمی علم نیست!  

اجتماعی است. این ابزار که ابتدا براي درك طبیعت ابداع شد به مرور به خاطر ة جدید، یک پدید علم نوین، همچون ابزاري براي نوعی تفکرِ

زار جدید، ریشه در تحوالت علمی دوران طالیی اسالم بثیر گذاشت. این ابداع، ابداع این اأتهاي علم ساحتۀ ها داد در همقدرتی که به انسان

گردد به میعلمی دانست اما تحقق شکل نهایی آن بر دارد؛ شاید ابن هیثم و ابوریحان بیرونی و خوارزمی را باید از بنیانگذاران این منشِ

با کانت و دیگران در قرن   این روشل پیش روش فروکاست گرایی را مطرح کرد. نقد سا 350دکارت و گالیله و نیوتون. دکارت در حدود 

در  13/19در قرن  49سپس مفهوم برامدگرایی و پدیده هاي برامده شروع شد. زبان ریاضی را نیوتون وارد تفکر انسان نوین کرد. و 12/18

وارد گفتمانی  ماناهل علم و فلسفه هنوز همبلکه ایم ها نقشی نداشتهسازي. ما نه تنها در این مفهوم 50تقابل با یا در تکمیل فروکاست گرایی

از این  ،سال پیش 150در  ،ترویج علم همۀ نماید که به هنگام شروعِ نوشتارهایمان در زمینطبیعی مینشدند. پس در این زمینه در ایران 

پردازي این روش تفکر جدید نظریه دربارةهم که  20اوائل قرن  /13توجه. در اواخر قرن و به آنها بی ه باشیم.اطالع بودها بیها و روشمنش

، نقش مفاهیمی مانند قراردادگرایی در علم نوین روشن شد. به آن پرداختندفیزیکدان در این زمینه  -ریاضی ةشد، و کسانی مانند پوانکار

کند: ما و نسبت علوم طبیعی نوین را با طبیعت و انسان به درستی درك نمیفرهنگ ما هنوز با این مبانی نگرش فکري نوین غریبه است 

                                                           
 .1397تیرماه  11 ، دانشگاه تهران، دوشنبهکنونانقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانش ایران: از قاجار ت شده در همایشراد یا 47
 .61و  30، صص 1395مهرداد پارسا، تهران انتشارات ققنوس، و  مهدي پارسا ۀ، ترجمدانشگاه ةایدکارل یاسپرس،  48

49 Emergent phenomena 
 . نویسنده، نشر الکترونیک، وبگاه مبانی تفکر در علوم فیزیکیر.ك. کتابم  50
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فعالیت علمی در جاي دیگري از دنیا است. هم از این رو است  ۀهستیم، دانشی که نتیج» انتقال دانش«هامان مشغول هنوز حتی در دانشگاه

 ها دارد. نابهنجاري ینهمریشه در  کتاب این هاي گوناگونی هستیم. عنوانکه دچار نابهنجاري

شگر نوین معنی ندرك طبیعت همراه است با دخالت در طبیعت و این متفاوت است با توصیف طبیعت که در علم پیشانوین مطرح بود. براي دا

ه گوید، و مدل در تحول است و باست. حقیقت آن چیزي است که مدل ما میتغییر کرده  51اصلی فعالیت علمی ةحقیقت به عنوان انگیز

همین معنی حقیقت در تحول است و وابسته است به نگرش دانشگر نه مستقل از او. بیش از هزار سال طول کشید که انسان مدرن حس 

گرما و حرارت را به مفهوم دما تبدیل بکند، مفهومی بسیار پیچیده که مردم عادي ما هم اکنون با کاربرد آن خوب آشنا هستند و همه گونه 

هاي مکانیک و فیزیک آماري بدون درك درست از زبان ریاضی دارند. همین روش مفهوم سازي مبتنی بر مفاهیم ما در مدلدماسنج در منزل 

و نقش آن در تفکر ناممکن است. نسبت مفهوم گرانی با مفهوم تورم در علم اقتصاد هم از همین جنس است. جاي حقیقت در این علم نوین 

اند درك نادرستی از این مفهوم مدار شدههاي مهندسی ما که سیاستایم که حتی دانشگاهیان رشتهدهکجا است؟ اما در همین سال ها دی

ها در علم نوین و دارند؛ متولیان علم در ایران کنونی ما هم با این مفاهیم مشکل دارند به خصوص با چگونگی مفهوم سازي و نقش مفهوم

. داریم به ترویج علم که  نیازياین دو نمونه براي این ذکر شد تا نوري بیفکنم به عمق و نوعِ دارند.در جامعه و در سیاست مشکل کاربرد آنها 

شود با عنوان شیک و . توجه داشته باشید که این مشکل را نمیستمفاهیم علوم انسانی جدید و ترویج آنها ۀالبته، مشکل بیشتر ما در زمین

. این مشکل خاص کشوري است که هنوز در درك تفاوت میان علم نوین و گسست آن با تفکر زیر فرش پنهان کرد» ارتباطات علم«نوین 

گوي رود، جوابکند. ادعاي من این است که مفهوم ارتباطات علم، آن گونه که در کشورهاي صنعتی به کار میتقال میخود علمی پیشامدرن 

 است و درك درستی از آن ندارد، نیست. ردد هنوز م کشوري مانند ایران، که در پذیرش مبانی علم مدرنة مشکل ویژ

یده است. چرسد مفاهیم آن کمتر از مفاهیم علوم طبیعی پیبه همین دلیل به نظر می وعلوم انسانی مدرن کمتر از زبان ریاضی استفاده کرده 

اند؛ پیچیدگی در این مفاهیم از تر شدهیدهچار پیشاید! اما این بیشتر توهم است تا واقعیت. واقعیت این است که مفاهیم علوم انسانی هم بسی

اند. آیند و خوش تعریفنوع دیگري است. مفاهیم علوم طبیعی مبتنی و مستخرج از زبان ریاضی، وقتی این زبان آموخته شد، به نظر ساده می

است. ما هنگامی که به زبان ریاضی مسلط  صدها کتاب و گفتمانی پیچیدهمستلزم اما در علوم انسانی درك درست و کم ابهام مفاهیم گاهی 

پذیریم. به هنگام برخورد با مفاهیم علوم انسانی، که با زبان متعارف تر آنها را میشویم و راحتندان مدعی مفاهیم علوم طبیعی نمیچنیستیم 

کند. ما گفتمان خارج می ةما را از دایرشویم و مدعی هستیم و این ادعا هم گوش و زبان شوند، گویی وارد سپهري آشنا میکالمی بیان می

ایم؛ چه در سطح متخصصان و چه در سطح ایم و آن را به دانش مدرن فروکاهیدهدر ایران از یک طرف علوم طبیعی مدرن را درك نکرده

مدرن چیزي نیست به جز ایم که علم نادانشگران و نامتخصصان با ترویج دانش به جاي ترویج علم آنها را هم به این وادي فکري کشانده

ویژه علوم دویست سال اخیر باعث شده است متولیان دانش سنتی به هاي جدید. تعمیم این منش رفتاري و فکري در ایرانِبعضی دانسته

اند آن علوم انسانی تعمیم بدهند. در نتیجه هرجا از نتیجه علوم انسانی ناراضی هايعرصهدینی ترادف میان علم طبیعی و دانش علمی را به 

انسانی طرف است و نه با طبیعت. در  ۀآن است. غافل از اینکه علوم انسانی با جامع ۀرا به حساب خود آن علم بگذارند و نه دانش که نتیج

اند که ايم آنها مطلقیت متناظر با علوم طبیعی را ندارند و وابسته به جامعههاي آنها و مفاهیهاي فکري در علوم انسانی و مدلنتیجه روش
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این چنین علمی هم تا حد زیادي وابسته است به همان جامعه. این وضعیت در  ۀ. بدیهی است که نتیجاست در آن این مفاهیم ساخته شده

ها در علوم انسانی و اجتماعی ها و مدلسازيقضا بسیاري مفهوم شود. ازعلوم انسانی شناخته شده است و در گفتمان علم به آن توجه می

وابسته به یک قوم یا کشور است ولی این به این معنی نیست که علوم انسانی را می توان مبتنی بر یک ایدئولوژي یا طریقت فکري بیان 

اجتماعی  ۀ. کشور ما هزین52معنی استبی م انسانی دینیعلوو  علم دینیگویم. در این معنی، ترکیب کرد؛ در این صورت دیگر به آن علم نمی

توجهی به ترویج علم و توجه صِرف به ترویج دانش در بیۀ که بخشی از آن نتیج پرداختهها و سیاسی بسیار سنگینی بابت این سوء تفاهم

لم سنتی و دینی، مفاهیم نوین را بر تلقی ایم که ذهن ایرانی، به خصوص ذهن متولیان عگذشته بوده است. ما در ترویج دانش متوجه نشده

شود بدون بیند و با ناسازگاري ذهنی مواجه میکند؛ نتایج مدرن را میذهنی خودش از مفاهیم بسیط موجود از قرن پنجم و ششم تصویر می

شود حل ، را با ترویج دانش نمیتامل یا درك مفاهیم بنیادي مرتبط. این مشکل بنیادي فرهنگ کشور، و این مشکل تعامل ما با دنیاي مدرن

 کرد. 

همیشه مفید است. خود ابزار صفت اسالمی و غیر  هم ما احتیاج به ترویج علم داریم، ترویج نظام فکري جدید. نظام فکري ابزار است و ابزار

گیري ابزار است که به حرام دانستن رادیو و تلویزیون توسط بعضی پذیرد، مانند فضاي مجازي و تلویزیون. این چگونگی به کاراسالمی نمی

مل و به ضرورت به أتسفانه مفهوم سازي هاي نوین، از جمله ارتباطات علم، که باز هم بیأمت دینی در ابتداي ظهور آن منجر شد.مراجع 

کند شرایط محیطی . مبانی علوم انسانی مدرن حکم میدر ایران حل نخواهد کرد نوشتارهاي دانشگاهی ما منتقل شده، این مشکل فرهنگی را

و تاریخی کشورمان را حتی در سطح مفهوم سازي با توجه به مبانی علوم انسانی مدرن در نظر بگیریم و به ترویج  صِرف دانش، چه از جنس 

 دانش علوم طبیعی و چه دانش علوم انسانی، اکتفا نکنیم.
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 53نشگاهتبارتاریخی و کارکردي حوزه و دا  30

 مقدمه
شگاهبحثی که ارائه می شدن دان سالمی  صحبت از ا ست. البته  سی نی سیا ست، اما من ها گزارهکنم در الیۀ  سی ا سیا اي 

ضیه نگاه نمیاین شگاه. این دو چه ارتباطی با هم دارند؟ من به دو گونه به ق شور داریم: حوزه و دان کنم. دو نهاد مدنی در ک
نگرم. معتقدم ما هنوز دانشـــگاه به معنی جهانیِ آن نداریم. آنچه اه با دید علمی و تحلیلی مینهاد معرفتی حوزه و دانشـــگ

ضو هی شریف را، که خود ع صنعتی  شگاه  ست. حتی دان سۀ آموزش عالی ا س ستم، نیز ئداریم تعدادي مؤ ت علمی آن ه
ها را ها این مصداقتوان ساعتکه می ها به حدي زیاد استکنم. مصادیق نادانشگاه بودن این مؤسسهدانشگاه محسوب نمی

 مراجعه کنید. سندرم دورة نقلبرشمرد. کافی است به کتاب من با عنوان 
 

 تبار تاریخی حوزه و دانشگاه
سالم تاکنون، می سی تاریخچۀ آموزش عالی پیش از ا سالم با برر ست. این » شاپورجندي«بینیم تنها نهاد آموزش عالی بعد از ا ا

سهل را به بغداد فرامی 150سال نهاد علمی تا  شاپور بن  ستان تبدیل میق، که  ست و بعد از آن به بیمار شود. خوانند، پابرجا
ها در شوند؛ تأسیس نظامیهها تبدیل میها و نظامیهمجموعۀ نهادهایی که بعد از اسالم به وجود آمدند در هم ادغام و به مدرسه

سلجوقیان، ر صادیقی که احتماالً از همان قرن قرن پنجم هجري، یعنی اوایل  ست با م سه نیز لفظی عام بوده ا ست. مدر خ داده ا
تري ادامه یافت. چیزي که اکنون از ها و بعد از سلجوقیان، به معنی خاصدوم هجري به وجود آمد و البته پس از تأسیس نظامیه

نده مدرسه یا حوزة علمیه است. تنها نهاد معرفتی از شدة پس از اسالم براي ما باقی مامجموع نهادهاي علمی و معرفتیِ تأسیس
نوع آموزش عالی که بعد از اسالم تشکیل شده و تاکنون ماندگار بوده حوزة علمیه است؛ نهاد ماندگاري که تأسیس آن به قرون 

 1000وزه، با ماندگاري شود نهادي به نام حگردد. بنابراین، در آنچه در عرف عامه علوم دینی نامیده میاول و دوم هجري برمی
 ساله، داریم. 1200تا 

سالمی شمندان معروف ا شیم که عمدة دان شته با ست توجه دا سالم را پدید آوردند در قرون چهارم و خوب ا صر طالیی ا اي که ع
شتپنجم هجري می شمندان معروف انگ ستند. بعد از آن، دان صدخانۀ معروفش در زی صیر و ر مراغه و شمارند: از جمله خواجه ن

ها تأسیس شد، باید شروع دوران انحطاط ق را، که طغرل بغداد را فتح کرد و سپس نظامیه 456الدین جمشید کاشانی. سال غیاث
پیشــتر به این نحو نبود؛ افراد . محدود شــد» آنچه شــریعت نیاز دارد«ها و ســپس به اســالمی دانســت. پس از آن، تفکر به نظامیه

ها، در دربارها آمدند و در این کار با یکدیگر رقابت داشـــتند. بر خالف نظامیهچک و متنوع گرد هم میدانشـــمند در دربارهاي کو
 متفکران براي تفکرْ آزاد بودند.

شهبه شه در نظامیهجز حوزه، که نهادي ری ست و ری سهدار ا سایر بخشها و مدر شد  شی متوقف ها دارد، ر هاي معرفتی و آموز
شد تفکر در عالیشود. به عبارتی دیگمی سطح وجود ندارد و هرچه از تفکر باقی مانده ر، آموزش عالی به معنی کانونی براي ر ترین 

شود. سایر دهد تفکر به معنا و چارچوبی خاص محدود میمحدود به شریعت است. شواهد تاریخی زیادي وجود دارد که نشان می
 مانند.ها باقی میروند و تنها بیمارستاننهادها از بین می

شود، که شویم. براي مثال، مدرسۀ فالحت، طب، و دارالفنون ساخته میما در عصر جدید با نهادهاي مدنی مدرن آشنا می
شگاه تهران با ادغام این نهادها تشکیل شد. در سال سیه 1314و  1313هاي بعدها دانشسراي عالی و دان ها از اولین لیسان
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ه تهران هشتاد سال است، ولی عمر نهادهاي آموزش عالی را پس از نوعی تعطیلی آنها التحصیل شدند. سن دانشگاآن فارغ
سال دانست. چنین است که با نهادي سروکار داریم  150هاي مدرن، باید حدود در قرن پنجم، با احتساب تأسیس مدرسه

-هاد به هیچ وجه به سنت گذشتۀ ما ایم. تاریخچۀ این نکه در جاي دیگري از جهان متولد شده است و ما آن را کپی کرده
گویند؛ چون آنچه در ایران علم بود و هاي ما به مفروضاتْ علم میگردد. دانشگاهبرنمی -هاي علمیهها یا حوزهیعنی مدرسه
شــد متفاوت با علم مدرن بود، و ما علم به مفهوم جدید را با همان درکی که از علم در گذشــتۀ ها تدریس میدر مدرســه

برداري کردیم. بنابراین، خواندن و کتاب خواندن، علم و آموزش علمی تلقی شــد، در صــورتی که مان داشــتیم کپیخیتاری
طور ژنتیکی فکر علم در معناي مدرن آن به این معنا نیست. با این حال، این بینش در دانشگاه تهران باقی مانده است و به

 کنیم که خواندن همان علم است.می
دانشگاه آریامهر (صنعتی شریف کنونی) و دانشگاه  1340آید. در سال انشگاه تهران تحول چندانی به وجود نمیبا تأسیس د

شاه دستور داد برو یک چیزي بساز و و با آن بکوب بر «گوید: پهلوي (شیراز فعلی) تأسیس شدند. محمدعلی مجتهدي می
شگاه تهران سیده »سر دان ست که به چاپ ر سندي ا شاه ؛ این متن  ضا سۀ مرحوم مجتهدي با محمدر ست. در آخرین جل ا

صادر می صنعتی آریامهر را  شگاه  ساخت دان ستور  شاه د کند. این مطلب را از این لحاظ عنوان کردم که بگویم ما پهلوي، 
سند مکتوبی نداریم مبنی بر این ست؛ در مورد دارالفنون نیهیچ  شده ا ساخته  صولی  ساس چه ا شگاه تهران بر ا ز که دان

که پول نداریم از خارج معلم مادامی«طور. طبق اســناد موجود، در تلگراف تیمورتاش به عیســی صــدیق آمده اســت: همین
 این تنها سندي است که در اختیار داریم.». آهن) نیرو تربیت کنیمبیاوریم، نیاز داریم در رشتۀ طب و راه (شوسه و راه

، بر مبناي تجربیات گذشته، »هومبولتی«ن، در اواسط قرن نوزدهم، در اروپا اصول حدود هشتاد سال پیش از تأسیس دانشگاه تهرا
شـود. بعد از انقالب، من و اي از طرح این اصـول در ایران یافت نمیها بود، اما نشـانهگیري و رشـد دانشـگاهاي براي شـکلپایه

هاي هومبولت در ایران، به صورت ناگهانی، دانشگاهکم از این اصول هومبولت نام بردیم. به رغم مطرح نشدن اصول دیگران کم
ساخته می ست،  شتر بوده ا ستقل از چیزي که پی شی جدید و نوعی کپی برداري متفاوت و م شوند. نوع پهلوي و آریامهر با رو

شین دادن را از امریکا الگو میدرس شگاه تهران-گیرند و نهاد جدید را بر مبناي نهاد پی شکیل می -که دان ند. بعد از انقالب، دهت
شگاه تربیت شگاهدانیم چه میمدرس را تأسیس کردیم، که از نام آن مشخص است نمیدان هاي بعد از انقالب خواهیم! سایر دان

سی ملغمه صیرالدین طو شگاه خواجه ن ضعیت را دارند. براي مثال، دان ست؛ به همین نیز همین و اي از مدارس پیش از انقالب ا
پیام نور، عالمه طباطبایی، و غیره. بعد از انقالب، هیچ دانشگاهی مبتنی بر اصولْ تأسیس نشد. دانشگاه علوم پایۀ ترتیب، دانشگاه 

وبیش منطبق با اصول هومبولتی تأسیس گردید، اما این دانشگاه زنجان یا همان تحصیالت تکمیلی زنجان تنها موردي بود که کم
شد. براي مثال، اگر به صفحۀ دوم سندنامۀ دانشگاه نگاه کنید، فهرستی از اعضاي شوراي نیز در اجرا از اهداف اولیۀ خود منحرف 

ستادي را به آقاي بین سی، ا سال پیش، در کنفران سه  شد.  ست، که حتی یک بار هم از این افراد دعوت ن المللی این نهاد آمده ا
»  المللی دانشگاه شماست!ایشان عضو شوراي بین«گفتم: . »نه«گفتند: » شناسید؟ایشان را می«دکتر ثبوتی معرفی کردم و گفتم: 

هاي ما نبوده است و همگی به صورت یک از دانشگاهاي بوده که هیچ تفکري پشتوانۀ تأسیس هیچخواهم بگویم شرایط به گونهمی
 اند.گسسته و براي رفع نیازي فوري تأسیس شده

اي به نام حوزة علمیه داریم که مبتنی اســت بر نهادهاي قرون دوم و ســوم، ریشــه دار اســت، و بدنۀ قوي بنابراین، مجموعه
ستقل از هر نوع ارزش ست که این نهاد نیز، مانند تاریخی دارد. البته این واقعیت م ستقل ا ست و از این واقعیت هم م سنجی ا

ست. بنابراین، حوزههاي دیگر جامعۀ ما، از تحوالت نوبخش شهین جهانی به دور بوده ا ستند، اما ها نهادهاي مدنی ری داري ه
گونه نیستند؛ یعنی چیزي که به نام دانشگاه در ایران داریم به شکل گسسته و منفک از گذشتۀ ما تأسیس شده ها ایندانشگاه

ید بسیار بدتر از گذشته است. هر نمایندة مجلس هاي جداکنون نیز وضعیت تأسیساست و مبتنی بر تفکر و تحلیل نیست. هم
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خواهد در شهر یا روستایش دانشگاه تأسیس شود. در ده سال گذشته، سیصد دانشگاه در مناطق مختلف کشور تأسیس می
 کنیم.ایم و مشخص نیست چه هدفی را دنبال میکرده

وگو همچنان گاهی، اصول هومبولتی متحول شد. این گفتوگویی وسیع در اجتماع دانشاز دهۀ هشتاد میالدي به بعد، پس از گفت
هاي قاجار، کنیم، منظور نهادهایی است که در دورهادامه دارد، اما درایران عمالً خاموش است. پس اگر ما از دانشگاه صحبت می

طبق بر اصول موجود در اند که نه گفتمانی تحلیلی در پس آن بوده است و نه تأسیسی منشدهپهلوي، و جمهوري اسالمی تأسیس
شه سیار ری ست که فرهنگ مبدأ. اما حوزه تاریخ دیگري دارد و نهادي ب شخص ا ست. در نتیجه، در تقابل این دو نهاد، م دار ا

ست می شک شگاه  سیس کردهدان شگاهی که ما در ایران تأ ست، بلکه دان صنعتی ا شگاه به مفهومی که در جهانِ  ایم. خورد؛ نه دان
 دي است که با یک بادِ انقالب چهار سال تعطیل و هیأت علمی آن زیرورو شد.دانشگاه ما نها

شگاه شود ما هنوز پس از حدود صد سال دان شگاه در دانیم هدف شکلداري، نمینیازِ چندانی به بحث نیست تا اثبات  گیري دان
هاي ما باید نسل سوم باشند. البته ر دانشگاههاي وزیر است که در حال حاضاطالعی، این گفتهاروپا چه بوده است. مصداق این بی

شورِ بی ست و در ک ستۀ وزیر ا سی، جرئت ابراز مخالفت نداریم؛ چون گفتمان نمیاین خوا سیا توان با آن مخالفت کرد. از لحاظ 
سی بر رفتار ما حاکم می سیا شمت  توان انتظار نمیریزد. بنابراین، شود و همه چیز را به هم میگفتمان وجود ندارد و قدرت و ح

ها ها ســخن بگوییم. آنها بتوانند با حوزه صــحبت کنند یا تعامل داشــته باشــند. فرض کنید بخواهیم با آنداشــت که دانشــگاه
شیخ سال قدمت دارند، از  صد  شت صحبت میه هایی براي گفتن دارند، اما ما چیزي براي گفتن نداریم، جز کنند، و حرفصدوق 

ست! درنتیجه، نمیکه من آنم که داناین شگاهشگاه در دنیا چنین و چنان ا شیم. دان شته با سفورد و توانیم بحثی با حوزه دا هاي آک
شگاه شگاه هاروارد و امثالهم دان ست که در بحث حوزه و دان شکلی ا ستند، اما به ایران ارتباطی ندارند. این همان م هاي خوبی ه

 داریم.
ــندرم دورة نقلدي آن، و جلد بع معماري علم در ایراندر کتاب  ــوص علم و ، به ناهنجاريس ــیارِ موجود در خص هاي بس

اي از آن ها به صورت الکترونیکی در وبگاه من موجود است. در ادامه، به خالصهام. این کتابدانشگاه در ایران اشاره کرده
 پردازم.می

در ایران هشتاد سال است؛ بنابراین، مقایسۀ فرض کنید تاریخچۀ حوزه هزار سال و قدمت دانشگاه در دنیا ششصد سال و 
هاي ایران بحثی دیگر. فرض هاي اروپا یک بحث است و مقایسه با دانشگاهاین دو با هم غلط است. مقایسۀ حوزه با دانشگاه

حرفی براي هاي ایران؛ زیرا در ایران، در مورد دانشگاه هاي دنیاست، نه دانشگاههایم مقایسۀ حوزه با دانشگاهمن در صحبت
ـــت: علم دین و علم نوین. پس در هر دو مورد لفظ علم به کار  گفتن نداریم. دو فعالیت در این دو نهاد مدنی جاري اس

 توجهیم.شود که ما به آن بیرود، اما این دو لفظ بر دو مفهوم متفاوت اطالق میمی
شگاه ست، با تهم در حوزه و هم در دان صحبت خواهم کرد. این هاي دنیا، عقل مفهومی کلیدي ا سی که در موردش  سا فاوتی ا

به «فرمایند: امام می» مدعیان زیادند و دعوا فراوان؛ چه کنیم؟«پرسند: حدیث از شیخ صدوق نقل است که از امام رضا (ع) می
اند، ه اسالم متکیکنند؟ هر دو بها چگونه فکر میها و داعشیاندیشد؟ سلفیدر حال حاضر شیعه چگونه می». عقل مراجعه کنید

گوید هر جا درماندید، به عقل مراجعه کنید. شاید به همین دلیل بخشی از شیعه اما با استنباطی کامالً متفاوت. بخشی از شیعه می
ــت. اما به نظر میهاي فکري یا فرقهاز دیگر گرایش ــالمی متمایز اس ــد که باید پذیرفت گرایش غالب در حوزههاي اس هاي رس

ها و رســد همۀ گرایشگونه اســت که عقل فقط در قید معرفت دینی باید به کار برده شــود. در این مورد، به نظر میشــیعه این
ــت. آقاي جوادي آملی، در کتاب فرقه ــۀ معرفت دینها اتفاق نظر دارند و اختالف فقط در مرز این قید اس وبیش این ، کمهندس

شد. در این تعبیر، می نظر را دارند. عقل درون معرفت دینی معنی پیدا شته با شاید با حدیثی که ذکر کردم مغایرت دا کند، که 
هاي فراوانی در گذشتۀ ما وجود دارد، عقل آزاد نیست و محدود و مقید است؛ یعنی عقل خارج از معرفت دینی معنا ندارد. کتاب

پس بر «... نویسد: ود. روزبه خنجی اصفهانی میشصراحت از این قید صحبت میها، که در آنها بهویژه پس از تأسیس نظامیهبه
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از این موارد فراوان داریم و در حال حاضر ». االسالم واجب است که نگذارد علوم طبیعی و منطق در مدارس تدریس شودشیخ
جوادي آملی، اهللا شود. در چارچوب فکري آیتتر در آموزش ما اِعمال میتر و لطیفصورتی مدرنوبیش این دیدگاه به نیز کم

تواند سکوالر باشد. علم سکوالر نیست؛ زیرا خود یک تفکر دینی است و علم هرگز سکوالر نبوده است و نیست، گرچه عالم می
سانی مدرن را  ضی علوم ان شت، بع ست. البد، با همین بردا ست؛ پس علم به خودي خود علم دینی ا به چارچوب دین محدود ا

دانند و روند که علوم طبیعی مانند علوم فیزیکی را هم منفور میدانند و حتی تا این حد پیش میمطلقاً غیراســـالمی و منفور می
گویند خرد و عقل باید صرفاً در این چارچوب خواهند همه را اسالمی کنند؛ یعنی در چارچوب معرفت دینی درآورند. آنها میمی

نوینِ عجین با مفهوم دانشگاه چیست؟ علم نوین ناسوتی است؛ ناسوتی  قرار گیرد. تصور و تعریف ایشان از علم این است. اما علم
ضددین، بلکه به معنی حرفه سکوالر را به کار مینه به معنی  ستقل از دین مانند هر حرفۀ دیگر. پس واژة  برم، که زهر آن اي م

 شود.می آید اختالف از اینجا آغازگرفته شود و حرفه را تداعی کند، نه ضددین را. به نظر می
ــوم و چهارم به وجود آمده، پس از نظامیهچیزي که امروز به آن علم دین می ــت، از قرن س ها گوییم، که حوزه نمادش اس

ستقل از تحوالت علم  ست. این تحوالت کامالً م شته ا سر گذا ساله پشت  شکل گرفته، و تحوالت فراوانی را با تاریخی هزار
در مقایســه با ســابقۀ هزارســالۀ علوم دینی، حدود چهارصــد ســال ســابقه دارد، اما دنیاســت. علم دنیا به معنی مدرن آن، 

 ها کامالً از هم جداست.تحوالت آن
ــل کنیم. تکرار میبنابراین، دقت کنید که می ــتقل از هم را به یکدیگر متص کنم که درك من از گزارة خواهیم دو بدنۀ مس

شگاه، اتحاد علم دینی با علم  شگاه و علم به معنی اتحاد حوزه و دان ضعیفی دارد. دان شگاه ایرانی ارتباط  ست که با دان نوین ا
ست و ما از چگونگی تحول آن کامالً به دور بوده شد کرده ا ایم. ما تحوالتی در ارتباط با حوزة خودمان مدرن آن در اروپا ر

ترین حالت، مجموعۀ بینانهر خوشگوییم علم نیســـت، بلکه دایم و آن چیزي هم که به آن علم در دانشـــگاه میداشـــته
 ها گرفته شده است.هایی تبدیل و خالقیت از آنهایی است که در فرایند علم نوین به دانستهآموزش

 
 علم مدرن؛ معنا و مفهوم

شگاه ست. هر دو ماهیت علمِ موجود در این دان ست، و کامالً از علم دین متمایز ا ست، خاص ا ست؟ علم یک حرفه ا ها چی
کند تا به حرفه اي را طی میاي فرایند پیچیدهبرند. علم مدرن در هر جامعههاي کامالً متفاوت به کار میعقل را با روش

شود و عده ست، که ما آن را تدریس میاي در آن حرفه کار کنندتبدیل  کنیم و . آخرین مرحلۀ این فرایند پیچیده، کتاب ا
هایی است که با برشی از اتفاقات به گمان خود، آن کتاب، علم است. کتاب به هیچ وجه علم نیست، بلکه مجموعۀ دانستنی

 آید. علمی به دست می
 کنیم:متفاوت اطالق می در فارسی، علم را به سه مفهوم

ها بریم، منظور حوزه اســـت. علما در حوزهشـــود. وقتی لغت علم و عالم را به کار میها تدریس میوم دینی، که در حوزه. عل1
 اندیشد. دهندة آن است که ذهن ایرانی چگونه میها. این تداعی نشانهستند، نه در دانشگاه

سنتی. براي مثال، می2 سؤال که. علوم طبیعی  شاره کرد به این  شد، ابن توان ا سیس  سینا چه گفت. زمانی که دارالفنون تأ
 این علم هنوز زنده بود. 

هاي روز؛ براي مثال، کتاب و تدریس آن در دانشگاه. ما در ایران هنوز این ها یا مجموع دانش. دانش یا مجموعۀ دانستنی3
صورتی که علم مدرن چنین تعریفی ندارد، بلکه فمفهوم را علم تلقی می ست و کنیم، در  ست که نتیجۀ آن دانش ا رایندي ا

 شناسیم.مشارکت در این فرایند پیچیده کار اهل علم است. ما در ایران این فرایند را نمی
سی دارد.  سا صلی در مورد در کتاب معماري علمدر مفهوم نوین علم، دو واژة گفتمان علم و گفتمان اجتماع علمی نقش ا ، ف

شبهالگو صادي علم وجود دهاي  ساقت ست. در علم نوین، مناظره معنا » کند؟علم چگونه عمل می«ال ئوارد که به  پرداخته ا
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اي انجام شـــود، منِ شـــود. اگر فعالیت تحقیقاتیندارد و گفتمان اســـت که منجر به پذیرش یا رد نتیجۀ یک پژوهش می
سمینار و کنفرانس بدهم، و دیگرپژوهشگر باید آن را با هم انی که در اجتماع علمی هستند دربارة قطاران خود مطرح کنم، 

صورت پذیرش در اجتماع، می سال پیش، در آن به ارائۀ نظر بپردازند. در  ست. براي مثال، چند  توان نتیجه را معتبر دان
اعالم کردند که امواج گرانشی متعلق به عالم » 2بایسپ «شناسی، گروهی در آزمایشی در قطب جنوب به نام حوزة کیهان

وگو در اجتماع علمی، این نتیجه اند. بعد از دو ســـال بحث و گفتمیلیارد ســـال پیش، را کشـــف کردهیعنی چهاردهاولیه، 
شد؛ حتی با این ست، که از پذیرفته ن شانگر نقش اجتماع علمی ا شد. این مثال ن سید، در نهایت رد  که مقالۀ آن به چاپ ر
ست، طریق گفتمان محقق می صرفاً حرف نی ست. فردي ها، و مواردي اینبلکه مجموع مقاالت، بحثشود. گفتمان  چنینی ا

آورد، نه از بخش ســـیاســـی و دهد اعتبار علمی خود را از طریق اجتماع علمی به دســـت میکه فعالیت علمی انجام می
سیاسی کسب کنند،  شگاه یا از بخش  ستادان ما به دنبال آن هستند که اعتبار خود را از دان شگاهی. اکنون ا صورتی دان در 

 که دانشگاه باید اعتبار خود را از افراد و استادان علمی به دست آورد. ما در ایران اجتماع علمی نداریم.
دهد، وفصل مسائل علمی، اجتماع علمی است، که در ایران وجود ندارد. اجتماع علمی در خصوص موارد نظر میمرجع حل
ست، اما گفتمان علمدهد، و مرجع ارتباط با الیهمیگیرد، اجازة مداخله در امور علمی را نموضع می که  -هاي دیگر جامعه ا

شده است، ها نوشتهکند؛ گاهی مثل مقالهچیزي است که ارتباط بین دانشگران را برقرار می -کنمبه جزئیات آن ورود نمی
آید که یا پذیرفته یا ی به دست میگاهی ویدئویی است، و گاهی به صورت سخنرانی؛ یعنی انتقال اطالعات، که از آن نتایج

گیري فعالیت علمی آید، و باعث شــکلشــود، از درون آن مســئله به وجود میشــود. گفتمان باعث رشــد علمی میرد می
 گردد.می

 
 علم دینی و علم نوین 

 در اینجا مایلم به چند مصداق از تمایز علم دینی و علم نوین بپردازم. البته این دو مفهوم داراي فصل مشترك نیز هستند. 
سی کس و هیچ ایده. تقدس در علم دین وجود دارد، اما در علم مدرن وجود ندارد. هیچ1 سان مقد شتین ان ست. این اي مقدس نی

کنیم و دیگر اشــتباه کســی را بزرگ و مقدس تصــور میین تفکر وجود دارد و گاهی بهنیســت، در صــورتی که در حوزة علمیه ا
 کس حق ندارد خالف او حرف بزند.هیچ

استفاده » درست«اند. در علم نوین از واژة مفاهیمی مهم» حق«و » حقیقت«نداریم، اما در علم دین، » برحق«. در علم، چیزِ 2
که اجتماع علمی آن را پذیرفته اســت؛ به عبارتی، صــداقت در مقابل صــحت. درســت چیزي اســت ». برحق«کنیم، نه می

شود. براي علم دین موردوثوق بودن کافی است، اما در علم صداقت از جنس موردوثوق بودن است، که در حوزه مطرح می
 نوین کافی نیست. 

 مورداطمینان است.. نص در برابر شک. علم جدید مبتنی بر شک است، اما در علم دین نص 3
ناگفته نماند که بین علم دینی و علم نوین وجوه اشــتراکی نیز هســت. کنفرانس برگزارکردن مربوط به علم نوین اســت، اما در علم 

کنیم تمرین گفتمان و اجتماع علمی است، اما هنوز تا ظهور هایی که بعد از انقالب برگزار میدین و حوزه، بحث وجود دارد. کنفرانس
 ماع علمی در کشور فاصله داریم.اجت

اند و ما کپی ها در دیگر نقاط دنیا به وجود آمدهایم، بلکه آننهادهاي مدنی مدرن مانند دانشـــگاه را ما به وجود نیاورده
حالی  ایم. این درایم و به وجود آوردهخالف دانشگاه، حوزه در ایران ریشه داشته است، اما دانشگاه را کپی کردهایم. برکرده

که هنوز هیچ گفتمانی نداریم که چرا دانشــگاه به وجود آمده اســت. در آلمان، اگر یک روز دانشــگاه تعطیل شــود، اســت 
ساختیم و هیچ تأملی نکردیم که این شوند. ما، به تبع اروپاییصنایع نیز تعطیل می شگاه، و انجمن علمی  شگاه، پژوه ها، دان

 نهایت به کجا خواهد رسید.البداهه در برداري ناقص و فیکپی
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 . تعامل حوزه و دانشگاه4
س صلی را اینئواگر  سخ آن ال ا شگاه اروپایی، یا علم دینی با علم مدرن چه ارتباطی دارد، پا طور مطرح کنیم که حوزه با دان
 تدریس و آموزش آن اي ندارد و صــرفاًکنم، اما حوزه با علم داخل ایران چه ارتباطی دارد؟ هیچ رابطهراحتی بیان میرا به

ها نیز مفید است، اما این موضوع را توان در حوزه نیز تدریس کرد و براي آنرا می 2و  1مطرح است. براي مثال، فیزیک 
سهنمی سابقۀ  شی از  ساختار ذهنی داریم که نا ست. در این توان درمورد علم مدرن بیان کرد. ما یک  سالۀ خود ما هزار

پذیرد. ســابقۀ شــگاه به معناي مدرن جایگاهی ندارند؛ یعنی ســاختار ذهنی ما چنین چیزي را نمیســاختار ذهنی، علم و دان
سادگی بپذیریم. ما دانشگاه توانیم مفاهیم نوین را بهاند؛ بنابراین، نمیجانفرهنگی ما طوالنی و مفاهیم ذهنی ما بسیار سخت

توانســتیم چیز جدیدي بپذیریم، آن را به چیزي که متوجه اروپایی را به مدرســه و آموزشــگاه تبدیل کردیم و چون نمی
شدیم، یعنی مدرسه، تغییر دادیم. براي مثال، در اساسنامۀ دانشگاه شریف آمده که وظیفۀ این دانشگاه، تربیت مهندس می

 ایم.است، ولی ما هنوز این را نفهمیده
هاي کند؛ یعنی عقل را در حصـــار آموزهر را به دین محدود میبنابراین، یک حوزة علمیه و علم دین داریم که این علم دین، تفک

کنم که اي را طراحی میکند، به عقاید کاري ندارد، و معتقد اســت من حرفهدهد. اما علم مدرن خود را منفک میدینی جاي می
القیت وجود داشــته باشــد و این شــود که خها وقتی ایجاد میســازند. ایناي براي آن ابزار میکنند و عدهاي در آن کار میعده

ــت و نه مخالف  ــت. علم مدرن نه الحادي اس ــمن بودن نیس خالقیت خود را از علم دین متمایز کند. متمایز بودن به معناي دش
ست راهی نوین را براي فکر کردن پیدا می ها دهد که مردم و دولتکند. اجتماع علمی فعالیتی را انجام میاعتقادات، بلکه معتقد ا

کنند، براي این است که اند و حاضرند براي آن پول بپردازند. وقتی کشورها در ازاي علم هزینه مین را پذیرفته و مفید دانستهآ
ــم که میز را با آن ببُرم، آن را میها میاین ابزار به کار آن ــته باش ــفارش میآید. براي مثال، اگر من ارّه نداش دهم تا خرم یا س
 کند.مدرن این است؛ یعنی ابزار تفکر تولید میبسازند. وظیفۀ علم 

ــر مدرن، ابزار می ــر بابت آن پول میدر نتیجه، علم براي رفع نیاز بش ــازد و بش  54پردازد. اگر پول نبود، مثالً ذرة هیگزس
دي است، کنیم علم مدرن الحاکنند. ما فکر میشد. در صورتی که این علم ناکارآمد شود، در قبال آن هزینه نمیکشف نمی

در صـــورتی که به هیچ وجه چنین نیســـت. علم مدرن با علم دین تنافر ندارد و این دو مرتب در تمام دنیا با هم حرف 
شناسی نشریۀ علمی از مغز و اعصاب تا روان 1800زنند. پانزده سال پیش، در بازدید از کتابخانۀ گریگوري در واتیکان، می

شاهده  صاد را م سی و اقت شنا سیدم: و جامعه  ها را در کتابخانۀ حوزة آیا ما یکی از این«کردم. از روحانیِ همراه هیأت پر
 »علمیه داریم؟

شگاه و حوزه گمان می اند و این یکی بد و نجس کنند که این دو با هم ناسازگار و دشمندر ایران، بعضی از همکاران در دان
ما باید این ابزار را درك کنیم و با آن کنار بیاییم. ما در دانشگاه است، در حالی که این علم نوین ابزاري است براي تفکر و 

ایم. البته این ایم که علم مدرن را درك نکردههم اگر بخواهیم به جنگ حوزه برویم، بدترین کار ممکن را انجام و نشان داده
نی است، اما اگر عیبی هم وجود بدان معنی نیست که حوزه عاري از هر عیب و اشکالی است. عیب ویژگی هر مجموعۀ انسا

 دارد، خودِ حوزه باید آن را برطرف کند.
 
 گیريتیجهن

کنم. غیر از زبان فارسی، حوزه تنها نهاد باسابقۀ ایرانی است. اما اگر ادعا کنیم که علم من حوزه را نهاد مدنیِ هزارساله تصور می
تواند جوابگوي همۀ مسـائل علم مدرن باشـد، اشـتباهی محض اسـت. این دو هریک در حیطۀ متفاوتی قرار دارند و باید دین می

گذارم. هاي ایران را کنار میدانم پیوند به چه معناســت. مجدداً دانشــگاهســئلۀ پیوند مطرح اســت، نمییکدیگر را بپذیرند. اگر م
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شود، اما در حوزه، برخی آن را حوزه نهاد مدنیِ پیچیدة هزارساله و علم روش دیگري براي تفکر است. در علم، تفکر محدود نمی
توانیم تواند بدون علم مدرن پایدار بماند؛ زیرا ما نمیر مختلفی دارند. حوزه نمیها یا تعابیکنند. خودِ روحانیان نیز حرفمحدود می

توانیم حوزه را کنار بگذاریم؛ چون نهادي مدنی و درون زندگی مدنی ماســت و باید آن بدون علم مدرن زندگی کنیم. متقابالً نمی
هاي بدي را که در علم و دانشــگاه وجود دارد به انقالب، عیبتوانند به هم کمک کنند. بعد از را پذیرفت. این دو نهاد صــرفاً می

شگاه، کتاب کنکور چاپ میحوزه نیز منتقل کرده شجویان کنیم، میایم، که اتفاق بدي بود. براي مثال، جلوي درِ دان شیم، و دان فرو
سطح و خارج به طلبهکنیم و در حوزه نیز عدهرا منحرف می سؤال کنکور براي  شند. نمیفرها میاي  دانم واحدي کردنِ دروس و

هاي مثبت در حوزه رسوخ کرده است. اگر قرار در حوزه تغییر خوبی است یا نه، اما شاهد هستم که این نکات منفی به جاي جنبه
سب کردن حوزه با دنیاي  صحیح از علم مدرن و متنا صورت گیرد؛ یعنی درك  شود، باید در این جنبه  شد کار مثبتی انجام  با

 رن و استفاده از این ابزار قوي تفکر.مد
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 55چشم انداز دانشگاه سیاه نیست  31

 تان را در اختیار ما قرار دادید. حضرتعالی کنم که وقتآقاي دکتر منصوري، قبل از هر چیز از جنابعالی تشکر می
پس از روي کار آمدن دولت اصالحات به معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت منصوب شدید، معاونتی 

اي بیش در زمان قبول این مقام اتاق کارتان مخروبه که عمالً وجود خارجی نداشت. به قول خودتان در یک مصاحبه،
نبود. در آن زمان این وزارتخانه عمالً دکترینی مشخص، منسجم و راهبردي نداشت. نه اینکه نداشته باشد، یک نگرشی 
 بود که به نحوي دنبالۀ همان دکترین انقالب فرهنگی بود که دیگر به همان شکل سابق به کار گفتمان توسعه که پس

آمد. به همین سبب، در دوران سازندگی عمالً شاهد هاي سازندگی بدل شده بود نمیاز جنگ به گفتمان راهبر در دولت
آید و آقاي دکتر یک خالء راهبردي کامالً محسوس در حوزة آموزش عالی هستیم. تا اینکه دولت اصالحات روي کار می

هاي اصلی وزارتخانه دار معاونتخانیکی و دکتر توفیقی سکان شود و شما به همراه دکترمعین به وزارت منصوب می
هاي اصالحات هم بود، با این تفاوت که سعی شد تا خالء مذکور شوید. گفتمان توسعه عمالً گفتمان غالب در دولتمی

تژي دارد و هاي قبلی هم استراپر شود. تیم دکتر معین تجلی همین تالش بود؛ تیمی که کامالً مشخص بود برخالف تیم
، که عنوان دومی 1427ایران منتشر کردید تحت عنوان  1377اش مثالً کتابی است که شما در سال هم تاکتیک. نشانه

کنید. استفاده می» توسعه«تان از تعبیر بینیم که شما هم در کتابمی». عزم ملی براي توسعۀ علمی فرهنگی«هم داشت: 
انداز پنجاه ساله محور است در یک چشمجور دکترین آموزش عالی توسعه. یکمن اخیرًا کتاب را دوباره مرور کردم

هاي شما در این کتاب دربارة توسعۀ علمی به زیربناي توان گفت که دیدگاهکه به همان هم عمل شد. به عبارتی می
 تغییرات ساختاري و رویکردي در حوزة دانشگاه و جایگاه پژوهش در آموزش عالی بدل شد.

 طور ببیند.کم قضیه را اینگونه بگوید یا دستبینید. نشینده بودم که کسی اینطور میشنوم اینولین کسی هستید که میشما ا

 به » فرهنگ و آموزش عالی«کنم اولین کار بنیادینی هم که تیم شما انجام داد تغییر عنوان وزارتخانه از و فکر می
 بود.» علوم، تحقیقات و فناوري«

هاي علمی کشور هاي آن در شوراي پژوهشآغاز شده بود و گزارش  76تغییرساختار وزارتخانه از حدود سال نه! بحث 
 شد.مطرح می

  عضو این شورا بودید 1369شما از سال. 

 بله، من مسئول کمیسیون علوم پایۀ این شورا بودم.

 هاي مربوط به تغییر ساختار قرار داشتید.پس در جریان بحث 

 شود.ما فکر تغییر ساختار به قبل از ورود من به وزارتخانه مربوط میتا حدودي، ا

  به هر روي تغییر ساختار وزارتخانه عمالً توسط تیم شما اجرا شد. ضمن اینکه شما همزمان با معاونت پژوهشی مسئول
ر وزارتخانه ایفاگر هم بودید که در تغییر ساختا» عتف«راه اندازي شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري موسوم به 

 نقش اصلی بود. 
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هاي علمی کشور شد که انحالل آن با مصوبۀ مجلس بود. اما سخت بتوان گفت که جایگزین شوراي پژوهش» عتف«شوراي 
 چه کسی و چه عاملی در این تغییر ساختار نقش اصلی را داشت. 

 رسد طور مشخص به نظر میگویم. بهتان میتوان تأثیر نظرات شما را کامالً احساس کرد. این را بر مبناي کتابمی
مبتنی بر دیدگاه شماست. در کل اگر سیر تحول » فناوري«به » فرهنگ«گیري کلی وزارتخانه از که تغییر جهت

هاي سازندگی و دیگري از انقالب فرهنگی تا پایان دولتدانشگاه بعد از انقالب را بتوان به دو دوره یکی از آغاز 
 بندي کرد، شما در دورة دوم نقش محوري داشتید. آغاز دولت اصالحات تا کنون تقسیم

گویید تغییر کنم از اینکه میدهم، اما تعجب میدربارة اینکه چقدر تغییر ساختار متأثر از دیدگاه من بود، بعداً توضیح می
فناوري منطبق بر دیدگاه من است. من یک نفر بودم. عوامل زیادي در کار بود که قبل از من به دنبال نام فرهنگ به 

تان از دانشگاه بعد از انقالب یک دوره را از قلم انداختید؛ بنديخواهم بگویم که شما در دورهتغییر ساختار بودند. االن می
اي که اساساً به تخریب علم و دانشگاه در ایران نژاد است، دورهو روي کار آمدن دولت آقاي احمدي 84منظورم بعد از 
 کمر بسته شد.

  ولی عمالً ساختار وزارت علوم که تغییري نکرد. همان روال قبل با قوت و سرعت بسیار بیشتري ادامه یافت. پس
 کنید؟استفاده می» تخریب«چطور از لفظ 

هاي وزارتخانه باشد، نخیر، تغییري صورت نگرفت. اما در عداد معاونتاگر منظورتان از تغییر ساختار تغییر در نام و ت
 هاي اساسی تخریب بزرگی روي داد و دستاوردهاي دورة ما نابود شد.گیريجهت

  منظورم از ساختار رسالت کلی دانشگاه در جهت توسعۀ علم و پژوهش و نسبت آن با آموزش و البته توسعۀ کمی
درصد از کل تولیدات علمی  85پذیرش دانشجو و چه استاد. طبق آمار رسمی، بیش از  ها است، چه از حیثدانشگاه

انجام گرفت. از این تعداد  1392تا  1384هاي ایران پس از انقالب در دوران فعالیت دولت نهم و دهم بین سال
بعد از انقالب در  درصد کل تولیدات علمی ایران در 65هزار سند و مقالۀ علمی یعنی افزون بر   103بیش از  

است. در این دوران تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقطع  1392تا  1388هاي مربوط به سال  ISIپایگاه
برابر رشد یافت. خب این در مسیر همان توسعۀ علمی مد نظر شما است، پس  3کارشناسی ارشد و دکتري نیز 

 توان مدعی تخریب ساختار شد؟چطور می

گیرید. آنها به نام کاري نداشتند؛ محتوا را تخریب کردند. منطقی بودن به جاي محتوا و کار اصولی اشتباه می شما شعار را
استاد و دانشجوي تحصیالت تکمیلی محور موجودیت علم و دانشگاه در هر کشور است. آن را نابود کردند. شما از رشد 

از آن شروع شده بود و آن را تبدیل به سیاستی متصلب کردند  کنید؟ سیاستی که در دورة قبلها صحبت میتعداد مقاله
حد تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تزریق ناموجه داشجو و استاد و فساد را در آن رشد دادند؟ انتحال و رشد بی

ی رشد دادند حد دانشجوي تحصیالت تکمیلها را به سمت پذیرش بیبه بدنۀ آموزش عالی هرگز برنامۀ ما نبود. دانشگاه
هایی کردند که منجر به تخریب حیثیت آموزش عالی ما شد. کسی هم نپرسید این استفادهو از این موقعیت سوء

هایی که گرفتید و پولی که دریافت کردید، چه ماحصلی داشته است، چه مسائلی را از جامعه و دولت حل کرده دانشجو
ی بود. هر دوي این وقایع با دخالت شدید سیاسی همراه بود که به است. تخریب دوم گزینش متمرکز اعضاي هیئت علم

معناي جذب افراد خاص و بدون در نظر گرفتن ضوابط علمی بود. خب این روند جریان علمی کشور را که ما آغاز کرده 
و دولت آقاي بودیم تخریب کرد. منظور من از تخریب ساختار همین روال معیوب است که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد 

به وجود آمده که اقتدارگرایان با قرائت  84روحانی هم نتوانسته آن را تغییر دهد. یک شبکۀ بسیار قدرتمندي پس از 
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زنند. من آن موقع رسماً به انقالبی میکنند و به هر مخالفی انگ جاسوسی و ضدمذهبی خاص هم از آن حمایت می
کنید. چون عمالً دارید علم و دانشگاه دشمنان کشور  هستید که این کارها را میمتولیان وزارت علوم گفتم که شما مأمور 

ها نژاد تخریب شد، دادن آزادي عمل به دانشگاهکنید. دستاورد مهم دورة ما، که در دولت آقاي احمديکشور را نابود می
ۀ ارتقا، در دادن فرصت مطالعاتی، یا در نامبود؛ نه فقط در انتخاب رئیس دانشگاه، بلکه به عنوان مثال در تدوین آئین

هاي نهم و دهم همۀ اینها را متوقف کرد و در جذب هیأت علمی و هاي جدید و از این قبیل. ولی دولتایجاد رشته
صالحیت دانشجوي دکتري که بسیار اثرگذار بود مداخلۀ سیاسی کرد و این بدین معنی بود که به قول معروف افراد بی

شدند و شرایط امروز به بار آمد. بنابراین پس از انقالب سه برهه داریم. اول از انقالب فرهنگی تا پایان  وارد دانشگاه
دولت سازندگی، دوم کل دورة اصالحات، و سوم از دولت نهم تا امروز. و شما در توهم ساختار و واژة فرهنگ و فرهیختگی 

 هستید؟

  به مقولۀ بغرنج ارتقاء علمی اساتید اشاره کردید. در نتیجۀ دکترین شما مقاالتISI تر مقاالت و در سطح پائین
تنها تغییري نکرد، بلکه ترین ضابطه در ارتقا علمی بدل شد. این ضابطه پس از شما نه پژوهشی به عنوان مهم-علمی

 با شدت بیشتري بدان مرجعیت بخشیده شد. 

نویسی فقط یکی از آنهاست. بنابراین ام که مقالهکتابم براي علم و دانشگاه نزدیک به هجده شاخص تعریف کرده من در همان
اي به توجهی قرار گرفت. اتفاقاً اگر در دورهنویسی مرجعیت مطلق نبخشیدم و این متأسفانه بعداً مورد بیمن شخصاً به مقاله

خشیده شد در همان دولت نهم و دهم بود که همزمان از آي اس آي اسالمی نویسی به این شکل مفتضحش مرجعیت بمقاله
مجلۀ مثال آي اس آي اسالمی در ایران! ضمن اینکه حتماً باید به این  900صحبت شد و کشید به رشد قارچ گونۀ بیش از 

هزار مقاله بود، یعنی هزار هیأت علمی موجود حداکثر  40تا  30خروجی  1380واقعیت توجه کنید که طبق آمار در سال 
درصد از اساتید ما اهل تحقیق بودند. این یعنی سهم ما در علم مکتوب جهانی عمالً صفر بود. بنابراین ما  2چیزي در حدود 

کردیم که مستقیماً با بحث توسعۀ علمی ربط داشت. اما قصد من در آغاز بیشتر اي جامع براي پژوهش تدوین میباید برنامه
ام، یعنی تمرین نوشتن یا تمرین گزارش نویسی علمی. اصل قضیه همین تمرین نامیده» مشق علم«آن را چیزي بود که 

پژوهشی درآمد. اما خود من از ابتدا به کیفیت علمی -نوشتن و مشق علم بود. بعد از دل اینها مقاالت آي اس آي و علمی
اصطالح هاي من ندارد. من حتی چند مجلۀ بهبه برنامهسازي ربطی اصطالح کمیبسیار اهمیت قائل بودم و این بحث به 

المللی هم بود و برخی از آنها واقعاً مایۀ آبروریزي بود تعطیل کردم. شد و بینعلمی را که توسط خود وزارتخانه منتشر می
. عمدة این مجالت آمد. من حتی مانع از انتشار این مجله شدمیکی از این مجالت مستقیماً زیر نظر خود دکتر معین درمی

واقعاً افتضاحی در علم ایران به بار آورده بودند. تعطیل کردن این مجالت کار بسیار شاقی بود. من مانع این شدم که 
آوردند. انتشار مجله که کار دانشگاه ها پیش درمیجز آنهایی که سابقه داشتند و از سالها مجله منتشر بکنند، بهدانشگاه

می » محفلی«هاي علمی است که سازوکاري کامالً مستقل از دانشگاه دارند؛ مجالت دانشگاهی معموال نیست، وظیفۀ انجمن
سازي فضاي علمی کشور بود. مشق علم کردن شوند و بی ارزش. کاري که من در دورة معاونتم انجام دادم در جهت سالم

اي صحبت زند. توجه داشته باشید از دورهنها حرفی نمییک دورة انتقالی است که دستاورد بزرگی بود. امروز کسی راجع به ای
نداشتند » کارآفرین«تر بگوییم یا مدرن» هومبولتی«هاي ما کمترین تشابهی با یک دانشگاه مثال کنیم که هنوز دانشگاهمی

 چه رسد به فرهیختگی.

 ها هاي علمی در دانشگاههیئتدهد که اعضاي کنید. این نشان میجنابعالی از مشق علم و تمرین نوشتن صحبت می
جز همان دو درصدي که گفتید، عمالً شخصیت دانشگاهی نبودند. دانشگاه ماهیتاً باید محل حضور تا آن زمان، به

 تولیدکنندگان علم باشد.  
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تولید « شود گفتکنم. علم چیز متفاوتی است. میاز بنیاد ترکیب غلطی است. من از این اصطالح استفاده نمی» تولید علم«
هایی عالی نویسی بخشی از تولید دانش است. اما گقتم که ما دانشگاه به هیچ معنایی نداشتیم. مدرسهکه تازه مقاله» دانش

 کردند.داشتیم که تمرین آموختن به تقلید از نهادهاي مشابه خود در اروپا یا آمریکا می

 اش دند. وقتی کسی دانشگاهی یعنی اهل دانش باشد، دغدغهبله، طبق فرمایش شما اساتید ما اصالً اهل تولید دانش نبو
هاي شما نوشتن مقاله را اجباري کرد. این خود او را به سوي نوشتن مقاله و رساله خواهد کشاند. اما برنامهخودبه

القائده علی فروشی نقش داشته. یعنی افرادي را که اساساً توان مقاله نوشتن ندارند واجبار در رونق بازار سیاه مقاله
شان در دانشگاه نیست، و حد باال صرفًا باید به آموزش آن هم در مقطع لیسانس به پائین گماشته شوند، به جاي

کرده است، یعنی کسانی » پرولتاري دانشگاهی« -به تعبیر یکی از محققان کشور -دلیل ارتقاي علمی دست به دامان
جاي مشق کنید که بهبار جایی در دانشگاه ندارند. فکر نمییلی تأسفاند، اما به دالکه عمالً تولیدکنندگان دانش

خاصیت هاي علمی در عمل بیبود طرحی جامع براي جایگزین کردن این پرولتاریاي دانشگاهی با هیئتعلم بهتر می
مقام استادي شد؟ مشق علم را فرد باید در دورة متوسطه و حداکثر در دورة لیسانس کند نه وقتی که به تدوین می

پژوهشی -ت عملی مجبورند سالی یکی دو مقالۀ علمیئهی يرسیده. مشکل دیگري هم وجود دارد. امروز اعضا
توانند، توانند. آن عدة قلیل هم که میها مبنا بر دو مقاله است. خب عمدة اساتید که نمیبنویسند. در پژوهشکده

گرایی مبتنی بر دکترین ص فقط یک مقاله باشد. اما کمیشاید ماحصل دو یا سه سال کارشان روي یک موضوع مشخ
کنید که این روند به دکترین شما ربط کند که از کیفیت کارشان بزنند. آیا فکر نمیتوسعۀ علمی مجبورشان می

مواجه کرده و این معضلی وراي بحران » بحران فرهیختگی«داشته باشد؟ دکترینی که به تعبیر ما دانشگاه را به 
کنیم که در نتیجۀ تغییر ساختار وزارت متولی آموزش عالی، دانش است. این را از این جهت عرض می تولید

جمله توسعۀ علم و فناوري چیز منکه همهکنار گذاشته شد و توسعۀ علمی جایگزین آن شد. درحالی» فرهنگ«
 طورکلی باشد. بایست در خدمت رشد فرهنگ بهمی

به منظور » تصلب در سیاست«که ما براي تحول در دانشگاه شروع کردیم و دورة » ت پویاسیاس«متاسفم که میان مفهوم 
تردید ربطی هاي علمی کشور تمایزي قایل نمی شوید. میان روند موجود و تغییراتی که ما اِعمال کردیم بیتخریب زیرساخت

همواره معتقد بوده و هستم که ما در یک دورة وجود دارد. هر سیاستی ممکن است سوءتبعاتی ناخواسته داشته باشد. اما من 
این سندروم نباید ما را بترساند. از ».  سندروم دورة نقل«ام هایی دارد. اسم آن را هم گذاشتهانتقالی قرار داریم که آسیب

غیره، عبور خواهیم سازي و کنند، مثل کمیجمله شما با به کار بردن تعابیري مختلف از آن انتقاد میها مناین دوره که خیلی
اي نیست که بتوانیم بر مبناي آن تصویر هاي علمی به اندازهکرد. ضمناً اگر با آمار و ارقام محاسبه کنیم، واقعاً میزان انتحال

اي از وضعیت موجود ترسیم کنیم. یک مسئلۀ مهم دیگر را هم باید متذکر شوم. شما دارید دو موضوع کامالً متفاوت تیره
گوئید کنید. یکی موضوع چیستی و رسالت دانشگاه است، و دیگري نقد دانشگاهی که ما عمالً امروز داریم. وقتی میرا خلط می

توسعۀ علمی باید در خدمت رشد فرهنگ باشد، فارغ از اینکه من با آن موافق باشم یا نه، دارید دربارة چیستی دانشگاه 
ام که دربارة چیستی و وظیفۀ سال پیش تاکنون هیچ سندي ندیده 150توانم بگویم که تقریباً از زنید. خب میحرف می

رغم راد و دکتر فراستخواه مطرح شده علیهایی هم که اخیراً توسط کسانی مانند مرحوم قانعیدانشگاه بحث کرده باشد. بحث
بسیار امیدوارکننده است، اهمیت ربطی به این موضوع ندارند. پژوهشکدة مطالعات فرهنگی هم کارهایی را شروع کرده که 

اند که هایی دربارة اصول هومبولتی دانشگاه مطرح کردهسال اخیر کسانی بحث 20اما هنوز در اول راه قرار دارند. در این 
ساله دربارة ماهیت سال گذشته برخالف اروپا که یک سنت دویست 150ام. اما ما در این یکی از آنها هم خود من بوده

ایم. اما در خصوص نقد وضعیت موجود دانشگاه حتماً باید یک سنجه و معیاري براي مقایسه ر کل ساکت بودهدانشگاه دارد د
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کنید؟ روست، آن را با چه مقایسه میخواهید بگویید دانشگاه امروز با بحران فرهیختگی روبهداشته باشیم. شما وقتی می
هاي مطرح دنیا مانند هاروارد و آکسبریج؟ فکر محققان؟ یا نه، دانشگاههاي علمیه، سنت قدمایی ها، حوزهدارالفنون، نظامیه

اید که یک زمانی دانشگاه اي است که گویی فرض کردهکنم همین سنت قدمایی مد نظرتان است. بحث شما به گونهمی
ر اساس آن عمل شده. من در پرور وجود داشته و بایم، یا اینکه ایدة دانشگاه فرهیختهپرور داشتهمحور و فرهیختهفرهیخته

 ام که این فرض را اثبات کند.سال گذشته هیچ سندي ندیده 150

 ایم. بیشتر مقصودم در دانشکدة ادبیات است. ایدة مکتوب پرور داشتهمحور و فرهیختهبه یک معنا دانشگاه فرهیخته
محوري همراه وي اول با همین فرهیختهاش بوده. اساساً آغاز دانشگاه در پهلفرهیختگی شاید نبوده، اما سنت عملی

تنها در دانشکدة معقول و منقول و ادبیات بلکه در دانشکدة طب نیز از فرهیختگان بود. بنیانگذاران دانشگاه نه
شده توسط این نسل اول هم فرهیخته بودند. حتی نسل سوم نیز. بعد از آن از نیمۀ دوم دهۀ بودند. نسل دوم تربیت

اي بیست ساله پس از انقالب در دورة اي که پس از وقفهشویم، توسعهک توسعۀ کمی مواجه میچهل به بعد با ی
شود، رابطۀ میان آموزش شود، با حذف عنوان فرهنگ از نام وزارتخانه هم آغاز میدکتر معین دوباره احیاء می

شود. خب اینها همه ته میشود. اساساً خود آموزش عالی هم کنار گذاشعالی و فرهنگ هم به نحوي گسسته می
 معنادارند. صرفاً تغییراتی در لفظ نیستند. به نظر ما بحران فرهیختگی نتیجۀ این فرآیند است.

ایم. گویید نداشتهایم و هنوز هم داریم؛ اما به هیچ معنی دانشگاه فرهیخته محور که شما میاي داشتهما قطعاً افراد فرهیخته
محور بودن دانشگاه پیش از انقالب توهم دهد فرض شما مبنی بر فرهیختهم بیاورم که نشان میتوانهاي بسیاري میمن مثال

گیرد و به او است. مثالً عَلَم زمانی که وزیر دربار بود، با رضازادة شفق (استاد برجستۀ ادبیات دانشگاه تهران) تماس می
هران استخدام کند. شفق هم او را به سمت دانشیار دانشکدة هایش را در دانشگاه توالیتیخوان از همگوید که یک روضهمی

رسد و او هم طی تماسی به کنند که به گوش عَلَم میکند. برخی از اساتید به این انتصاب اعتراض میادبیات منصوب می
. جوابی که شفق گوید که من گفتم این فرد را در سمتی مثل آبدارچی استخدام کنید، نه اینکه به استادي بگماریدشفق می

زنم تا ببینیم که قبل از یک نمونۀ تاریخی دیگر مثال می» مگسی که تو بپراکنی، شاهین است.«دهد این است: به علم می
سوادي دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی شکوه عیسی صدیق (طراح دانشگاه تهران) از بی 44انقالب شرایط چگونه بود. در سال 

انات سئوال دادم که مثالً پایتخت ویتنام کجاست؟ یکی نوشته بود رضاییه، دیگري نوشته بود ابهر گوید در امتحکند. میمی
سواد و نظایر این. اینها دانشجویان لیسانس دبیري دانشگاه تهران بودند. البته دانشجویان امروز هم شاید به یک معنی کم

شود فرهیختگی دانشگاه پیش از انقالب کنیم، آشکار میع میکنید. وقتی به اسناد رجوباشند، ولی با چه چیزي مقایسه می
کند دانشگاه امروز هم حکمی غلط است. البته قبول دارم که در دانشکدة ادبیات وضع فرق می» بحران فرهیختگی«توهم و 

که از حوزة علمیه  رفته بودند، و یا کسانی مثل عالمه فروزانفرو یک سنت قدمایی از فرهیختگان بودند مثل فروغی که فرنگ
آمدند. حتی نسل بعدي هم دنبالۀ همین سنت قدمایی بودند. اتفاقی که طی دو سه دهۀ اخیر افتاده این است که هر آدم می

صالحیتی را صرفاً براساس روابط سیاسی و قوم و خویشی و نه براساس ضوابط علمی به اسم استاد به دانشکدة ناباب و بی
کنم همین وضعیت است که باعث شده شما از بحران فرهیختگی در ینها همه درست است. فکر میادبیات تحمیل کردند. ا
 دانشگاه صحبت کنید.

  البته بحران فرهیختگی مد نظر ما صرفاً در نقد وضع موجود نیست، بلکه یک بحث کامالً رویکردي است به ماهیت
سال گذشته دربارة  150، گفتید که در کل این پردازیم. آقاي دکترو رسالت دانشگاه که در ادامه به آن می

دانشگاه دچار سکوت بودیم. اگر منظورتان بحث فلسفی عمیق دربارة ماهیت و رسالت دانشگاه، به معنایی که مثالً 
در آلمان با هومبولت و کانت شکل گرفت، است حق با شماست. اما از همان آغاز تأسیس دانشگاه در زمان 



 283 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

گاه ایده داریم، هرچند ابتدایی. عیسی صدیق که طرح تأسیس دانشگاه تهران را نوشت، رضاشاه در خصوص دانش
توان اش در همین خصوص است. دو رسالۀ جداگانه در خصوص اصول تربیت دارد. از طرفی، میرسالۀ دکتري

آن به دورة اي که سابقۀ گفت که دانشگاه تهران در پاسخ به مسئلۀ موانع توسعه در ایران شکل گرفت، مسئله
فرار «گردد. بعداً در دهۀ چهل دکتر احسان نراقی با نقد پدیدة یرکبیر و تأسیس دارالفنون بازمیمیرزا و امعباس
که باز نسبتی مستقیم با مسئلۀ توسعه داشت، بحث چالشی مهمی در این خصوص مطرح کرد. انقالب » مغزها

بینیم که توسعه مطمح نظر است. چون در فرهنگی هم میفرهنگی هم بدون پشتوانۀ نظري نبود. حتی در انقالب 
اصطالح خودباختگی که قبل از انقالب توسط ها این بود که وابستگی به غرب و بهانقالب فرهنگی یکی از فرض

امثال آل احمد تئوریزه شده بود، مانع توسعۀ ایران بوده است. پس باید عناصر خودباخته را از دانشگاه حذف کرد. 
ما هم دربارة ماهیت و رسالت دانشگاه تز دارید. بحث رابطۀ میان دانشگاه و صنعت را که به نحوي ناظر بر خود ش

دانشگاه منجر شد. تغییر ساختار » سازيخصوصی«بحث استقالل دانشگاه از دولت است، شما مطرح کردید که به 
لم و فناوري متکی بر نظریه بوده است. وزارتخانه و حذف فرهنگ و آموزش عالی و جایگزین کردن آن با ایدة ع

 ایم.توان با تأکید گفت در خصوص دانشگاه دچار سکوت بودهبنابراین نمی

کنند. ایدة تأسیس دانشگاه کدام دربارة ماهیت دانشگاه بحث نمیهایی که برشمردید هیچایم. نمونهنه، واقعاً دچار سکوت بوده
گوید که ما نهادهاي مدرن مثل یکی از جلسات هیأت دولت به رضاشاه میوزیر معارف مطرح کرد. او در  56را حکمت

ایم که در پاریس و لندن و برلن هست. رضاشاه نساخته université ایم، امادادگستري و شهرداري و از این قبیل ساخته
گوید که بسیار خب، بسازید. پس از جنگ جهانی اول هم کمیسیونی از طرف احمدشاه به فرانسه اعزام شد براي هم می

این پیگیري مطالبات ایران که فروغی هم از اعضاي آن بود. این کمیسیون یک سال و نیم در فرانسه بود. فروغی خاطرات 
کار برده. مورد اول که حقیقتاً باورنکردنی را به éuniversitطور روزانه نوشته است. در این خاطرات دو بار لفظ سفر را به

کند! مورد دوم جایی یاد می» دانشگاه ارفع الدوله«الدوله در موناکو با عنوان است، جایی است که در آن فروغی از کاخ ارفع
داشته  université کردیم که خوب است ایراندي مانند ممتازالسلطنه در این خصوص صحبت میگوید با افرااست که می

را خودمان تأسیس کنیم و دولت فرانسه براي ما معلم بفرستد. این  universitéگوید نظر من این بود که ما باشد. بعد می
از این هم چیزي نگفته. نه بحث از توسعه در تنها مواردي است که فروغی موضوع دانشگاه را مطرح می کند همین. بیش 

زند میان است نه فرهیختگی. یک سند دیگر هم از دورة رضاشاه داریم و آن تلگرافی است که تیمورتاش به عیسی صدیق می
خاطر کمبود بودجه من در کند که بهخواهد که طرحی براي تأسیس دانشگاه بنویسد. صدیق در خاطراتش قید میو از او می

آهن) طرح دادم. کتاب یادگار عمر آقاي عیسی صدیق هم هست. نگاه بکنید در این سازي (شوسه و راهزمینۀ طب و راه
چاپ شده مشهود است. اینها تنها اسناد دورة رضاشاه  1344زمینه فقر گقتمان به وضوح حتی در این کتاب هم که در سال 

 اینها هر سند دیگري پیدا کنید من واقعاً خوشحال خواهم شد. و محمدرضا شاه دربارة دانشگاه است و شما غیر از

 پس قبول دارید که گفتمان توسعه بوده؟ 

شده، اندیشۀ توسعه وجود نداشت که به گفتمان بدل شود. اینکه ما باید دانشگاه گفتمان نه، فقط نیاز به توسعه احساس می
گوید اروپا چیزي طورکه گفتم فروغی فقط میبرداري از مظاهر اروپایی توسعه بود. همانداشته باشیم، صرفاً و صرفاً یک کپی

م داشته باشیم. اینکه گفتمان نیست. گفتمان یعنی اینکه بنشینیم دربارة ضرورت یک دارد، خب ما ه éuniversitبه نام 
چیزي بحث کنیم. در این معنا، ما هنوز هم گفتمان نداریم. این سئوال که ما چرا به دانشگاه نیاز داریم، نه آن موقع و نه 

                                                           
 فروغی نوشته شده که اشتباه است. فرهنگ امروز ۀدر متن چاپ شده در مجل 56
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گویند چون باید داشته باشیم. امروز هم می گفتند چون اروپا دانشگاه دارد ما همپاسخ مانده. آن موقع میاکنون، بی
ایم. گونه باشد. در کل به ضرورت وجود دانشگاه فکر نکردههاي ما هم باید اینطور است پس دانشگاههاي غرب ایندانشگاه

واهر، ایم، آن هم در ظخواه این ضرورت توسعه باشد خواه به قول شما فرهیختگی. ما فقط خودمان را با غرب مقایسه کرده
شود، باز هاست. این نقدهایی هم که امروزه به اشکال مختلف به دانشگاه وارد میبرداري تاریخی ما ایرانیو این ریشۀ کپی

گویید دانشگاه زاد به ضرورت وجود دانشگاه. یعنی خود شما که می-گیرد نه از تفکر عمیق و دروناز همین مقایسه نشئت می
کنید. البته من ت، دارید وضعیت امروز را با چیزي که البته به نظر من توهم است مقایسه میروسبا بحران فرهیختگی روبه

اي خارج شوم و با رویکردي عقلی و انتقادي توضیح ام از این وجه مقایسهسعی کرده معماري علم در ایراندر کتابم با عنوان 
به این پرسش این است که هر کشوري با مسائل مختلف  طور خالصه پاسخ مندهم که ما چرا به دانشگاه نیاز داریم. به

ها گرفته گیرد. از چگونگی نظم کهکشانهایی مختلفی پیش روي افراد قرار میشود و ناظر بر این مسائل پرسشرو میروبه
راي پاسخ به تا مثالً اینکه ما چرا دچار فساد اقتصادي هستیم، اینها بخشی از پرسش جامعه است و ضرورت وجود دانشگاه ب

ها است و تربیت نیروي کار که به روشهاي پاسخ به این گونه پرسش ها آموزش دیده باشد. تجربه نشان داده همین پرسش
توانیم این مسائل را در جامعه پخش کنیم و همه در جواب دادن به آن مشارکت کنند. بنابراین وجود نهادي است که ما نمی

ها را به اطالع اي مسائل را تبدیل به پرسش کنند و بدان پاسخ دهند و این پاسخعدهبه نام دانشگاه ضروري است که 
هاي اجرایی تبدیل کنند. این ضرورت وجودي ها را به نمایندگی از مردم به سیاستسیاستمداران برسانند تا آنها این پاسخ

دانشگاه نسل سوم و نسل چهارم پوچ و بی حاصل هاي دیگري که امروزه در ایران راه افتاده تحت عنوان دانشگاه است. بحث
است. دانشگاه، دانشگاه است. البته انواع و اقسامی دارد. دانشگاهی تاکید دارد بر تربیت نیروي انسانی دولت، دانشگاهی 

باشند. دیگر تاکید دارد بر تربیت نیرو براي صنعت و خدمات، و دانشگاهی دیگر به دنبال تربیت افرادي است که کارافرین 
خواهیم دانیم و فقط میها را در ایران نمیاین تنوع دانشگاهی در اروپا و آمریکا امروز بسیار زیاد شده است. خب ما این بحث

.تی، .آياي هم از امخواهند از هاروارد کپی کنند، عدهاي میبرداري کنیم. مثالً عدههاي موجود خارجی کپیاز بعضی نسخه
گویند که خب، ما هم باید دانشگاه ند که سیلیکون ولی یک دانشگاه است و بر اساس همین تصور غلط میکنبرخی هم فکر می

هاي آش شله قلمکار مظهر«سازي کنیم. خب، این یک ملغمۀ فکري است که هیچ زمینۀ فلسفی ندارد. ما گرفتار این را تجاري
 ایم.شده»  فکري

 ایم.بعد از انقالب گفتمان نداشتهاي قبل و پس معتقدید که ما در هیچ دوره 

اند. مثالً در دورة انقالب اي کسانی به پست و مقام رسیده و نظر خود را اِعمال کردهبله قطعًا این طور است. در هر دوره
اي داشتم و اند. یا من ایدهطور هم عمل کردهکرده و همانفرهنگی آقاي سروش و مرحوم حسن حبیبی طوري فکر می

شود. گفتمان ربطی به قدرت سیاسی یک فرد و یا گروهی از افراد ندارد. گفتمان آن عمل کردم. اینکه گفتمان نمی اساسبر
هاي اجتماعی شکل کند. گفتمان محصول یک فرآیند تاریخی و اجتماعی است که در نتیجۀ تعارضرا اصالً فرد درست نمی

طور این فرد یا آن گروه بوده. سابقۀ دانشگاه در اروپا یا آمریکا این اساس قدرت سیاسیگیرد. در ایران هر کاري شده برمی
گیرند و پشت این تصمیمات هم مسئله، تبیین کنند و تصمیم گروهی میهاست پیرامون مفهوم دانشگاه بحث مینیست. قرن

ایم. ما هنوز به ما نداشته مسئله، پاسخ به مسئله و در یک کالم نظریه خوابیده است. گفتمان یک جنبۀ اجتماعی دارد که
ایم. دقت کنید، گفتم درك مشترك از مسائل. این به معنی دادن پاسخ ها نرسیدهها و مسئلهیک درك مشترك از مفهوم

رسیم. پاسخ جمعی به این مشکالت و مشابه به مسائل نیست. ما به یک درك جمعی از مسائل و مشکالت مشترك نمی
 40ها با کنید. خب رشد فکري در دانشگاهالً شما از بحران فرهیختگی در دانشگاه صحبت میمسائل که جاي خود دارد. مث

توانم بفهمم که بحران فرهیختگی چیست، سال پیش خیلی فرق کرده و بسیار فراتر رفته است. به این معنی من اصالً نمی
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باید با عدد و رقم و آمار صحبت کنیم. بحران  حاال با هر تعریفی که از فرهیختگی فرض بگیریم که به نظر من توهم است.
 خواهید مقایسه کنید؟خواهید تبیین کنید؟ با کدام نظر میفرهیختگی را با کدام آمار می

 خواهید فرهیختگی را با آمارهاي کمی بسنجیم. مثالً بگوییم که جاست که میببینید آقاي دکتر، مشکل دقیقاً همین
مقاله. اما  4000تا بوده و حاال شده  400شده توسط اساتید هاي نوشتهد تعداد مقالهقبل از انقالب در باالترین ح

توانیم به این ها و تأثیرگذاري آنها به لحاظ فکري باشد آیا میاگر بحث بر سر سنجش کیفیت محتواي مقاله
چیز را با واهد همهخاندیش دارد که میمحوري نشان از یک ذهنیت کمیآمارهاي کمی استناد کنیم؟ این کمیت

 اند.که بسیاري از مسائل قابل سنجش کمی نیستند. کیفیچرتکه بسنجد. درحالی

خواهید آن را تعریف کنید؟ اگر بپرسم در مورد فرهیختگی چه خب من اگر از شما بپرسم کیفیت یعنی چه، چگونه می
لمی در دنیا مطرح هستیم و مورد مشورت علمی هاي عهایی در ایران مطرح شده است؟ اگر بگویم ما در بعضی زمینهنظر

 گویید؟شود چه میگیریم که با عدد و رقم مشخص میقرار می

 شود همان موضع شخصی. خود شما گفتید خب قرار نیست که من یا شخص دیگري کیفیت را تعریف کند. اینکه می
سعۀ کمی بگذاریم، مثالً بگوئیم که استاد باید که ما باید به وفاق در مورد مسائل برسیم. وانگهی، وقتی بنا را بر تو

تعداد مقاله  Nگري من سالی دو مقاله بنویسند، بعد مثالً رئیس دانشکده آمار به ریاست دانشگاه بدهد که در تصدي
جمهور جمهور و رئیسنوشته، بعد رئیس دانشگاه هم به نوبۀ خود به وزیر گزارش کمیت بدهد و وزیر هم به رئیس

محوري و آماربازي خواهیم به مقولۀ کیفیت حتی فکر کنیم. این کمیتهبر، خب معلوم است که ما اساساً نمیهم به ر
خواهیم دربارة ماهیت دانشگاه و غایت توسعۀ علمی حرف بزنیم و ناظر بر آن راستی ما نمینشان نخواهد داد که به

شوند؟ این بحث امروز اند؟ اصالً آیا خوانده میودهشده چه میزان تأثیرگذار ببپرسیم که خب، این مقاالت نوشته
شوند و فقط به کار ارتقاء علمی اساتید پژوهشی خوانده نمی-مورد وفاق جمعی است که اکثریت این مقاالت علمی

خواهم به خواهم اهمیت توسعۀ کمی را انکار کنم. اما میآیند. البته من نمیدر بوروکراسی ناکارآمد وزارت علوم می
کم در این موضوع اشاره کنم که بحث کیفی ماجرا خود یک مسئلۀ اساسی است. آیا ما سعی خواهیم کرد که دست

خصوص مسئله بودن این موضوع به وفاق برسیم؟ چون یکی از معیارهاي فرهیختگی همین تالش براي رسیدن به 
ن تولیدات دانش در قالب مقاله، به یک شدوفاق است که نداریم و خود شما هم گفتید که نداریم. در کل این کمی

علم است که ریشه در یک طرز تلقی خاص از علم دارد که ما معتقدیم این طرز تلقی » سازيتجاري«تعبیري همان 
نژاد تثبیت گري شما در معاونت پژوهشی وزارت علوم به رویۀ غالب بدل شد، در دورة آقاي احمديپس از تصدي

سازي بکنیم که توان فکري به حال سوءتبعات این کمی. صحبت این است که آیا میشد، و امروز هم پابرجاست
 تواند به این مسئله بپردازد؟خدشه بر فرهیختگی دانشگاه وارد نکند؟ چه کسی بهتر از خود شما می

انداز آینده را سیاه و چشمگفتم که ما در یک دورة انتقالی قرار داریم. از این دوره عبور خواهیم کرد. نباید چندان نگران بود 
سازي دانشگاه است که مورد نقد شماست. شود من به آینده امیدوار باشم همین بحث تجاريدید. یکی از دالیلی که باعث می

خصوص افرادي شود. بهبا تمسخر گروهی از افراد مواجه می» سازيتجاري«متأسفانه امروز این بحث بسیار مهم و تأثیرگذار 
ام و معتقدم که به یک بینسازي خوشکنند. من اما شخصاً به افق تجاريه از فرهیختگی و کیفیت صحبت میمثل شما ک

آورد رغم انتقاداتی که به آن وارد است، نتایجی به بار میسازي علیها منجر خواهد شد. این تجاريتحول درونی در دانشگاه
تواند نی خواهد کرد. به نظر من فقط جنبه اقتصادي است که میکه به نظر من براي اصالح وضعیت دانشگاه کمک شایا

سازي را تقویت کنیم. ما نظر من و شماست برساند. پس باید این تجاريهاي ما را تکان دهد و به آن عمقی که مددانشگاه
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بخشی از آن سیاسی هایی در جامعه داریم. مهمترینش جدال میان حوزه و دانشگاه است که امروز در خصوص دانشگاه جدال
خواهد بر دانشگاه داند و علم مدرن را هم قبول ندارد و میو بخشی دیگر عقیدتی است. حوزة علمیه خود را متولی علم می

ناشدنی از علم سیطره داشته باشد. به نظر من این جدال با گفتمان رفع نخواهد شد. چون جدال بر سر دو تلقی متعارض حل
ها را حل کند. یعنی در شرایط تواند همۀ این جدالشود. اما این جنبۀ اقتصادي که شروع شده میمیاست که با گفتگو حل ن

 فعلی امید من فقط به این است.

 سازي پیوند میان صنعت و دانشگاه است؟مقصودتان از تجاري 

بیش از نیمی از بودجۀ خود صنعت و خدمات و در یک کالم ارتباط با جامعه. مثالً دانشگاه صنعتی شریف از ده سال پیش 
نظیري انجام شده و نتایج مثبتی آورد و از این طریق واقعاً کارهاي بیرا از قرارداد با بخش صنعت و خدمات به دست می

 به بار آمده و همین این تقاضا را در بخش صنعت به وجود آورده تا با دانشگاه شریف کار کنند.

 ر بر بحث استقالل دانشگاه از دولت باشد. یعنی برداشت من این است کنم ناظبحثی که مطرح کردید تصور می
کنید که از این طریق استقالل دانشگاه از حاکمیت تضمین سازي دانشگاه دفاع میکه شما به این دلیل از تجاري

تلقی سازي هم استقالل دانشگاه محقق نشده است. ضمن اینکه خواهد شد. اما در عمل شاهدیم که حتی با تجاري
هاي بحران فرهیختگی است. فروشی است. همین تلقی یکی از سرچشمهسازي مدركغالب در ایران از تجاري

دار گرایی علمی هم در تعارض بنیادین قرار دارد. با فروش مدرك هم علم خدشهضمن اینکه اساساً با تخصص
 شود.سازي منتهی میسازي به کمیتوان گفت تجاريشود و هم فرهنگ. میمی

سازي نیست؛ تجاري وجه کمیهیچسازي بهانجامد. تجاريسازي میسازي به کمیاین نظر شما و دوستان شماست که تجاري
سازي را و امیدي که به آن دارم، سازي عین خالقیت است که مبناي کار علمی در همه جاي دنیا است. من بحث تجاري

بینید امروز فشارهاي سیاسی بر روي دانشگاه زیاد است، فشارهایی از سوي کنم. بدر بستر واقعیت موجود جامعه مطرح می
گویند که وظیفۀ آید. کسانی هستند که از اول انقالب میبخش سنتی جامعه، و نه فقط حوزة علمیه، به دانشگاه وارد می

برابر این جریان نداریم. ولی  دانشگاه تربیت انسان متعبد است. ما عمالً در سطح سیاسی راهکار اجرایی براي مقاومت در
القائده اي که شروع شده به ما کمک خواهد کرد تا فشار وارده بر روي دانشگاه را کم کرده و عقالنیتی را که علیسازيتجاري

درصد بودجۀ خود را از بخش خصوصی تأمین  50باید راهبر دانشگاه باشد تقویت کنیم. استقالل دانشگاهی که بیش از 
 گیرد.اش را از دولت میدرصد بودجه 100مابیش بیشتر از دانشگاهی است که کند، کمی

 کنید که انگار ما در ولی آقاي دکتر ما که بخش خصوصی در معناي مرسوم آن نداریم. شما طوري صحبت می
گوید دانشگاه باید انسان آمریکا هستیم. بخش خصوصی بیشترش در دست همان بخش سنتی جامعه است که می

تواند عبد تربیت کند. به نظرم اینکه بگوئیم دانشگاه از طریق ارائۀ خدمات به بخش صنعت و بخش خصوصی میمت
گوئید، نادیده گرفتن واقعیت موجود جامعۀ ایران است. استقاللش را از دولت حفظ کند، به همان اندازه که شما می

اند، اما دولت هیچ دخالتی در امور دانشگاه آلمان دولتی هاي دنیا مثالً درضمن اینکه بسیاري از معتبرترین دانشگاه
سازي از شکل مبتذل امروز بیرون بیاید. تز تواند بکند.ضمن اینکه هیچ تضمینی نداریم که تجاريکند و نمینمی

د ها گسترش پیدا کننآقاي دکتر توفیقی، همان موقعی که شما هم در وزارت علوم بودید، این بود که اگر دانشگاه
امان آموزش عالی شود. اتفاقاً گسترش بیخود باعث ارتقا کیفیت میبهو کمیت افزایش یابد، این توسعۀ کمی خود

سازي مد نظر شما بود. این هم دلیل هاي نهم و دهم ادامۀ همین سیاست تجاريها در دولتسازي دانشگاهو تجاري
 و رویکردي در وزارت علوم صورت نگرفت.دیگري است در اثبات اینکه پس از شما تخریب ساختاري 
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ها هم افتاده است اما گیرید. بله این اتفاقهاي دانشگاه یا با مدرك فروشی اشتباه میدان سالنشما تجاري سازي را با اجاره
د کمّی عمالً ایم. اتفاقی که االن افتاده این است که رشگذار در این مفهوم نیست. معتقدم که از این مرحله عبور کردهتأثیر

اند. چون که رشد جمعیت ما متوقف شده است. در همۀ سطوح هاي خالی مواجهها با صندلیمتوقف شده است و دانشگاه
هاي بینی کرده بود. همان موقع گفتم که در سالایم و این را من در دهۀ هفتاد پیشدانشگاه با کاهش جمعیت دانشجو مواجه

ایم. رود. ما از این حباب عبور کردهري خواهد بود و همین هم شد و این هم البته از بین میفشار بر روي دکت 95و  94و  93
توانیم بگوییم که بیست سال دیگر باز هم شاهد یک موج آید. یعنی نمیکمیت دیگر معنایی ندارد. دیگر هم پیش نمی

حدود  1400شد که جمعیت ایران در سال میبینی هاي نیمۀ دوم دهۀ هفتاد پیشگونه خواهیم بود. در سالجمعیت این
ایم و اکنون میلیون هم نرسیده است. بنابراین از این موج عبور کرده 90بینیم که به میلیون نفر باشد. االن می 120تا  110

فروشی نخواهد بود، سازي دیگر به معنی مدركکنیم. با کاهش تقاضا درآموزش عالی تجاريسازي صحبت میاز تجاري
سازي واقعی است و من لکه ما به سمت ارائۀ خدمات دانشگاهی به بخش صنعت و خدمات پیش خواهیم رفت. این تجاريب

 شناسم که در عمل من را به آیندة دانشگاه امیدوار کند.جز این هیچ راهکار دیگري را نمیبه

 شود تا به آن عمل شود، کوشش میسازي که شما ترسیم کردید و به نوعی االن آقاي دکتر، در این الگوي تجاري
دانشگاه در خدمت بخش صنعت و خدمات است. اما شما قبالً گفتید که دانشگاه باید مشکالت جامعه را تشخیص 
دهد، آنها را به مسئله تبدیل کند و بعد به این مسائل پاسخ دهد و براي اجرا به دولت به عنوان نمایندة ملت عرضه 

خواند. در الگوي توان گفت که نمیکم میسازي اگر نگوئیم تناقض دارد، دستاین تجاري کند. آنچه قبالً گفتید با
دهندة مسائل. سازي مد نظر شما دانشگاه عمالً کارگزار بخش صنعت، خدمات و دولت است نه تشخیصتجاري

ت میان دانشگاه شود؟ نسبرود؟ بحث استقالل دانشگاه چه میخب پس نقشی که براي دانشگاه برشمردید کجا می
ترین حالت دانشگاه از قیومیت دولت به در آلسازي شما، در ایدهشود؟ طبق دکترین تجاريو حقیقت چه می

آید. این بحث در آمریکا شود. یعنی حتی استقالل دانشگاه هم به دست نمیآید و مطیع شیخوخیت صنعت میمی
هاي داروسازي محققین آن زمانی بود که برمال شد شرکت هاي پزشکی، ومطرح بوده. خصوصاً در رشته 90در دهۀ 

اند. خب این رسوایی بزرگی بود. وانگهی، صنایع و ها را براي ترویج داروهاي تولیدي خود خریدهو پژوهشکده
آزمایی نیازها نظر بدهد؟ خدمات ممکن است نیازهاي جعلی تولید کنند. آیا دانشگاه وظیفه ندارد که دربارة راستی

اي برقرار نیست؟ شما از دانشگاه هومبولتی صحبت کردید. رابطه» ایدة حقیقت«ن یعنی اینکه آیا میان دانشگاه و ای
سازي توان یافت؟ مهمتر از همه، در این گفتمان تجاريسازي میایدة هومبولتی دانشگاه را کجاي دکترین تجاري

ید جز فرهنگ. قبالً هم گفتید که فرهیختگی قابل چیز سخن گفتطورکلی کجاست؟ شما از همهجایگاه فرهنگ به
توان زمینۀ نظري و فلسفی تغییر عنوان وزارتخانه از تعریف نیست. خوب که به فرمایشات شما مداقه کنیم، می

عینه دید. دکترین شما فرهنگ را از دانشگاه حذف را به» علوم، تحقیقات و فناوري«به » فرهنگ و آموزش عالی«
 گذارد.آموزش عالی را کنار میکند. حتی می

کنید، مثل مان نبود. ضمن اینکه حقیقتی که از آن صحبت میببینید شما یک پرش بزرگ مفهومی کردید که در ادامۀ بحث
فرهیختگی مد نظرتان، عمالً تعریف مشخصی ندارد. تجاري سازي که من تعریف کردم بخشی از همان نیاز جامعه و رفع 

 ت. تناقضی در میان نیست.آن توسط دانشگاه اس

 طور توضیح بدهم. ببینید اگر رسالت دانشگاه را صرفاً در خدمت توسعه بدانیم بگذارید منظورم از حقیقت را این
هاي دیگر جامعه خدمات بدهد، خب چنین دانشگاهی ممکن است و بگوئیم که دانشگاه باید به صنعت و حوزه

وژي تبدیل شود. حاال این ایدئولوژي محتوایش تواند به اهرم ایدئولراحتی میاستقالل خود را از دست بدهد و به
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هاي مختلف هاي شما در فیزیک، در شاخهايرشتهها در غرب از قضا در میان همخواهد باشد. این بحثهرچه می
فیزیک سابقه دارد. بحث از مسئولیت اخالقی دانشگاه و دانشمندان به میان آمده است. از انیشتین گرفته تا راسل 

 ها همه براي نیمۀ دوم قرن بیستم است.اند. این بحثاش حرف زدهرهو پوپر دربا

که قبل از انقالب چنین چیزي وجود نداشت. بینند، درحالیبله امروز کسانی هستند که حتی توسعه را هم ایدئولوژیک می
ویند که رسالت دانشگاه گکنند؛ میدهند؛ از تقدم تعهد به تخصص صحبت میهاست که علم را به تعبد ربط میمثالً سال

کنند. بله، از این منظر تربیت انسان متعبد است؛ یا مثالً از دانشگاه اسالمی، علم اسالمی، و علوم انسانی اسالمی صحبت می
اي هم که شود و عدهزده است و این مانع حصول درك مشترك در خصوص مشکالت میدانشگاه ما متأسفانه ایدئولوژي

شود. بله در این بافتار دانشگاه کنند و قضیه کامالً سیاسی میین درك خود را بر دانشگاه تحمیل میقدرت سیاسی دارند ا
بی معنی و بی حاصل است. درك من از توسعه و رابطۀ میان صنعت و دانشگاه این است که دانشگاه باید به مسائل جامعه 

یافته است. اصالً هم ایدئولوژیک حاکم در کشورهاي توسعهدهند. این روند پاسخ بدهد. به همین دلیل به دانشگاه پول می
نیست. با این درك است که معتقدم آنچه در آینده موجب تحول دانشگاه و لذا کلیت جامعه خواهد شد (مستقل از 

 سازي است که ما شروع کردیم و امروز هم ادامه دارد و دارد خود راسوءتبعات آن که باید هم نقد شود) همین تجاري
 کند.سازي میسالم

 ببخشید آقاي دکتر، گفتید که دانشگاه باید به نیاز جامعه پاسخ بدهد، آیا دانشگاه نباید جامعه را نقد بکند؟ 

 حتماً باید نقد کند. 

 گیرد به برخی از نیازهاي جامعه پاسخ ندهد. چون برخی جایی است که دانشگاه تصمیم میخب، این دقیقاً همان
سازي شما چطور به این پارادوکس پاسخ دهد. ایدة تجاريرا غیرواقعی یا حتی مضر تشخیص میاز این نیازها 

 دهد؟می

ایم گیرید. ما کی دانشگاهی داشتهاي از واقعیت را میآال ساخته اید اما در نقد گوشهشما در ذهن خودتان یک دانشگاه ایده
ایم د نداریم؛ توان رفتن به سمت جامعه را نداریم. ما آنقدر زبون شدهکه بتواند جامعه را نقد کند؟ ما دانشگاهیان توان نق

 ایم.جاي اینکه فرهنگ خود را به جامعه ببریم، فرهنگ جامعه را به درون دانشگاه کشاندهایم؛ بهکه فرهنگ عوام را پذیرفته

 د معنا ندارد و یک توهم گوئیایم بحران فرهیختگی که شما میخب، همین چیزي که گفتید، ما اسمش را گذاشته
 است.

گذارم، چون ممکن است گفتم باور به وجود فرهیختگی در قبل از انقالب توهم است. ضمناً، من چنین عنوانی روي آن نمی
گویم این یعنی اینکه دانشگاه نقش خود را گذارم. میهاي بسیاري از آن بشود. اصالً من عنوانی رویش نمیسوء برداشت

 وقت خود را به این صورت تعریف نکرده و فرهنگ عوام را پذیرفته است.ست. یعنی اصالً هیچفراموش کرده ا

 شود چه حذف می» فرهنگ و آموزش عالی«کند و عنوان خب وقتی ساختار وزارتخانۀ متولی دانشگاه تغییر می
و رسالت دانشگاه هم  خواهم بگویم با این تغییر ساختار و عنوان، توقع ما از نقشتوان داشت؟ میتوقعی می

سازي تبدیل به دگرگون شد. نقش دانشگاه به توسعۀ علمی و فناوري تقلیل یافت و دانشگاه با پارادایم تجاري
پژوهشی و سوءتبعات آن صحبت کردیم، -آقاي دکتر، چون قبالً دربارة محوریت مقاالت علمی کارگزار جامعه شد.

هاي شصت و هفتاد توضیح دهید. ن در مرکز نشر دانشگاهی در دههتاخواهم لطف کنید و کمی دربارة تجربهمی
تواند تنهایی میاگر اشتباه کنم شما سردبیر دو مجلۀ مرکز نشر بودید. خب مرکز نشر دانشگاهی و مجالتش به
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آبروي دو دهۀ اول انقالب را در دانشگاه حفظ کند. حتی امروز هم نظیرش را نداریم. دیدم مجله به آلمانی و 
آوردید. حتی امروز هم به نظر من این مرکز و مجالتش بزرگترین دستاوردهاي دانشگاه پس فرانسوي هم در می

گرایی. اي و نه کمینامهپژوهشی بود، نه الزامی بود، نه بخش-بود، نه علمی ISIاز انقالب بوده است. آن موقع نه 
الواقع، به یک معنا، این دستاوردها گرفت. فیمی کم در چند حوزه تولید دانش به معناي نابش صورتاما دست

مصداق بارز فرهیختگی دانشگاهی بود که امروز مفقود شده است. چرا همان روال مرکز نشر را بعداً که معاون 
 پژوهشی شدید ادامه ندادید؟

اي کردیم. العادههاي فوقمن  متوجه رویکرد شما به فرهیختگی و ربطش با تولید دانش هستم. ما در مرکز نشر واقعاً کار
نظیر بوده من شکی ندارم که اگر صد سال بعد کسانی به دوران انقالب برگردند و این مجالت را ببینند، خواهند گفت که بی

بسا تکرارناشدنی باشد. اما مرکز نشر فقط یکی از مظاهر فرهیختگی العاده بود و اياست. انرژي و فکري که آنجا گذاشتیم فوق
اي مجلۀ فیزیک را که مسئولش بودم خورم وقتی عدهدانید من چه افسوسی میاهی بود که متأسفانه از بین رفت. نمیدانشگ

شان را درك کرد؟ هايتوان انگیزهتوان ضرري را که این افراد زدند جبران کرد؟ چطور میتعطیل کردند. واقعاً چطور می
ا چهل پنجاه سال دیگر کسی نتواند انجام دهد. انجمن فیزیک آمریکا هر ما در همین مجلۀ فیزیک کاري کردیم که شاید ت

رساند. ما تمامی این مجموعه را ظرف کمتر از دو ماه سال نتایجی از کل تحقیقات جدید دنیا در علم فیزیک را به چاپ می
هاي انجمن فیزیک ین گزارشکردیم. یعنی بکردیم و با سلیقه و ظرافت بسیار چاپ میگزینی میکردیم، واژهترجمه می

 ماه بود. 2آمریکا و کار ما فاصله کمتر از 

 نوشتند؟ در مجالت آلمانی و فرانسوي هم خود افراد به آلمانی و فرانسوي می 

 کردند.بله. همه به فرانسه و آلمانی تألیف می

 و رفتید به سمت پوشی کردید خب عجیب است که شما که در مرکز چنین نقشی داشتید، از آن تجربه چشم
 . چرا مرکز نشر دچار زوال شد؟ISIپژوهشی و -علمی

 منصوري: خیلی پیچیده است.

 .آقاي دکتر پورجوادي رفتند، شما رفتید 

اي که بود. نسبت به دیدگاه و عملکرد ایشان نقد داشتم و معتقد بودم که رویه 72من قبل از دکتر پورجوادي رفتم؛ سال 
 رسید.نمیپیش گرفته بودند به جایی 

  چه نقدي داشتید؟ 

اي خاصی در خصوص علم ام. من از همان زمان که در مرکز نشر بودم نظریهخب من قبالً مفصل در این خصوص نوشته
پژوهشی و آي -نامۀ مقاالت علمیداشتم که به همان در دورة مسئولیتم در معاونت پژوهشی وزارت علوم عمل کردم. آئین

 درآمد. اس آي هم از همین نظریه

 یعنی دکترین شما در مرکز نشر با دورة معاونت پژوهشی تفاوتی نداشت؟ 

طورکه گفتم من به مشق علم اعتقاد داشتم و دارم، و اینکه اگر بخواهیم متفکر ایرانی به بار بیاوریم، باید زبان علم را همان
ارتباط برقرار کند. این زبان باید روان و جاافتاده هم بلد باشیم. این زبان علمی باید بتواند به معنی مدرن کلمه با جامعه 

گزینی دارد. این تفکر اساس کار من در مرکز نشر و در معاونت باشد و اصطالحات آن باید محکم باشد. این احتیاج به واژه
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و ریاضی عیناً گزینی ما در فیزیک پژوهشی بود. به همین دلیل با تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی مجموعۀ گروه واژه
هاي دنیاي دیجیتال دانستم که این روال مرکز نشر دانشگاهی اگر با واقعیتبه فرهنگستان زبان رفت؛ عالوه بر این می

هماهنگ نشود به جایی نخواهد رسید. آقاي دکتر پورجوادي با این تفکر موافق نبودند. رویۀ کلی دکتر پورجوادي این بود 
کنار رفتم، و ایشان هم حدود یک دهه بعد به دالیلی دیگر کنار  72به همین دلیل من در سال  که کتاب دربیاید و بفروشد.

 کشیدند.

 سنجید. منظورم علوم کاربردي چیز را با معیار علم میمحور است و همهآقاي دکتر، نظریۀ شما عمدتاً تکنولوژي
ترین حالت ود را دربیاورد و در خوشبینانههاي خاست. علوم کاربردي ممکن است در ارتباط با بخش صنعت هزینه

شود؟ اینها هایی مثل ادبیات و فلسفه و علوم اجتماعی چه میاستقالل خود را از دولت حفظ کند. اما تکلیف رشته
 که بازار ندارند.

هاي مختلف پول ها از جاشناسی طی این سالکنم! علوم انسانی خصوصاً جامعهاین تصور شما است. من که این گونه فکر نمی
هاي نوین نقش اساسی دارد و ما آن جنان از آن غافلیم که زبان فارسی را زیاد گرفته است. و ادبیات آن چنان در فناوري

 ایم.در مخاطره انداخته

 هاي بیهوده بسیار داشته است. اما مقصود قبول دارم که علوم انسانی در ایران قابلیت کسب درآمد از محل پروژه
ها از بین خواهد مفت درآوردن نیست. در یک سازوکار واقعاً دانشگاهی بستر این پول مفت درآوردنمن پول 

هاي شناسی و غیره حتی این امکان را هم ندارند. از این پولهاي نظري مثل فلسفه و ادبیات و زبانرفت. اما رشته
 آید.مفت دانشی هم درنمی

کنند معضل دیگري ها را در مسیرهاي مبتذل هزینه میه پول هست. اینکه این پولخواهم بگویم کمن به این کاري ندارم، می
بینم، برخالف دیگر همکارانم، فشار وارده است که باید در جاي خود به آن رسیدگی کرد. مشکلی که من در علوم انسانی می

اهل علم خودشان را با سیاست هاي ایدئولوژیک و سنتی جامعه نیست، مشکل علوم انسانی این است که از سوي بخش
 کنند. کنند و تمایز میان علم و سیاست را کمتر مراعات میمخلوط می

  .خب گریزي از این نیست. کار علوم انسانی با سیاست آمیخته است. علوم انسانی الجرم با نقد قدرت همراه است
ذاته درگیر قدرت علم علوم انسانی فی توان از علوم انسانی توقع داشت که علم خود را درگیر سیاست نکند.نمی

گیرد. مثالً هاي مختلفی هم صورت میشود حذف علوم انسانی. به شیوهاش هم میاست و سیاسی است. نتیجه
 کنند.استادي مثل دکتر بشریه را که فخر دانشکدة حقوق بود بازنشسته می

تواند باشد، هر دو جزو اطبایی که مصداق بحث شما میکنید. هم دکتر بشیریه و همچنین کسی مثل سیدجواد طباشتباه می
بهترین اساتید ما هستند. طباطبایی نادر متفکري است در علوم انسانی در ایران که خوب یا بد ایده مستقل دارد. من 

ه سطحشان اند کجلد کتاب در نقد نظرات طباطبایی نوشته 15ام. در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هاي ایشان را خواندهکتاب
نازل است و قابل تأمل نیستند. اما اشکالی که به امثال بشیریه و طباطبایی وارد است، این است که اینها در برخی مواقع 

 شود کار کرد.شوند. اینگونه نمیمدار ظاهر میکنند و در نقش سیاستجایگاه استادي خود را فراموش می

 وم انسانی باید وظیفۀ نقادي خود را کنار بگذارد.خب مشکل همین است که با دیدگاه شما عالم عل 

وظیفۀ علوم انسانی که فقط نقد نیست؛ نقد علمی هم با نقد سیاسی متفاوت است! خوب است به کتاب دانشگاه از کارل 
 گوید!یاسپرس فیلسوف آلمانی مراجعه کنید ببینید در همین مورد رابطۀ قدرت با علم چه می
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  ترین وظایف عالم علوم انسانی است. خب این نقد هم در چارچوب نقد قدرت یکی از مهمباشد، اما نقد جامعه و
تواند جدا از سیاست باشد. در علوم انسانی فاصلۀ علم و شود. بنابراین حتی دانشگاه هم نمیدانشگاه انجام می

 اي نیست. سیاست بسیار ناچیز است. اصالً فاصله

القلم هم استاد علوم زنم. آقاي سریعتواند و باید از سیاست جدا باشد. مثالی میشگاه مینه من این حرف را قبول ندارم. دان
کند، ولی در دانشگاه باقی مانده است. چرا؟ چون مرز میان گزارة سیاسی و گزارة علمی سیاسی است، جامعه را هم نقد می

 ام به این تمایز توجه بشود.داند. ولی کمتر دیدهرا می

 القلم معطوف به جامعه است نه قدرت.ریعنقد آقاي س 

کند و هم جامعه را. اگر قرار است در دانشگاه ام، هم حکومت را نقد میهاي ایشان را خواندهگونه نیست. من نوشتهنه، این
رة علمی با بینم این است که  ما دانشگاهیان فرق بین گزازنده بمانیم، باید برخی موارد را رعایت کنیم. عمدة اشکالی که می

کنیم. من این حرف را به عنوان کسی دهیم و این دو را با هم مخلوط مینقد سیاسی و نه اجتماعی را درست تشخیص نمی
 84یا  83کردند. سال ام. اگر وساطت شخص رهبري نبود، قطعاً اعدامم میگویم که در همین حکومت تا پاي اعدام رفتهمی

کنیم که ما تعجب می«م بودم. دو سه سال پیش هم برخی در دانشگاه شریف بیانیه دادند بود، همان موقع که در وزارت علو
خواهم بگویم که من شخصاً با این می» که شخصی که سه بار به اسرائیل رفته هنوز در جمهوري اسالمی اعدام نشده است.

دانم که کنم. بنابراین خودم را محق میر میها آشنا هستم، با اینکه من در علوم انسانی نیستم و در رشتۀ فیزیک کاسختی
 اند.بگویم همکاران ما در علوم انسانی براي علوم انسانی کم زحمت کشیده

 کاري متهم کرد. ضمن اینکه مفاخر علوم انسانی عمًال همه فشار علوم انسانی را به کمتوان با وجود اینچطور می
 ر کشیدند یا کنار کشانده شدند.در دانشگاه نیستند و آنهایی هم که بودند کنا

کنم و شما طور دیگر. ما در فیزیک چندین نفر بودیم که طور فکر میاي نخواهد داشت. به هر حال من ایناین بحث نتیجه
کردیم که تا امروز هم ادامه دارد دربارة وضعیت حال و آیندة علم در ایران فکر می 53و  52هاي از قبل از انقالب از سال

رهاي عجیب و غریبی هم کردیم و هیچ ادعایی هم علیه دولت نداشتیم. ولی ندیدم در علوم انسانی از این کارها انجام و کا
شود. ممکن است بگویید که نگذاشتند؛ ولی مهم این است که باالخره این کار نشده است. فرد به عنوان یک فرد قدرت 

رهاي زیادي انجام دهند. این اتفاق در علوم انسانی نیفتاد. آقاي بشیریه، توانند کاخیلی کمی دارد، ولی وقتی جمع باشند می
اند؛ این ضعف را بپذیریم. ما جمعی بودیم که از هستند به جمع تبدیل نشده» فرد«القلم، فکوهی و دیگران طباطبایی، سریع

هاي من مخالف بودند، ولی جلوي کار کردیم و حتی دوستان خود من با خیلی از کارهاي قبل از انقالب با هم کار میسال
در  52کنی این کار درست است آن را انجام بده. ما از سال گفتند اگر فکر میکردند و میگرفتند و کارشکنی نمیمرا نمی

کردیم و با وجود گذاشتیم و بعد از انقالب به نتایج آن جلسات عمل کردیم. ما همدیگر را تحمل میخارج از ایران جلسه می
کس دیگري را قبول ندارد کردیم. اما در علوم انسانی یک رویارویی بسیار مخرب وجود دارد. هیچاختالفات به هم کمک می

 آورد.  و تاب نمی

 خواهم سوي بحث را به مسئلۀ بغرنج گزینش دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی سوق دهم. چون آقاي دکتر، می
پذیرید) اید (هرچند لفظ را نمیشما هم به نحوي با محتواي آن موافق این بحث به مسئلۀ بحران فرهیختگی که

ربط مستقیم دارد. این رویۀ کنکور در گزینش دانشجوي تحصیالت تکمیلی که از اساس کمی است و نه کیفی، 
در ها گزینش شوند. خب هاي پژوهشی بلکه بر اساس کمیت دانستهاساساً باعث شده تا افراد نه بر مبناي دغدغه

اي بودن متهم نکنید. به هر حال ما باید از تجربۀ جهانی طور نیست. امیدوارم این را به مقایسههیچ جاي دنیا این
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محور بودن گزینش دانشجو در چیز را خودمان درست کنیم. چقدر با شیوة پژوهششود که همهاستفاده کنیم. نمی
اید لمان و انگلستان و اتریشی که خودتان درس خواندهاي که در آتحصیالت تکمیلی موافق هستید؟ همان رویه

جاري است. اینکه فرد قبل از ورود به دانشگاه پروپوزال داشته باشد، یعنی عمیقاً بداند که براي چه قرار است به 
 دانشگاه بیاید و دانشگاه هم بر همین اساس او را بپذیرد و دانشجو را در مسیر موضوع تحقیق هدایت کند. 

اي است که ربط کمی کنند، باز ناشی از یک مُد کلیشهها این روزها از آن صحبت میکه برخی» محوريپژوهش«مبحث این 
تأمل. واقعیت این است که پروپوزال (پیشنهاده) دانشجو باید اند بیبه موضوع علم دارد. اصطالحی است که آن را ساخته

هاي بنیادي بشر هم از این دست اند. ز نیازهاي جامعه باشد، که البته سئوالاساس مسئله باشد و این مسئله باید برآمده ابر
اي نداریم و قدرت یعنی اینجا دیگر مسئلۀ شخص مطرح نیست، بلکه مسئله مسئلۀ جامعه است. در این معنا ما هنوز مسئله

محور باشد، مسئله این باید پژوهشطرح مسئله هم در افراد نیست. بنابراین مسئله این نیست که بگوییم تحصیالت تکمیلی 
چیز است که تحصیالت تکمیلی باید مرتبط با رفع نیازهاي کشور باشد. اگر این روند را شروع کنیم معلوم است که باید همه

بینم که این رویه را عوض کنند؛ چون نه درك درستی دارند و نه اي در متولیان کشور نمیتغییر کند. ولی من اکنون اراده
اند که به قدري درگیر مسائل روزمرهًال فرصتی دارند که راجع به این مسئله فکر کنند. وزیر و معاون وزیر و دیگران بهاص

شدن دانشگاه رسند. حتی امید ندارم که مثالً بیست سال دیگر هم به این قضیه فکر کنند. الزمۀ تجارياین مسائل اساسی نمی
محوري شما است منتهی در معنایی که از آن صحبت کردم. ولی عنی همین پژوهشکنم  به یک مکه من از آن دفاع می

متولیان امر با تفکري که دارند از پس عملیاتی کردن این ایده برنخواهند آمد. براي عملیاتی کردن باید تحولی در سطح 
 عالی مدیریتی کشور اتفاق بیفتد. یعنی باید لزوم آن را احساس کنند. 

  شوید چه؟اگر شما وزیر 

و  هایی براي رفع مشکالت بومی کشور،ها در امور داخلی خود، دادن بودجه بر مبناي برنامهآزاد گذاشتن دانشگاه
ها بسیار گیرم که مقاومت در برابر این برنامهدهد. اما در نظر میایی که آیندة دنیا را دارد تکان میگذاري در زمینهسرمایه

 زیاد خواهد بود.

 ها صالحیت علمی حضور در دانشگاه ندارند. نه در بخش به نظر من هفتاد درصد از اعضاي هیئت علمی دانشگاه
اند. بخش گذارم که آموزش و پژوهش الزم و ملزوم همآموزش و نه در بخش پژوهش. این را هم فعالً کنار می

درس بدهند. بیشترشان باید در بخش اداري  توانند در مقطع لیسانس دروس پایهقلیلی از این هفتاد درصد فقط می
 دانشگاه به کار گمارده شوند. مثالً دفتردار بشوند یا منشی گروه. 

ها در برابر طرحی که من از آن صحبت کردم مقاومت خواهند کرد. در استخدام این گوئید. همینطور است که میهمین
اند. درصد قابل توجهی از شخصی و سیاسی وارد دانشگاه شده اساس روابطهفتاد درصد ضوابط آکادمیک مطرح نبوده، بر

اند و این روند هنوز هم ادامه دارد. بله، اینها مقاومت خواهند کرد. هاي نهم و دهم استخدام شدهدرصد در دولت 70این 
تی یک کنم حخوانند، دقت کنید، تأکید میکسانی که حتی یک درصدشان هم در طول سال یک کتاب غیردرسی نمی

 درصدشان. اینها در برابر هرگونه تغییر مقاومت خواهند کرد. 

 ایم.پس با این اوصاف قبول دارید که با بحران فرهیختگی مواجه 

گنجد! چون وقتی بگوییم بحران، انگار قبالً این بحران نبوده. اینکه اساتید ما نه! گفتم که مشکل ما در این کلیشۀ شما نمی
خواهند که درس بدهند و نیازي به روند قدیمی است. به االن ربطی ندارد. خیلی از اینها فقط می خوانند، یککتاب نمی
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بینید. این روند از قدیم بوده. این بحران فرهیختگی مدعاي شما قدیمی است. ما دچار سندرم مطالعۀ کتب غیردرسی نمی
 دورة نقل هستیم!

  صراحت گفت توان بهبحران فرهیختگی توافق کنیم، آنگاه میآقاي دکتر، واقعیت این است که اگر بر سر وجود
اي شود و علوم انسانی هم باید به آن پاسخ بدهد. برنامهکه این بحران بیش از علوم پایه در علوم انسانی احساس می

 طورکه قبالً گفتم معطوف به علوم پایه است. علومسازي دانشگاه مطرح کردید، همانکه شما درخصوص تجاري
 شود.خواهم بگویم که در طرح شما علوم انسانی مورد غفلت واقع میشود. میسازي متضرر میانسانی در تجاري

هایی گوئید. باید بدانید که با اینکه رشتۀ من فیزیک بوده، ولی چه در سالدانم که چه میمن متوجه دغدغۀ شما هستم و می
هایی که در فلسفه و یا در علوم انسانی گرفتم بسیار بودم، تعداد کالس که در اروپا دانشجو یا هیئت علمی دانشگاه وین

بیشتر از فیزیک بوده. مثالً چهار ترم فلسفۀ اگزیستانسیالیسم گرفتم که یک ترم آن فقط هوسرل بود. دقیق یادم است که 
ن در رشتۀ فیزیک بودم، با دو دو سال تمام سمینار فلسفۀ زبان با آدام شاف گذراندم. زمانی که هیأت علمی دانشگاه وی

کردیم در مورد مثالً ارتباط میان تکامل و هاي فلسفی میاستاد فلسفه عالوه بر یکی در شیمی و دیگري در  فیزیک، بحث
اقتصاد. اینها عالیق من بوده است. اما به هر حال آموزش من در فیزیک بوده. بنابراین اگر من به فیزیک و به علوم پایه به 

کردم، دیگران بیایند و به علوم ام، که البته آن را قبول ندارم، خب من باید چه میی که مد نظر شماست توجه کردهمعنای
انسانی بپردازند. علوم انسانی هم باید به نیاز جامعه توجه بکند. شما بگویید مردم ما چرا باید به علوم انسانی توجه بکنند 

 را نشان ندهند؟اگر خود متولیان امر مفید بودن خود 

 گویم دکترین شما در معاونت پژوهشی که مبناي کردید. میگویم که باید در علوم انسانی کار مینمی
ها شد، معطوف به علوم پایه و تجربی بود و لذا اقتضائات علوم انسانی را اساسًا گذاري کالن در همۀ رشتهسیاست

ها یک فرمت پژوهشی راي نوشتن پروپوزال در همۀ رشتهها باش همین است که دانشگاهنادیده گرفت. نشانه
کند که کرد. مثالً همین که عرض کردم، علوم انسانی که بازار دارند. خب این براي علوم انسانی معضل درست می

 توان با منطق علوم طبیعی براي علوم انسانی سیاستگذاري کالن کرد؟ندارد. بنابراین چطور می

گذاري علم با من بوده؟! من فقط یک نفر بودم. با این وجود کارهایی که من در زمان اجازه بدهید، چه کسی گفته سیاست
معاونت پژوهشی براي علوم انسانی انجام دادم بسیار بیشتر از کاري بود که براي علوم پایه انجام دادم. اگر من کمک 

گرفت و آقاي دکتر وحید که به نظر من نادر هاي بنیادي اصالً پا نمیگاه دانشکردم مثالً گروه فلسفۀ تحلیلی در پژوهشنمی
شد. بودجۀ تأسیس این گروه را من دادم و کند در آنجا استخدام نمیفیلسوف ایرانی است که در گفتمان جهانی شرکت می

موقع که من از ایشان حمایت کردم  دکتر وحید به ایران آمد، از استخدام ایشان حمایت کردم. همان 83- 82وقتی در سال 
 گروه فلسفۀ دانشگاه تهران از استخدام ایشان سرسختانه ممانعت کرده بود. 

 چرا؟ 

اي از متولیان امر در علوم انسانی نبودند که براي شد. به همین سادگی!  مجموعهچرا؟ این چه سئوالی است! تحمل نمی
شناخت دست در یه به کمک آمدند! دکتر وحید سطح فلسفه در جهان را میحضور او تالش بکنند. باز هم متولیان علوم پا

اي متزلزل بشوند! نمونۀ دیگري کرد. همین شناخت کافی بود که عدهزمینۀ فلسفۀ تحلیلی. ادعاي بیش از این هم نمی
ام سئله را مطرح کردهام و در چند جا این مشناسید؟ به هر جهت، به نظر خودم من بسیار به علوم انسانی کمک کردهمی

 که علوم پایه و مهندسی در ایران بدون علوم انسانی اصالً امکان رشد ندارد.
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 اند. الزم و ملزوم هم 

 قطعاً. بدون علوم انسانی و حتی هنر امکان رشد در علوم پایه وجود ندارد.

 س چرا عنوان وزارتخانه را عوض کردید؟ چرا تصویب کردید؟پ 

شوید چشم! اول اینکه گفتم وجود دانشگاه درخشان به نام وزارت ربطی ندارد. دوم این که ن آرام میاگر شما با اعتراف م
هاي علمی کشور بودم و در جریان من در این تغییر نام مشارکت نداشتم. اشتباه نکنید. من در آن موقع در شوراي پژوهش

خیلی محدود » فرهنگ و آموزش عالی«گفتند که چون میکنم! عنوان وزارتخانه عوض شد، ها بودم. ولی تأیید میگزارش
دهد، کارهاي گفتند اگر واژة علوم را جایگزین کنیم، آموزش هم در آن هست. ولی دانشگاه که فقط آموزش نمیاست. و می

 کند که در آموزش نیست.دیگري هم می

  آموزش عالی قبول، چرا فرهنگ را حذف کردید؟ 

گ و ارشاد اسالمی است. فرهنگ به یک معناي دیگر کار علم است و بخشی از  نه به عکس. چون فرهنگ کار وزارت فرهن
 هایی که نام وزرات فرهنگ بود کاري براي فرهنگ رده کرده بود؟عالوه بر این مگر در سال

 .نه آقاي دکتر، فرهنگی که بر عهدة وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، فرهنگ عمومی است به اضافۀ هنر 

له، درست است. ولی آن موقع تصور این بود. البته کار علمی جدي به شکل کاري که ما انجام دادیم نکردند. نام ب
کشور را بررسی کردند و دیدند که تقریباً همه شبیه به هم است و همگی عمدتاً عنوان علوم  30تا  20هاي حدود وزارتخانه

 نتیجه رسیدند که ما هم چنین عنوانی را انتخاب کنیم.  و پژوهش را در خود دارند. بر این اساس، به این

  باز هم تقلید؟ 

بله دقیقاً. آقاي دکتر معتمدي که اکنون رئیس دانشگاه امیرکبیر است، در آن زمان معاون وزیر بودند. ایشان بود که پیگیر 
 تغییر نام وزارتخانه بود.

  شما مخالفت نکردید؟ 

مطرح و تصویب  شد و بعد  79تا  77هاي مخالفت کنم. تغییر عنوان وزارتخانه حدود سالتوانستم ربطی به من نداشت! نمی
 کند.هم در مجلس. من آن موقع مسئولیتی نداشتم. اما همان طور که گفتم  نام چیزي را در جهت سئوال شما عوض نمی

  چه زمانی ابالغ شد؟ 

 بود. 81یا  80

  آیا موافق نیستید که همین تغییر عنوان باعث تغییر رسالت دانشگاه شد؟ 

نه، به هیچ وجه! چون دانشگاه اصالً رسالتی نداشت که بخواهد تغییر کند. فراموش نکنید ما هنوز در ایران گفتمانی در جهت 
اشیم که براي سیاست ما ارزش اجرایی اي رسیده بایم چه رسد به این که به نتیجهتعریف دانشگاه و رسالت آن شروع نکرده

 داشته باشد. 

 فقط دانشگاه بلکه کشور باید  مندان نهترین موضوعی است که دغدغهبحث دربارة رسالت دانشگاه به نظرم مهم
تمام همت خود را صرف آن کنند. امیدوارم فرصت دیگري دست دهد تا در این خصوص با هم گفتگو کنیم. خیلی 

 ادید.ان را در اختیار ما قرار دتممنونم که وقت
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 57دانشگاه، اخالق، کیفیت، و اِسکاتِ خَصم  32

. بعد از چند ماه خواستم به دانشگاه خودمان شریف سري بزنم. سه سال است که خودم 1397مرداد  21روز یکشنبه بود، 

ایران، بیست سال پیش در کتابم  ام تا شاید بتوانم طرحی را که براي تحول دانشگاه دررا به دانشگاه کاشان مأمور کرده

]. مدیریت دانشگاه کاشان از طرح استقبال کرده بود و یکی از 1، مطرح کرده بودم تا حد امکان پیاده بکنم [1427ایران 

خیرین دانشگاه هم آمادگی خودش را براي حمایت از این طرح اعالم کرده بود. کاري شده بسیار نفس گیرتر و بسیار 

کردم. دیروزش با استادي از دانشگاه تهران قرار داشتم. پرسیدم از دانشگاه چه خبر؟ پاسخ او تصور می تر از آنچهسخت

باورم نشد! دانشگاه و این » روز تعطیلی تابستانی داریم. 55شهریور تعطیل است. ما  17دانشگاه تهران تا «کمی گیجم کرد: 

ها ش را و تفکر را تعطیل کرد؟ حرف خودم یادم افتاد که این سالشود پژوههمه تعطیلی؟ مگر ما ادارة اوقافیم؟ مگر می

اند هایی داریم که از بد روزگار مجبور شدهها یا آموزشگاهاي از کالجام: ما در ایران دانشگاه نداریم، بلکه مجموعهبارها گفته

هاي بسیار ان تعطیلی دارد و البد توجیهدکتري هم بدهند. چه حرف درستی! دانشگاه تهران، دانشگاه مادر، دو ماه در تابست

البته فقط دو  -تردید! دانشگاه کاشان هم تعطیلی تابستانی دارددقیقی هم براي آن در شوراهایش مطرح و اعالم شده؛ بی

ر هاي دنیا است چقداي گفت کالج شریف یکی از بهترین کالجهفته. اما هنگامی که مدیري از دانشگاه استانفورد در مصاحبه

هاي دنیا است! و چقدر ناآگاهانه پز ما خوشمان آمد و این کالم او را این گونه ترجمه کردیم: دانشگاه شریف از بهترین

دادیم! همان طور که وقتی چند تن از مدیران دانشگاه چهرة ماندگار سیماي جمهوري اسالمی شدند جشن گرفتند و متوجه 

 کنند و نه از اجتماع علمی!  که از بخش سیاسی آن را دریافت می ارزش است هنگامینشدند که این لقب چه بی

مان آقاي سهراب راهوار و بله خواستم به دانشگاه بروم اما نگران بودم آیا ناهار هم هست؟ زنگ زدم به رئیس دانشکده

پرسیدم آیا در دانشگاه هست که بیایم و پیرامون ادامۀ مأموریتم کمی با هم صحبت بکنیم. گفت کمی گرفتار است چون 

المللی در زمینۀ ریزهمگرایی گرانشی انستم که در طرحی با گروهی بیندمشغول رصد برخط با تلسکوپی در شیلی است. می

کند کند. پرسیدم ناهار چی آیا ناهارخوري باز است. با کمال تعجب شنیدم که بله و گفت سعی میهاست همکاري میسال

ف بودم خبر داد بله اي در وزارت عتدر بینابین رصد زمانی براي صحبت باز بکند. نیم ساعت بعد هنگامی که در جلسه

خوري مثل ایام دیگر سال رود ناهارخوري. من هم رفتم. تعجب کردم. ناهاربا اعضاي دانشکده می 12هست و حدود ساعت 

شناسی دانشکده بود. سمیناري که در اوائل پر بود از هیئت علمی. انگار نه انگار مرداد ماه است. صبح هم سمینار کیهان

 شده و با رونق بسیار بیشتر ادامه دارد. ها برگزار میها حتی در تابستاندم و بی تعطیلی در این سالانقالب راه انداخته بو

جا به همکار جوانمان شانت باغرام گفتم خوري. در هماناولین واکنش ذهنی من بود در ناهار» شویم!داریم دانشگاه می«

خواست با آنها در مورد یک یگر مشورتی بکنم. منصور وصالی میخواهم در موردي با او و چند نفر از همکاران جوان دمی

برنامۀ آموزش فیزیک صحبت بکند و از مشورت آنها استفاده بکند. ساعت دو و نیم پنج نفر هیئت علمی جوان ما حاضر 
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مدرسه) بود. بودند. وصالی هم آمد. نزدیک به یک ساعت و نیم صحبت شد. من بیشتر ذهنم درگیر مفهوم دانشگاه و کالج (

ها ساله، فعال بودن دانشگاه شریف در زمانی که تقریباً همۀ دانشگاه 36کیهان شناسی  ایم؟ سمیناریعنی ما دانشگاه شده

المللی، و حاال آمادگی هیئت ها) تعطیل بودند، شلوغ بودن ناهارخوري، رصد برخط در یک همکاري بین(بخوانید مدرسه

هاي سیاسی دانشگاه فرهنگیان. لذت بردم از این جو عالی دانشگاهی در زمانی که التهاب علمی جوان براي رفع یک مشکلِ 

آوري فراگیر شده. به وضع کشور نگاه بکنید؛ به غیر از امنیت، و اقتصادي در همۀ کشور و در همۀ سطوح به طرز تهوع

داري؟ وضعیت ببالیم؟ وضعیت اقتصاد و بانک توانیمکم در مورد ترور و اغتشاش مانند کشورهاي دیگر دنیا، به چی میدست

جا پر از نگرانی است. من اما به نهاد دانشگاه در ؟، وضعیت صنعت؟ همه»58استخر فرح«فرهنگی؟ وضعیت حوزة علمیه و  

شگاه بالم. به دانها از حباب آموزش عالی، میآید و با تمام نگرانیایران، با تمام مشکالت و فشارهاي سیاسی که به آن می

 اند و دارند. چرا؟اند؟ به خصوص کسانی که خود مسئولیت داشتهبالم. اما چرا بعضی از این بالندگی ناراضیشریف می

کردند. این بار تحریم مانع چند ماه پیش مشکلی در یکی از صنایع ایران پیش آمده بود. بر طبق عادت به خارج مراجعه می

خواهی کرده بود. به آنها پیشنهاد دادم به دانشگاه شریف مراجعه بکنند. روز م عذرشده بود و شرکت آلمانی به دلیل تحری

موعود خود من هم همراه آمدم. آقاي دکتر هرمزي نژاد مرا به دفتر خدمات مهندسی در معاونت پژوهشی راهنمایی کرد. 

یز از چند نمونه کارِ صنعتی بیان کرد. هاي خودشان در ارتباط با صنعت و نآقاي دکتر مختاري ابتدا توضیح مفصلی از روش

اي که در این واحد اغراق حیرت کردم از این روال بسیار حرفهها آشنا بودم بیمن که از ابتداي انقالب با این نوع تماس

هاي مختلف این واحد دیدم عجب همه دفتر ها دیدم. به خودم بالیدم که چه دانشگاهی داریم؛ بعد هم در بازدید از بخش

 اي ببینند که شایدها استاندارد است. نمایندگان آن بخش خصوصی صنعتی هم انتظار نداشتند مجموعهتمیز و مدرن و روال

هاي صنعتی دنیا کار هاي شیک تهران کم نداشت، عالوه بر اینکه کامالً با استانداردهاي مدرن آنها در ساختماناز دفتر

نالند هاي جدید بالید. اما چرا همکار ما آقاي مهدي گلشنی این روزها این قدر میزمینهشد. باید به این دانشگاه و به این می

 زنند؟ چرا؟و از نافع نبودن دانش آموختگان شریف حرف می

هاي همین روزها هم که ذهنم درگیر دانشگاه بودنِ کالجِ شریف بود، خبري از همکارمان آقاي دکتر دورعلی در یکی از کانال

 ریف پخش شد:دانشگاه ش

متري این نیروگاه در زمانی کمتر از  620نصب آخرین قطعۀ آبراهه قائم نیروگاه اوما اویا در سریالنکا؛ کار شافت فشار «

هاي معمول و بدون هرگونه حادثه با روشی جدید و براي اولین بار در جهان به پایان رسید. مجموعۀ یک چهارم روش

 » ت به تمامی در ایران طراحی و ساخته و به کشور سریالنکا ارسال شد.رباتیکی که این کار را ممکن ساخ

ها پیش پس از آن که از کارهاي دیگر همکارمان آقاي دکتر دورعلی هم خبر داشتم، از رفع مشکل سد سیاه بیشه در سال

هاي بنیادي در این دانشگاه، و تباز زده بود. با خودم فکر کردم پس چرا، با این همه حرک پیمان کار ژاپنی از ادامۀ کار سر

ها و به ویژه هاي دیگر ایران، حاال سیماي جمهوري اسالمی این روزها کمر به تخریب دانشگاهنیز تحوالت دیگر در دانشگاه

                                                           
گفته شده منظور از استخر فرح ». اي آن که مذاکره جوابت، استخر فرح در انتظارت«علمیه:  ةخودجوش این روزها در حوز حاًدر یک اجتماع اصطال اياي در دست طلبهاشاره به نوشته 58

 رفسنجانی در آنجا فوت شده است. آیت اهللا محل شنایی است که مرحوم 
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دانشگاه شریف بسته است؛ در چندین برنامه که آخرین آن هم در چهارشنبه شب پیش به مدت بیش از یک ساعت در 

اي به نام برنامۀ ثریا! چرا؟ چرا از همکار ما در دانشکده فیزیک و عضو شوراي انقالب فرهنگی، مضحکه شبکه یک سیما در

کند؟ به چه منظور؟ شاید اگر سالگی بازنشست شده است این گونه سوء استفاده می 80آقاي مهدي گلشنی، که اخیراً در 

ارزش نشان دادن احتماالً هدفش به هم ریختن ایران و بی کردم چونکرد درك میبی بی سی فارسی این برنامه را پخش می

ها، بی بی سی دیگر به هدف خود رسد، این بار برخالف گذشتهدستاوردهاي ما است. راستی این را هم بگویم که به نظر می

ت و در نهایت اي در آن ظاهر شده است نخواهد داشنخواهد رسید و توان به هم ریختن ایرانی را که جنبش مدنی پیشرفته

اي یک رسانه برگردد. اما چرا سیماي جمهوري اسالمی ایران؟ در این مضحکه با شرمندگی مجبور خواهد شد به روال حرفه

اش اند، شریف در حضیض فعالیتحاصلهاي ما بیمجري نابلدي سعی می کرد از زبان گلشنی بیرون بکشد که دانشگاه

 است و مدیریت دانشگاه مقصر؟ چرا؟ 

ها مداخله هاي اجرایی و مدیریتی دانشگاهوراي انقالب فرهنگی، که آقاي گلشنی عضو آن است، مگر در همۀ سیاستش

شود؟ گزینش استاد و ها در این شورا تعیین نمیکند؟ مگر مسئولیت ندارد؟ فقط اختیار دارد؟ مگر هستۀ گزینشنمی

این شورا با روحانیانی که عضو آن هستند مدعی اخالق هاست در آن عضو است. مگر دانشجو؟ آقاي گلشنی هم سال

کند که اخالق در دانشگاه پس رفته است. شوراي انقالب فرهنگی مسئولیتی ندارد؟ نیستند؟ پس چرا آقاي گلشنی ادعا می

 عضو آن مسئولیتی ندارد؟    

ند بعضی دیگر از همکاران و مدیران پردازد؟ البته آقاي گلشنی هم مانچرا صدا و سیما به جاي روشنگري به تحریک می

دانشگاه هنگامی که چهرة ماندگار سیما شد به خود بالید و اعتراض نکرد. چرا؟ سیما چه ربطی به علم و اجتماع علمی دارد؟ 

سیما را چه که در یک مصاحبه با آقاي گلشنی در همگامی با او براي تخریب دانشگاه شریف به نمودارهاي علم سنجی و 

آنها بپردازد. از کی تا به حال سیما بخشی از اجتماع علمی ایران است؟ چرا سیماي جمهوري از آقاي گلشنی، که به تفسیر 

علم دینی اعتقاد دارد و در این توهم علم دینی سنت علم مدرن و نقش اجتماع علمی را کنار گذاشته است، سوء استفاده 

برد؟ سیما به نفع کدام کند؟ چه سود سیاسی میاعتبار مینشگاه شریف بیکند و دانشگاه را از قول این معلمِ موفقِ دامی

تابند، هاي آقاي گلشنی را برنمیها و ارعابگروه سیاسی وارد این معرکه شده است؟ نکند مسئوالن نظام، که دیگر حرف

دانشگاهیان نباید بگذاریم این  اند با بد نام کردن این معلم دانشگاه خود را به دست خودش از دست او برهانند؟ مامایل

اند باید خودشان جوابگو باشند و مسئولیت این عمل سیاسی خود اهانت صورت بگیرد. بزرگان سیاسی که گلشنی را برکشیده

 نام کنند. را بپذیرند و نه اینکه دانشگاه را به دست یک دانشگاهی بد

هاي انقالبی آقاي گلشنی در ماههاي اوایل انقالب از رفتار غیرما در دانشگده فیزیک شریف که یادمان هست چگونه افشاگري

قبل از پیروزي انقالب منجر به این شد که مقام وزارت علوم از کف ایشان به درآید، و حتی در مقام ریاست دانشگاهی هم 

اي انقالبی چگونه با هدیگر مطرح نشود. ما که یادمان هست ایشان پس از این رویداد و عصبیت از افشاگري بعضی گروه

متوسل شد. در همان اوایل افشاگري از او خصم خود را  آقاي دکتر انواري رئیس وقت  اسکاتِ خصم ِاخالقی به روشبی

زاده خواندن فرهاد اردالن شد و دانشگاه و عضو دانشکده فیزیک اعالم کرد که هنوز هم ادامه دارد. بعد از آن نوبت خان
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]، اردالنی که شروع پژوهش جدي در فیزیک در ایران مدیون او است. بعد نوبت به من رسید. 2[ روزنامۀ صبحبیانیه در 

». کنمات را رو میپرونده«اي در دفتر رئیس دانشکده در اواسط دهۀ هفتاد به دلیلی من را خصم خود نامید و گفت در جلسه

شود. من اما ساکت نشدم و با صداي بلند و شنیده میاي که همواره در شروع یک فرایند اسکات خصم از ااي کلیشهجمله

هاي او ارجاع دادم من چاپ شد و در آن کتاب به نوشته 1427ایران ام را رو کند. کمی بعد که کتاب از او خواستم پرونده

، ص 1[ »آورندهنوز حتی دانش آموختگان غرب چماق نمادگرایی مذهبی یا سیاسی را بر سر اهل علم فرود می«و نوشتم 

ام گرفته ]، از دو نفر از همکاران خواست به من پیام بدهند که این ارجاع را از کتاب بردارم و گرنه واي بر من! خنده78

اند شما جاسوس .... بود. تا زمانی که یک معاون وزارت اطالعات پیش من آمد و گفت بله آقاي گلشنی همه جا عنوان کرده

اند موضوع را پیگیري بکنیم. ما هم پروندة شما را جمع و جور کردیم و اید. آقا هم از ما خواستههستید و سه بار به .... رفته

دانستم اطالعات ما می». ام بگویم ما مواظب شما هستیمآمده«پیش ایشان بردیم و معلوم شد قضیه عکس است. گفت 

دار شده و فقط از اعتبار تبار او در نزد مقامات خدشهتر کرد. پس از آن دانستم اعاي است؛ این گفته مرا مطمئنبسیار حرفه

هاي منسوخ کند. خیلی افسوس خوردم. ما در دانشکده او را و روشگذشتۀ خود براي اسکات خصم خیالی خود استفاده می

با مشورت بعضی رو بود که ها نکشد. هم از اینها مهار کرده بودیم. امیدوار بودیم کار به رسانهاقتدارگرایانۀ او را سال

خواستم این موضوع را به عنوان مشکلی  1386مقامات از او به دادگاه شکایت نکردم بلکه از رئیس وقت دانشگاه در سال 

ام را در دانشگاه به کمیتۀ انضباطی هیئت علمی ارجاع بدهند. اما مدیریت هنوز در توهم قدرت وي و از ترس پیامدها نامه

ما جز این بود! و می دانستم او با این توهم قدرت باز هم به دانشگاه و به علم ایران ضرر خواهد مسکوت گذاشت. انتظار من ا

 داند. زد، چون خودش را محور هر نوع قدرت و حق و کیفیت در علم می

]. به 3[این بار نوبت به آقاي کریمی پور محقق برجسته از نسل جدید ما در دانشکده رسیده است. گلشنی او را ملحد نامید 

]. این همه از  4ها اعتنا ندارند [او پیامی کتبی دادم نگران نباشد و واهمه نداشته باشد چون مقامات هم دیگر به این حرف

بسته است. بله درست است، نه شواري انقالب معنِی اخالق نزد آقاي گلشنی که مدعی است اخالق از دانشگاه رخت بر

ارزش براي اي است بارانه رفتار کرد و نه شاید وزارت عتف و دانشگاه؛ و این تجربهها اخالق مدافرهنگی در این مورد

 دلسوزان توسعۀ علمی ایران.

اما آقاي گلشنی از افت کیفیت در دانشگاه هم صحبت کرده است. بله درست است ما در دانشگاه انتظار داشتیم دانشکدة 

در سطح جهان حضوري معقول دارد. اما کو این حضور؟ نگوییم در سال نشان بدهد  23فلسفۀ علم با مدیریت او پس از 

ها پس از دانشکدة گلشنی توان کرد. پژوهشکدة فلسفۀ تحلیلی در پژوهشگاه بنیادي سالایران کار جهانی در زمینۀ فلسفه نمی

ا؟ مگر همه نوع امکانات شد همین اتفاق در شریف هم بیفتد اما نیفتاد. چرشروع به کار کرد و شهرت جهانی یافت؛ پس می

سیاسی و مالی در اختیار آقاي گلشنی نبود؟ چرا هنگامی که پیشنهاد آقاي گلشنی براي یک رسالۀ دکتري در دانشکده رد 

به دلیل این که ایشان در آن مورد هیچ تخصصی نداشت و پیشنهادة ارائه شده به دانشکده هم در سطح بسیار نازلی  -شد

تهدید شد.  و این اولین تهدید و آخرین تهدید رئیس دانشکده نبود. این است اخالق و کیفیت در مدیریت دانشکده  -بود

 دانشگاه؟ چرا؟
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اندیشانه مشکالت عمیق و پیچیدة گقتند تمام مشکالت شریف ناشی از مدیریت کنونی شریف است. آیا باید تا این حد ساده

وهشگاه علوم انسانی را هم باید ناشی از مدیریت آقاي گلشنی بر علمی را ناشی از مدیریت دانست؟ پس البد مشکالت پژ

آن پژوهشگاه بدانیم. و مشکالت مزمن فرهنگستان علوم و گروه علوم پایه را هم باید به خاطر مدیریت ایشان بدانیم که 

آن بود، براي عضویت گذار السالم بنیانها پیش شوراي فرهنگستان جهانی توآس، که مرحوم عبدالبد همین طور است. سال

دانشگران ایرانی استثنایی قایل شد: الزم نیست نامزدهاي عضویت در توآس از ایران عضو فرهنگستان علوم باشند. پذیرفته 

 کند!بودند که این فرهنگستان استثنا است چون سیاسی عمل می

]. بخشی از آن ناشی از سیاسی کردن مفهوم علم و دانشگاه است که 5بله علم و دانشگاه در ایران مشکالت فراوانی دارد [

آقاي گلشنی نماد آن هستند. نمادِ همان گروهی که با توسل به قرائت خاصی از فقهِ شیعه حق و اخالق و کیفیت را قربانی 

که از کین  هاي آقاي گلشنی از افول اخالق و کیفیت در علم نه از مِهرِ به علمانیاند. نگراهداف شخصی یا سیاسی خود کرده

به مدیریت دانشگاه است. روش اسکات خصم او بیشترین ضرر را به دانشگاه زده و براي ما در دانشکده بسیار پر هزینه 

 بوده است. 

ته شود، اما باید منش و روش اسکات خصم او افشا آقاي گلشنی معلم دانشگاه ما است و باید به عنوان معلم قدرش دانس 

هاي منسوخ اقتدارگرایانۀ سیاسی نیست؛ بایدگفتمان مدرن علمی را به جاي آن نشاند. شود؛ دانشگاه جاي اعمال این روش

ه سال کشید 50جز این باشد هیچ وقت کالج شریف در دانشگاه شدن موفق نخواهد شد. یادمان باشد زحمات بسیار در این 

شده تا دانشکدة فیزیک ما و دانشگاه شریف ما آماده شود براي رفتن به سوي یک مرکز درخشان در کشوري که هنوز بر 

ترین مفاهیم اجماع نیست؛ تخریب یک نهاد بسیار سریع و ساده است؛ نباید با رواداري نابه جا به استقبال تخریب سر ابتدایی

 برویم!
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 59فیزیک فقط فیزیک نیست!  33

 ها توجه کنید:به این سئوال

 مدار را چگونه آموزش بدهیم؟ •

 هاي نیوتون را چگونه آموزش بدهیم؟قانون •

 زدن را یاد بدهیم؟مفهومی درس بدهیم یا مسئله حل کنیم و تست  •

 چرا ساعت درس فیزیک کم شده؟ •

 چرا رغبت دانش آموزان به تحصیل در این رشته کاهش یافته است؟ •

هاي دیگر بسیار هاي آموزشی هفتگی و درسیافته به درس فیزیک در مقایسه با ساعتهاي آموزشی تخصیصساعت •

 مشابهی با درس فیزیک در هفته دارند. چرا؟هاي و آمادگی دفاعی ساعتکم و ناچیز است. مثالً درس دینی 

هاي شود مبناي آموزش و در نهایت سنجش کتاب درسی است، در صدا و سیما کتاببرخالف اینکه همیشه عنوان می •

زنی هاي تستگیرند که کامالً روشهایی اجازة پخش میشود؛ حتی برنامهکمک آموزشی و جزوه و سی دي تبلیغ می

 چرا؟». کنکور آسان است«کنند مانند برنامۀ تبلیغ می بدون فهم مطالب را

اي در امور آموزشی، ریز، معموالً تخصص و تجربهمدیران مدارس و کارشناسان آموزش، و به طور کلی مسئوالن برنامه •

 هاي علوم پایه، ندارند و بنابراین درك و تصوري هم از موقعیت و اهمیت یا مشکالت معلمان دروسبه ویژه رشته

 علوم پایه ندارند. چرا؟

 شوند و عالقه و انگیزة کمتري به دروسی مثل فیزیک دارند. چرا؟تر میدانش آموزان رفته رفته ضعیف •

ها این رشته کامالً حذف جمعیت دانش آموزي رشتۀ ریاضی فیزیک به شدت در حال کاهش است و در برخی مدرسه •

 شده است. چرا؟

هاي قطور معطوف است و از مفاهیم فیزیکی به عنوان ک فقط به حل مسئله و جزوهتمام توجه و اهتمام در درس فیزی •

 شود. چرا؟نام برده می» هاي خواندنیبخش«

شود، واسطه به محتواي کتاب درسی فیزیک مرتبط میهایی بسیار بیش از این در ذهن شما است که بیشک ندارم سئوال

شود. در برخی موردها ري از آنها هم در همین همایش به بحث گذاشته مییا به وضعیت آموزش فیزیک وابسته است؛ بسیا

اي که اي دیگر بیان کنم؛  نکتهخواهم حرف دیگري بزنم و نکتهشود. من اما میهم نتیجۀ کارهاي پژوهشی دبیران ارائه می

 معموالً از آن غافلیم.  

هاي بسیار متفاوتی که آموزش فیزیک شخص را براي حرفه فیزیک فقط فیزیک نیست را به دو معنی در نظر دارم. اول این

) بعضی از sociophysics)، و فیزیک جامعه شناسی (econophysicsکند. فیزیک پزشکی، فیزیک اقتصادي (آماده می

ها دهاند. اما به یک مورد توجه کنید تا عمق کاربرد فیزیک و توانایی فیزیک خوانهایی هستند که بیشتر مطرح شدهعنوان

هاي ها پیش شبی هنگام شام با یک استاد فیزیک از آلمان که میهمان ما بود در مورد اشتغال دانش آموختهمشخص شود. سال

                                                           
 .ن معلمان فیزیک استان فارس، انجمآذرخش ۀمجل 15 ةدر شمارو چاپ  ، شیراز7139شهریور  8تا  6معلمان فیزیک ایران،  ۀاتحادیآموزش فیزیک،  ۀسخنرانی همایش ساالن 59



 ها: سرمقاله2 بخش - 302

کنند به غیر از دبیري و استادي. گفت هایی پیدا میکردیم. دانشجویی از او پرسید شاگردان شما چه شغلفیزیک صحبت می

نم که اخیراً در زمینۀ ذرات بنیادي ارشد گرفت. او در شرکتی استخدام شد که اولین بگذارید مثال دانشجوي خودم را بز

کار او پاسخ به این سئوال بود: رنگ مد لباس در سال آینده چه رنگی خواهد بود؟ این دانش آموختۀ فیزیک مسئله را 

انش آموختۀ فیزیک فقط براي این آموزش کنم که بدانید دبرایشان حل کرد! این نمونه واقعی را از این جهت اینجا نقل می

هاي توانایی» فیزیک فقط فیزیک نیست«خواند اما چون هاي متعارف فیزیک را میبیند که فیزیک بلد باشد. بله درسنمی

هایی است که ما گیرد. این ذاتی روشسازي براي حل مسئله یاد میکند. مدلاي، پیدا میویژه براي حل مسئله، هر مسئله

شناسی پزشکی بریم. همین است که مثالً فیزیک نقش مهمی در اقتصاد و ایمنیمواجهه با سئوال از طبیعت به کار می در

پیدا کرده است. البته باید تأسف بخوریم از اینکه در ایران به این توانایی فیزیک کمتر توجه شده است. هنگامی که همکارمان 

هاي فیزیک آماري ها و روشهاي ارزي این روزها را با استفاده از دادهل نوساندر دانشگاه شهید بهشتی حدود نه ماه قب

است ناشی از معنی دومی از عنوان » بیش از فیزیک«بینی کرد کسی به حرفش گوش نداد! این ویژگی فیزیک که پیش

 خواهم به آن بپردازم.  صحبت من است که می

شویم. این هایی که در فیزیک با آن آشنا میرو، لختی، جرم؛ اولین مفهومبه مفاهیم فیزیک توجه کنید: سرعت، شتاب، نی

اید که تا صد سال پیش ما کنیم؟ دقت کردهها از کجا آمدند؟ از آسمان؟ چرا آنها را کمابیش بدیهی فرض میمفهوم

اي هاي اولیهو مبتنی بر مفهومکردیم؟ مفهوم میدان یا مدار الکتریکی متأخرترند ایرانیان تفاوت شتاب و سرعت را درك نمی

پذیرند چون اگر سئوال کنند معموالً برایش جوابی هاي اولیه را از ما میهستند که از آنها نام بردم. دانش آموزان ما مفهوم

گرفت! در گوییم بعداً در دانشگاه یاد خواهید دهیم و میکنیم یا با مهربانی حواله به ابهام مینداریم و با ارعاب ساکتشان می

گیریم و او را تبدیل به ماشین حافظه جرأت هر سئوال دیگري را هم از دانش آموز می» 60اسکات گفتمان«هر صورت با 

 کنیم. به مفهوم میدان الکتریکی و مدار که برسد این نابودي خالقیت بدیهی است.می

زیاد است؟ مبناي ما چیست؟ به چندین هاي آموزش فیزیک کم است یا چرا باید فیزیک را آموزش بدهیم؟ چرا ساعت

اند توجه کنید؟ به چه درد آنها خورده است؟ چند درصد متخصصان ما، چه در رشتۀ نسل که در مدرسه فیزیک خوانده

هاي شود بلدند؟ یا بقیۀ بخشهاي مهندسی، مبحث مدار را در حدي که در دبیرستان تدریس میفیزیک و چه در رشته

هاي ایران داریم. اگر از همۀ آنها، یا از چند ده هزار هیئت علمی فیزیک در دانشگاه 1000ما بیش از  اي را؟فیزیک مدرسه

دانم. اما گیرند؟ نتیجه را نمیمی 15نفر مهندس و پزشک، امتحان فیزیک در حد دبیرستان بگیریم چند نفر نمره بیش از 

 زندگی موفق یا شهروند مفید بودن این چیزها نیست.   دهد آنچه جوانان ما الزم دارند براي تجربۀ من نشان می

مداران بیندازیم. از بحران ایم به این که مشکالت را گردن سیاستبه مشکالت کشور در این روزها نگاه کنیم. عادت کرده

تدبیري اما بی -شاید حرف درستی است -تدبیري مسئوالن استکنیم که این نتیجۀ بیکنیم و با اطمینان بیان میصحبت می

کنند در اختالس کنندگان است؛ یا آن گونه که بعضی آقایان در قم اعالم می یعنی چه؟ آیا تدبیر در قطع دست دزدان و

                                                           
مناظره با هر روشی است و اینجا منظورم ساکت کردن دانش ام که منظور ساکت کردن دشمن در درست کرده» اسکات خصم«را بر مبناي اصطالح قدمایی  اِسکاتِ گفتماناین ترکیب  60

 آموز و اجازه ندادن به شروع یک گقتمان خالقیت برانگیز با هر روشی است.
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گران است تا دیگر کسی از این کارها نکند؟ آیا تدبیر فقط در به کارکیري افراد سالم و مصلِحِ اعدام چند نفر از این اختالس

 اند؟ گر مورد وثوق نبودهالساست آن گونه که در فقه شیعه عرف شده است؟ مگر این افراد اخت» موردِ وثوق«

فرو » تیول داري«و » مورد وثوق«تر از این است که حکمرانی را در مفاهیم بسیار سادة دنیاي مدرن امروزي بسیار پیچیده

هاي آن است: درك پیچیدگی دنیاي مدرن و لزوم بکاهیم. آنچه کم داریم درك تفکر مدرن و دنیاي مدرن و پیچیدگی

هاي حکمرانی مدرن، علم سیاست مدرن، روان شناسیِ اجتماعی مدرن، و خالصه علم مدرن. مفهوم درك اقتصاد مدرن،

را درك » استکبار جهانی«توان روش و منش منسوخ تاریخی براي حکمرانی در این دنیاي مدرن کافی نیست؛ با آنها نمی

کم همان عنوان دو مفهوم رایج میان مردم، دست توان فساد مالی را در ایران درك کرد. مفهوم تورم و رانت، بهکرد؛ نمی

اند و مرتبط با اند که مفهوم نیرو و شتاب در فیزیک؛ با این تفاوت که، برخالف مفهوم هاي فیزیک که جهانیقدر پیچیده

مورد «تی رسد در اقتصاد کنونی ما و در نصب مدیران دولتی دو مفهوم سناند. به نظر میطبیعت، به شرایط اجتماعی وابسته

کننده است و استفاده از آن به ، که فقه ما با آن آشنا است یا آن را پذیرفته است، بیش از هر چیز تعیین»تیول«و » وثوق

هاي مدرن اقتصادي در فرهنگ سیاسی ما یک توهم بیش نیست. یک فرهنگ اسالمی تبدیل شده است. درك مفهوم

هاي آن منجر به داري، و نبود درك درست از علم اقتصاد نوین و مفهومهاي بسیط مورد وثوق و تیولچسبیدن به مفهوم

اي فردي را در ما به وجود آوده است؛ این استکبار پدیده» استکبارِ جهل«اندیشی شده که به نوبۀ خود ساده» نتیجۀ نامنظور«

اساسی دارد، سیستمی است و ناشی  اي است تکاملی و جمعی که با  مفهوم خیانت و اختالس فردي تفاوتنیست، بلکه پدیده

هاي منسوخی است که در یک جامعۀ پیچیده کاربرد ندارد. صداقت فردي همراه با مفهوم منسوخ پیشامدرن از اتکا به مفهوم

منجر  )emergent phenomenonتواند در یک جامعۀ مدرن به یک پدیدة برآمده (در جامعۀ کشاورزي و دامداري می

کنم. ما با غفلت از علم مدرن و را در این بافتار تعریف می استکبار جهل بشود که با صداقت اولیه در تناقض باشد. مفهوم

هاي مشابه بسیاري را به ما هاي ژنتیکی در علوم فیزیکی پدیدهایم. الگوریتمشده استکبار جهلهاي آن ناخواسته دچار مفهوم

کسی است که صداقت داشته باشد!  رییس بانک مرکزي خوب، استاد خوب، یا مدیر خوب آموخته است. در فرهنگ ما

مورد وثوق باشد! فرد مورد وثوقِ یک فقیه معموالً شخصی است صادق؛ اما صداقت در یک امر بانکی مدرن هنگامی که قرار 

 جا بشود امر دیگري است.ها یا صدها میلیاردها یورو جا بهاست ده

وم شاهرودي مرجع تقلید در نجف در امر رویت هالل شخصی را به نام حاج رجب قناد مورد وثوق می گویند مرحمی

داد ماه را رویت کرده است. کرد که حاج رجب خبر میدانست. شروع ماه رمضان را آقاي شاهرودي هنگامی اعالم می

ماه مبارك در نجف مشکل پیدا شد: آقاي  دید در اعالم شروعزمانی که حاج رجب پیرچشمی پیدا کرده بود و دیگر نمی

گفت هر چه حاج رجب بگوید. آقایان حجج اسالم به فکر چاره بودند تا سرانجام جوانی را پیدا کردند که شاهرودي دائم می

حاچ رجب قناد او را قبول داشت، بگویید مورد وثوق حاج رجب بود. اول از حاج رجب پرسیدند اگر فالنی بگوید ماه رویت 

د قبول داري گفت بله. با جوان رفتند و ماه را دیدند و او هم به حاج رجب گفت و حاج رجب پذیرفت. بعد رفتند سراغ ش

مورد «گوید ماه رویت شده. آن وقت آقا هم اعالم کردند ماهِ مبارك است فردا. این روش آقا و گفتند حاج رجب قناد می

آید! این را مقایسه کنید دیر در بانک ملی یا مرکزي. بعد ببینید چه در میرا حاال تعمیم بدهید به نصب یک م» وثوق بودن

 هاي پیچیدة نظارتی مبتنی برعلم در جامعۀ مدرن.با روش
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سال پیش تفاوت ماهوي دارد. بشر  400علم مدرن بسیار چیزها به ما آموخته است. انسان خردمند امروزي با انسان 

هاي کند. ساختار ذهن و نورونکرده است و ساالنه هم چند میلیون مفهوم جدید ابداع میها میلیون مفهوم ابداع امروزي ده

رسید، بسیار متفاوت است. سال پیش، که مفاهیم ابداعی اش به زحمت به ده هزار می 400مغز بشر امروزي با بشر 

ند انجام می دهند؛ ابررایانۀ واتسون نه هاي امروزي هر محاسبه یا تشخیصی را بهتر و بسیار سریع تر از انسان خردمرایانه

هاست هاي هوش از انسان جلو زده است، بلکه در تشخیص پزشکی هم تواناتر از پزشک عمل کرده است. سالتنها در مسابقه

شده است و در جلسۀ هیئت  »دیپ نالج ونچرز«، عضو هیئت مدیرة شرکت هنگ کنگی Vitalروباتی هوشمند، الگوریتم 

 کند. چگونه بشر به این دستاوردها رسیده است؟  میمدیره شرکت 

» موجوداتی«بشر مدرن روش جدیدي براي تفکر پیدا کرده است. همین روش است که این همه قدرت به بشر داده تا 

شنا تر از خود بسازد. این توانایی مدیون روش تفکر در علوم فیزیکی است. انسانی که با این روش تفکر و مبانی آن آهوشمند

بمانندِ کسی  -شودنشود در دنیاي جدید غریبه است و اگر قدرت نمایی هم بکند بیشتر شبیه به دون کیشوت به او نگاه می

هاي مدرن مسلح است، مواجهه کند. ما تنها مظاهر این نوع هاي منسوخ با جامعۀ مدرنِ که به مفهومخواهد با مفهومکه می

قابل تصور است. در آموزش فیزیک باید به این روش تفکر که زندگی نوین بدون آن غیرتفکر را در اختیار داریم در حالی 

بشر که ریشه در علم فیزیک دارد توجه داشته باشیم. کافی نیست تنها به نتیجۀ دانشی این روش تفکر، یعنی دانش فیزیک، 

راحتی آموزش داد. تنها در فیزیک ما با  توجه کنیم. حجم دانشِ نتیجۀ این روش تفکر بسیار بیش از آن است که بشود به

خواهیم آموزش بدهیم و به چه منظور؟ پس بهتر است توجه بکنیم این چه نوع رو هستیم. چه میشاخۀ کُددار روبه 4000

تازد. باید برایمان مهم تفکري است که به این جهش هوش وآگاهی در انسان خردمند منجر شده است و همچنان پیش می

سل بعدي ما با این روش تفکر آشنا بشود. اگر از دانشی که نتیجۀ این روش فکر است کم بهره برده باشد نباید باشد که ن

کند بلکه آنچه براي حضور در این چندان نگران بود. این دانش فیزیک نیست که جوانان ما را براي دنیاي مدرن آمده می

 اخت است.دنیا الزم دارد این روش مدرن تفکر است، این روش شن

سازیم، اي، چه خاص و منفرد باشد و چه کلِّ عالَم، مدل میبراي درك هرگونه پدیده 61کنیم؟در فیزیک ما چگونه فکر می

کنیم. این مفاهیم باید به شکل کنیم و نماد آن را مشخص میدر هر مدل ابتدا هر مفهومی که الزم بدانیم تعریف عملیاتی می

اي و برداري. با شناخت مفاهیم رابطۀ میان آنها را نیز زبان ریاضی تا حد زیادي د، مانند نردهیکی از موجودهاي ریاضی باش

شود که مقدار عددي آنها را در نهایت تجربه و آزمایش تعیین هاي عددي هم الزم میکند. استفاده از ضریبتعیین می

بندي و کاربرد ند. درست یا غلط بودن در سطح فرمولهاي ما همواره در گسترة معینی کاربرد دارند یا ندارکند. مدلمی

کند چقدر زبان ریاضی معنی دارد. هنگامی که یک مدل مبناي درست ریاضی داشته باشد فقط کارا بودن است که تعیین می

اعتبار  به مدل بها بدهیم. زمانی که گرانش نسبیت عامی را اینشتین نوشت مدل گرانش نیوتونی غلط نشد، بلکه تنها گسترة

هاي کم در کاربرد مهندسی. اما هنگامی که دقت ما مثال در مهندسی هوافضا باال رفت مجبور شدیم آن محدود شد به دقت

در این حیطه هم گرانش نسبیت عام را به کار ببریم. در گرانش نسبیت عام ما از مفهوم نیرو، که بردار است، اصًال استفاده 
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شود. دقت کنید که در این دو مثال ساده یک بار مفهوم نیرو اساسی است ي وارد مدل ما میکنیم؛ مفهوم میدان تانسورنمی

 کند. و یک بار مفهوم میدان؛ بقیۀ مدل و روابط ریاضی را کمابیش زبان ریاضی تعیین می

از زبان کالمی متعارف  ترکند. زبان ریاضی امکان تفکري بسیار پیچیدهاي بازي میکنندهدر این میان زبان ریاضی نقش تعیین

توانستیم مفهوم بردار را ابداع بکنیم. مفهوم تانسور یا مشتق یا انتگرال بسیار گذارد. اگر زبان ریاضی نبود نمیدر اختیار ما می

تر از این است که بشود با زبان کالمی بیان بشود، جه برسد که ابداع بشود. پس در این روش مدل سازي براي پیچیده

ها را کما بیش کنیم نه کشف. دوم این که قانونه اتفاق اساسی افتاده است. اول این که  مفهوم ها را ما ابداع میطبیعت س

کند. گرچه در این زبان آزادي عمل هنوز وجود دارد اما این آزادي عمل را شرط ساده بودن زبان ریاضی بر ما تحمیل می

). اتفاق سوم مبانی تفکر در علوم فیزیکیکند (ر.ك. به کتاب ند محدود میگویکه به آن اصطالحاً روش فروکاست گرایی می

زند. آن چه گاهی در فیزیک قانون هاي مدل با طبیعت است که حرف نهایی را براي کارا بودن مدل میتطبیق نتیجه

هاي روابط ریاضی یجهشود گفت قانون یکی از نتگوییم معموال بخش کوچکی از یک مدل عام است؛ به عبارتی دیگر میمی

سازیم. با این توضیح ایم میهایی که ابداع کردههایی است که با زبان ریاضی مدل با مفهوماصلی مدل است؛ یا یکی از عبارت

دهیم هایی که در این ارتباط میهاي فیزیک ابداع خود ما هستند. همین طور توضیحهاي ریاضی و قانونبینیم که رابطهمی

 هاي ابداعی ما مرتبط است. مفهومکمابیش به 

ها ها بر مفهومسازي آشنا کنیم. آنها باید با این توافق انسانما باید در آموزش فیزیک سعی کنیم جوانان را با این روش مدل

نند. آشنا بشوند. باید اهمیت این توافق را در علم درك کنند. باید اهمیت ارتباط مدل را با طبیعت و نقش اعداد را درك ک

کننده است روش ابداع ها در شکل آنها نیست که جوانان را در حفظ کردن آنها مجبور کنیم. آنچه تعییناهمیت قانون

گیریم. ها براي طبیعت و حتی رفتار انسانی میاي است که از این مدلها، و نتیجهها، درك مشترك از این مفهوممفهوم

اهمیت پیدا کرده است به خاطر نقش تعیین کنندة این روش در تولید ثروت و نوآوري و کارآفرینی اگر در دنیاي جدید 

هاي فیزیک قدرت است. این روش تفکر با به امري دینی یا متافیزیکی تبدیل نکنیم. از دانش آموزان خود نخواهیم این قانون

توانند به راحتی در ها را میشکل قانون را مانند ادعیه حفظ بکنند. با تأکید بر آموزش روش تفکر خالقیت آنها شکوفا کنیم.

 رنت پیدا کنند اما خالقیت را نه!کتاب یا اینت
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 62، تیول، و حکمرانی ماةِثق

روستا در منطقۀ سرپل ذهاب رخ داد، و حرکتی مردمی براي  1000یک سال پیش که زلزلۀ کرمانشاه با تخریب حدود 

اي همه جانبه، کمک به مردم منطقه به راه افتاد، امیدوار بودم دانشگاهیان کاري متفاوت بکنند: در یک روستا، با مطالعه

شد که بخش دولتی مانع شد. جزییات از سوي خیرین کاشانی فراهم می زندگی را بازسازي کنند. منابع مادي آن هم داشت

کند. دو هفتۀ پیش دوباره سري را چندي پیش نوشتم و نوشتم که این تجربه به وضوح از حکمرانی ناکارآمد ما حکایت می

در آن شکل بگیرد. از  بازسازي زندگی پایداربه  ساختمان سازيزدم به روستاي مشکنار که قرار بود این چرخش بینش از 

شده شاید نیمی بازسازي شده بود، از بازسازي زندگی اما کمتر خبري بود. این در حالی است که بنیاد واحد تخریب 100

ها و ها پیش به ما اعالم کرد که واحدي باقی نمانده براي بازسازي! در شهر سرپل ذهاب هم هنوز در خیابانمسکن ماه

قریباً همان گونه بود که بعد از زلزله بود. استاندار کرمانشاه هاي مهر هم تشود. مسکنراوان دیده میها چادر و کانکس فپارك

گوید. اما چرا نگفت چه تعداد خانوار واحد باز سازي شده است. فرض کنیم راست می 25000هم در همان روزها اعالم کرد 

هاي هاي حکمرانی درست در عصر حاضر در دولتشناختن روالاند! این نوع آماردهی هم مصداقی است از نمسکنهنوز بی

 ما چه اصولگرا باشد و چه اصالح طلب. 

مدیران ما معموالً نیت خیر دارند، یا بهتر است فرض کنیم که دارند. پس چرا این همه نتیجۀ نامطلوب؟ آیا با مدیرانی 

اند به ا آن گونه که آقاي رنانی در جایی اخیرا گفتهآبان مشکل ما است؟ آی 13کفایت سروکار داریم؟ آیا ترامپ و بی

ایم؟ من هم مانند آقاي رنانی در وسط شکارگاه خسروپرویز در داخل شهر کرمانشاه ساختمان توجههاي نمادین بیسرمایه

این روزها نقل  افتم به آقاي شبیري زنجانی کهنامۀ آقاي یزدي میاختیار یاد نویسم بیحوزة علمیه را دیدم؛ حاال که می

و » حوزة حکومتی«فضاي مجازي و مطبوعاتی است. این ساختمان حوزة علمیه را شاهدي متجسم از چالش سخت میان 

بینم! نتیجۀ این چالش هرچه باشد به تغییري بنیادي در رابطۀ میان مرجعیت دینی و ملت خواهد می» حوزة مرجعیتی«

رآمدي حکمرانی را ما به حوزة حکومتی نسبت بدهیم با به مرجعیت شیعه، یا به و این مستقل است از این که ناکا -انجامید

، و نیز چالش میان حوزة حکومتی و حوزة مرجعیتی، البد درست است و البد هر یک نقشی در ضعف »اگرها«هر دو. همۀ این 

 authorita�veی به روش نیست بلکه حکمران governanceحکمرانی ما دارد. البته، منظورم از حکمرانی در ایران 

decree دانم که مفاهیمی می 63نتیجۀ نامنظورکنم و آن را از جنس خواهم بگویم چرا از این وضعیت تعجب نمیاست. می

 مبانی حکومتی ما مبتنی بر آن است.

یت خیر پیشینیان شک پرواز کنند. الزم نیست در ن دو بالخواستند با به تصور پیشینیان ما از پرواز انسان توجه کنید. می 

دانیم که چیزي بیش از دوبال براي پرواز الزم امروزه می -توانستند پرواز کنندکنیم تا توضیح دهیم چرا آنها با دو بال نمی

 10رسد، و در هر صورت از مرتبۀ بزرگی هایی که تصور پرواز با دو بال بر آن مبتنی است به ده نمیاست. تعداد مفهوم
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؛ و 3بتوان  10یا  1000بود، یعنی از مرتبۀ بزرگی  1000هاي زیربناي هواپیماي برادران رایت حدود هوماست. تعداد مف

ها است. این عدد 7به توان  10هایی که هواپیماهاي امروزي بر آن مبتنی است از مرتبۀ بزرگی چند میلیون یا تعداد مفهوم

مفهومی نوین در علوم  هاي پیچیدهسامانه یک سامانۀ پیچیده است.کند: هواپیما مفهوم پیچیدگی را در علم روز بیان می

. نه، وجود نداشته است! 64کنند در اسالم وجود داشته استفیزیکی است. همان علمی که آقاي نوري همدانی تصور می

 دهم.توضیح می

عرف عرب حجاز مبتنی است، با پس از انقالب اسالمی فقه شیعه، مستقل از اینکه تا چه حد بر حقوق رم و ایران شهري و 

. اگر بخشی از حوزه با این ادعا چندان گذاري در تمام شئون حکمرانیقصد خیر براي مردم فرصتی یافته است براي تأثیر

اي پایبندند که به عرف پیشامدرن موافق نیست مسئلۀ دیگري است. مدعیانِ قرائتِ حاکمِ شیعه در اجرا اما به سنت دیرینه

مشکل حاج رجب قناد و آقاي شاهرودي «، به عرفی که ربطی به اصول فقهی یا دینی ندارد. در جایی اخیرا به وابسته است

مفهومِ منسوخی نیست. هنوز هم » دو بال براي پرواز«اشاره کردم. این مشکل در اجرا نهفته است. مفهومِ » در نجف

شود و البته مبتنی است بر ادتري است که در اجرا وارد میهواپیماهاي پیچیده دو بال دارند. تفاوت در مفاهیم بسیار زی

که شاید از زمان » تیول«و » ثقۀ«عرف مذهبی شیعه در اجرا بر دو مفهوم  65اند.تر که تازه ابداع شدههایی بنیاديمفهوم

ر علم جدید مطرح هاي پیچیده، آن گونه که دسلجوقیان باب شده باشد استوار است. این دو مفهوم براي اجرا در سامانه

 توان پرید و خطر مرگ در پیش دارد.  شود، کافی نیست. مصداق آن همان دو بال ساده است که با آن نمیمی

هاي آن ساده. بخشی از سیاست ما در تیول افراد خاصی است، بخشی از اقتصاد ما در تکلیف تیول روشن است و مصداق

هاي ما در تیول افراد خاصی است. احتیاج به مثال نیست. این نوع و پژوهشگاهها تیول افراد خاصی است، بخشی از دانشگاه

اري منطبق ددهد. مفهوم مدرن رانت را بزحمت بتوان بر این پدیدة تیولداري در دنیاي پیچیدة امروزي جواب نمیتیول

در فیزیک نیوتونی مقایسه » نیرو«مفهوم  را در فلسفۀ طبیعت ابن سینا با» مِیل«ماند که بخواهیم مفهوم کرد. این مثل این می

 کنیم.

تر است. حکمرانان ما در انقالب اسالمی مبتنی بر این اصل، ، اما کمی پیچیده»مورد وثوق بودن«، با کاربرد »ِثَقة«مفهوم 

است  یک مفهوم مدرن» مدیریت«کنم و نه مدیران چون یعنی مورد وثوق بودن، انتخاب می شوند. از حکمرانان صحبت می

کنیم خود به خود ملت را به دو دسته تقسیم تأکید می» ِثَقة«بودن ندارد. هنگامی که بر این اصل » مورد وثوق«که ربطی به 

نظارت «اند. توانند در حکمرانی کشور نقش داشته باشند، و گروه دیگر که بقیۀ مردماند و میکنیم: گروهی که مورد وثوقمی

ایم تا بتوانیم مفهوم مدرن دموکراسی را به مفهوم ما بنیادگرایان در جمهوري اسالمی ساختهمفهومی است که » استصوابی

اینکه اصل مورد وثوق بودن را در اجراي مفاهیم سنتی خودمان تبدیل کنیم بی دموکراسی دینی شیک و مدرن و پذیرفتنی

هاي مورد وثوق را جدا کنیم. در میان یان مردم گروهدهد از مکنار بگذاریم. نظارت استصوابی مبتنی بر ثقۀ به ما اجازه می

توانیم انتخاب استصوابی داشته دهد چرا نمیتوان انتخاب کرد! مثال هواپیما به وضوح نشان میافراد مورد وثوق حاال می
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ن خطر براحتی توانیم سوار هواپیمایی مسافربري نشویم و به جاي آن دو بال بخریم. در حکمرانی اما چوباشیم و چرا نمی

کنیم؛ اگر علم مدرن در تمدن اسالمی ما سابقه داشت و اگر مفهوم قابل درك نیست به استصواب و ثقۀ مراجعه می

کردیم و بدون ترسِ از دست رفتنِ اسالم کردیم فوراً به مانندِ مثال هواپیما خطر را در ك میهاي پیچیده را درك میسامانه

کشیدیم. این دست کشیدن درکی نوین و ممارست در علم و از نظارت استصوابی دست میشدیم سوار هواپیماي مدرن می

 طلبد.  نوین می

شده دید و البد هم از این رو است که دیده مورد وثوق بودنیا  ثقۀتوان نتیجۀ همین اصل ریشۀ دو قطبی در جامعه را می

را به حفظ ملت و کشور » امت اسالمی«و » کیان اسالم«دانند و حفظ تر از ملت میامت را مهم» موردِ وثوق«اي از افرادِ عده

بینم بلکه در ترجیح میان امت طلبی نمیگرایی و اصالحهاي سیاسی روز را در تفاوت میان اصولدهند. من چالشترجیح می

ئتِ حاکمِ شیعه با تقیه نظر دار با قراو ملت. متأسفم که در این مورد شاهد تقیه در حوزة علمیه هستیم و حوزویان زاویه

کنند. زمان تقیه حتما سپري شده و آیندة تفکرِ دینی مردم در ایران به راي دادن حوزویون به این خودشان را ابراز نمی

 اند یا خواهند کرد.ها بستگی دارد. مردم بدون شک انتخاب خود را یا کردهتفاوت

یچیدة مفهومی است در علوم فیزیکی. خوشبختانه گروه فعالی در دانشکدة هاي) پهاي (سیستمگردم سراغ علم. سامانهبرمی

دهد. مفهوم نتیجۀ نامنظور که در باال هاي آن را درس میفیزیک ما در دانشگاه شریف به این زمینه احاطه دارد و موضوع

هاي انسانی، مرتبط یده، مانند جامعههاي پیچنام بردم و اول بار در علوم اجتماعی و سپس اقتصاد به کار رفته است به سامانه

 هاي مورد وثوقانسانهاي علّیِ این پدیده را دریابیم: منزّه بودن کند رابطهکمک می هاي پیچیدهفیزیکِ سامانهشود؛ می

ییم. گومی اختاللآل را خیلی هم که کم در نظر بگیریم مقداري است که در فیزیک به آن حدّي دارد؛ اختالف این حد با ایده

هاي سفید را به اي از مهرهتواند سامانهدانیم که اختالل، هر چقدر هم کوچک باشد، میهاي پیچیده میاز دینامیک سامانه

سیاه تبدیل کند. در کاربرد جامعه شناختی، کمی انحراف از ثقۀ، یا کمی مورد وثوق نبودن که البته کامالً طبیعی است، 

عه را، به فساد بکشد. این پدیده در عرف فقه ما قابل شناسایی نیست. این نوع فساد را تواند یک سامانه را، یک جاممی

کنم، مثالً نظام بانکی در جمهوري اسالمی، که با اي صحبت می، معادل سیستمی، بنامم. دارم از سامانه»ايسامانه«خواهم می

دهد از این نظام و از این اش نشان میسازي پیچیدهنیت خوب و از افراد مورد وثوق تشکیل شده است. علم جدید با مفهوم

(سیستماتیک) نیست؛ » مندسامانه«است. این فساد » نامنظور«خیزد؛ فسادي که میخالف نیت بانیانش، فساد برسامانه، بر

 ها در دنیا. اکنند مانند مافیاي را طراحی میگوییم که بانیان آن با نیت فساد سامانهمند به شرایطی میفساد سامانه

ها میلیون مفهوم، که بعضی از فقهاي ما تصور شمار نتایج علم مدرن است که مبتنی است بر دهآنچه گفتم یک نمونه از بی

اند، ها در چند صد سال گذشته آن را ابداع کردهکنند در تمدن اسالمی وجود داشته است. نخیر وجود نداشته است! انسانمی

و ربطی به اعتقاد دینی هم ندارد. باید این علم را یاد بگیریم و در فرایند آن مشارکت کنیم؛ در غیر پس دستاورد بشر است 

اي نزدیک تبدیل به شود، در آیندههاي پیچیده نشان داده میهاي ژنتیکی در سامانهگونه که در الگوریتماین صورت، همان

) است که ابزار این علم نوین را در eliteدر دست نخبگان () در دنیایی خواهیم شد که مدیریت آن peasant» (رعیت«

 خواهد؟اختیار دارند. آیا اسالم این را می
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اي هاي موجود در نظام آموزشی گفتگو کنیم، اما از لحظه نخست، گفتگو مباحثهقرار بود با او درباره عدالت آموزشی و تبعیض

هاي او در وزارت علوم شد. با تکیه بر تجربه تحصیل و تدریس در دانشگاه وین و روزگار معاونت در وزارت تجربه ةدربار

قطعا نابرابري وجود دارد. اما اصال نابرابري «علوم از زیروبم آموزش در ایران سخن گفتیم و عجیب بود که بارها تأکید کرد: 

هاي متنوع در کنار هم با پذیرش کوشد تا سیستمهاي آموزشی اعتقاد دارد و میماو به تنوع سیست» دانم.را چیز بدي نمی

متن گفتگو با این فیزیکدان و معاون سابق پژوهشی » شود.نابرابري باعث پیشرفت می«گوید: تفاوت یکدیگر کار کنند و می

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با نسیم بیداري را در ادامه بخوانید. 

 رسد که کیفیت آموزش در کشور ما بدتر از پیش از انقالب است.می به نظر 

یعنی بدون هیچ برونداد مکتوب  آل است، اما نسبت به قبل بدتر نیست؛گویم ایدهاست. نمی اوضاع نسبت به قبل بدتر نشده

تازه یک مرحله رشد کردیم. گویم. اما االن بروندادي وجود دارد که آن معیار شده است. نسبت به قبل پژوهشی این را می

 توانم از ریشه هنر، علوم انسانی، فیزیک، مهندسی و ... بیاورم. هر تعداد مثال بخواهم می

  در زمان مسئولیت شما در وزارت علوم، آقاي معین براي تغییر ساختار وزارتخانه طرحی دادند که مورد تأیید قرار

 نگرفت و ایشان استعفا کرد. 

له این بود که ساختار وزارت ئدانم چه بود، اما کم و بیش در جریان آموزش عالی هستم. یک مساختار نمیمنظور از تغییر س

هاي آن هاي خود داشته باشند. بعضی مصداقگیريها آزادي عمل در تصمیمها مداخله نکند و دانشگاهعلوم در دانشگاه

اعطاي فرصت مطالعاتی و چگونگی ارتقا هم بود. بنابراین وزارت  در عملی شد. فقط هم در انتخاب ریاست دانشگاه نبود، مثالً

شد، اما ستاد انقالب فرهنگی مخالف بود؛ چون آنها تصور دیگري گذار براي علم کشور تبدیل میعلوم به یک ستاد سیاست

کنید و از خود هم اگر فکر میاز علم و دانشگاه دارند و این تصور، آن موقع با تصور وزارت علوم سازگار نبود. بنابراین االن 

هاست تا بتوانند خودشان شود کرد؟ گام اول، استقالل دادن به دانشگاهکار میمن بپرسید که مثال براي علم یا آموزش چه

 کار کنند. تصمیم بگیرند که چه

 یعنی هر دانشگاه را به صورت مجزا و با سیستم قانونی و ارتقاء مجزا داشته باشیم؟ 

ت امنا دارند. قانوناً در مسائل اداري و مالی خود مستقل هستند. قبل از انقالب هم بود، اما تغییراتی ئها هیدانشگاهبله! االن 

کارها را خودشان به عهده  ۀتوانند همها با هیأت امنا قانوناً میسالی است که این اتفاق افتاده است. دانشگاه 20کرد. حداقل 

شود. در جذب شود. در مسائل علمی به شدت مداخله میمالی و اداري مداخله کمتر می بگیرند، اما در عمل، در مسائل
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هاي علمی دانشگاه مداخله از بیرون بسیار شدید است. اینها باید از بین برود. این ت علمی و دانشجو، در بعضی از روالیئه

 کند. ها فقط دانشگاه را نابود میمداخله

  ها بود؛ یعنی تأکید بر مجزا هاي آن موقع به دست آوردم، بحث سیاسی نبودن دانشگاهمصاحبهاما آنچه االن از

 ها از ساختارهاي بنیادي براي سیاسی نشدن آنها بود. شدن دانشگاه

ها مستقل باشند و هرچه به لحاظ سیاسی دوست گویند دانشگاهآن تعبیر این چیزي است که من گفتم. یعنی یک عده می

ها کنند. این تعبیر غلطی است. از نظر من دانشگاهگونه تعبیر میانجام بدهند. تظاهرات کنند، ضد دولت شوند؛ این داشتند

ها دانند قانون اساسی چیست و روال روزانه کار در جمهوري اسالمی چگونه است، از خط قرمزقدر بالغ هستند که میآن

گوید شوند. االن این گونه نیست؛ دانشگاه میود دانشگاه در کشور متمرکز میکنند؛ روي آن هدف و انگیزه اصلی وجعبور نمی

انگیزه هستند،. ها کامال بیکنیم؛ یعنی دانشگاهگوید، ما کار خودمان را میگونه میعالی) انقالب فرهنگی اینکه چون (شوراي

کردند نند. اینها از استقالل دانشگاه تعبیر سیاسی میکاما وقتی انگیزه به آنان داده شود، قطعاً از این خط قرمزها عبور نمی

 شناسد. زند اصال دانشگاه را نمیکه تعبیر غلطی است. یعنی کسی که این حرف را می

 این باعث شد که تغییر ساختار قبول نشود؟ 

دلیل مخالفت شرکت ها به ها در شوراي انقالب فرهنگی در جشنبله! یعنی (آقاي معین) روي این اصرار داشت. حتی مدت

 کرد. نمی

  چه کسی با پیشنهاد تغییر ساختارها مخالف بودند؟ 

 همه اعضاي شوراي انقالب فرهنگی.  تقریباً

  استدالل آنها چه بود؟ 

 FATFبینید: قرار است شنویم، زنیم و میهایی را که میال سختی است. االن در کشور همین حرفئوخیلی حرف خوب و س

اندازند. چرا مخالف کنند، تظاهرات راه میدهند، مصاحبه میبحث شود، یک عده به شدت مخالف هستند، پیامک تهدید می

 هستند؟ 

 شاید منافعشان در خطر است. 

در  خواهند امکانات مالیبینانه. بدبینانه این است که اینها دچار رانت هستند، میگویم واقعیک تعبیر بدبینانه این است؛ نمی

کنند استقالل کنند، اما ممکن است یک عده تعبیر کنند که اینها تصور غلطی دارند؛ فکر میاختیار داشته باشند و مخالفت می

المللی نشویم. مطمئن هستم یک عده صادقانه کشور ما یعنی اینکه هیچ کس در هیچ کاري مداخله نکند و وارد هیچ تعهد بین

درصد فاسدند؛ همه  خوارند و چندطور هستند، چنددرصد رانت هم بگویم که چنددرصد اینخواکنند. نمیطور فکر می این

طور دانیم چه چیزي باید بگویم. در مورد شوراي انقالب فرهنگی هم ایناینها ممکن است باشند. بنابراین تا وقتی این را نمی

فهمند چیست، نیست. چرا مخالفت کردند؟ شکی در این ندارم که یک عده کًال علم را قبول ندارند، به این معنی که نمی

گوید جن دنبالم کرد و از تاریکی ترس رود و میترسند. مثل توهّم فردي در شب که راه میدرکی از آن ندارند، از آن می
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رود و هیچ خطري هم نیست. اکثریت در شوراي عالی انقالب فرهنگی نگ راه میدارد، اما اگر بداند تاریکی چیست، قش

 کنند.طوري هستند. توهم و ترس از علم دارند. پس مخالفت میاین

 پس چرا این افراد را براي مهمترین نهاد فرهنگی کشور انتخاب کردیم؟ 

د و ترس دارند. رهبري کشور از زمان امام خمینی خب، کسانی که انتخاب کردند خودشان هم در توهّم هستند، اطالع ندارن

کردند، بنابرقاعده که حوزوي هستند، بدون اینکه بفهمند چیست، از علم مدرن وحشت هایی که کمک میتا االن و گروه

مدرن  دانیم علمعلمیه ما و اکثریت قریب به اتفاق ما دانشگاهیان واقعا نمیگویم که هیچ کس در حوزهدارند. قاطعانه می

طوري هستیم. فرق این است که آموزشی دیدیم، و چیزهایی یاد گرفتیم و گفتیم به کل آن وارد چیست؛ خودمان هم این

است؛ این دانیم که متن این کتاب از کجا آمدهدهیم، اما نمیکنیم. یک کتاب را درس میشدیم و آن را هم منتقل می

شوند؟ بلد نیستیم، به همین خاطر ترس و شوند؟ بر چه مبنا ساخته مییمفاهیمی که در علم مدرن است، چطور ساخته م

گویند که شما فاضل هستید، عالم نیستید؛ علما دهیم. حوزویان به ما میوحشت داریم. حاال ما دانشگاهیان درس گوش می

ایی وحشت دارند، این هم آید، اما جاهدهند، موشک هم از آن درمیدر حوزه هستند، فضال چیزهایی بلد هستند، درس می

کنند که اي داد و اي بیداد، اگر این تکامل درست فقط در علوم انسانی نیست. در نظریه تکامل هم وحشت دارند؛ خیال می

کنند که چطور شد که مسیحیت در اروپا با این کنار آمد. آنها که پر و پا شود. فکر هم نمیباشد، تمام مبانی دین غلط می

آمدند کم شده باشد، اما دین و مذهب که از بین هستند، حاال ممکن است تعداد کسانی که به کلیسا می قرص سرجایشان

شناسند، پس وحشت دارند. اعضاي دانشگاهی شوراي انقالب توانند و نتوانستند که مطالعه کنند، این را نمی. نمینرفته است

 ند.ا. بنابراین، معلوم است که مخالفهستندفرهنگی از این تیپ هستند. اعضاي حوزوي هم از این تیپ 

 زند؟این اختالف آسیب به علم و دین می 

طرف و دو نوع  شود این را نفی کرد. بنابراین، این واقعیت طوري است که اگر دواول اینکه این واقعیت کشور ماست، نمی

ه عنوان یک کشور جهان سوم در این است که افتادگی ما بتفکر بخواهند با هم جدال کنند، قطعاً به ضرر کشور است. عقب

توانند دو نظر متفاوت داشته باشند، اما با هم براي زندگی روزمره توافق کنند؛ این چیزي ایم که دو گروه میهنوز نفهمیده

 است که دوره مدرن را مدرن کرده است. 

 سهم کدام یک در این تقصیر بیشتر است؟ 

 هم دانشگاهیان؛ اتفاقاً ممکن است دانشگاه بیشتر تقصیر داشته باشند.هر دو مقصر هستند؛ هم حوزویان و 

 چرا؟ 

دانیم. بدتر از حوزویان روي برخی مفاهیم تأکید براي اینکه ما دانشگاهیان مدعی هستیم که علم مدرن را بلدیم، اما نمی

 گوییم درست و مطلق است.کنیم که هرچه میکنیم؛ یعنی خیال میمی

 علمی کردن حوزه را ندارند، اما حوزویان قصد اسالمی کردن دانشگاه را دارند. دانشگاهیان قصد 
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رسد؛ این واقعیت است! نه آنهایی که در شوراي انقالب فرهنگی هستند؛ آنهایی که دانشگاهیان هم دارند، اما زورشان نمی

اشد. قدرت ندارند که این کار را بکنند. گویند درست بخواهند که حوزه اصالً نباشد، هرچه که اینها میبیرون هستند، می

له قدرت است، نه ئگذارند. فرق آن فقط همین است؛ فقط مسحوزویان قدرت را به دست گرفتند و در دانشگاه نماینده می

 خواهند. خواهند، دانشگاهیان هم میخواستن! چون هر دو می

 بینید؟شما در دانشگاه نابرابري می 

 دانم. ، اما من برخالف شما اصال نابرابري را چیز بدي نمیقطعا نابرابري وجود دارد

 دانید؟کنید که آن را بد نمینابرابري را چه معنا می 

براي ما در دانشگاه  کالس دارد، 30یا  10نابرابري به معناي این است که متفاوت باشد. معیار مالی مثل اینکه دانشگاه 

باید متنوع باشند، متنوع فکر کنند. اگر به آن فهم اصلی در دنیاي مدرن که ها به تعداد وجودشان دانشگاه. اصل نیست

شوند. ها باید متفاوت باشند؛ وقتی متفاوت شدند، نابرابر میدانشگاه را به وجود آورده است دقت کنیم، همانقدر هم دانشگاه

ها کنیم که در بهشت انساننبوده؛ ادعا می طورها که متفاوت و نابرابر هستند. هیچ وقت در هیچ جاي دنیا اینمثل انسان

گویند که در شوند. حتی بعضی از مدّاحان میاي بهشتی میشوند؛ یک عده جهنمی و عدهشوند، (آنجا هم) برابر نمیبرابر می

هیات بهشت و جهنم هم طبقاتی وجود دارد. اما نابرابري همه جا هست، نابرابري چیز بدي نیست، اما محروم کردن از بدی

شود. باعث رشد می زندگی یعنی چیزي ندادن، بد است؛ این خیلی بدتر از نابرابري است. نابرابري چیز بدي نیست. اتفاقاً

تر زندگی کنند؛ چه آنکه بیشتر دارد و چه آنکه کمتر دارد؛ به هر معنا که شما بگیرید، ها راحتشود که همه انسانباعث می

 پس بد نیستند. 

 ر دانشگاه دکنید، اما شما در دانشگاه شریف تدریس می ابري، نابرابري در دانش استاد است. مثالً نوعی از نابر

 توانیم حل کنیم؟دهد. این نابرابري را چطور میلیسانس فیزیک درس میوشهر استادي با فوقب

 استادي در دانشگاه صنعتی شریف بینید، مثالتوانیم حل کنیم. اصال دلیل ندارد که آن را حل کنیم. اگر اختالف را مینمی

طوري نیست که به یا دانشگاه دیگر دکترا دارد یا تجربه خیلی زیادي دارد، آنجا ندارد؛ تقصیر خود آن دانشگاه است. این

 به شرط-خواهند ها از خدا میتوانند بیشتر زحمت بکشند، امکانات بدهند، خیلیاین دانشگاه امکانات بیشتري داده باشند، می

 دهند.بروند آنجا درس بدهند؛ اما نمی -اینکه به آنها امکانات بدهند

 یعنی حاضر هستید شریف را رها کنید و در بوشهر درس بدهید؟ 

اي بگویند که خل و دیوانه است روم؟! ممکن است عدهاالن سه سال است که رها کردم و رفتم کاشان. براي چه دارم می

از ایجاد  -دانشگاهی که دور از تهران است-ایجاد تحول در دانشگاه کاشان  بینم که مثالًمییا منافع مالی دارد. خیلی جدي 

تر است. هیچ کدام از این دو هنوز دانشگاه نیستند. دانشگاه شریف یک کالج و یک تحول در دانشگاه صنعتی شریف راحت

تر است. االن دارم اینجا ایجاد تحول راحت دهد. کاشان هم همینطور است، منتهیآموزشگاه است که البته خوب درس می

کنم که امکانات را آنجا ببرم؛ نه امکانات مالی. به یک طریقی یک اتفاقی آنجا بیافتد که آن وقت از آن دیدي که سعی می
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اه بینم مجموعه کسانی که آنجا در دانشگکنم؟ میگویید این دید عوض شود. االن مثال به چه مشکلی برخورد میشما می

هستند، غیر از بخش مدیریت که واقعا خواهان این تغییر هستند، بقیه به شدت مخالف تحول هستند، براي اینکه منافعی 

دارند. هرکس که مخالف است، منافعی دارد. ممکن است که آن منافع خیلی متفاوت باشد، مثال ممکن است کارهایی انجام 

کنند خیلی پول . این بدترین حالت است. یک نوع دیگر، این است که خیال میبدهم که مچ آنها باز شود و آبروي آنها برود

زنند. عده دیگر ممکن است بگویند که این بیخود اینجا ها را میدانم که این حرفزنند، میها میگیریم، این حرف را خیلیمی

ها تواند کاري کند؛ همه این حرفینجا میکنیم که اآمده است. نتوانسته که در شرایط (تهران) کاري کند، حاال خیال می

ها (هم) هستند. در طور آدمگویند خدا را شکر کسی آمده و شاید اینجا اتفاقی بیافتد. اینهست. درصد کمی هستند که می

ه کنم که االن مثالً دولت بخواهد امکانات به دانشگاکنند. اما وقتی نگاه میمدیریت هم بیشتر هستند و دارند کمک می

تواند بدهد، براي اینکه این دانشگاه توان جذب امکانات ندارد؛ اصال توان ندارد که جذب کند. بینم که نمیکاشان بدهد، می

التحصیالن خیلی مطمئن هستم که استادان بسیار خوبی هستند که حاضرند آنجا درس بدهند، مثل رشته فیزیک که فارغ

خواهد. این طرف که نمی تواند جذب کند! اصالًگویید نابرابري؟! طرف نمیاین میکنند، به خوبی داریم. آنها را جذب نمی

 گویم منظور یک شخصیت حقوقی به اسم دانشگاه کاشان است.می

 هاست؟اي از دانشجواین فرد حقوقی مجموعه 

هاي ري است. همه حرفدانشجو، کارمند و استاد همه با هم هستند. این تقصیر کیست؟ مجموعه که پیچیده است؛ روال ادا

خواهیم بهترین استادان را جذب کنیم، امکانات بدهیم؛ این قشنگ است. گویند بله، ما میزنید، میزنند. حرف میخوب می

اي فرستید که این شخص از آن مجموعهنامه میافتد؟! فرض کنید یک نفر با کارنامه علمی و توصیهاما در عمل چه اتفاقی می

افتد و دانشجویان خوشحال ه دارید قطعا بهتر است، تعداد مقاالت بیشتر دارد، یک اتفاق علمی در آنجا میکه در این گرو

گویند که خیلی شود، میشوند؛ مهم و مالك است. نوع حرف زدن، درس دادن و ... مهم است. در گروهی بررسی میمی

 . شودگویند که آخر حذف میقدر ولی می... ! این خوب است، ولی

 سازي براي کنکور مثل تست و کالس شود. دسترسی به امکانات آمادهنابرابري در نحوه ورود به دانشگاه دیده می

این روش  ارشد و دکترا هم تست و کنکور شده است. آیا واقعاًدر سراسر کشور یکسان نیست. ورودي کارشناسی

 سنجش از نظر علمی درست است؟

غلط است. از زمان آقاي دکتر دانشجو که وزیر علوم بود، در این کار جنگیدم و نوشتم، حتی من را تهدید سیاسی و  کامالً

ها را زدي. بدترین خیانتی که به آموزش عالی کشور شد، در همان زمان با متمرکزکردن خود این حرفزندانی کردند که تو بی

ت علمی شروع شد. این روال به هر معنا ئمیلی و البته جذب متمرکز هیشروع شد. از گرفتن دانشجو براي تحصیالت تک

کشور است و شکی به  ةغلط است، ربطی هم به برابري و نابرابري ندارد؛ یک داستان دیگر است، یک نوع خیانت به آیند

 این ندارم.

 هاي آن چیست؟هایی دارد؟ آسیبچرا؟ چه بدي 
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ی، به خصوص دکترا، به این معنی نیست که آموزش ببیند. در کل، اتفاقی که در بنا به تعریف، دانشجوي تحصیالت تکمیل

اي از استاد و دانشجو و نیروهاي اداري پشتیبان به مسائلی که از جامعه افتد این است که مجموعهتحصیالت تکمیلی می

از جامعه را حل کنند، نه اینکه مقاله  ايلهئپردازند؛ یعنی باید به استاد، دانشجو و دیگران کمک کنند که مسگیرند میمی

خواهند بکنند، کند که چه کار میله پیدا نمیئبنویسند. وقتی که سیستم سنجش را متمرکز کردید، دیگر اصال ربطی به مس

انگار که دبیرستان است. چند درس بگیرد، نمره بگیرد و برود. این چه نفعی براي کشور دارد؟ براي چه داریم این کار را 

کنیم؟ معلوم است که این فکر از بن غلط است. این کار یعنی تخلیه کردن محتواي آن انگیزه وجودي دانشگاه از خود می

تواند حل کند. اصال معنی ندارد که به استاد بگوییم که باید ه نمیئلدانشگاه؛ یعنی خیانت به کشور!  یعنی کشور ما یک مس

جنگد که دانشجو گیریم. استاد دانشگاه میدانشگاه کوتاه آمدیم، براي اینکه پول می پنج دانشجوي دکترا بگیري. متأسفانه در

گیرند؛ این دیگر افتضاح است؛ افتضاحی که از باال شروع شده است. یعنی بیشتر بگیرد، چون پول می -چه ارشد و چه دکترا-

ز هم مقصر هستند. از این طریق به کشور خیانت ستاد انقالب فرهنگی و شوراي انقالب فرهنگی از دید من مقصر هستند، هنو

توانند افراد مورد وثوق خودشان را به دانشگاه تزریق کنند. این کار را دارند کنند از این طریق میکنند؛ چون فکر میمی

 کنند و این خیانت به کشور است. حتی به مذهب خیانت است، چه رسد به کل کشور. می

 کنیم؟ چرا از پایین مقاومت نمی 

 مقاومت باید زور داشت. براي

  !این همه استاد و دپارتمان داریم 

خواهند زندگی می -انسان هستند، پیامبر که نیستند-هاي دانشگاه تئاي از جمله استادان دانشگاه، هیمهم نیست. مجموعه

آیند شوند. یعنی مییک کارمند میهاي خود را از دست بدهند، در آخر قدر زیاد شود که دیگر انگیزهکنند. وقتی فشار آن

روند. گیرند و میدانشجو هرچقدر باشد، پول می 10گیرند. حاال دو دانشجو و روند و سر ماه حقوق خود را میدانشگاه، می

 ایم.تمام شد و رفت. ما االن به این تبدیل شده

 ها کارکردي مثل مدارس دارندبه این ترتیب پیش برویم، دیگر دانشگاه ... 

شنوم. گوش مدتی (است) ندارد! حباب آموزش عالی شروع شده است. این حباب ترکیده است. به خوبی صداي آن را می

میلیون دانشجو داریم،  4،5کنید. وقتی که شنوند؛ آن وقت شما از نابرابري صحبت میها کر است، صداي آن را نمیخیلی

داریم. االن به یک حالت پایا رسیده است، یعنی اینکه یک میلیون وارد ي کارشناسی یعنی تقریبا سالی یک میلیون دانشجو

آیند، هزار نفر به ارشد می 300شوند؛ هیچ شغلی براي آنها نیست. از این یک میلیون سالیشوند، یک میلیون هم خارج میمی

هزار  300اي حل نکردند. لهئمسکنیم؛ مدرك گرفتند، کار که یاد نگرفتند، هزار نفر ارشد داریم خارج می 300پس سالی 

ها مطمئنا کمتر از آنها بیکار هستند، یعنی دانشگاه دهیم؛ همههزار دکترا داریم بیرون می 30نفر ارشد بیکار داریم، و سالی 

درصد اینها که  90کنند. ت علمی که قطعاً مجوز پیدا میئهی 2500شود سالی توانند جذب کنند. میدرصد اینها را می 10

 کنیم؟!آیند بیکار هستند. داریم چه کار میبیرون می
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 گویند بیکار تحصیل کرده، بهتر از بیکار تحصیل نکرده است. کنند و میدار است. استدالل میخنده 

دار است؛ واقعا افتضاح محض است. در اینجا مقصر را در درجه اول شوراي دار براي خودشان است، براي من گریهآن خنده

بینم؛ واقعا مقصر کامل است. بعد کمیسیون آموزش عالی مجلس است که به شدت به این سمت رفته فرهنگی میانقالب 

 کنند. تواند مقاومت کند براي اینکه دیگران مخالفت میاست و بعد هم خود وزارت علوم مقصر است. وزارت علوم خیلی نمی

 شوند؟این نهادهاي موازي مانع کار درست نمی 

توانست باشد، کار بسیار مهمی هم انجام دهند. چون انقالب فرهنگی میبینم. کارشان را درست انجام میوازي نمیمن اصال م

 بدهد، مداخله در کار وزارت علوم بکند. مجلس هم همینطور است. 

 وظیفه شوراي عالی انقالب فرهنگی چیست؟ 

پردازد. حاال کاري ندارم که اسم آن درست است یا خیر، نمیاند، کاري به آن ندارم، اما به آن وظایف اش را نوشتهوظیفه

انقالب فرهنگی قرار نیست انقالب فرهنگی کند؛ اگر قرار است، باید بگوییم که منظور چیست؟ اگر منظور انقالب فرهنگی 

یعنی زمان سلجوقیان به قرن هفتم یا هشتم هجري باید برسیم.  مثالً -کنندطور فکر می که متأسفانه اکثریت اعضا این-باشد

کنند. اما کاش به قرن سوم و چهارم برسند کنند؛ پس دارند کار درستی میو نه قرن چهارم و پنجم که خیلی آزاد فکر می

زنند. حتی در حضور خواهند؛ چون افراد متناقض حرف میکه دوره طالیی اسالم و دوره روشنگري اسالم است، آن را نمی

ها کند از این حرفکردند، اما االن کسی جرأت نمیوانستند بگویند ما خدا را قبول نداریم، بحث میتامامان در قرن دوم می

توانم تصور کنم که شوراي انقالب فرهنگی بگوید که خواهد. اما من میبزند. چون انقالب فرهنگی االن این چیزها را نمی

اشتباه کردیم. اروپاییان همان فرهنگ آزاداندیشی  -روع شدهاي انحطاط مسلمانان شکه دوره-سال از زمان سلجوقیان 800

خواهیم همان راه را برویم تا به دوران طالیی برسیم. اگر اسالمی را گرفتند و با کلیسا جنگیدند و رشد کردند، ما هم می

زنند، هایی که میز حرفکنند. اطور نیست، بدون استثناء همه آنها درست عکس این عمل میتواند باشد، اما اینبخواهیم می

 از دبیر آن بگیرید تا اعضاي آن. 

  علت این سیاست انتقال وضعیت بیکاري نبوده است؟ 

که آدم  -لوحانهاگر نگوییم ساده-اندیشانه است افتد انگیزه متفاوتی دارد. اما خیلی سادهخیر! هرگونه اتفاق اجتماعی که می

 کند.خیال کند با مدرك دادن، بیکاري را کم می

 گفتند این بازه زمانی براي این است که مدتی آنها را به عنوان شاغل در آمار نگه داریم. می 

دانند که بعد از چهار اندیشانه است. اگر کمی بلد باشند و فکر مدرن بکنند، میگویم سادهدرست است اما براي همین می

سال االن است که امکانات و قدرت بگیرد و دنبال کار خودش  شود. مگر سیاستمداري که فقط فکر یکی دوسال باز همین می

اندیشانه برود، بگوید به من چه! اما ما انقالب کردیم که براي مردممان فکر آینده کنیم. کو؟! اصال وجود ندارد. خیلی ساده

 .توانند، فکر کننداندیش هستند. اصال پیچیده نمیشود که اینها بسیطاست. اصطالح فخیم آن می

 هاي فنی است.گویند نبود ارتباط صنعت با دانشگاه در رشتهیک مشکل هم که بسیاري می 
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ها با جامعه مرتبط هستند؟! پس یک چیز است. ها حرف نزنید! یعنی چه؟! مگر علوم انسانیتو را به خدا از این کلیشه

است. یاد گرفتیم » ايمناسک محموله«داستان دهیم. همان دانیم چرا داریم آموزش میهردوي آنها یکی است. اصال نمی

دیدند که کارمند وقتی دانشگاه تهران یا دارالفنون تأسیس شد، ابتدایی بودند. می بیاییم یک کار را تکرار کنیم. زمانی مثالً

ندارند. باید یک کارشناس یا مهندس از اروپا بیاورند. مهندس تربیت کنند. اما تا چه وقتی؟ دیگر هیچ وقت فکر نکردیم 

دهیم. افتد؟ این همه بودجه به آنها میفاقی میها همه تعطیل شوند، چه اتگیریم؟ اگر دانشگاهکه براي چه داریم دانشجو می

روید که اگر تعطیل شدید، شهر عین این حرف را چهار سال پیش به مدیران دانشگاه کاشان زدم. گفتم که وقتی دانشگاه می

 ه شد. گویند خب تعطیل شد کو مردم بیایند اعتراض کنند. در آن حالت حق ندارید که تعطیل کنید. االن تعطیل کنید، می

 یعنی دانشگاه االن فقط یک مُد است؟ 

ها کنیم. یاد گرفتیم که بچهدانیم چرا این کار را میمد نیست. این یک مناسک است. یاد گرفتیم که این کار را بکنیم. اما نمی

ه خدا را شکر دکتر بیایند کنکور بدهند. دانشگاه بروند. مدرك بگیرند. ارشد بروند. بعد دکترا بروند. سیاستمداران ما هم هم

کنند. اي این کار را میدانند چرا. چون دیدند عدهشدند. اینها همه مدرك گرفتند. خوب است. همه داشته باشند. اما نمی

هاي قشنگ بلد هستیم، بزنیم که علم گیریم؟ حرفیک دفعه از سیاستمداران و دانشگاهیان بپرسید که براي چه مدرك می

دانیم چه کار کنیم؟! خیر. اما نمیچه کار کرد؟! خب، به ما چه ربطی دارد. مگر ما آن کارها را میمهم است. ببینید ژاپن 

اهللا به گویم باركسال هیچ فکري پشت آن پیدا نکردم. باز می 150کنیم. فکر پشت آن نیست. من هرچه گشتم، در این می

گفتند پزشک و مهندس بیرون بدهیم. حاال هم که پزشک می آنهایی که دارالفنون و دانشگاه تهران را تأسیس کردند. اقال

 . ... خواهیم چه کار کنیمداریم می

 خواهیماگر دانشگاه را تعطیل کنیم، یک سري پزشک، چند نفري سازنده موشک و معلم می ... 

یند براي اینکه دبیر گوقدر بگیریم کافی است. براي چه یک نفر برود فیزیک بخواند؟ میخواهیم. همانمگر چند نفر می

 افتد؟شود. بچه فیزیک در دبیرستان نخواند. واقعا چه اتفاقی میخواهیم. خب این دبیر نباشد، چه میفیزیک می

 .آموزش نوین هم اعتقاد دارد که الزم نیست 

 الزم نیست. براي چه این کارها را بکنیم؟ 

 شود؟پس آموزش چه می 

شود له پیدا میئیک سري مس -هزار سال پیش 10حتی تا  -مدرن  ۀخصوص جامعبهاي آموزش یعنی اینکه براي هر جامعه

کم آموزش له حل کنند و پاسخ به جامعه بدهند. این کمئاي باید تربیت شوند که مستوانند آن را حل کنند. عدهو مردم نمی

 آید. شود. از داخل آن آموزش، مدرسه و دانشگاه درمیمی

  شود؟دیده است، دانشمند میآن وقت کسی که آموزش 

دانشمند نیست. دانشمند آدمی  �Scientisداریم.  Scientistخیر! دانشمند اصطالحی براي هزار سال پیش است. االن ما 

اي له در زمینهئپیر شده است. خیلی عجیب و غریب نیست. یعنی ابزاري را براي حل مس است خیلی موقر است که مثالً
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ممکن است در زمینه علوم انسانی یا مهندسی برق یا فیزیک باشد. تعداد اینها که زیاد شد، چیزي  یاد گرفته است و حاال

آید. هیچ کدام از اینها آید. روال خاص در آن به وجود مییا اجتماع علمی به وجود می  Scientific Communityبه اسم

ت دیگر یک مجموعه هستند که حرف هیچ کس را گوش را در ایران نداریم. اما کشورهاي صنعتی اینها را دارند. آن وق

گیرد. له میئجامعه مس هايدیگر بخشدهند. هیچ کس از بیرون حق ندارد که مداخله کند. اما این مجموعه از جامعه، از نمی

ن معنا که مداران است. به ایکند. هیچ مسئولیتی هم ندارند. مسئولیت با سیاستله را حل میئدهند. مسپول هم به آن می

اي را که حل کردند به لهئکنند. اما مساینها مسئولیت ندارند که کارشان را درست انجام بدهند. در خودشان تعیین می

سازند. گیرند. پس بمب اتمی را دانشمندان نمیخواهند بکنند. تصمیم را آنها میدهند. آنها هرکاري میمداران میسیاست

 خواهیم.گویند که حاال بمب میا کرد. سیاستمداران میشود با این کارهگویند میمی

 این به نوعی پاس دادن مسئولیت اخالقی است؟ 

گیرند. گیرند. پول هم میخیر! اصال اینطوري نیست. این تعریف درست اخالق است. چون دانشگران از جامعه مسأله می

خواهند چاقو آورند که چاقو بسازند. نمیبه دست می آورند. مثال فرض کنید یک توانایی علمیتوانایی علمی به دست می

گویند حاال یک چاقو شوند. میشود ساخت. مردم هستند که نماینده آنها سیاستمداران میگویند چاقو میبسازند، می

ا حق ندارید هستند. مگر اینکه جامعه به آنها بگوید که شم Scientistگویند باشد. آنها موضع اخالقی دارند. خواهیم، میمی

هاي ژنتیکی کنند. درباره ساخت چاقو فکر کنید که این اتفاق در علم ژنتیک جاهایی افتاده است. یعنی حق ندارند دستکاري

 گویید براي کل جامعه است. دهد. آن اخالقی که شما میاخالق در کل جامعه یک معناي دیگري می

 یعنی اخالق ممکن است جلوي توسعه علم را بگیرد؟ 

له براي ئکنند. مسله است. چون خود دانشمندان فکر هم میئتما. بله. چون توسعه از طریق تزریق پول، اگر نگوییم مسح

توانند کار کنند. آن پول قطع شود، دهند. با آن پول میآید، مردم میکنند. اما پولی که از بیرون میخودشان تولید می

 . کندتوانند کار کنند. پس آن تعیین مینمی

 گویند اینها مسئولیت کارهایی را دارند که در مورد دانشگاه برند و میایم. سه چهار نهاد را اسم میما بیرون ایستاده

و علم کشور است. شما خودتان داخل سیستم بودید. االن اگر قرار باشد که تغییري رخ بدهد، کدام یک از این 

 نهادها مسئول هستند؟

طور که قرار است، انجام بدهند، مشکل  کنیم، اگر فقط کارشان را آنداریم و مرتب آن را عوض میاالن همین ساختاري که 

شود. بعد از مدتی که هر کدام از این نهادها کار خودشان را درست انجام دادند، ممکن است به تا حد خیلی زیادي رفع می

کنیم. اما اینطور نیست. ها را کم میفکر کنیم که این مداخلهمرزي برخورد کنند که به عنوان مداخله است. باید عاقل باشیم. 

گذار کند. شوراي انقالب فرهنگی سیاستگذاري میگذار نیست، اما االن دارد سیاستمجلس بنا بر قانون که سیاست مثالً

رد. دولت وقتی پذیگذار مسئولیت میگذارد، سیاستگذارد. به این معنی که سیاستی که میهاي غلط میاست. سیاست

گوید ما این سیاست را گذاشتیم و اشتباه بود. مثال ارز باال رفت. اما شوراي انقالب فرهنگی هیچ گذارد، میسیاست مالی می

گذاري کند و بعد بگوید که شود سیاستشود؟! مگر میتقصیري ندارد. تقصیر را یک کسی دیگر دارد. مگر چنین چیزي می
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شود! اما شوراي انقالب فرهنگی کنند. خب این که نمیم مقصر است؟! االن دارند این کار را میمقصر نیستیم. وزارت علو

کند. در هاي باالدستی را اجرا میگذار هستند. وزارت علوم این سیاستدر کنار شوراي عالی عتف است که آنها سیاست

گیرد. اما شوراي انقالب ولیت را هم به عهده میکند. خودش هم مسئولیت دارد و مسئگذاري میتر هم سیاستسطوح پایین

طور. بدون اینکه مسئولیت بپذیرد، وارد سیاست پذیرد. مجلس هم همینفرهنگی االن جایی است که اصال مسئولیت نمی

 شود. می

 معاونت علمی ریاست جمهوري در کجاي داستان است؟ 

با وزارت علوم ندارد. یعنی بستگی به مدیران آن دارد که با هم کند که به نظرم مداخله زیادي کار می معاونت در مسائلی

 توافق کنند که االن هم توافق کردند. کار را تقسیم کردند. مشکلی نیست. 

 ساز بود؟کردید کدام یک از این نهادها براي شما مشکلآن زمان که کار می 

شوم. چون در شرایط کشور هرکس در هر سمت اینقدر جاي کار دارد که آنجا که مشکل من اصال وارد هیچ مشکلی نمی

 کردم. شدم و کار خودم را میاست، اصال بهتر است وارد نشود. من هم وارد نمی

 دانید؟ترین کار خودتان میاالن کدام حوزه را موفق 

له زلزله بم بود که قرار شد یک کار گروهی براي زلزله تشکیل شود، ئبار در مسدر هر کاري که بودم موفق بودم. یک 

ها را پیشنهاداتی به دولت داده شد. آنجا هم وقت گذاشتم، رفتیم پیشنهاداتی دادیم. در دولت به دالیلی هیچ یک از پیشنهاد

با آنها  کنم. ول کردم و اصالًشما همکاري نمی اجرا نکردند و کار دیگري کردند. من هم گفتم حاال که این کار را کردید، با

گویید که کارگروه تشکیل بدهید. متخصصان خواهید بکنید، ما را سرکار گذاشتید. میهمکاري نکردم. گفتم هرکاري می

م انرژي کردید. در این موارد خیلی کبررسی کنند. پیشنهاد بدهند. بعد شما یک کار دیگري بکنید! از روز اول این کار را می

 دادم.توانم، اختیار و توان این را دارم که سیاستی را پیش ببرم، انجام میدانستم میگذاشتم. جاهایی که میمی

 ً؟اهاي ارتقنامهآیین مثال 

فرصت مطالعاتی را من به کل عوض کردم. خیلی سخت بود. یعنی در داخل خود وزارت علوم مقاومت بود.  بله! یکی مثالً 

چهار سال «اي را تبدیل به یک صفحه کردم. آن هم تعریف فرصت مطالعاتی بود. اینها در کتاب صفحه 14ه نامیک آیین

من آمده است. خاطرات وزارت را نوشتم. مثال یک بار همان اوایل جلسه رفتم. دوازده نفر از اساتید » در وزارت عتف

هاي فرصت مطالعاتی از نا و ... همه نشسته بودند. پروندهها نشسته بودند. رئیس دانشگاه تهران و آقاي فرجی دادانشگاه

کردند. هر کس در فرصت مطالعاتی، موظف بود سه ماه یک بار گزارش بدهد. این گزارش ها را بررسی میتمام دانشگاه

یا ندهید. بعد شد که باید پول بابت آن بدهید آمد. از دانشگاه به وزارت علوم و در کمیته بررسی میباید به دانشگاه می

کنید؟ گشت. تا پول به دست طرف در یک جاي دنیا برسد. پرسیدم که چند سال دارید این کار را میدوباره این سیکل برمی

گفتند که مثال دو سه سال است. گفتم که چند پرونده بررسی و چند مورد را رد کردید؟ به هم نگاه کردند. گفتم که خب 

نفر  15کنند. یعنی درصد همه خطا می 10نفر  150ه را رد کردید. به طور طبیعی در بین پروند 150شما بیکار هستید. 
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گذارد. مهم هم نیست. آدم که اینقدر انرژي نمی گیرند. این طبیعی است. اصالًکار فرصت مطالعاتی نرفتند. پول مفتی می اصالً

کند. براي دهد که دانشجو چقدر خوب عمل میمیشما یک نفر پیدا کردید که مثل اینکه مشکل داشته است. خب، نشان 

نژاد آمد و دوباره همه را برگرداند. نامه عوض شد. البته دولت احمديگذارید. دعوا کردم. بهم زدم. آیینچی وقت می

در  سیاست مختلف داشتیم. یکی 17تشویق مقاالت کار کردم. تنها مقاالت نبود.  رةصفحه کردند. یا دربا 25نامه را آیین

رفتم دانستم حرفم و حضورم تأثیري ندارد نمیگذاشتیم. آنجایی که مینویسی بود. براي هر کدام بودجه میمورد تمرین مقاله

گفتم بیکار هستم؟! روید. میجمهور آقاي خاتمی بگیرد تا بقیه که چرا فالن جلسه نمیکردند. از رئیسو همه از من گله می

 ب را مفصل بخوانید. بروم چه کار کنم؟! این کتا

 در سمت باال مثل وزیر و معاون وزیر  هاي علمی خصوصاًگذاريها و سیاستگیريچرا همیشه در رأس تصمیم

 پزشک و مهندس داشتیم و علوم انسانی کمرنگ بوده است؟

شود. همه مسئوالن ما شروع میکنید. تاریخ دانشگاه را بعد از انقالب بخوانید. قبل از آن به کنار. با علوم انسانی اشتباه می

آقاي دکتر شریعتمداري ». گهی زین به پشت و گهی پشت به زین«علوم انسانی بودند. هیچ کاري نکردند. خب، عوض شد. 

 ي اول انقالب چه کار کردند؟وزیر، آقاي دکتر حسن حبیبی، آقاي سروش و ... . اینها در دوره

 سال هم روي هم نشدند 10اینها  ۀهم  ... 

آموز در دوره گفتند که دانشمهم نیست. اما چه افتضاحی بار آوردند. آقاي سروش و دکتر حبیبی خدا رحمتشان کند، می

واحد براي کارشناسی گذاشتند. تصور  200ها و دانشجوها را درآوردند. واحد درس بگیرد. پدر بچه 200کارشناسی باید 

حمتشان کند، خیلی هم لطف داشتند نسبت به ما، اما تصور خیلی غلطی کامال اشتباهی داشتند. آقاي شریعتمداري خدا ر

 داشتند. باالخره آخر سر یک گروه دیگري آمدند.

 اي از عبوم انسانی کامال خالی شد؟یک برهه 

انسانی له ما این نیست که مسئولین وزارت علوم، علوم ئتوانیم بگوییم تقصیر این یا آن است. باور کنید که مسدانم. نمیمی

هایی که درکی از علم داشته باشند در ایران له این است که آدمئله این نیست. مسئمس یا مهندسین علوم پایه هستند. اصالً

 خواهیم بکنیم. شود. چه کار مینداریم. همین می

 .اگر هر دو کنار هم باشند، شاید بتوان یک بسته سیاست درستی بگذارند 

دهیم دانشگاهیان به بلوغ برسند و وارد یک گفتمانی بشوند که ت. ایراد ما این است که اجازه نمیاما واقعا ایراد ما این نیس

زنیم. بگذاریم بحث کنیم. فقط داریم به سر و کله هم میها نمیاصال علم، دانشگاه و سیاست یعنی چه. اصال از این بحث

ن از شوراي انقالب فرهنگی یا شوراي عتف نشان بدهید کنیم. یک سیاست به مشود. اصال معلوم نیست داریم چه کار می

که  1365 -1364که فکر اجراي آن را هم کردند. یک نمونه این است که از سال  -حاال شوراي پژوهش کمی فرق دارد -

راي هاي پژوهشی تا االن در جریان بودم. اولین برنامه بپنج ساله اول جمهوري اسالمی نوشته شد، براي بودجه برنامه

درصد از بودجه درآمد ناخالص ملی صرف پژوهش شود که نشد. هنوز که هنوز است،  6/0جمهوري اسالمی تصویب شد. 
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شود. حاال بیاییم صحبت کنیم که تقصیر فالن نیست. آن زمان ها اجرا نمیهستیم. اصال سیاست 6/0سال زیر  30بعد از 

اي گذاشتیم و با آقاي دکتر اردکانی و دو سه نفر رود که جلسهن یادم نمیشود. مکه همه علوم انسانی بودند. اصال اجرا نمی

کردم. پیشنهاد دادم که بودجه پژوهشی باید باال برود. مخالف بودند اصال و دیگر که یادم نیست چه کسانی بودند دعوا می

کند یک کسی در م دارد. خیال میگفتند یعنی چه. هنوز که هنوز است، آقاي دکتر اردکانی تصور خیلی منسوخی از علمی

ساعت بنشیند، هم کار نخواهد کرد. علم مدرن این نیست. اصال این چیزها را  24پر صبح تا شب،  اش با یک کتابخانهخانه

 دارد. این براي دانشمندان قدیم است.برنمی

 رسیم. در این شرایط به چنین وضعیتی نمی 

کند یا بلد دهیم و براي خود دانشگاهیان صرف نمیشروع گفتمان به دانشگاهیان نمی رسیم. با این شرایط که اجازهخیر! نمی

گویند حوصله دارید! آخر سر یکی سر ما داد کنم، میرسیم. من با هر کسی صحبت مینیستند که وارد گفتمان بشوند، نمی

اي رئیس دانشگاه همدان در زمان شاه، ر جلسهخواهم اسم ببرم. همین چند هفته پیش دآورد. نمیزند و پدر ما را در میمی

خیلی عجیب و غریبی بود. خیلی  آقاي اکبر اعتماد آمده بود. براي من مهم بود که این دانشگاه همدان چه بوده و پدیده

 اصالً  زنید. گفت که ول کنید.ها را نمیاطالعات در آنجا گرفتم. با یکی از آقایان آنجا صحبت کردم و گفتم چرا این حرف

توانم بگویم که تولیت دانشگاه شریف، توانستم تصور کنم. این را خارج از جلسه گفت که در جلسه نمیحوصله ندارم. نمی

هاي سلطنتی بود. شریف که خود محمدرضا شاه بود. شیراز اعال بود. در جلسه این پهلوي شیراز و همدان با یکی از خاندان

آمد و گفت این ولیعهد بود. گفتم که این تاریخ است باید بگویید.  ترسید که بگوید. بعداًآدم دانشگاهی و استاد معتبر می

کنند کاري که در این حد بیان نمیکنند. این قدر مالحظهآورند. فالن کار میشد. حرف در میگفتید، چه میاگر در جلسه می

یک حرفی بزنیم که نکند در شوراي انقالب فرهنگی به سال پیش ماست. االن باید وارد گفتمان بشویم.  50 -40که تاریخ 

افتد و تا اتفاق نیافتد ما شود که اتفاق نمیآن بر بخورد و فردا من را از دانشگاه اخراج کنند. پس عوامل مختلف باعث می

 ها را در دانشگاه داریم. همین بدبختی

 کنید؟ما بدهند، چه کار میپژوهشی به دست ش اگر االن دوباره همه چیز را حداقل در حوزه 

گویم. خواهید بکنید. اما به شوراي انقالب فرهنگی نمیگویم که هرکاري میکنم، یواشکی به دانشگاه میاولین کاري که می

هاي ما بد و خراب هستند، که آنها هم اذیت نکنند. بروند دانشگاهیان خودشان فکر بکنند که چه کار گویم که دانشگاهمی

شود که یک حرفی شود. مگر مید بکنند. راه دیگري نداریم. چون هرچه از باال ابالغ شود، حتما سوي اشتباه پیدا میخواهنمی

قدر باید بالغ تا هزار هیأت علمی دارد، این 100شود. هر دانشگاهی که زد و همه دانشگاه درست شود. چنین چیزي نمی

 دهم، نه به سرانهخواهند بکنند. پول به برنامه میمه بدهیم که چه کار میباشد که پیش خودش فکر کند. باید به آنها برنا

دهیم. هرچه دانشجویان پول بیشتر بیاورند، به آنها بیشتر پول سال به سرانه دانشجو پول می 100دانشجو. االن بعد از 

 دهیم. می

 تصمیمات شوراي عالی انقالب فرهنگی هاي علمی داریم که واکنش نسبت به یک سري نهادهاي جدید مثل انجمن

 دارند.
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کنند کشد که به بلوغ برسند و نقش اجتماعی خود را در جامعه پیدا کنند. دارند تمرین میسال طول می 50هاي علمی انجمن

 انجمن دارند به 20یا  10انجمنی که داریم، شاید  400یعنی  100ي به اضافه 300ند و چه هستند. از حدود اکه کیست

 رسند. بلوغ می

 ًاجرایی شود ما از آن علمی که  اگر تغییرات اخیر در محتواها را شوراي عالی انقالب فرهنگی اعمال کند و واقعا

 شویم؟گویید دورتر میشما می

شود که کوچکترین درکی از دنیاي مدرن و علم زند و وارد تعامل میها می. یعنی کسی از این حرفکامالً بازي استبچه

 دارد. از علم چهار قرن اول اسالمی هم ندارد. ن

 کنند.خب این کار را دارند می 

 دهد.کند. کار اصلی خودش را انجام نمیبله! این جزو اشتباهاتی است که شوراي انقالب فرهنگی دارد می

  اگر اسم این نهاد را عوض کنیم، شاید تصور آن از خودش درست شود؟ 

 شاید. 

 چند سال یک بار باید انقالب کنند؟ کنند هریعنی فکر می 

کنند. ربطی به اسمشان شاید. اما شاید واقعا. یعنی شما با عوض کردن اسم اگر افراد را عوض نکنید افراد باز همان کار را می

 ندارد. 

 شایعه است که شما مشاور علمی بیت رهبري هستید؟ درست است؟ 

 تر تهرانچی هستند.. مشاور علمی بیت رهبري آقاي دکو ابداً اصالً

 و شما هیچ وقت رفت و آمد نداشتید؟ 

 سال پیش بود.  28 -27سال یا  30خصوصی شاید  هیچ وقت. من یک بار جلسه نسبتاً 

 کنید؟آن جلسه را تعریف می 

 طور ساده معرفی شدیم و آمدیمنفر بودیم. یادم نیست چه کسانی بودیم. همین 10نفر بودیم. یا  6 -5در آن جلسه ما 

 بیرون. من جزئیات آن هم یادم نیست. 

  را به جلسات بیت نرفتید؟ 82و  81دانشگاه و بعد حوادث  78یعنی هیچ کدام از اتفاقات 

  شود. . هیچ وقت. یعنی یک بار هم جلسه بود، من نرفتم. چون ورود به آنجا اینقدر زد و بند دارد که آدم خسته میاصالً
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 67امارگیرهمار و  1

اي جوانی دوربینی نجومی گذاشته است و با ابزاري کمکی مدعی است : در غرفه1369مهر  14المللی تهران، نمایشگاه بین

خواهد بگوید تأئیدش هایی دارد، فالنی و بهمانی نیز از آن اطالع دارند؛ میگوید نظریهگیرد. میطیف تپ اخترها را می

فرهنگستان علوم جهان سوم هم فرستاده است. این ماجرا مرا یاد داستان آن مفلوکی انداخت  هایش را برايکنند. نظریهمی

ها کرد که شاه با دهان مبارکش به او گفته است برو پدر سوخته! کسان دیگري هم هستند که در این سالکه افتخار می

اند. این کرده» دریافت و بایگانی«هایشان را ههاي علوم کشورهاي مختلف دنیا نظریاند که فرهنگستانمفتخر به این بوده

هاي اخیر زیاد شده است. وجود این شوند و در ایران هم تعدادشان در سالها در کشورهاي مختلف یافت میقماش آدم

آزارشان، به خودي خود نگران کننده نیست. اما اگر آنها با سروصدا مطرح شوند، اعتبار علمی افراد، به خصوص نوع بی

بیابند، و از باالترین مقامات کشور جایزه بگیرند، آن وقت باید نگران اوضاع علمی جامعه بود. اعتبار علمی این افراد بیانگر 

 تهی بودن نهادهاي علمی جامعه است.

ضو دارد، ع 4000برد: شناسی، در مدخل ایران از آموزشکدة اخترشناسی ایران نام میهاي ستارهالمللی انجمن... راهنماي بین

ها پیش دیده بودم. هاي مغلوط آن را سالاي هست. جزوهنما، و چهار رصدخانه. خبر داشتم که چنین آموزشکدهیک افالك

نما داریم متعلق به دانشگاه تبریز و چند نما دارد. ما در ایران تنها یک افالكدانستم که چهار رصدخانه و یک افالكاما نمی

هایی دارند. پس البد منظور از هاي تبریز، شیراز، مشهد، و تهران نیز هر یک رصدخانهاهنماي کوچک. دانشگآسمان

هاي مساعدي هم نماي موجود در ایران است. آیا قولها و تنها افالكهاي آموزشکدة اخترشناسی، کل رصدخانهرصدخانه

 بناي همین آرزوي تملک است!شود بر مهاي دنیا داده میکه به شاگردان آموزشکده براي کار در رصدخانه

چه علو نفسی. زهی به سعادت ما که این استاد » مرکز را رها کرده و ساکن اصفهان شده است.«گیر است. گفتند گوشه... می

عالی مقام فالن دانشگاه معروف امریکا پا روي تمام امکانات در امریکا گذاشته، یکراست به میهن خود برگشته و در اصفهان 

ایم؟ دمت شده است. دو کتاب درسی سطح باال هم به انگلیسی نوشته است. چطور است که ما از آنها خبر نداشتهمشغول خ

ها! سرانجام استاد را به آید. خوشا به حال اصفهانیپیچد. به تهران براي ایراد سخنرانی نمیاش به مرور در ایران میآوازه

شود. دهند. آبرو و حیثیت علمی جامعۀ علمی ما میچیز و همه جا را نشانش می برندش، همهجا میآورند. البد همهتهران می

ایم؟ در تهران در سمینارها شرکت زند که کتاب درسی فالنی در فالن کتابخانه هم هست. چرا ما ندیدهدانشجویی الف می

آید. د از شهرت و جمعیت بدش میگیرد. البخواهد بدهد. قول براي ایراد سخنرانی را هم پس میکند. درس هم نمینمی

هاي آورد. فیزیکدان و استاد ایرانی دانشگاهشناسیم! خیر، استاد عبدالسالم هم وي را به جا نمیها او را نمیشاید ما جهان سومی

. حروفی معروف امریکا را؟ باالخره روزي کتابش را نشانم دادند. ظاهراً قبل از آن رسوا شده بود. کتاب به وضوح تقلبی بود

که با آن اسم مؤلف چاپ شده بود با نوع حروف بقیۀ کتاب فرق داشت؛ تقلبی بسیار آماتوري. استاد که نبود. پس چه بود؟ 

 آبرویی!طلب بود و ساده؟ هر چه بود رفت و معلوم نشد. از ما چه ماند؟ بیشیاد بود و مارگیر؟ جاه
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تر اي باشند و ظریفخوریم، پس مارگیرانی که حرفهن چنین رودست میما که از این مارگیرهاي آماتور و بچه مارگیرها ای

تواند بمب اتمی بسازد یا لیزري که عمل کنند چه به سرمان خواهند آورد. اگر کسی امروز بیاید و محرمانه ادعا کند می

ی هم به هم زده باشد، آیا ها را در هوا بزند، مدارکی هم داشته باشد، مدارجی را هم طی کرده باشد، ظاهر متناسبموشک

اي به وسعت نیروگاه شهید تواند نهادهاي علمی را گول بزند؟ مطمئناً خواهد توانست. حتی اگر براي لیزرش منبع تغذیهنمی

 رجایی الزم داشته باشد، یا خازنی به ابعاد تهران تا اراك.

پرور است. نه به این معنی که پژوهشگر واقعی  ایم که مارگیرایم. جوي درست کردهچرا این چنین است؟ ما غفلت کرده

نداریم، بلکه به این معنی که نهادهاي سالم علمی نداریم. محققی در یک سازمان تحقیقاتی که مسئول اجرایی هم بود به 

، گفت تا به حال در این سازمان هیچ طرحی به نتیجه نرسیده استاش را داشت میدانشجوي جوانی که امید پیشرفت پروژه

خواست بگوید طرح تو را هم نخواهیم گذاشت؟ پژوهشگر جوانی که چند ماهی است طرح تو هم مستثنی نخواهد بود. آیا می

گفت دیگر طاقت ندارم. چهار ماه است از خارج برگشته و در جایی ظاهراً مناسب مشغول به کار شده است با عصبانیت می

کنیم چرا جوانان مستعد ما در ایران به جایی ، نمایشگاه است! خیال میام. اینجا آزمایشگاه نیست، ویترین استعالف

هاي نهادهاي علمی را خیلی زود شود؟ روشن است که آنها دغل بازيرسند اما در خارج استعدادشان شکوفا مینمی

روند و این گونه خالق میزنند تا به خارج بروند. جوانان مستعد و یابند، و طاقت تحملش را ندارند. به آب و آتش میدرمی

 شوند.نهادهاي ناسالم، محیط مناسب نشو و نماي مارگیرها می

هاي کشور، در ها را بگیرد. شوراي پژوهشهاي علمی قوي است که بتواند جلوي این ناهنجاريتنها چاره، داشتن مرجع

نگارها نیفتند و موجب انشاءاهللا که در دام روزنامهترکیب جدیدش، و نیز فرهنگستان علوم باید به این امور رسیدگی کنند و 

هاي علمی نیز الزم است راه را براي ایجاد جو علمی سالم هموار کنند. در این راه نباید پرواي تبلیغات کاذب نشوند. انجمن

 نان به نرخ روز خوردن داشت.
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 68هاي کالن پژوهشیجسارت براي توسعه و طرح 2

همین  گرفتار که است سال یکصد بیش از هم ما .است نیافتهتوسعه جوامع خصوصیات از یافتگینتوسعه رفع انگاشتن ساده

 ماندگیعقب از و کردندمی صحبت فرنگ پیشرفت از مشروطه، نهضت هنگامبه قاجار، دوران در که کسان بسیار .توهّمیم

 نیز اجتماعی هايناهماهنگی .آمدخودشان می هايحرف تکرار نظربه شنیدندمی را ما هايحرف امروز اگر ایران ناله داشتند،

 .دارد توسعه موانع رفع انگاريِساده از حکایت هااین ناهماهنگی از برخی .است ماندگیاین عقب از نمودي

هاي پژوهش در طورکلیبه و پایه علوم گذاري درسرمایه نبودناقتصادي  شودمی شنیده روزها این که هاییاستدالل از یکی

اینکه  نیز و بکنیم، بنیادي تحقیقات در گذاريسرمایه چرا محتاجیم روزمان به نان که حاال شودمی گفته .بنیادي است

 هزینه کاربردي هايزمینه در را توسعۀ کشور و تحقیق بودجۀ باید و نیست اقتصادي بنیادي در تحقیقات گذاريسرمایه

از  یککدام است؟ بوده اقتصادي ایمکرده صنعت در که کالن هايگذارياین سرمایه آیا کندحساب نمی کسچرا هیچ .کرد

 روي و سرب را؟ فوالد کنیم؟می المللی تولیدبین بازار قیمت از ترارزان را محصول کند؟ کداممی عمل ما اقتصادي صنایع

 مگر .ایمکرده عمل تراقتصادي صنعتی هر از هاسال این در دانشگاهیان ما گوید کهکسی نمی چرا را؟ و مرغ الستیک یا را؟

1قیمت به علوم، وزارت آمار برابر ما، نیست؟  محصوالت سازيدانشگاه کارخانۀ آدم
17

 محاسبۀ .شودمی تولید المللینرخ بین 

1شده قیمت تمام که دهدمی نشان شریف در دانشگاه صنعتی فیزیک التحصیالن دکتريفارغ هزینۀ
20
 المللیبین هايقیمت   

 هنگامبه ایمشده التحصیلفارغ رنگارنگ دنیا هايدانشگاه در که ما از یکالمللی! کدامبین همان کیفیت با حداقل است؛ تازه

 نشان دانشجو اعزام سابقۀ .دارد هم دیگر اشکال یک محاسبه این تازه ایم؟بیشتر داشته یا المللیمقالۀ بین پنج التحصیلیفارغ

 جذب همگی کمابیش ما التحصیالناما فارغ است، بازگشته ایران به یک نفر از کمتر التحصیلسه فارغ هر از که دهدمی

1پس این   .اندشده
20

1درواقع   را باید هزینه  
60

دست  که بودجه و برنامه ریزانبرنامه و اقتصاددانان کجایند .هزینه دانست  

 بگویند! مریزاد

کشور  علوم وزارت بودجۀ کل .و توسعه تحقیق در و عالی آموزش در ما اندك بسیار گذاريسرمایه نتیجۀ است این بلی!

 دویست بزرگی مرتبۀ از گذشته سال در کشورمان توسعۀ و تحقیق کل بودجۀ و گذشته، سال در ایران جمهوري اسالمی

 در رقم این و اند؛کرده سیگار دود صورتبه را رقم این برابر شش کشورمان مردم سال همین در .بوده است میلیون دالر

1حدود 
10

 بودجه این .آمریکاست در دولتی پژوهشی مرکز 700 از یکی از بودجۀ کمتر و تی،آيام بودجۀ ساالنۀ دانشگاه  

1برابر  همچنین
25

 مشکالت هادانشگاه انتظار داریم وقتآن است! گذشته سال در هیتاچی شرکت بودجۀ تحقیق و توسعۀ   

1که جرأت نداریم  بکنند! ما حل را ما صنعت
10

 این در زنجان استان در تنها صنایع که را ايبودجه درصد ده آري تنها ،  

 دیداري اخیراً که علی جوان، استاد .داریم پژوهشگران از انتظاري چه اختیار پژوهش بگذاریم، در اندارزي کرده هزینۀ هاسال

 تحقیقات مرکز یک براي دالر میلیون چند برابر حدوداً ايبا بودجه کنیدکه تصور می الئوس این به پاسخ در داشت، ایران از
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 کنید هزینه کمتر مرکزي پژوهشی براي بحرانی حد یک از اگر اید!را مسخره کرده خودتان مگر گفت: کاري کرد بتوان علمی

  .ایدریخته دوربه را پولتان درواقع

 موانع .ماند غافل توسعه مانع این از است، نباید تحسین قابل هاکارایی گرچه اما، .غافلیم کلّیبه المللیبین هنجار این از ما

براي  را راه و بردارد میان از را متعددي موانع ملی، عزم یک با همراه حرکت، در یک تواندمی آنچه ولی توسعه متعددند،

 طرحی کالن طرح از منظور نه کاربردي! و است بنیادي علوم در پژوهشی کالن طرح یک کمدست انجام .هموار کند توسعه

 تنها .باشد فعلی خُرد هايطرح از بیشتر بزرگی مرتبۀ دو کیفیت، و لحاظ کمیتبه آن علمی آن، نفرات بودجۀ که است

 مدیریت مشکالت کند؛ ایجادکشور  در فناوري آن دنبالبه و علوم در وسیع حرکتی تواندمی است که بنیادي هاي کالنطرح

 به را خارج مقیم متخصصان کند، تربیت و دارد نگه ایران در را استعدادهاي جوان ارتقا بدهد، را کیفیت کند، حل را علمی

 رقابت قابلیت کند، »اقتصادي«را  ايتوسعه و کاربردي هايپژوهش کند، رفع و را بشناساند صنایع کند، ضعف جذب ایران

 براي بشود موتوري خالصه و بنمایاند؛ سطوح تمام آموزش در براي را ما نیازهاي واقعی کند، فراهم را المللیبین بازار در

 .داشت برخواهد میان از نیز را فرهنگی موانع شود، اگر انجام حرکت، این .توسعه سوي به جامعه حرکت

 به توسل و اندیشیدن؛ کاربردي زدگی، وعمل مایگی،کم از گزیدن دوري جز ندارد ايچاره هیچ توسعه براي ما جامعۀ

 همۀ احترام داشت، خواهد همراهبه نظامی و سیاسی واقعی استقالل هایی کهطرح اندك، تعداد به کالن هاي بنیاديطرح

 فرهنگی و نظامی تهاجم تسلیم دربرابر و غرب مقابل در حیرت صدسالۀ گرداب از را ما و انگیخت، را برخواهد و اقوام هانسل

 دارند؟ را حرکتی چنین جسارت انجام ما متخصصان و آیا مسئوالن .رهانید خواهد
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 69ترویج علم را جدي بگیریم 3

خبرنگار  .کرده است عنوان مطبوعاتی یک مصاحبۀ در جالبی هاينکته ما، قرن مشهور داناتمی فیزیک هوند، فریدریش اخیراً

 دست کشیده پژوهش از است سالی ده که گویدمی پاسخ در هوند چیست؟ فیزیک اخیرتحوالت  درمورد شما نظر پرسدمی

 اگر که است شده ترپیچیده قدريبه گوید فیزیکمی ندارد؛ را فیزیک تحوالت درمورد اظهارنظر صالحیت دیگر است و

خصوص به ما جامعۀ براي اما ندارد، ايتازه چیز پژوهشگر فیزیکدان براي حرف این .خواندنمی فیزیک آمددنیا می به دوباره

 از را ارسطو سال هزار از پس و بنشیند فراغ بال با توانستمی فارابی که زمانی بود .است نهفته آن در بسیار پراهمیتی نکتۀ

کیفی  تفاوت بلکه کمّی تفاوت تنها نه دوران آن با ما عصر .بشود ثانی و خودش معلم کند مطالعه نادقیق هايالي ترجمهالبه

 را چیزهایی چه که بگیرد یاد سریع باید خیلی علوم، طورکلیبه یا طلبۀ فیزیک، هر امروزه .است کرده پیدا اي همناشناخته

نوشته  پژوهشی مقالۀ هزار میانگین، سال، در فیزیک علم شاخۀ از یک در هر زمینه .بخواند چگونه خوانداگر می یا نخواند

 این وجود با و کرد؟ مطالعه را آنها توان همۀمی مگر .نگاشتو تک نامهمقاله و کتاب صد چند شایدیا  ده چند و شودمی

دنیاي  پیچیدگی از بخشی ارقام این .است آمده ايلهئچه مس از گزارشی چه یا چه نوشته شده آنها در بداند باید پژوهشگر

 که هاییگزارش صفحات تعداد .علوم فقط در است، نه طورهمین مدرن زندگی هايتمام زمینه در .دهدمی نشان را مدرن

ها گزارش این که تجهیزاتی و ها،سازمان مجموعۀ  فراد، .زندمی بزرگی ارقام به گاهی سر بخواند باید روز در سیاستمدار یک

 براي متحد اروپاي به طمربو هاياندرکار ترجمۀ گزارشدست مترجم 2000حدود  روزانه .طورهمین نیز کنندمی تهیه را

 سال پیش، هزاران به رسد چه کرد، توان مقایسهنمی هم پیش سال با صدوپنجاه را حتی هاپیچیدگی این .هستند سیاستمداران

 .حاکم است ما کشور علمی در سیاست هنوز متأسفانه دوره آن تفکرات بعضی که

در  ايشاهزاده .زدمی قدم برلن دام درکرفورستن خیابان در آسوده و مرفه هدایت، مخبرالسلطنه پیش سال صد و پنجاه

زیمنس  و هومبولت، ویلهلم و الکساندر هلمهولتز، با همزمان تکنیک، و مهد فلسفه در ما قدیم نسل از فاضلی پایتخت  پروس،

 نقش ما ادارة کشور در بعداً  مخبرالسلطنه ».داشت منزل ایرانی شاهزادة منزل نزدیک ايکوچه در و داشت که الکتریکی«

در  خدمت براي معدن مهندس که دو کرد درخواست زیمنس از شاه، خواست ناصرالدین به که، بود همو یافت و ايعمده

 قطعبه است؟ شده چقدر دستگیرش زمانِ آلمان آن فنی و علمی، فلسفی، جوش و جنب از مخبرالسلطنه .کند معرفی ایران

تأثیر  پارك در بر نیمکت نشسته خانمی حضور .باشد شده دستگیرش زیادي که چیز آیدبرنمی از خاطراتش اما دانیم،نمی

 در آن در اورانیاي آن و برلن رصدخانۀ معروف تأسیس داغ بحث یا هلمهولتز درس کالس تا داشته است وي بر تريمهم

مانده  خواب غفلت در حد چه تا ایرانیان ما که است تلخ واقعیت این بیان شمردن مخبرالسلطنه نیست؛ کوچک این .زمان آن

 ایم؟شده بیدار حاال آیا اما .ایمبوده
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تنومند  درخت این .است داده امروز ثمر بود درکار اروپا دیگر شهرهاي در و برلن در پیش سال صدوپنجاه که جوششی

 شروع آثار اما .ایمکرده»خواريپخته«به  عادت متأسفانه و ایم،دیده را ظاهر ثمره و تنها همواره ما .دارد قوي هاي بسیارریشه

 همه و کنیم تسریعش باشیم، بکوشیم واقف آن به باید .است مشهود علم به ما پرداختن و علم به ما در نگرش یک تحول

 خواريپخته یا و باشد تفاوتبی علم به نسبت هم بعدي و بعدي نسل که اگر نکنیم فراموش و کمال برسانیم؛ را به آن جانبه

 بعدي هاينسل نگذاریم .شد خواهد ترحتمی و ترسریع تاریخ گردونۀ از ما اخراج بداند، را کمال مطلوب ثمرات علم

 ترویج طریق از کار این .دانیممی را قاجارمان دوران بزرگان ما امروز که بداند غفلت یا در خواب و تفاوتبی را ما قدرهمان

 .است پذیرآن، امکان کردن دارریشهو  علم، جانبۀهمه

بر عالوه .بود همه براي علم ترویج دنبالشدت بهبه هومبولت ویلهلم برد،می سربه برلن در مخبرالسلطنه که زمانی همان در

 شد باعث او هايفعالیت .دادمی ترتیب مردم عموم براي طبیعی علوم درزمینۀ هاییدرس اش،دانشگاهی هايکالس

 باشند داشته راه آن به هم عموم مردم ماه در شبی چند که بیفتد برلن در ايرصدخانه ایجاد فکر به فورستر ویلهلم شاگردش

 .شد افتتاح برلن در پروس) پادشاهی رصدخانۀ نام(به 1214/1835سال  در رصدخانه این .شوند آشنا عجایب آسمان با و

 آیا .باشد عموم تنها براي که پاگرفت دیگري رصدخانۀ تأسیس فکر مردم، شدید استقبال علتمدت کوتاهی، به از پس

 سر در را علم) خانۀ گوییممی مرکزي (امروزه تأسیس فورستر اندیشۀ همین بود؟ دیده را هااین رصدخانه گاههیچ ما شاهزادة

 شهر در ترتیب اورانیا این به و شود، عرضه مردم عموم براي ممکن روش هر به علوم هايآن همۀ شاخه در که پروراندمی

میکروسکوپی  بخش فیزیک، بخش نجوم، بخش بخش داشت: پنج برلن اورانیاي .شد تأسیس 1267/1888سال  در برلن

 و هاپدیده توانستند بامی مردم فیزیک بخش در .علمی تئاتر بخش و دقیق، ابزار ، بخش)معناي امروزيبه شناسی(زیست

 رسم علم هايخانه در روزها این که طورهمان کنند؛ درست آزمایش و خودشان شوند آشنا فیزیک علم روزِ دستاوردهاي

 بسیار محقر! پیش سال صد در اورانیا امکانات با مقایسه در اما .است چنین چیزي تقریباً  ما نیز فعلی هاي»سرافیزیک« .است

 حمایت زیمنس و بود معنوي مشوق هلمهولتز .داشتند اساسی نقش و اورانیا رصدخانه تأسیس در هردو زیمنس و هلمهولتز

پیشرفته  بسیار داشت وجود اورانیا خودِ  در و شد)، اورانیا به رصدخانه (که وابسته که در تجهیزاتی .کردمی معنوي و مادي

 برلن اورانیاي نظایر .کنند آشنا فن علم و دستاوردهاي با آخرین را مردم تا داشتند عمد کار این در مراکز این بانیان و بود

 آلمان در اکنونهم مراکز این تعداد .مردمی عالی نام مدرسۀ با یا نام، همین شد، با ساخته هم اروپا دیگر شهرهاي در بعدها

 »علم هايخانه«این  نقش البته .دارد وجود »عالی مردمی مدرسۀ«یک  برلن محلۀ در هر اورانیا، برعالوه .است قابل توجه

 فقط اورانیا در امروزه .است کرده ايتغییرات عمده بوده جهانی هم جنگ دو شاهد که سالی اندي و صد این از پس

 دارد اهمیت آنچه .سخنرانی 1000 حدود سالی شود:می عرضه مردم براي ممکن، هايزمینه تمام علمی، در هايسخنرانی

 .است مشهود کامالً آن و فرهنگی فنی و علمی ثمرات است که گذشته درصدسال آلمان صنعت و علم بزرگان دوراندیشی

 .اندنهاده نام متحد اروپاي لوکوموتیو آلمان را که نیست جهتبی

 هاسال از پس ایران، فیزیک انجمن .شده است شروع علم هايخانه تأسیس جهت در حرکتی هم ما کشور در خوشبختانه

طرح  این تهیۀ نگامبه بسیاري کمبودهاي .است علم هايخانه تأسیس طرح اندرکار تهیۀدست اکنون سرا،تجربۀ فیزیک

 هااندیشه بسیار چه .ماست فرهنگ نوشتاري ضعفِ همه از ترمهم .است علم ترویج در ما تجربگیبی که بیانگر شده، مشهود
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 داستان دیگري آنها انتقال و کردن مکتوب توانِ یعنی آنها، کردن همگانی اما همکاران است، ذهن در جالبی که هايمضمون و

 علم کردن همگانی براي .نیستیم واقف هم ارزش نوشتن و اهمیت به اصوالً بلکه داریم، ضعف در نوشتن تنها نه عموماً، .است

 رشد ازطریق جز سریع، و ابهامبی انتقال اطالعات، و مفاهیم انتقال .کنیم تقویت بیشتر را هرچه فرهنگ نوشتاري بکوشیم باید

 آشنا کامپیوتر طریق از انتقال و اینترنت با فرهنگ ما کشور در که هم کمی تعداد آن .نیست پذیرننوشتاري امکا فرهنگ

بهر کمک  آینده در و ها،الکترون کمک به بلکه قلم، و کاغذ طریق از نه باراین که کالم است در نهایت که دانندمی هستند،

 زبان به نوشتارهایی با بکوشیم .است عام آن معناي نوشتاري، فرهنگ و نوشتار از ما پس منظور .شودمی منتقل ها،فوتون

هاي پیچیدگی با زودتر هرچه را بعدي نسل روزآمد، اطالعات انتقال با .کنیم تربا جامعه قوي را خود ارتباط فهم،عامه و پاکیزه

 مناسبی زمینۀ هیچبی توانمی کنند خیال نباشند که ما نسل مانند تا بیاوریم بار را پیچیده آنها ذهن و کنیم، آشنا جدید دنیاي

 این مورد در .بدهیم ترتیب ممکن، هرجاي در و ايزمینه هر در علمی، سخنرانی هرچه بیشتر باید .کرد تسخیر را دنیا علم

 و هادانشگاه درِ گاهگاه است خوب .است هاي مناسبیمکان است، افزایش به رو خوشبختانه تعدادشان که فرهنگ، هايخانه

 براي .سازیم آشنا پژوهشی و عالی آموزش مراکز با را آنها و کنیم باز جوانان، خصوصمردم، به رويبه را پژوهشی مؤسسات

 – فعال متفکري یا صنعتگر، نقش پژوهشگر، در – خودمان باید یا کنیم، فردا تربیت براي را خود فرزندان بتوانیم اینکه

 .است نهفته هاچه پیچیده دنیاي این برق و پرزرق ظاهر پس در که کم یاد بگیریمدست یا باشیم فردا ساختن اندرکاردست

 .نکنیم اکتفا خود بودنِ نسل مخبرالسلطنه به و برخیزیم غفلت خواب باید از
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دوران  که ما جامعۀ .است جامعه در یک بالقوه استعدادهاي براي رشد امکانات کمبود یا نبود نیافتگیتوسعه مظاهر از یکی

 نتوانسته هنوز گذاشته، سر پشت را یافتهتوسعه کشورهاي علمی و هاي صنعتیپیشرفت با غیرمنتظره آشنایی از بُهت ناشی

 دریایی فانوس همچون که بتوانند هاییقطب کند؛ ایجاد صنعتی و علمی پیشرفتۀ هايقطب جامعه نیاز با است متناسب

 هايقطب که است شده باعث امر همین .بدهند آنها به را عقلی بَرکشیده شدن امکان و باشند جوان راهنماي استعدادهاي

 استمرار فرار مغزها پدیدة به این که برعالوه جایگزینی، این .بشوند بومی راهنماي هايفانوس جایگزین یافتهکشورهاي توسعه

 و علمی قطب وقتی .است شده ما توسعۀ براي سختی گرة به تبدیل آورده که بار به جامعه در زشتی یدةاست، پد بخشیده

 که خصوصبه شود؛تقویت می ما مردم در است دیگر هايفرهنگ آنِ از پیشرفت که تصور نباشد، این صنعتی بومی

 یا است نامفهوم یا ما، متخصصان براي حتی مردم، براي عموم که است ايبه زبان بیگانه پیشرفته فرهنگ نوشتارهاي

 سد از شوند، ومی برکشیده که استعدادهایی انداندك .شود کند فناوري بسیار و علوم که جریان شودمی باعث کمدست

 به تنها که بقیه بگذریم، که اندك این از .کنندپیدا می فکري و استقالل گذرند،می بیگانه فرهنگ انگاشتن چیره و زدگیبهت

 به که منحصر دانندمی فضیلتی را آن ولی کنند،می پیدا پیشرفته دسترسی فنون و گستردة علوم خوان از کوچکی بخش

 استعداد هايجوانه چون باشند؛ آگاه توقف این آنکه بهبی شوند،متوقف می خود فکري بلوغ فرایند در همه است، خودشان

 آنکه بیگانه مگر دانندنمی بالغ هم را کسهیچ بلوغ، توقف در عین و دانندمی دیگران از را برتر خود است، شده دیده آنها در

 .اندبَرناکشیدگان اینها .باشد

 فنی خالقیت ابراز فرصت کسی کمتر دوران که آن در .باشد انقالب از قبل دوران به متعلق که نیست ايپدیده برناکشیدگی

وجود  و شده، ما شعار هاخالقیت به دادن میدان که انقالب، از بعد دوران در اما .بود بدیهی قضیه کرد،می پیدا و فناوري

 شکل برناکشیدگی پدیدة این هاي راهنما،قطب نبود علتبه است، اثبات رسیده به کافی قدر به نیز خالق استعدادهاي

شده  ظاهر ما روشنفکري جامعۀ در ابتدا که برناکشیدگی، .است دست داده از خود را بودن بدیهی و گرفته خود اي بهپیچیده

 حتی برناکشیدگان، .شودمی دیده شدتهم به فناوري و جامعۀ علمی در بلکه ندراد، جامعه این به تنها اختصاص دیگر بود،

از  .دارد وجود ما جامعۀ در بنیادین خالقیت که باور ندارند عمیقاً دهند،خودکفایی سرمی و شعار استقالل که هنگامی

 بدیع تحقیقات حد در فکري استقالل توان درك است و کارشناسی و کاردانی حد در نظرشان کنندصحبت می که خودکفایی

به  باشند سیاست اندرکاردست اگر و شوندعلمی می توسعۀ مانع ناخودآگاه همین دلیلبه .شوددیده می زحمتبه آنها در

 .دهندنمی میدان رشد براي استعدادهاي جوان به باشند، دانشگاهی مدرس اگر دهند، یانمی میدان بدیع تحقیقات

 نظراختالف کرده، بروز کشور هاي علمیپژوهش شوراي در تحقیقات ملی هايطرح بررسی در اخیراً که مشکالتی از یکی

 شوراي پایۀ علوم کمیسیون در کشور ارشد محققان اینکه با .ریزي استبرنامه و مدیریت سازمان و میان این شورا

 که بینیممی اند،بررسی کرده 1400 سال در ایران علمی پیشرفت امکان به باتوجه را ملی هايعلمی کشور طرح هايپژوهش
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 تنها پایه علوم طرح 500حدود  میان از یزيربرنامه و سازمان مدیریت و خورندمی خط ملی مورد تأیید هايطرح شبه یک

 بار به چیزي مسئوالن آنها براي سرافکندگی جز شدمی اعالم رسماً نتایج این اگر .کندمیشورا پیشنهاد  به را طرح 35

 .است برناکشیدگی پدیدة درهمان دهد،هدر میبه چنینرا این انرژي کشور که مشکالت این ریشۀ .آوردنمی

پیشبرد  در شگرفی تأثیرهاي مالزي، چه وزیرمحمد، نخست ماهاتیربن مانند سیاستمدارانی که برکشیدگی بینیدمی مقابل در

 این در بزرگ دارانسرمایه جلب و عالی فناوري زمینۀ در اطالعات بیشتر کسب براي سیاستمدار، پزشکِ این .دارد جامعه

 بیل بزرگانی مانند با و پردازدمی دنیا در گردش به و سپاردمی خود معاون به را دولت امور زمستان گذشته در ماه زمینه، دو

 جلب »ايچندرسانه ابرسرسراي«یا  MSC71بزرگ  پروژة عالی شوراي در عضویت براي را او توافق و کندمی گیتس مالقات

 گرفته نام» کاغذبی«شهر  که ،»پوتراجایا«نام  به مالزي و یکم بیست قرن احداث پایتخت براي است ايپروژه این نام .کندمی

 طریق از نه شودمنتقل می فوتونیکی احتماالً و الکترونیکی طرق از گفتاري یا اطالعات هر آن در که یعنی شهري است،

 .است دربرگرفته »سایبرجایا«اي چندرسانه مجازي با شهر همراه را شهر این پُرتوان نوري الیاف از ايشبکۀ پیچیده .نوشتار

در  فناوري و علوم در کیفی هايقطب ترهرچه سریع و ترگسترده هرچه کوشید باید برناکشیدگی پدیدة زشت با مقابله براي

در اثر  آزادشده انرژي اما کنندمی دلسوزي ادعاي که برناکشیدگانی سوي از خطر براي رفع باشد مرجعی تا کرد ایجاد ایران

 .دهندمی هدربه را انقالب اسالمی
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دوران  در .راهگشاست بسیار توسعۀ کشور موانع رفع براي آن شناخت و است جالب بسیار بسته هايجامعه شناسیروان

با  ارتباطبی آنها تحول و بودند امان در خارجی تأثیرهاي از بسته هايداشتند جامعه ناچیزي نقش ارتباطات که صنعتی،پیش

 تأثیر خارج از شدتبه هاي بستهجامعه ارتباطات، سازسرنوشت نقش دلیلبه کنونی، پساصنعتی دوران در .یکدیگر بود

 یکی سِنْدِرماگ پدیدة .کندمی بروز یافته،توسعه جوامع دید از طنز اجتماعی، یک صورتبه گاهی تأثیرپذیري این .پذیرندمی

 .آنهاست از

 دانشگاهی بستۀ جامعۀ یک در آن از کردن؛ منظور خرد و شکستن معنیبه آذري ترکی از خودمانی است ايواژه سندرماگ

جامعۀ  آن دیگر اعضاي رنگهم که کنند خرد چنان آن ماهرانه روشی به را نوآمدة دانشگاهی هر شخصیت که استاین 

 بکند ایران به آمدن هوس اولی تراز هرگاه فیزیکدان .کنند نابود باشد برتري نوعی از حکایت که را تمایزي و هر بشود بسته

 سازوکار بسیار این .کندمی کار به شروع بالفاصله سندرماگی سازوکار بکند کار به اي شروعدانشکده گروه یا در بخواهد و

 عضو است قرار که دهندمی نشان را خوشحال خود دانشگاهی بستۀ جامعۀ اعضاي .است حال مضحک درعین و ظریف

نظر  باید هم شورا شود! مراعات باید قوانین البته کنند،می استقبال جدید استخدام کنند ازوانمود می .بپیوندد آنها به جدیدي

 شاید رسید تقاضا هم اگر .کرد را مطرح کسی استخدام تقاضا بدون شودمی مگر اول است! شرط که کتبی تقاضاي بدهد!

 از .دهندمی پیشنهاد متقاضی به را آن و نداریم مدرس یک فیزیک تنها براي آزمایشگاه فعالً که بشود این به منجر بررسی

 .دارد ایران علمی بودن جامعۀ راکد و بودن بسته از حکایت که همگی داریم، علمی جامعۀ در فراوان هااین نمونه

در  هنوز آن الگوي که است نوینی نهاد بخشی از دانشگاهی جامعۀ .است بدیهی نسبتاً  سندرماگ پدیدة شناختیروان تحلیل

رو پیش کشورهاي در خود مشابه همپاي نوین، نهاد یک عنوانبه کند، وانمود بسته باید جامعۀ این .است صنعتی کشورهاي

 براي آمادگی .شد علمی جامعۀ مانده بودنعقب بودن و بسته متوجه تواننمی ارزشیابی بومی هايروش با .است صنعتی

 مرجع تنها عنوانبه ما میان در معتبر دانشگران حضور ماندمی .ندارد که وجود هم ارزشیابی المللیبین هايپذیرش روش

 .ارزشیابی

 مچ نشود ما مثل نوآمده اگر .حرکت درآوردبه قوا تمام با را سندرماگ ماشین باید منافع حفظ و موجود شرایط حفظ براي

 یک در پروازي صورتبه توانست نخواهد همکار آن شود! دیگرمی باز کننددفاع می التدریسحقساعت  60از  تمام کسانی

 .بدهد درس روز ده ساعت

پدیدة  .کرد مطرح را دردناك طنز و این کرد جرأت توانمی که است رسیده ايمرحله به کشور علمی تحول خوشبختانه

خوشبختانه  ما علمی جامعۀ اما شود،نمی ظاهر هابخشنامه و جلسات و هاکمیته بیماري در این .دارد نیاز درمان سندرماگ به

 .دارند قرار بیماري این درمعرض مخاطرات دانشجو جوانان همه از بیش .احساس کند را درد این که احساسگرهایی دارد
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 انتخاب هامستعدترین میان از گرچه گروه، این .است داخل التحصیالن دکتريفارغ کندتشدید می را ما آنچه نگرانی

 و دکتري مقاطع ما در تجربۀ .دارند بیشتري انحراف امادگی اند،نگرفته قرار سالم جو علمی یک معرض چون در اما شوند،می

 بانیان که دهدمی نشان ساله ده تجربۀ همین .کرد را مخاطرات آینده بینیبتوان پیش که است آن کمتر از بسیار بومی علم

 گروه .اندگرفته کمدست تکمیلی تحصیالت دانشجویان تربیت را بر فعال علمی جو دکتري تأثیر مقاطع اندازيراه

علمی  جامعۀ از درستی درك رسدنمی نظراند، بهدرآمده فعال پژوهشگران زمرة در معموالً و ایم،کرده تربیت که دانشجویانی

بر  ایران علم آیندة که التحصیالن،فارغ گروه این که دارد وجود نگرانی این .کرده باشند دریافت آن رشد سازوکارهاي و

 .بشوند ایران علم در آینده هاییانحراف باعث حتی و کنند ایفا مؤثري نقش نتوانند بود، آنها خواهد دوش

فکر  به هم و باشند، سندرماگ درمان بیماري فکر به هم .وادارد فکر به را فیزیک جامعۀ دلسوزان باید هانگرانی این مجموع

درجهت  گام اولین سطح ترینعالی در دوطرفه علمی مراودات و المللیبین از انزواي خروج .مشابه هايسندرم از پیشگیري

 یک نه المللیبین ارتباط که است حد رسیده آن به فیزیک جامعۀ بلوغ خوشبختانه .هاستبیماري درمان و هارفع این نگرانی

 براي را آن منافع و بدهیم یکدیگر دست به دست نیز تحول از مرحله این بکوشیم در .استعماري نوع از و نه باشد طرفه

 .افزایش دهیم علمیجامعۀ 
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در  خاورمیانه، در 74سزامی مرکز استقرار محل براي تعیین انتخابات ايمرحله چهار سر گذاشتنپشت و بحث روز دو از پس

مایکن  که بودیم قهوه مشغول خوردن فلسطین) خودگردان دولت از همکاري با اروپا ايهسته سِرن (مرکز تحقیقات غذاخوري

 از 75دلفی ایستگاه مسئول وي شد معلوم معرفی ضمن .دیگر دانشگر یا هر فیزیکدان مثل فیزیکدانی .شد ملحق ما به برگ

 میان زمین، متري 150 تا 100 عمق کیلومتر، در 100 برابر حدوداً محیط کیلومتر، 27 قطر به شتابگري است؛  LHCشتابگر 

 LHC از صحبت .کنندمی کار وي زیرنظر مهندسان، جزبه دانشگر، 400 .میونی است نماییطیف وي کار .و فرانسه سوئیس

 .افتادیم راه و البته؛ گفتم داشتم، دیگر فرصت ساعت چند تنها و بودم مشتاق بسیار که من .کنید بازدید پرسید مایلید شد و

سرن  متعلقات تمام .سِرن تابلوي با رسیدیم محلی به دقیقه 20 از پس فرانسه و زیباي روستایی هايراهاز کوره عبور از پس

 دو کشور این خدماتی هايبخش یا دیگر پلیس .آیندنمی حساببه فرانسه یا سوئیس خاك جزو و سیاسی دارند، مصونیت

که  رفتیم سوريآسان به ایمنی هايبخش از عبور با درهرصورت .ندارند را آنها ورود به اجازة مدیرکل سرن، اجازة بدون هم،

 که بزرگ مدور جرثقیل یک جز بودند و اندك نسبتبه و ساده زمین سطح تأسیسات .بردمی زمین زیر متر 100 را ما

 سادة مسائل حل از دیدم، زیرِ زمین در آنچه .عظیم هواسازهاي نیز و توجه بود،و قابل بردمی زیرزمین به را آالتماشین

 تابش، مقابل در حفاظت براي تعمیرات، دسترسی هايتونل تونل، حفر تا غیره بگیرید و دستشویی کشیدن، نفس روزمره مثل

 ماشین، یک دینام محاسبات گوناگون، هايمغناطیس آزمایش، اصلی محل تونل در کامل خأل ایجاد براي خأل فناوري

 انواع کابل، صدها کیلومتر براي باشند PVC از نباید ها کهکابل روکش لۀئمس حل ها،کابل انبوه پردازشگرهاي عظیم،

 گفتم: فقط برگ مایکن به خداحافظی که موقع داد تأثیر قرارتحت مرا اياندازه به دیگر چیزهاي بسیاري و آشکارسازها،

 فیزیکدانم! یک هم بگویم من اینکه از امشرمنده

 مهد اسالمی، جمهوري در ما مدیران علمی گذشت:می من مقابل از زشت تصویر این تمامِ مدت سرن به برگشت هنگام

 را آن راحتی این به کندنمی جرأت کسی که سنتی ادب نه .کنندمی آداب کوتاهی از بعضی رعایت در چقدر انقالب فرهنگی،

 از که محققی خانم افتاد یادم .دوران شبانی ادب نه نامید صنعتی یافتۀتکامل ادب را آن باید که ادبی بلکه زیر پا بگذارد؛

 وقت پژوهشگاه یک مدیر از بود شده موفق مدتی از پس ایران، در کار از شرایط بکند استخراجی تا بود کشور آمده به خارج

 با مرکز رئیس .بنشیند بزرگ شاگردانه کنفرانس میز یک پایین در و اتاق پایین در بود مجبور حضور هنگامبه .مالقات بگیرد

 بود تبختر با چنان هاصحبت و رفتار .پذیردمی را وي بود کنفرانس میز آن سر در که خود بزرگ کنار میز تحریر در تبختري

 هايگزینش از پس که جمهوري اسالمی، در رئیس یک از رفتار این .شودمی شرمسار خود ایرانی بودن از آن پژوهشگر که

 فرهنگی انقالب یک رساندن ثمر به ادعاي که هستیم ما این آیا گفتممی با خود .استثنا نه قاعده است شود،می انتخاب اخالقی

 دانیم؟می ابوریحان چون وارث بزرگانی را خود که هستیم ما این کنیم؟می اسالمی ادعاي ادب که هستیم ما داریم؟ این
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نمایش  با رفتارمان، با ایمانداخته راه ایم، نمایشکرده قبضه را آنها .ایمانداخته راهبه پژوهشگاه و دانشگاه نامبه مراکزي ما

بدون  گذاریم،می مایه مانپرتالطم تاریخ از و مان،گذشتۀ اسالمی ابهت از مان،مردم جامعه صداقت و سادگی از .تجهیزاتمان

 .کنیم تولید یا باشیم داشته همراهبه مادي و معنوي ايسرمایه اینکه خودمان

کنیم! می بازي کجا! نمایش از و کجا خروج به و ورود دانیمنمی اما کنیم،می مراعات درها از خروج یا ورود هنگامبه را ادب

 را، همه که است ادبی چه این کالس؟ کدام کالس؟ به ورود کتابخانه؟ ورود به آزمایشگاه؟ کدام به آزمایشگاه؟ ورود

 این فروشیم؟می واقعیت جايبه نمایش را که است ادبی چه این .گذاریممی سرکار را هابازي این از خصوص جوانان ناآگاهبه

رئیس  فالن که بشنوم باید شرمساري با بنده که است ادبی چه این است؟ شرمساري ایرانیان مایۀ ارائۀ آن است که ادبی چه

 .است درآورده اداهایی چه اروپایی یک کشور در المللیبین تحقیقات مرکز یک در سخنرانی هنگامبزرگ ایران به علمی مرکز

از  ما، روز سیاسی درعرف ما، روز سیاسی نوشتارهاي در که بیاموزیم کسانی از را باید علمی سادگی و ادب که باد شرممان

 .امریکا و اسرائیل آیند:می حساب به ما ترین دشمنانکه بزرگ هستند کشورهایی

ادبیات  فیزیک، ادبیات است: باب شده بسیار روزها این که افتادم مدرن هايواژه با ادبیات واژة ترکیب یاد گفتم نوشتار

علمی  ادبیبی یک این که دانممی اما شود؛می مربوط ادبیات و ادب به باال گفتم در آنچه از غیر علم، کجاي دانمنمی ...سیاسی 

معنی  یک کنیم، اکتفا است آمده اينامهلغت در که معادلی اولین به literature مثل لغتی معادل یافتن است که براي

literature  ،یا فیزیک، زمینۀ در هرآنچه منظور و دهد،می نوشتار معنی سیاست فیزیک یا با ترکیب در اما ادبیات است 

 ادبیات نه داریم، شناسینوشتارهاي کیهان ما .کتاب یا مقاله صورتبه است شده مکتوب شناسی،مثل کیهان از آن بخشی

 .و ادبیات سیاسی شناسیکیهان
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اداي  ممکن وسایل تمام با وقت آبیاري،به هنگام،شب کشاورزان شودمی کشت زیره که ایران آبکم مناطق در گویندمی

 .شودمی شکوفا آبیاري، اداي این از بعد روز است، شده آبیاري گویی اینکه زیره، تعجب .آورنددرمی زیره مزارع را در آبیاري

که  است سال چند آشنا، هااین سنت با و هستند ایران خشک و مرکزي مناطق اهل گویی که نیز، کشور مدیران تحقیقات

 و شناسدمی را خود حرفۀ کشاورز اینکه از غافل .کنندمی فریبی قیاس پژوهشگر این به و اند،شده فریبیهگردان زیرتعزیه

 .کندمی زیره با که کندنمی را کار همان یا صیفی با زعفران مثالً

درمیان  امید این شد، مطرح علمی کشور هايپژوهش شوراي در تحقیقات ملی هايطرح بحث که پیش، سال چهار از

 در نسبی اشراف مروربه تا شود دارهدف ریزيبرنامه با کشور هاياز پژوهش درصدي کمدست که شد پژوهشگران زنده

 در کارشناسان و هادرپی مدیریتپی تعویض نیز و ناسازگاري، شاید و ناهماهنگی .شود حاصل هاي تحقیقات کشورپروژه

 وارد کشور تحقیقات به شوك چند شد باعث جدید، ریزيو برنامه مدیریت سازمان و ریزي سابقو برنامه مدیریت سازمان

 شود:

 .شد داده تخصیص میلیارد ریال 7اول تنها  سال در ملی هايطرح براي مجلس مصوب ریالی میلیارد 170 اعتبارات کل از .1

 .رسید پژوهشگران دست به تأخیر بسیار با معموالً آن، از بعد هايسال در نیز و اول، سال در یافتهتخصیص مبالغ .2

 .شد دچار ملی هايطرح از اسفبارتر به وضعی برنامه این .شد شروع کشور توسعۀ ویژة هايطرح ملی، هايطرح ادامۀ در .3

نرسیده  محققان دستبه پیش سال سه ویژة هايطرح مصوب اعتبار هنوز است، هاي ویژهطرح اجراي سوم سال امسال که

 .است

 ندارند هدایتی و نظارتی پراهمیت براي کار دماغی و دل یا و اندشده منحل یا هاپروژه و ریزبرنامه شوراهاي که اکنون

 محققی هر را کشور تحقیقات نحیف بدنۀ بر هاشوك این دیرپاي خسارت .رسدمحققان می دستبه کمکم اعتبارهاي مصوب
 .پژوهشیار نه هستند، و کار»زیره«کشور  تحقیقات »آبیاران«رسد می نظربه اما .کنددرك می راحتی به

هاي ردیف این برسر چه اندنپرسیده مسئوالن اجرایی از گاههیچ مجلس عالی آموزش کمیسیون و اسالمی شوراي مجلس چرا

مصوبات  این اجراي بر نظارتی اگر سود چه کشور در پژوهش رشد براي قوانین مطلوب تصویب از است! آمده متمرکز

 داده تخصیص 1387 سال ورکش ویژة تحقیقات هايطرح مصوب اعتبارات هنوز چرا پرسدنمی کشور در کسآیا هیچ .نباشد

 جنین خفه در چرا »کشور تحقیقات ملی هايطرح«برنامۀ  پرسدنمی کسهیچ نرسیده است؟ دست پژوهشگران به یا نشده

 کرده کسب را موفقیت کدام یا است، را داشته حسن کدام کشور در تحقیقاتی هايبودجه دیگر توزیع هايروش شد؟می

درصد  1 از کمتر تحقیقات ملی هايطرح اعتبار که است این از غیر مگر تازه و نتوانسته است؟یا  نداشته روش این که است

 منطق کدام کردیم؟ خفه راه در میانۀ را آن ما که نداشت ارزش تجربه این بوده است! آیا کشور تحقیقاتی اعتبارات کل
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 تجربه به کشور علمی هايپژوهش شوراي که تحقیقاتی، اعتبارات هاي نوین توزیعروش به ما که است کرده حکم اجرایی

 ندهیم؟ آزمایش و رشد کرد، اجازة شروع

جدید،  مدیر هر .است زده کشور هاي تحقیقاتپروژه و تحقیقات بدنۀ بر دیرپاي خسارات تحقیقات امر در ما اداري بلوغ عدم

را  خود سالئق است متمایل تدبري، نه و تحکمی مدیریت فرهنگ در شدهبزرگ تحقیقات، و هايپروژه دانش در بدون تجربه

 رسدمی نظربه .کند حکومت خود امکانات اداري حیطۀ در دیگر تجربیات تمام به توجهبی و بشمارد اداري نوین برترین تفکر

 بیافرینیم. فراوان مدبر مدیران ایمنتوانسته اما داریم فراوان شاهانِ حاکم انقالب، سال بیست پس از ما هنوز
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دنیا  مختلف کشورهاي در زیرزمینی که منابع کنندمی ذکر صراحتبه اخیر هايدهه در زمین علوم درسیِ هايکتاب بعضی

 و کنند برداريبهره همه از بهتر توانندمی که است کسانی با آنها اصلی بلکه مالیکت ندارد تعلق کشورها آن مردم صرفاً به

 مالکیت و حق از جدیدي ترویج تلقی از حکایت دانشگاهی درسی هايکتاب در هاگزاره این یافتن .دارند بیشتر از همه نیاز

 هايزمینه در درسی هايکتاب در فرهنگی گذاريوگشت .شودنمی مفهوم منحصر دو این به مفاهیم یقین این چرخشبه .دارد

 هايگونه اعمال و جایی قدرتجابه در درنتیجه و انسان تفکر هايعرصه در بااهمیت و بزرگ علوم بیانگر رویدادهاي

 ها،تمدن جنگ ،80واساخت گرایی،پادفروکاست ، 79)2000(گیبونز 78گونۀپژوهش و علم است: پسامدرنیت، آن از جدیدي

 چرخش همین درگیرودار .آیدمی پدید نیز متناظر اجتماعی ساختارهاي مفاهیم این با همراه جهانی شدن، ها، وتمدن گفتگوي

 جنگِ سپتامبر، یازده واقعۀ شرق، بلوك فروپاشی ایران، اسالمی نظیر انقالب تحوالتی با که جدید است واژگان ابداع و مفاهیم

 گرچه ایم؛بوده بازیگر ایران انقالب اسالمی مورد در تنها میان این در .کنیممی پیدا عراق سروکار جنگِ  سرانجام افغانستان، و

 ما و رفت ایران مرز از فراتر بسیار انقالب این تأثیرات اما بود، آزادي به و نیل شاهنشاهی پهلوي حذفِ تنها ایرانیان هدفِ

 یا ما موارد بقیۀ در .داشته باشیم آن براي را الزم آمادگی و ابزار اینکه شدیم بدون المللیبین بازي یک ناخودآگاه وارد

 که است نبوده کافی اسالمی انقالب از پس قرن ربع .المللییک بازي بین در مشارکت نوعی به مجبور یا هستیم گرنظاره

 تحمیلی جنگ و سپس انقالب وخیزهايافت که ویژهبه گوناگون بکنیم، شئون در المللیبین مهیاي بازیگري را خود بتوانیم

 سطح در ايحرفه بازیگري توان که نداشت هنوز مدیرانی انقالب و گذاشت،نمی هابازیگري از نوع این براي فرصتی

  .است نیافریده کافی تعدادِبه هنوز هم و باشند داشته المللیبین

ما  که افتاد اتفاق زمانی رخدادها این مجموعۀ .کرد مطرح رخدادها این به باتوجه باید را کشور داخل علمی تحوالت از انتظار

است،  یک دهه حدوداً .بودیم نیاموخته را جهانی علم در بازیگري قواعد هنوز و کردیمعلم می نقلِ صرفاً  شرایط در بهترین

 هنوز .یماکرده جهانی علم در بازیگري قواعد به یادگیري شروع ما که است، تحمیلی جنگ اتمام از پس تازه عبارتی دیگربه

 مفهوم .پیشامدرنیت است دوران یا کشاورزي دوران علمِ مفهوم همان کمابیش ما، هايدر دانشگاه حتی در ایران، مفهوم علم

 دوران علمِ مفهوم شرایطی چنین در .است درك نشده ما کشور در هنوز شود،می شروع نیوتون با دوران مدرنیت، که علم

 .صنعتی کشورهاي در اجتماعی عمیق تحوالت بر است شاهدي که است، مطرح شده  2علم گونۀ یا پسامدرنیت،

امور  وزیر کههنگامی .نیاییم بیرون الك خود از و بگیریم نادیده را تحوالت این مجموعۀ توانیمنمی پایه علوم دانشگران ما

پایگاه  کههنگامی باشد، منطبق امریکایی هايارزش با باید جنگ از پس حکومت عراق که کندمی اعالم خارجۀ امریکا

 چگونه است، نظامی نوشتارهاي عراق و جنگ به مربوط اخبار از مملو امریکا متحدة ایاالت هاياطالعاتی فرهنگستان
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 یک در احتماالً که کنیم تکرار را هاهمان صرفاً باید ما کی تا .کنند منفعالنه برخورد تحوالت این توانند بامی ما دانشگران

 تحقیقاتی مرکز فالن در مثالً که غرولند کنیم توانیممی کی تا ایم؟فراگرفته کشور خارج یا کتابخانۀ داخل یا گوشۀ آزمایشگاه

حتی  غرب از ناقص رويدنباله و انفعال دوران که بپذیریم گونه؟این ایران در شود امامی با پژوهشگر رفتار بهمان و فالن دنیا

 با و المللیبین جغرافیاي در کشورمانجایگاه  به باتوجه باید ناخواسته یا خواسته ما .رسیده است پایان به ایران علم در

فناوري  و علم در را خود بازیگري هاسیاست این چارچوب در و بپردازیم هاایران به پروژه و دنیا آیندة اندازچشم از تصوري

 .کنیم شروع

داده  رشد کمابیش سکوت در را خود زیربناهاي ساختاري تحمیلی، جنگ و انقالب تالطم دوران در خوشبختانه ایران فیزیک

 هايدر زمینه خصوصاً تر،کیفی و بیشتر هرچه رشد براي را خود و بکنیم زیادي زیربناها کوشش این قوام براي باید است؛

 علوم و هادانشگاه عمدة نقش و خطیر موقعیت این نرود که انتظار شاید کشور مسئوالن از .کنیم مهیا تجربی، گوناگون فیزیک

 ترآماده آن زمان براي بکوشیم .رسید خواهد فرا درك این دوران سرانجام بمانیم، منتظر نباید اما ما کنند، تمامی درك به را

  .کنیم جاري دانشگاهی جامعۀ کم دردست را دانشگري پسامدرنِ و مدرن مفهوم تعقل متانت و با و باشیم
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 علمی» نیروزاي« اخبار 9

 
 فیکون کن طمطراق همه این

 جنون اهل پیش نیست ايشمه

 
چنان آن گوینده .بود شده دنیا روز وي خبر پزشکی کشف .کردمی مصاحبه مریکا،ا مقیم ایرانی ،»Xپروفسور «با  سیما اخبار

 سرپشت را خود سالۀ صد چند تاریخی خفت تمام بارهیک به ایرانیان که گویی کردمی نمایان خبر آن مجذوب خود را

 متوجه داشت؛ ايمضحکه بیچاره خندة .اندکرده تصاحب دوباره آنهاست، حق که را، گذشته سروري و اند، و عظمتگذاشته

 .کندمی بیان پویا و سالم علمی نظام یک ایجاد در را ناتوانی ما تلخ حکایت مصاحبه، این خبر و با که، نبود

چینی  یا هندي، ایرانی، یک حضور .اندآمده گرد دنیا جاي همه از نیستند، آنجا اهل الزاماً پیشرفته کشورهاي مقیم دانشگران

حکایت از  بلکه ندارد؛ هاچینی یا ها،هندي ایرانیان، ذهن حدت یا هاییمریکاا کند ذهنی از حکایت آمریکا هايدر دانشگاه

 براي آرام جو تواندمی کند؛ جذب را افراد خالق گونهاین تواندمی که دارد مریکاا اداري و سیاسی نظام زیاد خردمندي بسیار

 هم ما متخصصان تصور در گاهی که کند فراهم تجهیزاتی و ها،ها، آزمایشگاهکتابخانه تواندمی ایجاد کند، پرواز ذهن

 .ما تصور سیاستمداران به گنجد، چه رسدنمی

نه  کند،می بیان را ما کشور علمی نظام سیاست ناتوانی و عجز چگونه خبري نمایش این با که نبود متوجه ما سیماي گویندة

و  دانشمندان گزینش نیز و اواخر، این در علمی خوش خبرهاي قضیۀ از قضا، .خالق ایرانیان پرورش در را ما افتخار

 همگی اینها است: فرهنگی یک بیماري بیانگر و دارد همخوانی خبررسانی گونهاین با سیما، توسط فرهیختگان کشور

 هاکوشش آلوده فضاي این وراي در که ایران و علم عاشقان براي جنون؛ براي اهل است، ايشمه واضحی است، و نشانگرهاي

این غصۀ و کنندمی فنی تالش و علمی سالم فضاي یک ایجاد در که بینندرا می هموطنان فراوانی و زحمات

 و اندبسته پشت از نگریستمی تیمور که را موري آن دست .دهندقورت می را مرتب گویان

 در جهل استکبار و فضاي علمی، سازيناسالم براي علمی، فشارها اخبار کاذب ها،نامرادي مکرر، هايهیچگاه شکست

 .مشغولند فنی و علمی به سازندگی وارو کماکان موریانه است نکرده خسته را آنها علمی گذاريسیاست

و  سال علمی مرد کردند،می اتم کشف فرمول ادعاي که بودیم طرف لوحانیساده نیز و شیادان با بیشتر هفتاد و شصت دهۀ

 و چپ راست نوشتاري هايرسانه و کرد،می تأیید را آنها دنیا بزرگ کامپیوترهاي کردند کهمی کشف فرمولی شدند،قرن می

 ما ايرسانه و سیاسی نهادهاي کردیم؛ رشد و ما رسید سربه دوران این خوشبختانه .کردندمی ايرسانه بوق آنها را در ما

 اند، اماشده برطرف گرچه نشانگرها، این ظاهراً اما .ندارد علمی اخبار و علم به اخبار ربطی این و این افراد که پذیرفتند

 تر،عمیق سطحی در و تریافتهتکامل شکلی شده است، ظاهر دیگري شکل به اکنون که داشتند بیماري فرهنگی یک از حکایت
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 بهره سیاستمداران ما ضعف نقطه از که هستند دانشگري لباس در متخصصان این اکنون .طلبددیگر می نوع درمانی که

 علمی اجتماع کالً و علمی، هايانجمن که جایی .آورندمی روي سیاستمداران سويبه اعتبار کاذب کسب براي و گیرند،می

 زنگ خطري این .کنندمی جستجو میان سیاستمداران در و سیما در را آن نیست، پذیرش اعتباري آمادة المللی،بین و ملی

 »نیروزا«اخبار  با کنندمی خیال اگر کنندما اشتباه می سیاستمداران .ما کشور پایدار سالمت توسعۀ براي ما، کشور براي است

 به ما را خالق بالقوة جوانان »نیروزا«اخبار  کنندمی خیال اگر کنندمی اشتباه سیاستمداران .ببرند باال را جامعه توان توانندمی

 و دانشگاهیان .کندمی ترغیب صدساله، محرومیت چند رفع و کشور، سازندگی به براي کمک شدن شکوفا و ایران در ماندن

 از این کنندمی خیال اگر کنندمی اشتباه اند،افتاده نیروزا خبررسانی و خبردهی دام در این سهواً یا عمداً که هم، ما متخصصان

 که است آن از ترمطلع ما مستعد و جوان نسل .کنندمی کسب اعتبار کشور در داخل ایران علم براي یا خودشان براي طریق

 آنها را عوام اگر نکنند تصور ما مکانو جنت متصلب دانشگران .گزیندرا برمی کشور فرار از راه ترسریع و بیفتد دام این در

 .را بخورند و اجتماع علمی نهادهاي غم الزم نیست و اندرسیده عمرشان هدف به شناختند معتبر

 و کشورمان، مردم به را خود علمی دِین خبررسانی زمینۀ در خود اخیر بیانیۀ انتشار با ایران فیزیک انجمن خوشبختانه

 مربوط بیانیۀ با پیش سال چند که گونههمان داد، انجام خوبیبه ایران علوم فیزیکی اجتماع نمایندة عنوانبه را وظیفۀ خود

 نقش پذیرش نیست، تدریس علمی و مقالۀ انتشار به تنها فیزیکدانی و دانشگري .کرد چنین کشور ايبه مسائل هسته

 را خود نقش .دانشگران نه است سیاستمداران کار محافظه، .مهم است اندازه همانبه نیز با حرفه متناسب اجتماعی

 ما به فرزندان و عزیزمان مردم به» مار«جاي  به رااسم ما  به اينگذاریم عده .بشناسیم

  .بفروشند

 .کنند سیاست مصادره نفع به را علم نگذاریم
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 بحرانی گذار و تحول 10

 
 سلطان در بر قضا و حکم طلب اندر

 پائید به روز و شب مانده عصا مانند

 خسرو ناصر

 
 را دوم واژة .فیزیک اجتماع و جامعۀ فیزیکدانان یا فیزیک جامعۀ .کنم متمایز هم از واژه دو با را مفهوم دو بگذارید ابتدا

 scien�fic community معادل علمی اجتماع نظیر گیرم،می علم شناسیعرف جامعه در  physics communityمعادل

 جامعۀ«کم دست ،»علمی اجتماع«از  بخشی عنوانبه هم ما دارند، اجتماع و جامعه لفظ میان تمایز در شناسان اصرارجامعه

 واژة جامعۀ اما .بگیریم کار به را» فیزیک اجتماع«و  علمی، اجتماع لفظ همین و احترام بگذاریم آنها به عرف است الزم» علمی

 .گیرممی کار به اندخوانده فیزیک که هاییانسان معنی مجموعۀبه را فیزیک

هزار  چند از شاید ما فیزیک جامعۀ اما آن هستیم، تشکیل آستانۀ در شاید یا نداریم، فیزیک اجتماع ایران در ما شودمی گفته

 اشکال ایجاد کمتر و شودمی اطالق مفهوم دو هر به کمابیش  physics communityلفظ انگلیسی در .بشود نفر تشکیل

 مربوط فصل در کردم سعی کنم چه را ایراندر کتاب  .دارد وجود علم، شناسانجامعه تعبیر به فیزیک، کند چون اجتماعمی

 آستانۀ ما در که است احساس این کنم مطرح نوشتار این در مایلم آنچه .بپردازم مقوله این ایران به در به چگونگی رشد علم

 در فیزیکی علوم رشد بیانگر البته این که بینیم،را می فیزیک اجتماع بروز شواهد و هستیم ایران در جامعۀ فیزیک گسست

 .است ایران

محک  که است اجتماع این .است هاو پروژه ها،همایش اخالقی، و ارتباطی قواعد نهادها، افراد، از ايمجموعه علمی اجتماع

از  را اعتبارشان فیزیکدانان، جمله از دانشگران، .است جدیدي پدیدة این و آن است، فرآیندهاي و هاروش و درستی علم

 کند؛ تلقی هم فیزیکدان را او مگر دهد،اعتبار نمی ریاضیدان یا شیمیدان به فیزیک اجتماع .گیرندمی علمی خودشاناجتماع 

 پیشرفته، اعتبار کشورهاي در آن مدرن معنیبه علم، اهل داد! فیزیکدان ویتن به را جایزة فیلدز ریاضی گونه که اجتماعهمان

 هم اگر .شودمی نصیبشان آن از اینکه افتخاري نه و دارند اعتباري چنین انتظار نه .گیرندنمی از نهادهاي سیاسی را خود

خودش  قطارانهم مضحکۀ کند کسب سیاسی نهادهاي از اعتبار خودش اجتماع علمی از اعتبار الزم بدون کسب دانشگري

 در فیزیک، شاید ایم؛نرسیده مرحله به این هنوز علم رشد در ما .دارد ارزش که قطاران استهم تنها داوري چون شود؛می

 داده نشان اخیر شناسیجامعه هايمطالعه ايپاره که گونههمان باشد، این مرحله آستانۀ در علمی ایران، رشد بنديمرحله

 را ایران تا کردند را خود تمام کوشش هستند، بازنشستگی شرف در که آنهایی و انضمام بازنشستگان به گذشته، نسل .است

 است بوده آن از ترقوي تاریخ جبر و تاریخی شرایط اما کرد؛ شک آنها نباید خیر کوشش و نیت در .درآورند تاریخ به قعر از
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 جهش امکان و اندداده بهتري قرار شرایط در را ما از بعد نسل و ما که هستند هاهمان .باشند داشته از این دستاورد بیش که

 .اندکرده آماده نسل بعدي براي را سریع

 قدرت و اعتبار کسب براي جامعۀ فیزیک از خارج به توجه گذشته نسل و موجود نسل در فیزیک اجتماع نبود شواهد از

 سلطان که حاال قدرتی،صاحب سیاستمداري، تا اندپاییده» روز و شب مانند عصا«که  کسانی نیستند و اندکم نبوده .است

 که دکتري و ارشد علمی نیستند مدارك کم .اندنداده که علمی باج چقدر ها»پاییدن«این  در و بکند، آنها تفقدي نداریم، به

 اهل به ما همقطاران که عالمانه تفقدهاي نیستند کم .اندکرده صادر» حکم طلب اندر«و  هاانگیزه با همین ما قطارانهم

 اینکه از نکرد تأسف توان ابرازنمی اما دانست، تاریخ جبر از ناشی را رفتارها این بتوان شاید هرچند .اندارزانی داشته سیاست

 است، زده لطمه فیزیک، اجتماع یک ایجاد به چگونه است، دیده شده دفعات به هم ما علم آورانسوي نام از که رفتارها، این

 را خود اجتماع حرمتچگونه  که خوریممی را» روحانیت اجتماع«حسرت  کماکان ما .است کند کرده را تشکیل آن فرآیند و

 نه ما، که صورتی در .نیستند قائل ارزشی آن براي و ندارند خود توجهی اجتماع اعتبار از اعتبار خارج هیچ به و کنندمی حفظ

 جبر از غیر به این رفتار دالیل از دیگر پاییم! یکیمی» روز و شب«هم  مدیرکل و معاون وزیر در بر سلطان، که در بر که

 به احتیاج داشتیم المللیبین اجتماع از اعتبار مثالً اگر .فیزیک است المللیبین در اجتماع الزم اعتبار کسب عدم البد تاریخ،

 .نبود سیاسی مراکز قدرت و هاطریق رسانه از اعتبار کسب

و  تاریخ جبر این، بر عالوه .باشد کار بیشتر این توان نیز و المللیبین اعتبار کسب به اشتیاق رسدمی نظربه ما جوان نسل در

خواهد  ایجاد گسستی تقاضاهایش و هاتوانایی نسل، این حضور من نظر به .اشتیاق است این نفع به نیز موجود اجتماعی شرایط

، »بحرانی پدیدة«این  گسست، این دنبالبه .شناسیممی فیزیک در که بحرانی هايپدیده نوع از ایران، علم رشد فرآیند کرد در

و  نماهانابغه انواع تعداد شد، خواهد ترسالم شدتبه ایران فیزیک جامعۀ درنتیجه .گرفت خواهد شکل ایران فیزیک اجتماع

 عام معنايبه جامعه میان رابطۀ پدیدة بحرانی این پی در شد خواهد کم» سلطان ایستادگان در بر«نیز  و ايرسانه دانشمندان

سیاسی  نهادهاي .شد خواهد پویا و سالم، روشن، دیگر طرف از فیزیک طرف و اجتماع یک از مدنی و سیاسی آن و نهادهاي

 رشد و علم خاطر به خود حرمت حفظ گرفت، ضمن خواهد یاد فیزیک و اجتماع کنند، همکاري اجتماع این با گیرندیاد می

در  ملی رصدخانۀ پروژة مورد در که ییهااتفاق .کند همکاري نهادهاي سیاسی علم با نفع به و جامعه نفع به آن، چگونه

 این و گسست این گواه شود، مکتوب نسل آینده عبرت براي با جزئیات روزي که انشاءاهللا و ایم،بوده شاهدش هاي گذشتهماه

خود  درون در گرچه شد، خواهد ایران فیزیک اجتماع دهیبه شکل موفق آینده که نسل ندارم شکی من .بحرانی است گذار

 باشند! موفق .بشکند باید را هاي بسیاريمقاومت هنوز
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ناخواسته  بشر تاریخ در رویدادها این از بسیاري .است سازدوران که است، رویدادهایی است، هاییلحظه کشور هر تاریخ در

 .ناخواسته است رویدادهاي این از ايآن نمونه از پس رویدادهاي و زچنگی نمایندگان با خوارزمشاهیان رفتار .بوده است

 رویدادها نوع این از بتوان شاید نیز را زیاد تأثیرگذاري علمی با مراغه رصدخانۀ یا شیراز در صوفی رصدخانۀ عبدالرحمن

 که رویدادهاي داندمی حالدرعین کند، ریزيبرنامه رویدادهایی چنین براي است رفتهگیاد  انسان مدرن .کرد تلقی

 دارد هم دیگري82 »نامنظور پیامدهاي«خاص  هدف رسیدن به برعالوه علمی، کالن هايمانند پروژه کالن، شدةریزيبرنامه

 نوین علم در »نامنظور نتایج«مفهوم  نیست جهتبی .است شده ریزيبرنامه اثر مستقیم از آنها بیش اثرگذاري گاهی که

 .است کرده پیدا فراوانی اهمیت اقتصاد

این  .است ایران اسالمی جمهوري در و مدرن ایران دوران در دولت مصوب علمی کالن پروژة اولین ایران ملی رصدخانۀ طرح

که  ویژهبه باشد، گریبان به دست فراوان هايتفاهم عدم و مشکالت با است بدیهی است و خودش اولیۀ مراحل در طرح هنوز

 .شود تبدیل قرار نیست باشد تجهیزات خرید و بنا ساخت تنها که معمول عمرانی طرح یک طرح به این

هدف  نیز و جهانی، مدرن متوسط رصدخانۀ ردة یک داشتن طرح، مستقیم هدف به رسیدن برعالوه که کنیم چنان باید

دست  نیز دیگري ارزشمند نامنظور نتایج به کاربري، و راهبري، اندازي،راه مرحلۀ ساخت، در متنوع نیروهاي مستقیم تربیت

 ایاالت نیست جهتبی .شود ثبت هاي آنلحظه است خوب که است باارزشی تجربۀ علمی کالن هايتجربۀ پروژه .یابیم

 درنظر نجومی تجهیزات کالن پروژة چند یا یک دهه هر براي و کندریزي میبرنامه نجوم ده دهه براي آمریکا متحدة

 همراهی و کالن پروژة این توانایی درك اندازه چه تا مدیریتی پایین سطوح در کشور اداري دانیم بخشنمی هنوز ما .گیردمی

 فیزیکی علوم دانشگران دیگر و منجمان حمایت است؛ شده حمایت این طرح از همواره عالی دولت سطح دارد؛ در را آن با

 .است مدیریتی سطوح پایین کندمی عمل »تاریک جعبۀ«شبیه  هنوز اما آنچه .باشد ترتوانست دوستانهمی کشور

و  ما، هايرسانه ما، علمی اجتماع و بلوغ شد خواهد ارزیابی که است طرح نتایج شود نگاه دوران این به که دیگر سال صدها

 رفتنی ما .آییم بیرون سربلند تاریخ امتحان این از که بکوشیم همگی .خواهد شد ارزیابی که است کشور اداري مدیریت

 .ماندمی که است آن نامنظور و منظور نتایج و طرح اجراي اما فرایند هستیم
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 83هاي خود را نخشکانیم!ریشه  12

اما آیا رفتار ما درخور عظمت فرهنگ و تاریخ ما، که  .بالیمما هم می .اندایرانیان همواره به تاریخ و فرهنگ خود بالیده

دستاوردهاي ما در  .نجوم، نگاه کنید ویژهاند، هست؟ بعید است! کافی است به بخش معرفت علمی، بهپیشینیان آفریده

ت نجومی نجوم، تا قبل از پیدایش علم نوین، کم نبوده است: صدرالکواکب صوفی به تنهایی کافی است پیشرفت ابزار و دق

اما این دقت و تشخیص پیشرفته بودن  .پیشینیان ما را در قرن چهارم و پنجم هجري/ دهم و یازدهم میالدي نشان دهد

ایم، ما بررسی بویه ساخته شد، ما متوجه نشدهابزار نجومی رصدخانۀ عبدالرحمن صوفی در شیراز را، که در دوران آل

  .ان غربیدانعلمایم، بلکه منجمان و تاریخنکرده

ایم، حتی گاهی از پژوهش پژوهش نکرده! »سوادیمبی«تقریبًا به هر بخش از تاریخ  علم خودمان که نگاه بکنیم ما در آن 

هاي تاریخی به ریشه .دانیم، نه ضرورتهاي تاریخی را حداکثر یک زینت میبدتر از آن، پژوهش .خبر و غافلیمدیگران هم بی

  .هنوز یک واحد پژوهشی معتبر و فعال در سطح علمی دنیا در تاریخ علم نداریم .دهیمخودمان اهمیت نمی

 .اي که اصًال نداریماند در ایران سرگردانند؛ تاریخ نجوم خواندة حرفهاي تاریخ علم خواندهطور حرفهیک یا دو نفر که به

اندازي منظور راهاي بهرهنگی جلسهاي با بعضی اعضاي شوراي انقالب فخاطرم هست نیمۀ دوم دهۀ شصت که در جلسه

کردم گوش شنوا ندیدم و موضوع منتفی اي استدالل میاندازي چنین دورهضرورت راهدورة دکتري تاریخ علم در ایران به

 .گذرد و هنوز در همان شرایط هستیماز آن تاریخ حدود بیست سال می .شد

ها را ها و سالکننده نیست، و ما سالتاریخ و تاریخ علم متأسفانه دلگرمتلقی مدیران و مسئوالن فرهنگ و علم در کشور از 

عنوان نجوم تدریس هنوز در بخشی از کشور ما آنچه به تاریخ نجوم و علم پیوسته است به .دهیمهم از دست میسر پشت

 دانم!آیا همین دلیل کافی است؟ نمی .شودمی

 .به تاریخ نجوم بپردازد مجلۀ نجوممایت بخشی از شوراي انقالب فرهنگی که آمده، آن هم به ح هرچه هست موقعیتی پیش

سعی خواهد شد چنین  .چشمگیر نیست، اما این است آنچه کشور ما در چنته دارد .بینیدرا می ها تالش ثمرهپس از ماه

هر سال باشیم، و هم اینکه این هاي آینده نیز منتشر شود، به امید اینکه هم شاهد کیفیت بهتري در هایی در سالشماره

به آبیاري  .هاي حضور ما در تاریخریشه اي به تاریخ نجوم، بهصورت حرفهتالش کمک کند به درك لزوم پرداختن بیشتر به

 .ها، و نه قطع ناخودآگاه آنهمین ریشه
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 1388/200984 -سال جهانی نجوم  13

سال از اولین رصد با یک دوربین نجومی  400ین طوسی، و سال از تأسیس رصدخانۀ مراغه توسط خواجه نصیرالد 750

هاي علوم ترین زمینهترین و گستردهدر این فاصله علم نجوم به یکی از فعال .گذردمی 988/1609توسط گالیله در سال 

 .طبیعی تبدیل شده است

ف را ارج بنهد، و نیز تأکید کند بر جهان سال آینده را سال جهانی نجوم نامیده است تا فعالیت دانشمندانِ این علم شری

 .ویژه جوانانهساز آن و همچنین تأثیر آن بر آموزش و مشارکت عمومی بتأثیر این علم در جامعه و نقش فرهنگ

در این سال قرار است تأکید  .اندهاي متنوع و گستردة سال جهانی نجوم فعالکشور جهان در فعالیت 130اکنون بیش از هم

مندان به نجوم در این سال دانشمندان و عالقه .عنوان یک فعالیت علمی جهانی در جهت صلح جهانیشود بر علم نجوم به

کنند تا به المللی نجومی را تشکیل خواهند داد که همچون یک خانوادة جهانی با یکدیگر همکاري میترین شبکۀ بینبزرگ

  .هایی که نوع بشر تاکنون پرسیده است پاسخ گویندالئوترین سبنیادي

علم نجوم در کشور ما همواره مطلوب و  .کشور ما ایران نیز همگام با جامعۀ جهانی در این فعالیت بشري مشارکت دارد

می داشته تاریخ علم گواه بر فعالیت گستردة منجمان ایرانی و اسالمی در دورة طالیی تمدن اسال .شریف شمرده شده است

اش اش در شیراز، و خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانهگرچه به دالئل تاریخی پس از عبدالرحمن صوفی و رصدخانه .است

سال طرح رصدخانۀ ملی ایران  750یمن انقالب اسالمی پس از دور بوده است، به در مراغه کشور ما از تحوالت نجومی به

اجرا است و در همین سال جهانی نجوم عملیات ساختمانی آن در بهترین مکان  عنوان یک طرح کالن علمی در دست به

 .نجومی ایران شروع خواهد شد

هاي نجوم ترین گروهایم و کشور ما فعالنظیر نجوم در سطح همگانی در کشور بودهما در بیست سال گذشته شاهد رشد بی

هاي ردة ترین تلسکوپنان کشور ما بزودي صاحب یکی از مدربا اجراي طرح رصدخانۀ ملی ایر .عمومی را در منطقه دارد

هاي علمی فعال نه تنها یکی از رشته 1404رود تا در سال ها رکود، میمتري دنیا خواهد شد و علم نجوم نیز، پس از قرنسه

 .در ایران، که در کل منطقه بشود
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 85یافتگیترویج علم و سطح توسعه  14

           .ایش تا زمین صد و بیست ذراع بودعوج ابن عنق فاصله غوزك پ

 ابن خلدون

اند ل گوناگون دریافتهیجوامع صنعتی به دال .ترویج علم خاص کشورهاي در حال توسعه، که نیاز به توسعۀ علمی دارند، نیست

کافی است به وبگاه مراکز پژوهشی معتبر دنیا  .باشند 86»باعلم«باشند، بلکه الزم است  »باسواد «که کافی نیست مردمشان 

ها متفاوت باشد، اما ها و هدفشاید روش .پردازندسري بزنید تا متوجه شوید چقدر و چگونه این مراکز به ترویج علم می

به همۀ آنها به دنبال آنند که نظر مردم، عوام، را نسبت به تخصص مورد بحث جلب کنند، اهداف و نتایج علمی خود را 

تر زبان غیرتخصصی بیان کنند، مردم را با پیچیدگی کار پژوهشی خود آشنا سازند، و اطالعات آنها را افزایش دهند و دقیق

کنند، و این بسیاري از دانشمندان تراز اول، و برندگان جایزه نوبل، بخشی از وقت خود را صرف امور ترویجی می .کنند

 .ارندشموجه سبک نمیها را به هیچفعالیت

تأسیس کردند که هدف آنها ترویج علم است، و  87کشورهاي آلمانی زمان بیش از یکصد سال پیش مؤسساتی به نام اورانیا

توان همه چیز یاد گرفت، از نجوم و کار در رصدخانه بگیرید، تا کند، که در آن میشبیه به یک دانشگاه براي عوام عمل می

هاي آشکار به عهده دارد با چنین نقشی را، با تفاوت 88»مؤسسه سلطنتی«انگلیس  آرایی با دقت علمی! درچگونگی سفره

 .انداي بیش از یکصد و پنجاه سال با مدیرانی که همگی از دانشمندان سرشناس بودهسابقه

هاي د مؤسسهگذاري ما هم باید هماننهایی دارد؟ آیا هدفاي مانند ایران هم نیاز به چنین مؤسسهآیا کشور در حال توسعه 

نظیر در کشورهاي توسعه یافته باشد؟ آیا فرهنگ غالب مردم کشور ما با فرهنگ کشورهاي صنعتی، به ویژه کشورهاي 

خوانی دارد؟ آیا تصور مردم ما از علم همان است که تصور یک فرانسوي  -هاي مرتبط با علم همغربی، دست کم در زمینه

م ما به علم نوین از همان جنس نیاز مردمی است که دست کم سیصد سال با آن سر یا انگلیسی از علم است؟ آیا نیاز مرد

برداري کنیم همان بر گونه الگوایم به این سؤالها پاسخ دهیم؟ اگر بدون نقد اینو کار داشته اند؟ آیا ما تاکنون کوشش کرده

بیایید یک بار هم که  .ریبانگیرمان شده استهاي تمدنی مدرن گها و دیگر مؤسسهسرما خواهد آمد که با تأسیس دانشگاه

هاي گوناگون توجه کنیم، نکند به علت حلکاري نکنیم، تعقل کنیم، نیاز کشورمان را بشناسیم، به راهشده است کپی

 هاي بسیار پر اهمیت و حیاتی ترویج علم را فراموش کنیم!برداري جنبهکپی

                                                           
 .ة       ، شمارمجلۀ ترویج علم 85

86 sciencate 
87 Urania 
88 The Royal Ins�tu�on 



 349 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 ترویج علم در ایران
اما آیا رفتار فرهنگی و علمی  .عنق، که در مطلع آمده است، از دوران اولیۀ فرهنگ اسالمی استجملۀ مربوط به عوج ابن 

اگر گوینده اهل قدرت، شوکت،  .کنیمبه گوینده نگاه می .ما تغییر کرده است؟ ما هنوز تصور درستی از محاالت عقلی نداریم

نظام قدرت شاهنشاهی در چند هزار سال گذشته ما، و این وضعیت ترکیبی است از  .پذیریمو حرمت باشد حرف او را می

خرد مدرن و نیز نقد ناشی از توسعۀ خردمندي مدرن  .هانیز عجین شدن خرد دینی با خرد علمی پس از تأسیس نظامیه

 .ایمنگرفته ما هنوز با مفهوم علم نوین آشنایی نداریم، و به همین علت هم با خرد نوین خو .هنوز در میان ما جا باز نکرده است

اند؛ آنها از همان ابزار حتی روشنفکران ما در دوران پس از مشروطه تاکنون عموماً کمکی به ورود خرد نوین به ایران نکرده

هاي ناقص خود، و وانمود کردن تسلط کامل بر علم مدرن و اند و با تعمیم دانستهاستفاده کردهءتحکم شوکت و حرمت سو

  .اندد را با تحکم شوکت روشنفکري خود به خورد مردم دادهفرآیند آن، اعتقادات خو

ما باید این واقعیت را که ناشی از رکود خرد در دوران پس از عصر طالئی و روشنفکري اسالمی است به خوبی درك کنیم 

در چنین شرایطی تشخیص مصادیق تعلق ما  .و ظن داشته باشیم که نکند هنوز هم خودمان درگیر این جبر تاریخی هستیم

به معرفت ناشی از علم سنتی، و تشخیص رفتارهاي ناهنجار ما مبتنی بر مفهوم سنتی علم در مقابل مصادیق متناظر در علم 

بیان و  .این تشخیص و ترویج آن باید مبناي تفکر ترویج علم در کشور ما باشد .نوین و خردگرایی نوین بسیار راهگشا است

هاي مردم، هنجارهاي رفتاري مردم، انتظارات مردم، غرور کاذب ها پرمخاطره است، زیرا خالف عالقهابراز این تشخیص

ها را متناسب با ظرفیت جامعه پس باید هشیار بود، ابراز این تقابل .شده با اعتقادات مردم استمردم، و نیز خرافات عجین

اي باید از همۀ توان رسانه .ها کردخصوصاً مورد نیاز جامعه را نمک این تقابلانجام داد، و همواره قدري دانش جدید و 

هاي اجتماعی چندین قرن گذشته هاي تفاوت میان دو مفهوم علم کرد، و انحرافکشور کمک گرفت، مردم را متوجه مصداق

نه از برمالکردن  .ه است، برمال ساخترا، که ناشی از تصور غلط نخبگان ما از خرد و تصور غلط حاکمان ما از کشورداري بود

جمهوري بترسیم، نه از ابراز شیادي آن دانشجوي قمی که برنده جایزه نجوم میان وقاحت مرد علمی قرن بودن معاون رئیس

اي در منزلش! اگر غیر ساله و تأسیسات هسته 16آموز پایه بودن خبر دانشچند ده هزار نفر در دنیا شد، و نه از بیان بی

 .ایمهاي بعدي خودمان را در غفلت نگهداشتهایم، و نسلایم و لب نگشودهز این کنیم و مماشات کنیم، انحراف جامعه را دیدها

 چگونه ترویج علم کنیم

هاي زیر ها، الزم است به نکتهباتوجه به تفاوت میان کشورمان و کشورهاي صنعتی، و همواره با در نظر داشتن این تفاوت

 :توجه شود

 .که کشورمان صنعتی نشده است بر تمایز میان خرد نوین و خرد سنتی تأکید کنیمالف) تا زمانی

هاي تفاوت میان خرد نوین و خرد سنتی، متناظر با مفهوم علم نوین و مفهوم سنتی علم، در زندگی ما تأثیر گذاشته مصداق

پس هشیار باشیم  .در این جهت ندارند، یا کمتر دارند هاي ترویجیکشورهاي پیشرفتۀ صنعتی معموالً نیاز به فعالیت .است

       .نیازهاي فرهنگی خودمان را در نظر بگیریم هاي ترویج علم از کشورهاي صنعتیدر کپی کردن روش
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 پذیري توجه کنیمترویج نقد و نقدب) به

نیست؛ چه اینکه کار اشکال اساسی داشته نقد اول اینکه هیچ کاري بی .این فکر را اشاعه دهیم که نقد به معنی دشمنی نیست

توجه به نقد یعنی پذیرش اینکه دیگري هم خردمند است و نه تنها مجاز است  .باشد و چه با سلیقۀ دیگران متفاوت باشد

بیند که صاحب اندیشه ندیده است؛ همین باعث رشد و هایی از کار را مینظر انتقادي خود را بیان کند، بلکه شاید زاویه

پس نقد را تشویق کنیم و خواستار آن باشیم،  .نقدي یعنی سکون، یعنی مرگبی .معنی استرشد بدون نقد بی .شودامل میتک

تقاضا براي نقد باید ترویج بشود که این بخشی از تفکر علمی نوین است  و ترویج علم تنها  .نه فقط اینکه آن را تحمل کنیم

 ت!ها نیسمعنی ترویج دانش یا دانستهبه

 .ج) از تحکم در امور علمی پرهیز کنیم، و نقش اجماع و اجتماع علمی را پررنگ کنیم

پس از تحکم بپرهیزیم  .هاي آن نیست، بلکه اجتماع علمی محک استشخص دانشگر محک درستی یا نادرستی علم و روش

 .گذاریم و این تفکر را ترویج کنیمو تنها نظر خود یا دانشگران دیگر را بیان کنیم و محک را به عهدة اجتماع علمی ب

د) در ترویج دانش هم کوشا باشیم، اما تا حد امکان آن را همراه کنیم با ترویج فرایندهاي علمی نوین که منجر به این 

 .ها شده استدانش

باید به آن توجه گفتار باال هم به این معنی نیست که ن .ها، یا دانش، بخشی از ترویج علم است، همۀ آن نیستترویج دانسته

بکوشیم ترویج دانش را با ترویج تفکري یا  .اي مثل ایران اساسی و محور ترویج علم نیستکرد: الزم است، اما در جامعه

 .مَنشی که منجر به آن شده است همراه کنیم

 .انمان گرفته شودهاي علمی را، در هر زمینه و در هر سطح علمی یا سیاسی، افشا کنیم، تا جلوي انحراف جوانشیادي ه)

در این  .هاي روزمره باشندنماي واقعیتها باید آینۀ جهانرسانه .ها نقشی بنیادي در ساختن و رشد جامعۀ مدنی دارندرسانه

هاي ها باید بتوانند با کمک گرفتن از متخصصان به روشچیزدان نیست، رسانهکس همهدنیاي پیچیدة امروزي که هیچ

اتفاقاً در این دنیاي  .اي اخبار رسیده را قبل از انتشار پاالیش کنند و از صحت آنها مطمئن شوندرسانهپیچیده اما جاافتادة 

توان هر دروغی را گفت؛ درست است که وجود اینترنت در ایران، و حضور متخصصان راحتی می شده و پیچیده بهتخصصی

ها هستند که باید نقش ا و شیادان را باز کرد، اما این رسانهسرعت مشت دروغگوهدهد که بهدلسوز و مطلع این امکان را می

خوبی بازي کنند، مسئولیت خودشان را درك کنند، به آن پایبند باشند، و از این امکان استفاده کنند که خودشان را به

 .گذارندمتخصصان در اختیارشان می

هاي باال را براي بررسی بپذیرد، و امیدوار است از این طریق هاي تحلیلی در همۀ زمینهآمادگی دارد مقاله ترویج علممجلۀ 

 .وارد گفتمان علمی مرتبط با نیازهاي ترویج علم در کشورمان بشود
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عه کمابیش با رواج علم و فناوري مترادف گرفته پایه ابداع شده است، توس -کم از زمانی که مفهوم اقتصاد دانشدست

درکنار مفهوم توسعه، که ریشه در علم  .به عبارت دیگر، توسعه بدون پذیرش علم و فناوري قابل تصور نیست .شودمی

دو  .شناسی و فلسفه دارداقتصاد دارد، مدرنیت نیز در همان خوشۀ مفهومی قرار دارد، با این تفاوت که ریشه در جامعه

مفهوم توسعه و مدرنیت مترادف نیستند، اما متناظر یکدیگر در دو شاخه علمی هستند و به مفهوم ریاضی همیوغ یکدیگرند: 

نیافته هم مدرن یافته است؛ جامعه توسعهیافته مدرن است، جامعه مدرن توسعههر دو با هم هستند یا نیستند؛ جامعه توسعه

توان توسعه را تنها با یک شاخص یا با یک دسته شاخص یکتا نه مدرنیت؛ نه مینه توسعه تعریف یکتایی دارد و  .نیست

هاي موجود بر تفکیک بدون ابهام دو دسته کشور، یا جامعه، ها و دسته شاخصتعریف کرد و نه مدرنیت را؛ اما تمام تعریف

البته دسته سومی از کشورها هستند که  .سنتیمانده، مدرن و نامدرن یا نیافته یا عقبیافته و توسعهنظر دارند: توسعهاتفاق

بر این مبنا  .ها ممکن است در دسته اول یا دوم قرار بگیرندمیان این دو قرار دارند، در حال گذارند، و بسته به تعریف

هاي شاخص .ممانده و سنتی را به کار ببرنیافته یا عقبیافته یا مدرن، و توسعهخواهم بدون مناقشه مفهوم کشورهاي توسعهمی

 .سنجیهاي اقتصادي، اجتماعی، و علممتعددي براي تفکیک این دو دسته از کشورها مطرح شده است، از جمله شاخص

اند، شناختی مدرناند، به لحاظ جامعهیافتهها نشان داده است که جوامعی که به لحاظ اقتصادي توسعهبررسی همۀ این شاخص

پایه، و نیز -به این لحاظ است که کشورها به اهمیت اقتصاد دانش .انده در علم و فناوريسنجی نیز پیشرفتو به لحاظ علم

تبع آن اقتصاد، را در کشورشان ریزي علمی، علم و فناوري، و بهکوشند با برنامهاند و میبه اهمیت توسعه علمی واقف شده

هاي محلی و بومی جایگاه اجتماعی آن، و نیز الزام در این چارچوب مفهومی است که ترویج علم، و درك درست .رشد بدهند

 .کندآن اهمیت پیدا می
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در این  .هاي روزمره باشندنماي واقعیتها باید آینۀ جهانرسانه .ها نقشی بنیادي در ساختن و رشد جامعۀ مدنی دارندرسانه

هاي ها باید بتوانند با کمک گرفتن از متخصصان به روشچیزدان نیست، رسانهکس همهدنیاي پیچیدة امروزي که هیچ

اتفاقاً در این دنیاي  .اي اخبار رسیده را قبل از انتشار پاالیش کنند و از صحت آنها مطمئن شوندپیچیده اما جاافتادة رسانه

توان هر دروغی را گفت؛ درست است که وجود اینترنت در ایران، و حضور متخصصان ی میراحت شده و پیچیده بهتخصصی

ها هستند که باید نقش سرعت مشت دروغگوها و شیادان را باز کرد، اما این رسانهدهد که بهدلسوز و مطلع این امکان را می

بند باشند، و از این امکان استفاده کنند که خوبی بازي کنند، مسئولیت خودشان را درك کنند، به آن پایخودشان را به

 .گذارندمتخصصان در اختیارشان می

ها اي است اگر هیچ محملی براي اعالم دزدي بودن عکسبرگزاري نمایشگاه عکس، با کپی کردن کار دیگران، کار ساده

بسیار فعال هستند، به کجا  متخصصان عکاسی نجومی ما در ایران، که خوشبختانه در سطح جهان هم .وجود نداشته باشد

ها هاي همکاران دیگر آنها را از آن سوي آبچیز عکسمتوسل بشوند که آبرویشان رفته است و جوان نورسیدة جویاي همه

را رئیس  خودش 91»نابردهرنجخواه گنج«نمایش گذاشته است: یا همین جوان شناسی تهران بهنام خودش در مرکز ستارهبه

سرعت آن را پخش ها بهکند، و رسانهمحتوا میسازد، ادعاهاي نجومی بیرصدخانۀ بزرگ می کند،میمرکزي تحقیقاتی 

کند تا مسئوالن را به اشتباه بیندازد و منافعی براي اي استفاده میداند دیگر کجاها از همین واکنش رسانهکنند و خدا میمی

 .خودش دست و پا کند

اش در فرانسه درمیان باره اقدام به جعل سند کرد که مثالً مقالۀ نجومیمشابهی به یکحدود بیست سال پیش بود که جوان 

موقع یک سالی  آن .گرفت، و دردسرهاي زیادسراغ مسئوالن رفت، داشت بودجه میبه .هزار مقاله اول شده استبیست

خوشبختانه جامعۀ مدنی  .صان بردارندها و مسئوالن موضوع شیادي را درك کنند و دست از سر متخصطول کشید تا رسانه

هاي ما اما آیا بیست سال دیگر الزم است تا رسانه .جایی نخواهند برد این افراد راه به .ما در این مدت رشد کرده است

  اي براي تأیید آن باشند؟هاي حرفهدنبال راهپذیر بشوند و قبل از نقل هر چیزي بهمسئولیت
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تاریخ براي  .ها، دویست سال کل تاریخ گذشته آنهاست؛ براي ما ایرانیان دویست سال تاریخ معاصر استبعضی ملتبراي 

به منطقه جیرفت یا اریسمان نگاه کنید! آثار صنعت و هنر هفت هزار  .ما هزار سال و سه هزار سال و هشت هزار سال است

 250تعطیلی آن در سال  .سال پیش است 1500جندي شاپور متعلق به ساله هنوز پابر جاست! به علم نگاه کنید؛ دانشگاه 

سال پیش تأسیس شده است و از سراسر جهان اسالم و  750هجري اتفاق افتاده است! به رصدخانه مراغه نگاه کنید؛

هاي کنونی این سابقه نقطۀ قوت و در عین حال از نقطه ضعف .دیدندکردند و آموزش میمسیحیت و بودایی در آن کار می

 ماست!

سال آشنایی با دنیاي  200ما هنوز پس از حدود  .پیشینیان این افتخارها را آفریدند؛ اما ما هنوز توان شناسایی آن را نداریم 

اي علمی تأسیس کنیم که هدف آنها شناسایی این ایم نهادهاي حرفهسال انقالب اسالمی هنوز نتوانسته 34مدرن، و پس از 

هنوز اهل  .دانیممی »خود علم«هایی از کشورمان این تاریخ علم را ما هنوز در بخش .می خودمان باشدتاریخ متنوع عل

کنند تصور سیاست، اهل حوزه، و حتی اهل علوم پزشکی کنونی یا مهندسی نوین ما هنگامی که از رصدخانه صحبت می

کنیم، تفنن هنوز وقتی از تاریخ علم صحبت می  کنند مراغه بهترین جاي تأسیس رصدخانه مدرن است و نه قله گرگش!می

اي تاریخ علم در ایران به زحمت به تعداد انگشتان یک دست هنوز متخصصان حرفه .دانیماي میدر آن را عین کار حرفه

ا تحمل ها رهنوز براي ذکر افتخاراتمان باید متوسل شویم به اسامی بیگانگان که زحمت و رنج و هزینه این بررسی .رسندمی

 .اندو تقبل کرده

گذاري کنیم! هنوز سیاست و سرمایه ي، براي جدي گرفتن این علم پیچیده،اهنوز حاضر نیستیم براي تاریخ علم حرفه

اي که سیبی به سرش کنیم آن بیچارهکنیم! هنوز خیال میگفتارهاي سیاسی مرتبط با آن را عین تاریخ علم اسالمی تلقی می

را مانند آموزشکده اداره  کنیم، آنسینا و ابوریحان نداشت! هنوز پژوهشکده تأسیس میهاي ابنز حرفخورد حرفی بیشتر ا

کنیم و دلمان به سر در آن خوش است! ایران هنوز راهی کنیم، و هنوز با اولین باد اقتصادي آموزش آن را هم تعطیل میمی

 کندررو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز  « هنوز طرفداران .طوالنی در پیش دارد براي درك علم و کار علمی بنیادي

بینند و این شکوفایی را در گرو هاي آینده را میبسیار بیشترند از دلسوزانی که شکوفایی نسل »طلب راتب هر روزه نمانی

 .داننددرك تاریخی خود و دیگران می

امید به  .شده است تنها بیان ذکر نیاز است و نه رفع آن، که در شرایط بسیار سخت اقتصادي، تهیه مجله نجوماین شماره 

اند، و به دانند، اهل تفکر و جدیتآن ایرانیانی ، و نه انیرانیانی، که هستند و دریافت رزق و راتب روزانه را در مسخرگی نمی

 .علم نجوم، را بیشتر فراهم کند کمک خواهند کرد بماند تا زمینه درك تاریخی، دست کم در نجوم
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نوع و چگونگی ترویج و  .یندي معیوب استاتوسعۀ علم و فناوري بدون توجه به همگانی کردن و ترویج علم و فناوري فر

و ترویج علم در توان روش همگانی کردن همگانی کردن بستگی دارد به فاز توسعۀ علمی که کشوري در آن قرار دارد؛ نمی

ایران را با کشورهاي صنعتی یکی گرفت، اما لزوم توجه به این امر در همۀ کشورها با هر نوع فرهنگی، و در هر سطحی از 

 .توسعه، بدیهی است

درصد  10مریکا، ناسا؛ می گفت ما موظفیم ااواخر دهۀ هفتاد گفتگویی داشتم با مدیر ایرانی پروژة مریخ در سازمان فضایی 

فکر کردم  .اعتبارات هر پروژه را بابت همگانی کردن و ترویج آن موضوع هزینه کنیم! این درصد برایم قابل تصور نبوداز 

هاي ملی که موظف شده باشد، یا حتی کنیم! نشنیده ام هیچ پروژة علمی یا فناوري از نوع پروژهما در ایران چقدر هزینه می

اي از این موضوع مستثنی شاید فناوري نانو و فناوري هسته .ترویج هزینه کند مجاز باشد، درصدي از اعتبارات را براي

بدون شک الزم  .ایمرسد ما در توسعه علمی بعد از انقالب از ترویج علم و فناوري غفلت کردهبه هر حال، به نظر می.باشند

 .هاي علمی و فناوري کشور در این رفتار بازنگري کننداست نهادها و سازمان

هاي ما و فناوران ما هم به طور معمول فعالیت در امر دانشگران و دانش پیشه .غفلت ما از ترویج تنها در سطح کالن نیست

 .ارزشکنند؛ کاري که نه ساده است و نه بیارزش تلقی میترویج و همگانی کردن را کاري ساده و بی

دهند که چرا تنها به اخبار علمی کشورهاي توسعه یافته بها میهاي ترویج علم در ایران در معرض این انتقاد هستند رسانه

گزارشگران علمی ما اگر با شخصی یا  .جا است، ناعادالنه نیز هستاین انتقاد، در عین اینکه به .و توجهی به داخل ندارند

شنوند و طرف پاسخ میکنند، بالفاصله گیرند و تقاضاي مصاحبه یا اطالعات میسازمانی از کشورهاي پیشرفته تماس می

شود براي کسب که با سازمانی یا نهادي داخلی تماس گرفته میاما هنگامی .کندمقابل با آغوش باز از این تماس استقبال می

شود که گویی مزاحمتی ایجاد شده است، اي رفتار میشود، بلکه عموماً به گونهاطالعات یا مصاحبه، نه تنها پاسخی شنیده نمی

  .ها شده استايسرو پایی مزاحم حرفهاي مداخلۀ اطالعاتی کرده است، یا انگار آدم بیبیگانه یا انگار

اي کم بیست سال است پایدار است و تجربه دارد، و به عنوان کسی که خودش حرفهخواهم به عنوان مجله اي که دستمی

کنم گزارشگران ترویجی اند؛ به آنها توصیه میموضوع غافلاي ما از اهمیت این ها و نهادهاي حرفهاست، اذعان کنم سازمان

 تر بگیرند؛ این نه تنها به نفع کشور است که به نفع خود آنها نیز هست!و شاغل در همگانی کردن علم را جدي
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ترین باشد؛ از قطب شمال که یک ایرانی در نزدیکاي، روي کرة زمین باشد که ایرانی در آن نام کشوري، یا منطقهنشنیده

پژوهشگران ما هم که بزودي  .مریکاي جنوبیافریقایی یا اهاي خانه باز کرده تا کوچکترین کشورنقطۀ قابل سکونت قطب قهوه

ایرانیان  مهاجرت و کنجکاوي .ر خواهند کردقپیماي تحقیقاتی ساخت ایران پرچم ما را در قطب جنوب مستبا کشتی اقیانوس

تر از قبل شده تحركگونه که جمهوري اسالمی ایران در سراسر کرة خاکی پرتر شده است، همانقطعا بعد از انقالب متنوع

هاي شود گفت بخش خصوصی و دولتی هر دو حضور بسیار متنوع تري روي کرة زمین دارند تا در دورهاست، یعنی می

شود، از کم آشکار میهاي دیگر در گذشته نیز کمالبی از حضور ایرانیان در کشورگر چه شواهد تاریخی ج .گذشتۀ تاریخ ما

 جمله مالقات دو ایرانی با هرشل، یا حضور انقالبی دو ایرانی در انقالب فرانسه!

حاال نوبت حضور بخش دولتی و بخش خصوصی ایران در فضا است! سازمان فضایی ایران سرانجام زمانی انسان به فضا 

تر تر عمل کند و دوراما به نظر می رسد بخش خصوصی ایران سریع .خواهد کرد و به روي ماه نیز خواهد نشاند پرتاب

بازگشت به مریخ و مشارکت در تشکیل اگر این ارقام درست باشد که هفتاد ایرانی متقاضی شده اند براي سفري بی .برود

رو شدن با مشکالت  در ید پذیرفت که تفکر مهاجرت، و شجاعت رواولین گروه مهاجران انسانی براي زندگی روي مریخ، با

ها چگونه بر مفهوم انگیز است که این انسانمل برأبیش از این، ت .هاي ناشناخته در ایرانیان رشد یافته استناشناخته در مکان

برگشت مریخی شدن! سفر به مریخ بیاند، مقایسه کنیم مفهوم مرگ را، نبودن در این دنیا را، با وجود و زندگی غلبه کرده

 اند؟ ها را پیدا کردهاست، مانند مرگ! چه حسی دارند این افراد؟ ایرانیان چگونه این جسارت

اند و در گام اول همین که تعدادي عالقۀ جدي به این سفر نشان داده .سفر به مریخ هنوز محقق نشده است، اما قطعی است

کردم! چه شناس بودم و با این افراد مصاحبه میچقدر دلم خواست روان .یلی براي بشر استبداند اتفاق بیثبت نام کرده

 آمد!هایی به دست نمیعات جالب و با ارزش علمی براي شناخت بشر که از تحلیل چنین مصاحبهاطال
  

                                                           
 .1391، 226، شمارة مجلۀ نجوم 94
 



 ها: سرمقاله2 بخش - 356

 95مگر توسعه غیر از این است؟  20

منتشر شد چند  مجله نجومسال پیش که اولین شماره  22آورید نگاه کنید! و بپرسید یا به یاد  مجله نجومبه این شماره 

اي ویژه با این همه عکس نجومی عکاس نجومی و چند عکس نجومی بومی داشتیم! اصال واژه عکاسی علمی باب بود؟ شماره

آنها را  است که توان چاپ نجومهاي رسیده به اي ایرانی، که تازه بخشی از عکساز منجمان آماتور یا عکاسان حرفه

و این همه نتیجه رشد علمی ایران، و  .عکاس نجومی در ایران داریم 50پس البد بیشتر و شاید بسیار بیشتر از  .ایمداشته

 آیا این جاي امیدواري و شادمانی ندارد؟ البته که دارد! .اي در ایران استرشد نجوم آماتوري و عکاسی حرفه

زمینه به وقوع نپیوسته است؛ این پدیده به خودي خود فتاده است؛ این توسعه بیجهت نیاین اتفاق بی .خوشحال است نجوم

که این پدیده را بخشی از توسعه جامعه بدانیم و به پیوند ثیري در تولید ناخالص ملی ایران نداشته باشد، اما هنگامیأشاید ت

هاي هر چند کوچک ور توجه کنیم، اهمیت حرکتنیافتگی در کشیافتگی یا توسعههاي دیگر توسعهمیان این پدیده و نمونه

 .شود، روشن مینجوماي، مانند توسعه

سال به دوش کشیده است و افت و  22خوشحال است که به عنوان یک بخشی خصوصی این بار را  .خوشحال است نجوم

دریغ نیست که مجله تعطیل  .ثیرهاي اجتماعی آن استأرشد عکاسی نجومی یکی از ت .خیزهاي فراوانی را تحمل کرده است

بشود؟ دریغ نیست به این مجله و انتشار آن صرفا به صورت یک بنگاه کوچک اقتصادي نگاه شود که حفظ یا نابودي آن 

مندان به توسعه کشور حفظ مندان به نجوم و عالقهثیر است؟ این مجله را باید عالقهأتدر توسعه و در اقتصاد کشور بی

جامعه که درد توسعه ایران و درد علم دارند! با هر حساب سرانگشتی باید گفت در این شرایط اقتصادي، هایی از کنند: بخش

یابد، تا مرهمی بر زخم باید تعطیل شود، و دیگر منتشر نشود! پس اگر قیمت افزایش می نجومو در این شرایط اقتصاد نشر، 

ها اي هستند، همانهاي توسعهها که حافظ و مولد این نوع حرکترود همانگردانندگان مجله در نظر گرفته شود، انتظار می

 که درد ایران و رشد کشور را دارند، همت کنند و به هر صورت مجله را حفظ کنند!

نه فقط این، این رشد عکاسی علمی را به فال نیک بگیریم و به فکر رشد نهادي دیگر باشیم: انجمن عکاسان نجومی ایران! 

                                                          مبارك باد! .اي دیگرا حضور این عکاسان در آینده نزدیک شروعی باشد براي تشکل علمی و حرفهشاید همایشی ب
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که زمین نخورد در اي بچه .اندهاي زیاد بزرگ شدهافراد بزرگ با شکست .دهندکارهاي بزرگ را افراد بزرگ انجام می

هیچ موفقّیتی بدون  .شوداي که زیاد زمین بخورد در بزرگی راهروي بزرگ میبزرگی بسیار زمین خواهد خورد! بچه

انتظار  .جا استهاي کوچک انتظاري بیانتظار موفقیتی بزرگ بدون شکست .آیدهاي زیاد و بموقع به دست نمیشکست

همین است که پیشینیان ما به دفعات  .شودجا منجر میا به شکستی بزرگ و بیجهاي زیاد و بهموفقیت قبل از شکست

اند که ملک فالن پادشاه از آن جهت از دست رفت که کار خرد به دست بزرگان سپرد و کار کالن به دست کوچکان! نوشته

  .کوچک به معنی کسی که فرصت اشتباه و شکست هنوز پیدا نکرده است

اي به قطر شش متر هستند، و باالخره موفق به پرتاب خواهند شد، نه پرتاب تلسکوپی فضایی با آینه صدداگر کشورهایی در

از این رو است که روي یک کاغذ آن را نوشته باشند، یا تنها به ذهن یک سیاستمدار رسیده باشد، بلکه از این رو است که 

اند؛ هم از این رو است که تجربۀ پرتاب ها داشتهکوپبیش از صد سال است تجربۀ ساخت، و شکست در ساخت، انواع تلس

 تلسکوپ فضایی هابل را داشته اند، که ابتدا خطا در تراش آینه داشت، اما بعد تصحیح شد!

رسانند نیز از آن رو است که پنجاه سال با پرتاب انواع موجودات زیستی آزمایش اگر کشورهایی انسان به کرة ماه می

هاي متعددي را تجربه اند، و شکستن هم از تمام توان علمی و فنی خود براي بررسی موضوع استفاده کردهاند، قبل از آکرده

گیرند، صدها سال در جاي زمین میهایی با وضوح و توان تفکیک باال از بیرون جو از جاياگر کشورهایی عکس .اندکرده

 .هایی در شرایط خاص تجربه دارنددوربیناپتیک، و پیش از نیم قرن در پرتاب با شتاب باال و ساخت 

هایی اگر در برنامۀ فضایی با شکست .جا بهراسیمجا است! از شکست نهراسیم، از شکست بیهاي بیغرور کاذب مادر شکست

، اندمردم ما فهیم .ها عبرت بگیریمایم، نگران کننده نیست؛ از این شکستمواجه شویم، در این فاز توسعه که قرار گرفته

ریزي صریح باشیم، درست برنامه .تابندنمیجا به شدت نفرت دارند و آن را برکنند، اما از اشتلم بیشکست را درك می

گذاري جا را هم کنار بگذاریم، درست سیاستکنیم، از تمام توان علمی و فنی خودمان، و دنیا، استفاده کنیم، غرور کاذب بی

چرا شرمنده عکسی باشیم که دوربین ساخت داخل، با  .بپذیریم و به آن افتخار کنیم کنیم، و نتایج آن را هم هرچه باشد

هاي با وضوح بسیار به آن افتخار کنیم، حتی اگر عکس .اي ساخت داخل، در اولین کوشش از خلیج فارس گرفته استپرتابه

مگر نه این است  .کنونی خودمان افتخار کنیمبه توان  .بیشتر کشورهاي پیشرفته قابل مقایسه نباشد! این است توان کنونی ما

 .کرد ما بتوانیم کوچکترین برنامۀ فضایی داشته باشیمکه سی و اندي سال پیش، در آستانۀ انقالب، کسی حتی تصور نمی

ي ده برا .مأموریت ایرانی را در ماه و مریخ ببینیم .کندسی و پنجاه سال دیگر ایران را ببینیم، که با همین آهنگ رشد می

اند، ممکن نیست؛ اما براي تا پنجاه سال آینده چرا! هاي گذشته در ایران تخیل کردهگونه که بعضی در سالسال بعد، آن

هاي علمی رسانه .هاي علم و فناوري ما باشدپردازي، این باید شعار سیاستریزي خردگرا بدون غرور کاذب و خیالبرنامه
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اي برقرار دگی کامل دارند ارتباط میان مردم و متولیان امور علمی و فناوري کشور را به گونهآما نجوممجله همگانی، از جمله 
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یک نشان مهم در زایا بودن این فرایند گفتمان علمی است:  .افتدرشد علمی در زنده بودن و زایا بودن فرایند علم اتفاق می

ها و سمینارها چه به صورت گفتارحضوري و چه به صورت مجازي ازیک طرف، و از طرف دیگر مجموعۀ مجموعۀ همایش

که از آن هاي نوشتاري اعم از مقاله و مجله و کتاب و نیز نوشتارهاي مجازي نقش این مجموعه گفتارها و نوشتارها، فعالیت

ترین علوم سنتی سابقه نداشته است، گرچه هم نوشتار و هم گفتار از بدیهی بدیل است و درشود بیبا گفتمان علمی یاد می

 .هاي انسان استها و تواناییویژگی

رفتار، ما که آشنایی اندکی با علوم مدرن داریم، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ عمق مفهومی، و چه به لحاظ اخالق و 

ها، ها، سمینارها، خبرنشستنبود یا کمبود مفرط ارتباطات علمی، همایش .ایمهاي این گفتمان علمی توجه کردهکمتر به مؤلفه

در زمینۀ نوشتارهاي علمی  .هاي علمی حکایت از همین ضعف داردو گفتگوهاي علمی میان افراد دانشگرو در درون گروه

ها را به فال نیک گرفت؛ گرچه عمدة این رشد به یک دهۀ اخیر نامهاي علمی و مقالههبدیل تعداد مجلهباید رشد بی

اندازي این نوع گفتمان علمی هستیم، و هنوز این نوشتارها نقش اصلی خود را گردد و هنوز ما درگیر رفع مشکالت راهبرمی

 .اندکه برقراري ارتباط علمی باشد به عهده نگرفته

ازیک طرف باید ارتباط میان آن بخش از اجتماع علمی را به عهده  .اي داردن گفتمان نقش دوگانهدر ای مجلۀ ترویج علم

این را هم در نظر بگیریم مجله هنگامی  .مند است، از طرف دیگر ارتباط میان علم و جامعه رابگیرد که به ترویج عمل عالقه

نظر از پس صرف .خواهد و هم پشتوانۀ محتواییداري میاین نظم هم پشتوانۀ مالی و ا .مجله است که منظم منتشر شود

مشکالت مالی و اداري، باید انتظار داشت که دانشگران ما تا آن حدّ احساس وظیفه بکنند، یا تا آن حدّ فعال باشند که 

دارد احتیاج مبرم  کشور ما که دریک دوران گذار کم نمونۀ تاریخی قرار .هایی براي تولید محتوا داشته باشندها و مطلبنکته

اي همراه است که پتانسیل رشد علمی ایران و ترویج علم در ایران بدون شک با مسائل زیاد و پیچیده .به این گفتمان دارد

امیدوار باشیم این پتانسیل هرچه زودتر بالفعل شود و ما شاهد شکوفایی  .عظیمی دارد براي مطرح شدن و نوشتاري شدن

 .علم از طریق این رسانه باشیم نقش دانشگران در ترویج
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اي پخش شد از داخل و خارج کشور که زلزله نبوده است بلکه دشمنان خارجی ایران که زلزله بوشهر رخ داد، شایعههنگامی

نه! نخندید! من حتی با بعضی از افراد  .اند و اشتباها به جاي نیروگاه، دو روستا نابود شده استزمینی زدههاي زیرموشک

اي این پنداشتند!  این اولین بار نیست که شایعهواقعی نمیکرده صحبت کردم، این تعبیر را خیلی غیرروشنفکر و تحصیل

اگر  .کندسطوح اجتمائی متفاوت مشغول می ، مردم ما را درهاي فنیترین دادهچنین مغایر با خرد سالم و مغایر با ابتدایی

اما مورد زلزلۀ   .شایعه پیرامون امور سیاسی بود و واقعیت ممکنی را بیان می کرد، تحلیل آن سیاسی یا اجتماعی می شد

گریزي حاکم بر رفتار ما، چه دانشگاهیان ماندگی جمعی ما ایرانیان در مسائل علمی و فنی و خرداي است از عقببوشهر نمونه

هاي اجتماعی نوین، و نیز تعریف هاي شناخت منطبق بر واقعیترویج علم، ترویج روشاینجاست که ت .و چه اهل سیاست 

 .دهدمعقولی از ترویج بیش از هر وقت ضرورت خود را نشان می

را به یک معنی  »ترویج علم«اند متفکرانی که ر دوران پیشاصنعتی ما، حتی در دوران طالیی تمدن اسالمی ما،کم نبودهد 

ها، بلکه ترویج تفکر را! اینکه مردم بدانند طبیعت اند؛ نه ترویج علم را به معنی ترویج دانش و دانستهنستهداقبیح می خاص،

شد، اما تفکر در مورد خلقت، نفس انسان، حادث یا عسل سرد است یا گرم، به عنوان یک گزارة پزشکی، مجاز شمرده می

شد و ترویج تفکر علمی را باعث گمراهی مردم از شمرده نمیمج هاي تفکر آن دوره،قدیم بودن عالم و به خصوص روش

دانستند که ها و معتزله کسانی پیدا شدند که به سنت سلف بودند و شایسته نمیهنگام چالش میان اشعريهب .دانستندمی

 .معرفت عوام به سطح معرفت خواص برسد

دیگران آن را به  دوران مدرن شروع شده است؛ و این مستقل از خواست ماست، .این دورة پیشاصنعتی سپري شده است

هاي فکري در کشور ما هستند که ترویج علم به چه هنوز جریانگر .انداند و ما را از خواب غفلت بیدار کردهوجود آورده

ها اند از این که در این عصر همه انسانفلو غا .گذرندکنند یا با مالحت از کنار آن میمعناي ترویج تفکر علمی را تقبیح می

 .آشنا هستند و در این زمینه تفاوت چندانی میان فیلسوف و عامه نیست طور ضمنی،هکم ببا تفکر و بینش علم نوین، دست

   .ورنددانگارند که از تفکر نوین بهتاریخ تفکر پیشامدرنی می را نه که متفکر بلکه داننده »خواص«گونه عامه مدرن این

توجهی به آنکه همواره شاهد آن هستیم،  کم بیهاي کارشناسی نوین علمی، دستمقاومت در مقابل ترویج تفکر نوین و روش

وظیفه ما این است که از یک طرف بکوشیم نظر همۀ . آور نیستناشی از شرایط تاریخی ما است و طبیعی است و تعجب

رویج تفکر علمی ترغیب کنیم، و از طرف دیگر به هر روش ممکن تفکر مدرن را و اندر کاران و مدعیان تفکر را به تدست

، عبرت هاي گذشته ، به ویژه در دوران مشروطه و دوران پهلوياز اشتباه .هاي آن را در جامعه ترویج کنیمها و منشروش

هاي بلکه روشن کنیم که چگونه بعضی روال بگیریم و علم نوین و خرد نوین را مقایر با اعتقاد خودمان و مردمانمان ندانیم،

هاي دور از خرد این اقوام سنتی ما به دالیل تاریخی، در اثر هجوم اقوام بیابانگرد به ایران و به تمدن اسالمی، ناشی از منش
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از وظایف ما ها را به فراموشی سپرده، این گرچه سیر زمان این مغایرت .بوده است و با اصول اعتقادي مسلمانان مغایر است

وارد  پندارند مردم را باید از تفکر دورنگهداشت،می از اهل علم خودي که هنوز دسته که با مردم خودمان، و نیز با آن است

 .هاي توسعه را باز کنیمبه هر دو گروه لزوم آشنایی با تفکر مدرن بشر را گوشزد کنیم و با حسن نیت گره .گفتگو شویم

در فرهنگ جامعه دارند و این  اي در رشد وکنندهتعیین یبراي آنها روشن کنیم که نقش .جدي بگیریمرا  هاگفتگو با رسانه

تخیل هر شهروند را  .، اجتماعی، یا علمی به خرج بدهندکه چرا باید حساسیت بسیار بیشتر در نقل مطالب اعم از سیاسی

وظیفه رسانه شناسائی  .اندازي که نباید مصاحبه کردل راهصرفا به علت اینکه جنجالی است که نباید چاپ کرد؛ با هر جنجا

هاي نه است نه پخش جنجال؛ ایجاد فضاي گفتگوي نوین است نه ایجاد هیاهو براي هیچ!  رسانهکارشناسان و  بررسی کارشناسا

راي ترویج نظرهاي اند به مجراي ترویج خرافات یا مجدر بسیاري از موارد تبدیل شده ،ما که مجراي ترویج علم هستند

 .براي رفع این مشکل باید فضاي گفتگو را باز کرد .هاي تفکر مدرناند در راه ترویج روششناسانه؛ در نتیجه مانع شدهناکار
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 99حاجی بابا اصفهانی و منجمان آماتور  24

مند است باید آن را بخواند شنیده بودم سرگذشت حاجی باباي اصفهانی را باید خواند؛ هر ایرانی که به خودش و ایران عالقه

این اواخر ترجمۀ یازده فصل از این کتاب که کار حسن خان اعتمادالسلطنه است  .ایران و ایرانی را بهتر بشناسد تا خودش و

هاي اروپایی کردم گذشتگان ما تا این حد در ترجمۀ متنی از زبانهیچگاه تصور نمی .نظیريعجب ترجمۀ بی .به دستم رسید

اي از اجتماع ما ایرانیان، را توصیف کم الیههاي ما ایرانیان، دستو عجب متنی  با چه چیرگی ویژگی .ت بوده باشنددسچیره

ا! چه تناقض و تنافري شگفت انگیز هايهمزمان شد با این شماره از مجله با تاکید بر نجوم رصدي براي غیر حرفه .کندمی

هاي زالل نسل جدید ما که این چنین در جهت تاللو بخشیدن به هزبابا و انگیمیان توصیف زندگی از زبان دراویش حاجی 

 حاجی بابا .شودکوشد، که اوج خلقت است و زیباترین ویژگی میان هر آنچه است که در طبیعت یافت میذهن و فاهمه می

ها قبل از ها و قرناما مگر سالسال پیش نوشته است؛  180شاه، حدود را جیمز موریه، دیپلمات انگلیسی در دربار فتحعلی

! و مگر همین روزها جوانی رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز کندر طلب راتب هر روزه نمانیاو انوري نگفته به ما که 

هاي ایران در آمده جهانی شده به استخدام بهترین دانشگاه ايپیشهکه تمام مراحل آموزش و تحقیقات را  طی کرده، دانش

کند و باید صبر کند تا بلکه بعضی مدیران در دانشگاه خدمت کرده است اما هنوز کمترین حقوق را دریافت نمی و دو سال

که چه کسان با انتري و منتري اجی بابا هستند تفقدي بکنند؛ در حالیحهاي توصیف شده در که مصداقی از جنس شاهزاده

هاي اخالقی را در دنیاي پیچیدة ایم و چه ملکهجامعۀ خود چه کردهرسند؟ ما با ها که نمیدر همین سن و سال به چه نوا

ایم؟ به این شمارة مجله نگاه کنید، به مطالب آن، به نویسندگان آن، به تنوع آن، به مدرن به چه صورت حفظ کرده

گی این افراد، به قیمت شوندگان آن، به نام افرادي که در انتشار آن سهم دارند، به تعداد این افراد، به خرج زندمصاحبه

تمام شدة این شماره، به ماشین هاي میلیارد تومانی در خیابان هاي تهران، و خیلی چیزهاي عیان دیگر در روزمره، و به فصل 

ها را در عمق استخوان خود درك کنید؛ تا در داستان حاجی بابا اصفهانی تا این تنافر و تناقض »در سرگذشت دراویش«

پرچم عاشقان  کوشند این مجله به بهترین وجه سر پا بماند واند و حاال نیز مینهایی که باعث شدهآمۀ تشکر من را از ه

هاي انوري و حاجی بابا دیگر صدق نکند پایمردي اگر قرار است آن توصیف .واسطه درك کنیدنجوم آماتوري ایران باشد بی

شان را افزون کند، تا از نسل ما و قئشان را و تعداد و تنوع عالطلبد که خدا همتاین چنین مردان و زنان نسل جدید را می

قبل از ما، آنها که از نوع ایرانیان توصیف شده در حاجی بابا بودند شاید شرمنده شوند و آنها که این نوع بشر را با مشقت 

 تحمل کردند شادمان!   
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 100کمترین گرایی و احساسترین-اولین، بهترین:   25

هاي بعد از انقالب هنگامی که قرار بود اولین کنفرانس فیزیک بعد از انقالب تشکیل شود اکثرا همین نام را یادم هست روز

اینکه  مچه اولین پس از انقالب باشد؛ دوگرا! مخالفت کردم و گفتم اول اینکه این اولین نیست، ... کردند: اولینپیشنهاد می

اگر این حرف را بپذیریم یعنی عمق  .ه هیچ فعالیتی قبل از ما نبوده استوقتی بپذیریم و اعالم کنیم اولین یعنی اینک

ایم! ایم و موفق شدهایم که اولین هستیم که به این فکر افتادهایم! در عین حال الف این را زدهماندگی خود را پذیرفتهعقب

ماند احساس می .اند که قطعا اشتباه استخیال بودهمانده بوده است یا پیشینیان ما تا به این حد بییعنی ملت ما این قدر عقب

 .ناکشیدگی اجتماعی و تاریخیهاي برغرور کاذب یا الف ناشی از عقده

بهتر است همۀ ما در کل، و منجمان آماتور ایران با این سابقۀ درخشان به ویژه، به خود آیند و به دستاورد هر چند اندك 

بینی منفعالنه کارهاي خوب خود را کمجسته کنند و از روي خودرا بر، ببالند و آنگذشتگان، چه پیش و چه پس از انقالب

دهد ریشۀ دارد و رشد میپیامد! آنچه ما را نگه میاي باشند بیشانهخود را بر شانۀ دیگران ببینند نه تک .اي نکنندرسانه

و چه  ايهاي نجومی برگزار شده است، چه حرفهرگاهها و کاها همایشها و باربار .ریشه نکنیمخودمان را بی .ما است

ترین! اما نیستند، نه اولین، نه آخرین، نه بهترین و نه بد »ترین–«ند اما اآفرین به کسانی که هستند و فعال اي..حرفهنا

 هستند! همه بکوشیم باشیم، با هم و براي هم!
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 101جسارت در تخیل و فکرآفرینی  26

 .سال سن داشته باشد 10این واژة فارسی شاید  .شوندشناسی آشنا میزیست-شماره با مفهوم اختر خوانندگان نجوم در این

هایی مانند اختر فیزیک ساختن این واژه در پی شکوفایی زبان علم فارسی پس از انقالب کار سختی نبوده است؛ انواع ترکیب

ی در جایی از دنیا جسارت کنند و  در زمینۀ حیات در اما اینکه دانشگران .شناسی قبال ساخته شده بودندزیست-و بوم

هایی قطاران خود نهراسند، و این تخیل را به پروژههایی دیگر یا جایی دیگر در عالم تخیل کنند، از تمسخر مردم یا همسیاره

ت بس زیبا، و کاري سازي کنندکاري است کارستان، کاري اسپردازي در این زمینه تبدیل کنند، و مفهومعلمی و نیز نظریه

ها ها و تخیلگونه جسارتمی اندازد! ما در ایران هنوز در حسرت این و تبارك اهللا احسن الخالقیناست که انسان را به یاد 

 نامیم، و هنوزکنیم، آن را کسب علم میمی »کسب«دهی چه به خوبی نتیجۀ جسارت دیگران را پس از محصولهستیم! گر

کند و به خالقیت و تولید فکر  »عبور«ها کردنرا علم می دانیم! نسل جدید باید از این کسب »کاسبی«هم فقط این نوع 

 آورد!رو

 3جایزة نوبل گرفت و  1954 /1333در سال سال داشت  33که مریکایی، یوشوآ لِدِربرگ، هنگامیاشناس دانشگر زیست

ي ملی علوم در امریکا نوشت و به ارتباط میکروبی زمین و محیط هااي به فرهنگستانسال بعد که اسپوتنیک پرتاب شد نامه

-(فرا  exobiologyهمو بود که اول بار واژة   .خارج از جو هشدار داد و تقریباً از همان زمان همکاریش را با ناسا شروع کرد

در همان  .شودشناسی تلقی میرود و بخشی از اختر زیستاین واژه هم اکنون نیز به کار می .شناسی) را به کار بردزیست

واژة   (جانور فضایی) The Star Beastدهه تخیلی نویس دیگري از امریکا به نام روبرت هاینالین در کتابی به اسم  

xenobiology  از آن تاریخ شصت  .که منظور موجودات کرات دیگر است به کار برد شناسی بیگانگانرا به معنی زیست

شویم سخت است تصور این که شصت سال پیش کسانی در ایران که تازه با این رشتۀ علمی آشنا میبراي ما  .گذردسال می

ها نه به هایی در این زمینهسیسشان پروژهأهایی نظیر ناسا در همان ابتداي تچنین تخیالتی فرهیخته داشته اند و سازمان

 .اهالن که به دست دانشگرانی تراز اول تعریف کردنددست نا

از دنیاي صنعتی  »کپی«هایی متهورانه داشته باشد، بدون اینکه توانید تصورکنید اگر دانشگري از ایران امروزه ایدهراستی می

 اياز نا دانشگري که ارتباطاتی نه حرفه ايایم مواردي که براي ایدهباشد، کسی او را جدي بگیرد؟ در عوض فراوان دیده

تجربگی در محیط علمی و فناوري گذارم به حساب بیاین را می .شودهاي گزافی میهکه قومی و خویشاوندي دارد هزین

اما چرا جسارت از ما گرفته شده، منظورم  جسارت صادق است نه جسارت کاذب احمقانه! چرا دانشگران ما به  .ایران

اند؟ چرا حاال که رهبري کشور نیاز توجهگذاران علمی ما به این مقوله بیاند؟ چرا سیاستبودن قانع »سومی«و  »دومی«

توجه به علم را همپایۀ حماسۀ اقتصادي مهم دانسته اند باز هم تحرکی در این زمینه در حاکمیت دیده نمی شود؟  آیا تخیلی 

سال دیگر ثمر دهد؟ آیا هنوز هم ایران  100یا  50یا ایده یی در کشور سراغ دارید که با این امید جدي گرفته شود که 

ریزي کرد؟ نمی خواهیم سال آینده برنامه 100دراز مدت بود؟ نباید براي  ايمدت است؟ نباید به فکر آیندهکوتاه ايعهجام
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سال بعد ایران و دنیا چگونه باشد مطلوب ما است؟ نباید آینده  100دست کم میدان دهیم به بحث پیرامون این تصور که

 دوست داران نجوم پیشنهادي دارند؟! »ساختند«ران ما را را ساخت؟ بس است دیگر که راکد بودیم و دیگ
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 102چاله روغنی به اسم کلینیک تخصصی خودرو  27

مجتمع «رفتم به دنبال مکانی مناسب براي کمی استراحت و خوردن نهار؛ چشمم افتاد به تابلوي شمال می هدر جاده کنار

بد مجتمع رفاهی که ظاهرا چیزي براي خوردن داشت که ال تر از مغازه کوچکی عبور کردیمکمی جلو ».m 250 – ... رفاهی

اما هر چه رفتم به هیچ مجتمع رفاهی  .تر بوده استمتر آن طرفنه چند صد متر که چند کیلو ود. گفتم شاید فاصلهنب

باالي آن  را »کلینیک تخصصی خودرو«عبور کردم و تابلوي  »چاله روغنی«نرسیدم! اما وقتی از کنار یک دکه شبیه به یک 

انگارد، خانه را دانشگاه با مقطع تحصیالت تکمیلی میدیدم فهمیدم اوضاع از چه قرار است! قومی که یک مکتب

هاي ما را همچون آموزشی پرورشی که استادي از دانشگاه ايموعهجانگارد، ممداري که خود را اشرف کارشناسان میسیاست

بیند در انگاشتن یک چاله روغنی به مثابه یک کلینیک تخصصی که قباحتی نمیانگارد، واضح است نیوتون و اینشتین می

 پس چه باك از این همه غلو و غرور کاذب! .خودرو

هستیم، علمی که  »نقل علم« گیرآفرین نیستیم و درریم که هنوز علمیگیر آن است بپذدر این دوره گذار که کشور ما در

بهنجاري در رفتارهاي اجتماعی در این دوره گذار نقل علم طبیعی است اگرشاهد همه جور نا .کننداقوامی دیگر آن را تولید می

زده شود نهادهاي علمی و فناوري ما آسیبها باعث میبهنجاريهمین نا .غلو و غرور کاذب را باید انتظار داشته باشیم .باشیم

ها هم مانند همان کلینیک تخصصی وقتی است که مسئوالن این نهاد کنندهجا نداشته باشیم!  نگرانبهاز آنها انتظار نا .باشند

ها است! اگر دلسوزان جامعه هم از کاه هایی بدهند که تنها ما به ازاي آن همان کاغذخودرو رفتار کنند و گزارش از فعالیت

خورند، باید نگران شد! اما ها را بخورند،که گاهی میاگر مسئوالن گول این غلو .کوهی بسازند باید به شدت نگران شد

اند از رفتارهاي سازمانی تعجب ها زحمت کشیدهدلسوزانی که براي توسعه کشور در هر زمینه اي و در هر سطحی سال

 گران باشند اما تعجب نکنند!ننکنند! 

این را درك کرد و اند و انجمن ترویج علم ایران هم ها براي ترویج فناوري فضایی در ایران زحمت کشیدهآقاي برزو سال

حکایت از عالقه  ،پذیرداي شایان تقدیر جایزه را نمیاینکه آقاي برزو با انگیزه .کرد تعجب داشتپاس داشت که اگر نمی

 .اي را به فکر بیندازدشدید او به ترویج علم و فناوري و نگرانی او از اوضاع سازمانی نهادهاي ما دارد؛ و شاید این واکنش عده

را ها خستگی بر تنشان ننشیند، آنامیدوارم که دلسوزان ترویج علم و فناوري در ایران با دیدن این نوع نابهنجاريمن بسیار 

کوشش خود ادامه دهند و میدان را براي ه ها بنقل بینگارند، و دلسوزانه در رفع این نابهنجاري ةاز عالئم سندرم دور

 .تر کنندتر و تنگسوداگران تنگ

  

                                                           
 .233، شمارهمجلۀ نجوم  102

 



 367 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 103دستاوردها؟  28

در این شماره  .ماه مناسب است براي نگاهی به یک سال گذشته و براوردي از دستاوردهاي نجومی و فضایی کشوربهمن 

کنم که این وضعیت را با ده سال، بیست سال، یا سی سال پیش مقایسه میهنگامی .بینیداز این دستاوردها را می ايگزیده

یادمان نرود همین صد سال پیش که تحوالت انقالبی در علم  .ها کتمان کنمالت و پیشرفتتوانم شادي خود را این تحونمی

هاي سیاسی بودیم! دنیا در بخشی از کرة زمین به وقوع پیوست ما درگیر چه مشکالت ار قحطی و گرسنگی گرفته تا کشتار

هنوز ادعا زیاد داشتیم گویی در دوران طالیی نه دانشگاهی داشتیم، نه پژوهشگاهی، نه پژوهشگري داشتیم نه دانشگري، اما 

اسالم بودیم یا در دوران ساسانیان! الزم است گاهی به این شیب تحوالت در سی سال، شصت سال، و نود سال گذشته هم 

ها نگاه کنیم تا خستگی از تنمان در بیاید؛ وگرنه دیدن وضعیت علم و فناوري و پیشرفت در دنیا، بدون توجه به شیب پیشرفت

ها اثر پایدار افسرده کننده یی بگذارد؛ موضوعی که بعضی و بدون توجه به شرایط تاریخی ما و دیگران ممکن است در بعضی

ها، چه در مقایسه با گذشتۀ خودمان نمایی نیست؛ اغراق در واقعیتدیدن واقعیات سیاه .نامندنمایی میبه اشتباه آن را سیاه

ها هم براي پیشرفت بسیار مضر نمایی، اثر مخرب دارد! کتمان واقعیتنمایی باشد چه سیاهعالیباشد چه با حال دیگران، چه 

 .افزایی اجتماعی زهر استکند که براي افزایش توان و هماین کتمان غرور کاذب ایجاد می .است

ست، ابویه در هزار سال پیش واقعیت این است که هنوز تعداد منجمان رصدگر ما در کشور کمتر از تعداد آنها در زمان آل

تعداد منجمان  40/1که عضدالدوله دیلمی براي عبدالرحمن صوفی رصدخانۀ شیراز را ساخت؛ و برابر است با هنگامی

واقعیت دیگر این است که ده سال  .که خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانۀ مراغه را ساخت! این یک واقعیت استهنگامی

اي دنیا رصد کرده بوده باشند، امروزه اما ده نفر هاي حرفهمنجم رصدگر داشتیم که با تلسکوپزحمت یک یا دو هپیش ب

سال پیش خودمان، باید  800یافته، یا در مقایسه با هاي توسعههاي کشورداریم! و واقعیتی دیگر این است که بنا بر هنجار

نمایی! آیا با این اوصاف باید نمایی است و نه عالییاهنفر منجم داشته باشیم! اینها واقعیت است، نه س 1000دست کم 

کاري کنیم تا غرورمان آسیب نبیند؟ خیر! بپذیریم که کشورمان خجالت بکشیم، یا باید اعداد را به دلخواه باال ببریم، دست

آگاهی نسبت به هشتصد سال به دالیل تاریخی در خواب غفلت بوده است؛ بپذیریم که پس از انقالب، دوران آگاهی ما، 

بنایی بپردازیم؛ حاال ماندگی به صورت زیرماندگی ما شروع شده است؛ و حاال باید با تمام توان به رفع این عقبعمق عقب

هاي خودشان را نشان بدهند؛ ییحاال وقت آن است که مردم ما توانا .هاي وضع بدمان، نیستکردنینات، وقت بزكئوقت تز

  .دارند و امکان شکوفایی استعداد ها را فراهم آورندنمایی برها دست از عالیو وقت آن است که دولت
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 104خودمان را جدي بگیریم  29

که اینشتین نظریه نسبیت عام خود را منتشر کرد و یک سال پس از آن که  1294در سال  ،حدود صد سال پیش

شاه احمد ،ها شدچالهآورد که منجر به مفهوم سیاهها را براي یک ستاره کروي به دست شیلد جواب این معادلهشوارتس

تکار اهتر به مردم قحطی زده ایران بفروشد! بله به رعایاي خودش با قاجار به فکر این بود که چگونه انبار غله خود را گران

وب علمی مدرن اوج مکت فیزیک علیخانبه منظور فروش به قیمت بیشتر! هنوز از فیزیک مدرن در ایران خبري نبود؛ کتاب 

نواختران چاله و ابرشد با چنین شاه قاجاري از رصدخانه و سیاهیکی دو نفر هم با نجوم مدرن آشنا بودند ولی مگر می .ما بود

آنها که از پیشرفت ایران دلسردند خوب است این شرایط به یادشان باشد! حتی در دوران پهلوي دوم نیز اگر  .صحبت کرد

و مثل بقیه ي ایرانیان که از همه اقوام بهترند از انیشتین هم  شد در ایران عالم دهر بودیشتین رد میکسی از کنار دفتر ان

 .شد! حاال هاوکینگ معروف با شهرت جهانی اینشتنی باز هم کالمی نوشته است و جنجالی به پا کرده استبرتر عنوان می

ت را و این دانش را دارد که ئنسل جدید این جر .دند یا گردانده شوندیی اروپا بگراما حاال الزم نیست ایرانیان در باد رسانه

هاي به کارهاي خودي در ایران یا به کار .با این جنجال مواجهه کند و موضوع جنجال را به جاي اصلی خود بنشاند ايحرفه

پس در ایران دارد  .خودش ياتکا هاي علمی دنیا که بهالملی ارجاع دهد و روشنگري کند، نه به اتکاي رسانهجنجال بینبی

جهت ببالیم، خودمان را جدي نگاه کنید! این را درك کنیم بدون این که به خود بی نجومبه همین شماره  .اتفاقی می افتد

هاي متنوعی است از نوع این فهمیبگیریم و جدیت قابل تحسین دیگران را نیز درك کنیم؛ هنوز جامعه ما در معرض کج

نه! این  .هاي دیگر باشدال پیش از بعضی مسئوالن شنیده شد، که ایران باید نگران عقب ماندگی علمی کشورگفتار، که س

دوران حاجی باباي اصفهانی باید به سر  .کم باید خودمان را جدي بگیریمتوهمی بیش نیست؛ اما این واقعیت است که کم

 برسد!
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 105ترویج گفتمان علم و اقتدار ملی  30

میانه چالش جهان اسالم به ویژه شرایط خاور 15/21رسد چالش جهانی در قرن به نظر می .در التهاب استجهان اسالم 

هاي جهانی که قدرتمندي فرهنگ دیگري را اي، و مقابله با قدرتهاي فرقهباشد: چگونگی رویارویی با مدرنیت، اختالف

دهد ت انسانی و اقتصادي و مدنی را ندارند همگی نشان میتابند و تاب حضور کشورهایی با فرهنگی دیگر و با قدربرنمی

هاي اول پس از تالطم .توجه به علم و فناوري مدرن و مبانی فکري آن تا چه اندازه براي کشورهایی مانند ایران الزم است

اطراف  .رامش و اقتدارشود براي حضوري جهانی با متانت و آالمللی، ایران آماده میهاي بینانقالب و جنگ تحمیلی و تحریم

هاي کنونی و آینده را در اطرافمان مهار کند و آرامش را به کشورهاي ما آتش است و ایران باید بتواند با اقتدار کامل تالطم

افتد مگر با رشد مدنیت مدرن مبتنی بر این مهم اتفاق نمی .ملتهب دیگر هم منتقل و به صلح پایدار در منطقه کمک کند

خواهد که بدون خرد مدرن به اقتدار تنها در قدرت سخت نیست، قدرت نرم بیش از اندازه می .ایی نوینعلم و خردگر

 .آیددست نمی

ترویج علم تنها ترویج  .کنیمخرد مدرن را باید ترویج کرد و این بخشی از ترویج علم است، بخشی که اکثراً فراموشش می

ها است، به ویژه در کشوري مانند ایران که یج چگونگی به دست آمدن گزارههاي علمی نیست، و بیشتر تروها و گزارهداده

ها در یک فرایند همراه گیریم که توافق بر مفاهیم و گزارهدر علم مدرن یاد می .هنوز خرد مدرن در آن نهادینه نشده است

ارد! همین روش خردمندي نوین به ما در این فرایند تحکم جایی ند .با گفتمان درون اجتماع علمی مبناي هر کار علمی است

یاد داده است که پایداري هر نظام حکومتی در گرو حضور نقد مدنی درون گفتمان اجتماعی است؛ اقتدار یک کشور بیش 

ها را در از هر چیز به نقدکه نتیجۀ تکثر است بستگی دارد و اینکه جامعه چگونه فرایند نقد را نهادینه کند و تکثر در بینش

دوران سی و پنج سالۀ انقالب اسالمی کافی نبوده است که پس از چند هزار سال نظام  .وب قانون و منافع ملی بپذیردچارچ

ما هنوز این گونه نقد را نه  .هاي نوین گفتمانی خو بگیریمحکومتی اقتدارگرا و عادت به پذیرش اقتدارگرایی به روش

توان و هی ما عاري از گفتمان و نقد متناظر با آن است! در این شرایط نمیحتی محیط دانشگا .شناسیمایم و نه میفراگرفته

رشد و توسعۀ سخت  .بود» اقتدار نرم ملی«و » قدرت نرم«نباید تنها به قدرت سخت اکتفا کرد و باید به دنبال کسب 

اما، وظیفۀ  .کمک کنیمافزارهاي جنگی براي دفاع از کشور ضروري است و بر همۀ ما است که به رشد این توان دفاعی 

تر اهل علم مدرن و حرفۀ دانشگري این است که به افزایش قدرت نرم و اقتدار ملی نرم از طریق یاد دادن و یاد گرفتن مهم

چیزي که هم اکنون بیش از هر زمان دیگري  .نقد مدنی در جامعه کمک کند! راه نقد تنها راه پایدار کردن اقتدار کشور است

  .نیاز دارد کشور ما به آن

در این مرحله از تحول تاریخی ما طبیعی است اگر گروه هایی قدرتمند در جامعه نقد و گفتمان را نپذیرند و به دنبال رواج 

ها نباید هدف اصلی در کسب مقابله با این گروه .هاي فکري شان به هر قیمت باشندقرائتی خاص از اعتقاداتشان یا بینش
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رت علی علیه السالم بیاموزیم که گفت خوارج را (که قاتل وي بودند) نکشید چون به کارشان اعتقاد از حض .اقتدار ملی باشد

مندان به اقتدار هاي فکري و سیاسی کنونی در ایران حضور دارند؛ عالقهداشتند!  معتقدان به اقتدارگرایی در همۀ مشرب

در آیند، به تمرین گفتمان مشغول شوند که اساس عال و مقابله بهها را ندیده بگیرند، از انفملی و توسعه بهتر است این گروه

زندگی مدرن بشر است و با فرهنگ اسالمی ما هم سازگارتر! اقتدارگرایان هم مجبورند سرانجام روش گقتمان را بپذیرند، 

مش نیاز دارد و فرصت فراموش نکنیم کشور ما در میانۀ آتش است، به آرا .به آن تن در دهند، و به روزگار مدرن درآیند

هاي درونی را ندارد؛ اگر بصیرتی هست در تحمل انواع اقتدارگرایی سنتی و نوین و گذر از آن است! درگیر شدن در چالش

توجه به گفتمان مدنی و یادگیري نقد علمی به منظور یادگرفتن آداب حضور در جهان مدرن و رشد تفکر در کشور بیشترین 

  .قدرت و اقتدار کشور ما در منطقه  خواهد داشت گذاري را در کسبتأثیر

 .ها استقبال خواهد کردشکی ندارم بخش دفاعی کشور با اقتدار سخت خود از این گسترش قدرت نرم و از این نوع هماهنگی

پذیرش خوبی دریابیم: ما دانشگاهیان و دانشگران باید این وظیفۀ خودمان را در این مرحلۀ حساس از تاریخ کشورمان به

، عین قدرت ما است؛ نشان دهیم بصیرت در درك این ضعف »ضعف در قدرت و اقتدار نرم«درك ضعف، از جمله درك 

 حرمتی تاریخی تبدیل شود! گذاریم حرمت ناشی از این درك به بیداریم و نمی
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بخشش هم مفهومی است که در  .کارآفرینی آنها بشناسیم و نه با بخششاي را که خیرین را با توان بینم دورهسرانجام می

اند؛ اي یافته است که مردم ما و بزرگان فرهنگ ما هنوز به پیچیدگی آن واقف نشدهدنیاي پیچیدة کنونی معنی بسیار پیچیده

گونه که رصدخانه در و همان گونه که مفهوم نور در عرف ما کجا و در دنیاي مدرن به معنی ال اي دي و لیزر کجا!همان

تحرك صنعتی کارآفرینان را روي چشم می گذارند نه این که به عنوان فرهنگ ما کجا و در دنیاي مدرن کجا! در دنیاي پر

خواري و سوداگري تفاوت گري و رانتدار و اهل طاقوت طردشان کنند! کارآفرینی با داللی و واسطهکاخ نشین و سرمایه

  .ا ایرانیان هم سرانجام این تفاوت را با گوشت و پوست یاد خواهیم گرفتم .بنیادي دارد

آفرینان کمک -آفرین نیز هستند یا به توسعۀ علمی و پرورش علم-در میان کارآفرینان دلسوز ایران کسانی هستند که علم

ول از سر و صورت سوداگران آنها کند، در شرایطی که پگري غوغا میاین گونه افراد در شرایطی که رانت و واسطه .کنندمی

گمنامی آنها نه عیب براي آنها  .اند و در جامعه گمنامریزد، به جد و سخت مشغول فعالیتها میو بستگانشان در خیابان

کند تا ها را برجسته نمیاي که این نمونهاند و در عیش عشق خود مشغول؛ بلکه عیب است براي جامعهاست که عاشق

کار خیر در این دنیاي پیچیده و  .یافته بشودآفرین شوند، و جامعه توسعه-تر کارآفرین و علمبیشتر و وسیع هاي بعدينسل

کنون اي مانند نجوم همانا معرفی این افراد است به جامعه! خدایا ما را ببخش که تادر این ماه مبارك رمضان براي مجله

 ایم!الخیر بودهاین قدر مناع
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 107ایده تا عمل  32

اگر در جامعۀ علمی امروز ایران کسی این ایده را مطرح کند که خوب است ایران درکرة ماه یک تلسکوپ بسازد به او 

 خندیم! می

اي که به تازگی کشف شد سفینه  b 452گونۀ کپلراگر کسی این ایده را مطرح کند که ایران خوب است به سیارة زمین

 هوشمند روي آن، به او خواهیم خندید؛  بفرستد، با پیامی براي موجودات احتمالی

اگر کسی این ایده را مطرح کند که ایران خوب است در قطب جنوب یک آزمایشگاه تحقیقاتی تأسیس کند به او هم خواهیم 

 خندید؛

هاي دیگر این اما چطور است وقتی دیگران در کشور .اگر کسی هر ایدة جدید دیگري را هم مطرح کند به او خواهیم خندید

نشر آن استفاده آید که ما از بازها نتایجی به دست میبرند و پس از سالکنند ره به جایی میهاي غریب را مطرح میایده

، اما نه در ایران در این جور بوده است» نیو هورایزنز«یا » هاي جدیدافق«ایدة  .دانیمکنیم و آن را دستاورد مهم بشر میمی

هاي قابل توجهی از پلوتون به دانیم! چرا پس حاال که به نتیجه رسیده و عکسجایی دیگر از دنیا که ما آنها را منحرف می

 کنیم؟ ما ارسال کرده است آن را تحسین می

اي جدید ارزش قائل نیستیم؟ چرا دهتابیم؟ چرا براي ایخواهیم مبتکر باشیم؟ چرا ابتکار را برنمیچرا؟ چرا ما ایرانیان نمی

دانیم؟ چرا زمانی رصدخانۀ مراغه را هایمان را نمیهایمان و ابتکارگذاریم؟ چرا قدر خودمان و ایدهبه خودمان احترام نمی

 صد سال بعد از مراغه، هنوز رصدخانۀ متوسطیساختیم که همۀ دنیاي آن روز بیایند و تجربه کسب کنند و اما امروز، هشت

 چه بر سر ما آمده است؟ .خواهیم برپا کنیمرا هم نمی
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این فاز جدید تعامل نتیجۀ  .سال انقالب اسالمی از امروز تعامل ما با دنیا شکل دیگري به خود گرفته است 37پس از 

جدي است و به هیچ وجه تکرار  تعامل ما با دنیا بسیار .فرایندي است که با انقالب اسالمی شروع شد و حاال نتیجه داد

 .اي نیستاستفاده از این دستاورد مهم، به ویژه براي توسعۀ علم و فناوري کشور، موضوع ساده .شرایط قبل از انقالب نیست

ها و از هم اکنون مدتی است با موج تقاضاها از سوي مراکز علمی و ترویج علمی دنیا براي همکاري با ایران در تمام زمینه

اندازي این گونه راهواژة عام دیپلماسی علم براي به .در زمینۀ ارتباطات و ترویج و خبرنگاري علمی رو به رو هستیم جمله

ما تجربۀ کمی در دیپلماسی علم در ایران داریم و الزم است هر چه زودتر به سمت کسب این  .رودها به کار میفعالیت

آماتوري تعداد فعاالن به نسبت زیاد است و در این میان نسل جوانی پیدا شده گرچه در زمینۀ نجوم  .ها برویمگونه مهارت

تر اي با تعداد کمی متخصص که در ایران داریم کار بسیار مشکلاند اما در نجوم حرفهها به تجربه آشنا شدهکه با این مهارت

در هر صورت  .ه بتوان از آن استفاده کردمنجم ایرانی مقیم خارج از کشور امتیازي باشد ک 200شاید تعداد حدود  .است

  .حاال وقت تأمل و یافتن راه حل براي استفادة بهینه از امکانی است که از امروز به وجود آمده است
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کرد و از آن به هاي بسیار از آن خواهند شناسان آینده تحلیلرویدادي تاریخی خواهد بود که تاریخ 1+5توافق ایران با 

 .گریزي احمدي نژادي یاد خواهند کردعنوان شروع دوران مدنیت نوین در ایران به تبع انقالب اسالمی و پس از دورة  خرد

 .در این هیچ شکی ندارم

بلوغ براي این اتفاق هنوز بسیار  .اما با شروع دوران خردگرایی تاریخی نباید انتظار رونق اقتصادي یا حتی علمی سریع داشت

خردي خرافاتی احمدي نژادي غلبه کرده توان گفت خرد مدنی مدرن  مبتنی بر علم بر بیتاکنون تنها می .مدنی الزم است

هاي ما کمتر از دولت احمدي نژادي دولت .تواند بیافرینداما خرد مدنی بدون بلوغ سیاسی در اجرا بسیار مشکالت می .است

توانم فقط به حساب خردمندي در محیطی نابخردانه بگذارم، که متأسفانه د موفقیت را نمیاند و این کمبودر اجرا موفق بوده

هاي اي از این نداشتن راهبردها نمونهموضوع بورسیه .بعضی از دولت مردان کنونی ما مایلند سختی امور را در این ببینند

 ندارد!سیاستی است، که ربطی به خرد متعارف اجرایی، و به عبارتی دیگر بی

مداران، و تأکید بسیاري مدیران علمی کشور، ما رشد سریع علمی برخالف گفتۀ بعضی سیاست .علم ما در ایران بیمار است

ام و المللی در ایران بودهنویسی بینایم که حاال کند شده باشد یا نباید بشود! من که خودم بانی سیاست تشویق مقالهنداشته

گویم که این اسطورة رشد علم باعث شده از حرکت کنم با کمال اطمینان میرا پایش میبیش از سی سال است که آن 

کردم، و بسیار بر من هاي نابخردانۀ  علمی دولت نهم و دهم را نقد میکه سیاستهنگامی .داشته شویمجدي علمی باز

علوم و به نام رشد علمی مبتنی بر آمار شد! ما علم را به دست وزارت تاختند، به وضوح شروع سقوط علمی ما دیده میمی

هایمان به انفجار و فرارکشاندیم و آنها را به سراسر دنیا حضور جوانان با استعداد را در دانشگاه .نادرست به سقوط کشاندیم

ض، د. در عوآورنمیهاي ما را به استخدام درکشاندیم، نه فقط به اروپا و امریکا که اکنون کشورهاي بریکس هم مغز

اي نامهاند به هر چیزي و به هر آیینمایگانی که آمادهمایگانی و کمایم براي میاناي تبدیل کردهبه نوانخانه ها رادارالعلم

در  .هاي دانشگاهی جدید محکم بکنند و استادلقب بشوند و به عافیت بزیندتمسک کنند تا جاي پاي خود را در این نوانخانه

هایی آموزشی نوانخانه .ایمدار خالقیت و جدیت و اخالق نیست! ما دانشگاه را از شعور تهی کردهاین میان دیگر کسی خری

این سیاست علمی دولت نهم و دهم بود که دولت  .ایمپرستی تبدیل کردهسازگاران با قرائتی خاص از خدا -براي به ظاهر

 .یازدهم هم هنوز متوجه به آن نیست و در رفع آن ناتوان بوده است

ما توان علمی کشور  .تواند بشوداي به توان علمی تبدیل نشده و نمیتوان فناوري هسته .اي ایران را داریماکنون توافق هسته

کافی است  .ایمکاستهعلوم را به آموزشی دست سوم در سطح جهان فرو  .ایماي از دست دادهرا در سایۀ توان فناوري هسته

من به هنگام اعالم توافق در یک  .شود برویمهاي علمی به بحث گذاشته میلمللی که دستاورداهاي بینبه یکی از کنفرانس

گیري و به تبع آن کارهاي نظري در مقایسه هاي اندازههاي تجهیزاتی و دقتشرمم آمد از پیشرفت .چنین کنفرانسی بودم
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به هر تعداد دانشجوي مثال دکتري بپذیرند و بعد  لقبانی که به خاطر پشیزي حاضرندبا حضیض تصور علم در ایران و استاد

خُدامی را میراث خانوادگی داشتیم اما این  .هم آن را در دانشگاه استخدام کنند که انگار استادي سهم خانوادگی آنها است

 یکی از کجا سردرآورد! حوزة علمیۀ ما که این چنین نبوده!

اي از علم مدرن و حضور جدي ایران دوازدهم براي تحکیم معناي خردمندانهاندازي در دولت یازدهم و احتماال من چشم

نهاد و دانشگران به صورت انفرادي به علم جهانی وصل هاي مردمدهد که سازماناما توافق اجازه می .بینمدر علم جهانی نمی

ت برسند که نجات ایران در درك مدهاي علمی ایران هم به این درك درازشوند و در این میان شاید بعضی از مدیریت

اگر همین نوع علم از جنس علوم انسانی مدرن بر جو مذاکرات غالب نبود معلوم نیست ما االن کجا بودیم؛  .علم جهانی است

 .شدشاید سرنوشت خوارزمشاهیان و کشتار مغوالن تکرار می

هاي نازل دانشگاهی و اجتماعی در ر تمام امتیازتنها امید من به آن درصد کم از دانشگرانی است که نفس علم مدرن را ب

هاي سیاسی روز مدت درگیر چالشدهند، و در شرایطی که مدیریت علمی کشور بدون راهبرد اجرایی درازایران ترجیح می

 اند تا علم ایران بیش از این نخشکد! است، به دنبال ارتباط علمی جهانی

شود، بلکه درست این است که ریشۀ علم ایران، که در دولت نهم دارد کم میبله، درست این نیست که رشد علمی ایران 

و دهم خشکانده شد، هنوز در دولت یازدهم فرصت آبیاري هم پیدا نکرده است!  توافق فرصتی است براي تحول علمی در 

دك دانشگرانی که به اند، بلکه به دست درصد انمردان که غافلشرایط بسیار سخت علمی کشور، اما نه به دست دولت

 .دهندکشور و به علم اهمیت می
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تر اي طوالنیهاي علمی ما، همانند خود علم در ایران، هنوز نو پا هستند و کم تجربه. ترویج علم اما در ایران شاید سابقهنهاد

سال سابقه  170مریکا با ادر  aaasسال یا  400ا حدود داشته باشد؛ گرچه نهادي ترویجی مانند رویال سوسایتی در لندن ب

اي آنها را اي دارند، دانشگران حرفهدر مراحل تکاملی دیگري قرار دارند. این نهادها ارتباط تنگاتنگی با نهادهاي علمی حرفه

در علم دنیا همواره  اي است. در کشورهاي فعالمدیریت آنها هم با دانشگران حرفه کنند، و معموالًبسیار جدي تلقی می

هاي تحقیقاتی ده نیز از مجریان طرح-پردازند، و نهادهاي پژوهانهاي به ترویج علم هم میدرصدي از دانشگران حرفه

ها نداریم. صدي از اعتبارات پژوهشی را در ترویج همان موضوع به کار بگیرند. ما در ایران هنوز از این تجربهخواهند درمی

 دانند. مطلوب میانشگران ترویج علم را حتی کاري بیهوده و نااکثریتی از ما د

شناسیم. تصور ما وال را میئکنیم این فرایند پاسخ به سخیال می د. ما که در علم کم تجربه هستیم،خیزمیوال برئعلم از س

در ساده کردن پاسخ و . گاهی هم ترویج علم را ستهاجستجو در کتاب و مردم ما از این فرایند پرسش و پاسخ صرفاً

قط مطرح کردن آن نیست بلکه دانیم. غافل از اینکه منظور از پرسش فمتناسب کردن آن با سطح اطالعات مردم می

خواهد. پس از آن در صورتی در جایگاه آن در دانش روز بشر است که کاري ساده نیست و ممارست دانشگرانه می کنکاش

مند جستجو شود که همان مهیا کردن امکانات روشبعدي شروع میة یدچسخت و پی ۀکه پرسش هنوز پا برجا باشد مرحل

کنند که تصور می هاگذاران عملی نیست. آنمداران و سیاستبراي پاسخ است. این کار بدون متقاعد کردن مردم و سیاست

 ۀاند! بدون مرحلمنجمد ماندههجري  7و  6آورد هنوز در قرن کشد و جواب را به دست مینشیند و زحمت میدانشمند می

توان کاري علمی انجام داد. دانشگر نوین در استخدام نهادي است، دولتی یا خصوصی، و در هر دو حالت سازي نمیمتقاعد

اصلی این روزها در دنیا براي ة والی را به پاسخ برساند هزینه کند. این انگیزئباید بتواند براي امکاناتی که الزم دارد تا س

 یج علم است.ترو

مندي مندند. این عالقهاینکه تصور روشنی از فرایند علم نوین داشته باشند، عالقهیخوشبختانه مردم ما به طور سنتی به علم، ب

دیري نخواهد پایید اگر دانشگران به لزوم ترویج به منظور آشنا کردن مردم به فرایند علم و منافع آن براي جامعه توجه 

ها را به این سمت سوق خواهد داد که براي حفظ این ها و پژوهشگاهر اقتصادي ایران به زودي دانشگاهنکنند. شرایط اخی

علم به پردازند. خوشا به حال آن نهادهایی که زودتر متوجه این نیاز بشوند و ترویج را ۀ نهادهاي علمی به ترویج خردمندان

م است تا فعالیت ترویجی شناخته بشود و فراگرفته شود. آن را ها تجربه الزیده است جدي بگیرند. سالچکه فعالیتی پی

 بدیهی تلقی نکنیم.
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اي بر شود و کلمهسازي فرایندي است پیچیده در تاریخ تفکر در جوامع انسانی. هنگامی که مقهومی جدید ابداع میمفهوم

هایی که در آن فرایند مشارکتی اي موجود، به طور طبیعی ذهن انسانواژه شود، اعم از این که نوواژه باشد یاآن اطالق می

اي شناخته شده است. این پدیدة مقاومت ذهن در زمینۀ کند. این هم پدیدهاند در پذیرش این مفهوم مقاومت مینداشته

و مفهوم مدرن سرعت و شتاب دانیم که ذهن ایرانیان هنگامی که با دهاي علوم طبیعی کمتر است. با وصف این میمفهوم

کننده و مبهم از خود نشان داد و شاید کتاب فیزیک الفنون مواجه شد واکنشی گیجدر فیزیک، و تفکیک آن دو، در دورة دار

علیخان در ابتداي دوران پهلوي اولین کتابی بود که در آن این دو مفهوم از هم تفکیک شد. مفهوم زمان در فیزیک مدرن 

همۀ علوم جدید است، هنوز در ذهن ما ایرانیان و فالسفۀ ما شکل نگرفته و پذیرفته نشده است. همین کافی  اما، که پایۀ

تر برتر و زمانهاي جدید سختهاي علوم انسانی چقدر این فرایند پذیرش مفهوماست بتوانیم تصور کنیم در زمینۀ مفهوم

 است.

تفکیک آنها از هم مصداق همین پیچیدگی در علوم انسانی است. به خاطر  مفهوم ترویج علم و حاال  مفهوم ارتباطات علم و

هاي علمی به زبان عامه را پیش گزاره »ۀترجم«ترویج علم را به منظور بیان مفهوم تبدیل و  ةهفتاد را که واژ ۀدارم اوایل ده

دگی نداشتند. مرحوم آقاي دکتر شریعتمداري آن آما قبول نداشتند یا براي پذیرش نهاد کردیم و به کار بردیم. بسیار یا اصالً

واژه براي بیان مفهوم همگانی کردن  حاال پس از بیش از دو دهه که ایناستاد علوم تربیتی از جمله مخالفان این واژه بودند. 

مشکل میان متخصصان علوم انسانی با  »ارتباطات علم«تر رود مفهوم جدید و عامر میکادانش یا معرفت علمی مدرن به 

بسیار ۀ گذاران و مدیران هنوز فاصلجا افتادن این مفهوم در میان سیاست اجه است؛ پس باید انتظار داشت بامشابهی مو

 داشته باشیم.

رود. توانایی ارتباط میان ارتباط انسانی به کار میۀ ارتباطات، جمع ارتباط، از همان معنایی گرفته شده که در زمینۀ کلم

اند. به همان معنی توانایی برقرار کردن ارتباط علمی میان شناسان از پیچیدگی آن به خوبی آگاهکه روان ها هنري استانسان

اخیر که رشد علم بسیار شدت گرفته و فرصت ۀ هاي انسانی متفاوت هنر و فنی پیچیده است، به ویژه در این چند دهگروه

تخصصی  ۀاي نیست. ارتباط میان اهل علم در یک رشتار سادههاي علمی براي اهل علم حتی در یک رشته هم کجذب یافته

شویم خصص که کمی دور میتاز یک  موالًعشود که اساس رشد علم است. اما ممعموال گفتمان (دیسکورز) نامیده می

ن علم جایگزین گفتما »ارتباطات علم«شود و ارتباط یا پیچیدگی مفاهیم به حدي است که گفتمان دیگر امکان ناپذیر می

یم و مفهوم آن را هم به ااین هنر و فن برقراري ارتباط علم غافلۀ شود. و ما در ایران هنوز از فراگیري و تفکر در زمینمی

شناسیم؛ منظور من نشناختن در میان متخصصان علوم انسانی است چه رسد به متخصصان علوم پایه و پزشکی درستی نمی

 کنم! از عامه صحبتی نمی و مهندسی؛ و اصالً
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خواهد از فاز هوم جدید براي کشوري مثل ایران که در راه ورود به دنیاي جدید علم است و میف، اهمین درك این مفاقاًتا

ها در ورود ترین مانعیادگیري دانش علمی به فاز مشارکت در فرایند علم جهانی وارد بشود نشناختن این مفهوم یکی از مهم

گذاري منطقی در تسهیل این ورود است. متخصصان ما که در یک رشته با همکاران جهانی خود وارد ز و سیاستبه این فا

اند بر این تصورند که البد کشور هم باید به همین ترتیب وارد فاز فرایندي با علم جهانی بشود و گفتمان علم جهانی شده

هاي اي اتفاق نیفتد، و ارتباط علم میان حوزهدرون کشور مفاهمه هاي تخصصیشوند که تا زمانی که میان رشتهمتوجه نمی

گذاري کشور علم را دریافته و تصوري از خود فیل در کالن سیاست »فیل«متفاوت علم در نگیرد، هر کس بخشی از این 

رك و آن را در گذاران و مدیران ما نتوانند یکپارچگی فرایند علم را دشود سیاستوارد نشده است؛ و همین باعث می

 گذار ترجمه کنند.هاي اثرهاي ملی به اقدامریزيبرنامه

هایی که هاي علم و مدیریت علم به کار برد؛ حوزههاي علم یا میان حوزهترویج علم را براي ارتباط میان حوزه ةتوان واژنمی

توجهی ه جدایی علوم پزشکی از علوم دیگر؛ یا بیتعطیل است یا ناممکن شده است؛ نگاه کنید ب ارتباط میان آنها در ایران عمالً

هاي ایران. باید مفهوم ارتباطات علم دکتري در دانشگاه ۀبه علوم انسانی و فروکاهیدن آن به خواندن چند کتاب و اخذ درج

و هاي منحصر به فردش بکوشیم. درك را جدي بگیریم و براي برقراري سالم ارتباطات علم در داخل کشور با ویژگی

 علمی ما سرعت خواهد بخشید.ۀ گسترش کاربرد مفهوم ارتباطات علم به طور قطع به توسع

  



 379 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 112پایدار است جریانی نجوم  37

 هنوز نجوم که کنممی تعجب گفت دوم سال همان امامی کریم مرحوم  .شودمی منتشر نجوم که است سال 25 از بیش

 را نشر کار و کسب که آنها. نداگفته همین با مشابه هم شناسندمی را ایران و انتشارات که دیگر کسانست. ا نشده تعطیل

 معدودي تعداد دست از را آن باید که است گنجی نجوم کنند می خیال اند ايحرفه نجوم در یا علم در هم اگر شناسند،نمی

 به عشق و ایران ۀتوسع به عشق و نجوم به عشق این که ندانند صراحت به نجوم خوانندگان شاید میان این در !آورددر به

 بدون است، داشته نگاه سرپا را مجله این که است فارسی، علمی نثر و علمی محتواي خصوص به حیث، هر زا کیفیت

 اهل و عالمانه، صداقت اهل علم، به عشق اهل حمایت با اما د! کر درك را این تا بود عاشق باید دولتی متعارف هايحمایت

 :اندداشته نگاه پایدار را آن که است کسانیۀ هم سالمة جوهر از ناشی این و پایدار-خود شده جریانی نجوم مدنی جدیت

 راه در جهاد کهاین از است نشانی و نماد نجوم .نآ داوطلبان و اجرایی مدیران و ویراستاران و علمی رویاپردازان و خوانندگان

 مخبر نثر با را آن و کنید نگاه مدرن ایران علمی نثر به کنید، نگاه ایران امروز علمی نگاريروزنامه به گشاید!می را راه درست

 مقایسه ما از قبل و ما نسل با را آنها و کنید نگاه دنیا سراسر در جوانمان منجمان به کنید، مقایسه آرام احمد حتی یا السلطنه

 !ببینید را درست راه در جهادۀ نتیج تا کنید

 !شود پایدارتر تا پابفشارید آن در و بخواهید را درست راه در ادامه نجوم از
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 113زبان جذب حمایت براي علم  38

بر است. البته اي این روزها بسیار هزینهها و اکتشافات در هر زمینهفناوري ۀ بر است. همین طور توسععلم نوین بسیار هزینه

و رشد علم در این دوران، کرده است. دوران طالئی اسالم این طور نیست که در علم پیشامدرن پول نقش چندانی بازي نمی

دادند و براي آن پول هزینه تفکر میة در دوران آل بویه، مرهون وجود دربارهایی آزادمنش بوده که هم اجاز به ویژه

رشد علم  ها شد و تفکر محدود به چند شریعت،عکس، در دوران سلجوقیان که آموزش علوم محدود به نظامیهکردند. برمی

کنیم. هر کس قدرت دارد هاي اخیر خفت آن را همه درك میهم از کشورهاي اسالمی رخت بربست و آن شد که در قرن

خواهد دولت باشد راحتی براي علم هزینه نکند مگر منفعتی در آن ببیند، میه و پول در اختیار دارد طبیعی است آن را ب

ة شد. به ویژه علم جدید که بسیار بیشتر به پول احتیاج دارد تا حدي که کرمی و خیر بادخواهد شخصی یا نهادي مرمی

ودش را براي تحقیق و توسعه تخصیص بدهد. اما چگونه یک کشور خدرصد از تولید ناخالص ملی  5/4خواهد تا جنوبی می

هزینه کنیم؟ چرا از ابتداي  ایم که براي علمتی پس از انقالب نپذیرفتهحاي بکند؟ چرا ما متقاعد شده است چنین هزینه

 رسیده است؟ 35/0فقط به  2/0شود از انقالب تاکنون درصدي از تولید ناخالی ملی که براي این امر هزینه می

سازي براي هزینه کردن براي علم و فناوري امري بسیار دشوار است؛ امري از نوع ارتباط انسانی و نهادي. در این متقاعد

کنند اند که زبان مردم و زبان دولت مردان را درك مییگر را درك کرد، و دانشگاهیان ما نشان ندادهارتباط باید زبان یکد

یا توانایی دارند به زبان آنها صحبت کنند. به مصاحبه با فیروز نادري در این شماره توجه کنید که این امر تا چه حد همه 

دانیم خودمان را هم نمیۀ ها کم تجربه هستیم و تاریخ گذشتن موردجا دشوار است چه برسد به ایران خودمان که در تمام ای

 مراغه هزینه کند. ۀچگونه خواجه نصیرالدین طوسی توانست آن همه پول از هالکوي مغول بگیرد و براي رصدخان که مثالً

ران ما هم به قدري دچار زبان دانشگران ما بسیار انتزاعی تر از آن است که مردم و دولت مردان آن را درك بکنند. دانشگ

گیري زبان مردم باید هزینه کرد.  تا این ضعف را نپذیریم، تا تقصیر اند که حاضر نیستند بپذیرند براي یادتبختر روشنفکرانه

را گردن مردم و دولت بیندازیم؛ و تا راه دل مردم و زبان مردم و چگونگی الهام بخشی به آنها را یاد نگیریم علم ایران تکان 

  نخواهد خورد.
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 114مفاهیم نماد انفعال فرهنگی ةسوپر و هایپر: مصادر  39

ام مگر در شصت سال پیش در بازار تهران نزدیک منزل ما یک بقالی بود که مشابه آن را دیگر در هیچ جاي ایران ندیده

ظم خبري هست و نه از آن اش مصداق تمیزي و نظم بودند. امروزه نه از آن نهاي با سنت اروپایی. بقال و مغازهربعضی شه

اند و به جاي بقالی سوپر و هایپر دارند بدون اینکه بدانند مدرن شده اي مثالًتمیزي؛ نه از آن سنت و نه از آن فرهنگ! عده

سوپر یعنی چه و هایپر از کجا آمده است. زمانی بقال و عطار ما عارف و فاضل بودند امروزه اما  عارف و فاضل ما همانند 

کنند! چه دوران گذار متالطم و درهمی داریم! مفاهیم هیچ یک جاي خود دار مفاهیم را نفهمیده مصادره میدار و هایپرسوپر

کند و در پی منافع فوري خود است. این شرایط من را به نیستند و هر کس به نفع فوري و فوتی خود مفاهیم را مصادره می

فروشند، دانشجوي در جلو دانشگاه پایان نامه می.  »ز دیار ما رخت بربسته استعلم ا«گفت اندازد که مییاد ناصرخسرو می

پذیرم مگر گوید تو را میگیرد، استاد به دانشجو میکنند، دانشگاه پولی بابت آن میدکتري ناآماده را به دانشگاه تحمیل می

او را آن چنانکه ة شود و نمراستاد در دفاع حاظر میخرد و نامه را میتا دفاع دیگر تو را نبینم، دانشجو هم به موقع پایان

یید و أشود و بعد هم البد با تگیرد، و دانشجو فارغ التحصیل میکند، پول خودش را مییید میأشرکت تعیین کرده است ت

-، استادشود. همه راضی: پدر و مادر راضی، دانشجو راضیآید و چرخه بسته میمیت علمی دریئکید گزینش به کسوت هأت

لقب راضی، دولت و شوراي انقالب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس هم راضی! و همه در انفعال فرهنگی! واي به حال 

پوسد. فراموش نکنیم اگر ایران االن قدرتی دارد ناشی از آیندگان و  واي به حال ایران. ایران از این طریق از درون می

اند نه آنها که با کشور دلسوزاندهة هاي مختلف براي حال و آینداکنون در صحنههاي کسانی است که از انقالب تمجاهدت

بندند ها میسازي فضاي کشور را براي شکوفایی استعدادنامه و پژوهش و مقاله و فناوري و تجاريمفهوم علم و پایانة مصادر

 زنند.و به نام اسالم و انقالب و فرهنگ به فساد فرهنگی دامن می

گیر نجوم آماتوري هم بشود و این فضاي سالم را حفظ مفاهیم گریبان ةباشد نگذاریم این نوع فساد ناشی از مصادریادمان 

داران مصادره کن اي هم از بخش آماتوري سالم و با تجربه کمک بخواهد. سوپر و هایپرکنیم. دیر نخواهد بود که علم حرفه

مفاهیم کار استکبار جهل است و فقط با دقت و ممارست و خرد و عشق به  ةایران مقتدر ندارند. مصادرة جایی در آیند

 توان با آن مبارزه کرد. سالمت هر کار می
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 115پیشگامان: خوشحال بله، راضی نه!ة وفا و جایز  40

ال شدند. بزرگ پیشگامان علم را برد! بزرگترین جایزه براي علوم بنیادي در دنیا! ایرانیان بیش از هر کسی خوشحة وفا جایز

المللی هر هموطنش هاي بینهر کسی است که از  تشویق ۀواسطراستی باید خوشال بشویم؟ بله طبیعی است! این واکنش بی

مان؟ علمی مدیران يهاگذاريشکوه نکرد از غفلت ما در سیاست توانمل، چطور میأاحساس غرور بکند! اما پس از قدري ت

ي الزم را براي نه تنها حفظ استعدادهایش، بلکه حتی جذب استعدادها از دیگر کشورها، هاتواند زیرساختچرا کشور ما نمی

آشوبد؟ چرا اولویت اول به وجود بیاورد. چرا در ورزش این پدیده تا حدي رایج شده است؟ چرا فرار مغز ها کسی را بر نمی

در ایران با مشکل مواجهیم؟ چرا فرایند جذب  وانان با استعداد ما رفتن به خارج شده است؟ چرا در جذب نیروهاي کیفیج

و با کیفیت ما شانس بسیار کمی در جذب در محیط علمی خوب را دارند  ایم که جوانان متخصصرا به قدري مشکل کرده

دهند؟ چرا کشور ما، مستقل از طیف سیاسی حاکم، حاظر نیست براي علم و پژوهش بنیادي هزینه و مهاجرت را ترجیح می

 اال حق داریم از این جایزه خوشحال شویم؟ خوشحال بله، اما احساس رضایت نه!کند؟ ح
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 116ما و شاهکار ایالن ماسک  41

 چشم آلت است مر ادراك چیزي را که حاضر است امروز،

 و  گوش آلت است مر ادارك چیزي را که دي و پریر بودست و گذشته است، 

 .و فکرت آلت است مر ادراك چیزي را که فردا و پس فردا خواهد بودن 

 254الحکمتین، ص ناصر خسرو قبادیانی، جامع

 

نگري دانست و در عین حال اهمیت تفکر و مترادف انسان به آیندهۀ ترین توصیناصر خسرو را شاید بتوان قدیمی ۀاین گفت

ماندگی خودمان توان به عمق عقبگذرد میصد سال که از این گزاره مینگري. حاال پس از حدود هفتبودن آن با آینده

به اطرافمان نگاه بکنیم در کجاي  که اما خوبم زنیببریم که نه به آینده توجه داریم و نه به تفکر. زیاد از تفکر حرف میپی

مان، هاي اجراییمان، در کجاي برنامهمان، در کدام گفتار مداحانرفتار مسئوالن کشوري، در کجاي رفتار فرهنگی و مذهبی

زنیم اما هر بینیم؟ همه از علم و دانش حرف میمان براي توجه به تفکر و آینده شاهدي میو حتی در کدام رفتار دانشگاهی

 هايسال گذشته هیچگاه توصیه 40آید در آوریم. یادم نمیجا قرار است تصمیمی براي علم یا ناشی از علم بگیریم کم می

یعنی منفورند مگر حرفی به نفع ما بزنند  »غربی«دانشگران و متخصصان بومی جدي گرفته شده باشد، متخصصان جهانی که 

مان آورده است. رفتار و عمل او براي خودش اند. حاال الون ماسک آینده را براي ما ایرانیان جلو چشمکه آن موقع مرجع

مان باز بشود و حال را دیگر احتیاج به تفکر نداریم. حاال فقط کافی است چشماي دور. حاال حال است اما براي ما آینده

ببینیم. نگرانم این رفتار و عمل خالقانه ي او ما را آن چنان خیره کند که مانند رویایی از آن عبور بکنیم و تنها گوشمان 

ه کرد! نگران نباید بود اگر از کار الون ماسک بشنود. شاید هم آن چنان کور بمانیم که در آینده فقط گوشمان بشنود که او چ

ایم که تفکر از فرهنگ ماضی صحبت بکنیم؟ راستی چرا مفهوم فرهنگ را آن چنان به ظواهر مذهبی فروکاهیدهۀ تنها با صیغ

 ایم؟ چرا؟ما رخت بربسته است؟ چرا براي رشد تفکر و خالقیت جایی نگذاشته
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1 ISI 117و فقه فارسی 

پرور، زا، علم نازا؛ علم عالمعلم خوب، علم بد؛ علم نافع، علم مضّر؛ علم صادق، علم کاذب؛ علم موجه، علم ناموجه؛ علم ایده

باره بحث کنند؛ علم را توصیف کنند یا یکی توانند در اینافزا: کدام صفت را براي علم بپذیریم؟ فیلسوفان علم میارزشعلم 

گذار دغدغۀ دیگري دارد: چه سیاستی اتخاذ کنیم اما سیاست .انداز انواع آن را تجویز کنند،کما اینکه از دیرباز چنین کرده

تمایز میان این  .مین کندأرین نحو به توسعۀ کشور کمک کند و رفاه و فالح جامعه را تتتا علم کشور به بهترین و سریع

هر دو  .کنندگذار از جمله مسائلی است که بعضی از متفکران ما به آن کمتر توجه میدغدغۀ فیلسوف و دغدغۀ سیاست

 .دغدغه جدي است، و هر کدام جاي خود را دارد

اي است که تجربۀ آن در کشور ما وجود نداشته است، و باید گفت که دانشِ پیچیده گذاري علم و فناوري مستلزمسیاست

داند که در این موارد اظهار نظر کند همین یکی از دالیل اینکه هر کسی موجه می .ماندة ایران استهاي عقبیکی از دانش

هایی هستند برساختۀ اجتماع انسانها فهومعلم، پژوهش، و فناوري م .ماندگی این بخش از علوم انسانی در کشور ماستعقب

هر فرد آزاد است برداشت خود را از این مفاهیم بکند و به تعبیر شخصی  .بخشی آنها در جامعه باید توجه کردکه تنها به اثر

 در این وجه .تواند چنین کندگذار که هدفش توسعۀ جامعه است نمیاما سیاست .خود در اتصاف به آنها پایبند باشد

هاي ها بخشی از شاخصاین شاخص .کندهاي توسعۀ علم و فناوري اهمیت پیدا میگذاري، مفاهیمی مانند شاخصسیاست

این  .است 250کنون براي توصیف توسعۀ کشورها به کار گرفته شده هایی که تاتعداد جامعترین شاخص .توسعه است

 RANDموسسۀ  .ست، می توان در گزارش بانک جهانی پیدا کردهاي علم و فناوري اها را، که بخشی از آنها شاخصشاخص

این  .بندي شده استکشور دنیا از لحاظ علم و فناوري رده 150سال گذشته گزارشی منتشر کرده که در آن  در واشنگتن،

ن یکسانی وزن اینا .ها وزن یکسان ندارندبدیهی است همۀ شاخص .شاخص صورت گرفته است 6مبناي بندي بررده

الن مراکز علمی و تحقیقاتی ما، بسته ئوگاهی هم مس .شودوگوهاي محافل دانشگاهی ما اغلب فراموش میها در گفتشاخص

توان کنند؛ غافل از اینکه نمیبه موقعیت مراکز خود، شاخصی را کم اهمیت و شاخص دلخواه دیگري را پر اهمیت عنوان می

توان شود نمیر دنیاي سریع کنونی که کمابیش همه چیز تولید انبوه مید .علم سنجی را به دلخواه کش و واکش داد

توان تولید خودروي ملی استاندارد را با تولید گاري یکی هاي استاندارد سنجش را ندیده گرفت، همان گونه که نمیشاخص

را با تولید علم  توان آناست براي تولید علم نوین، مشابه استانداردهاي تولیدات صنعتی، که نمی استانداردي ISIشمرد. 

توجهی به کیفیت علم در دو دورة متمایز نیست، بلکه تاکید بر این تمایز البته به معنی بی .سینایی یکی شمردابوریحانی و ابن

 .تفاوت چگونگی سنجش کیفیت در دوره هاي مختلف است

زبان این علوم اسالمی عربی بوده  .توان کتمان کردالمللی بودن فقه و کالم اسالمی را، در دورة طالیی تمدن اسالمی، نمیبین

از دوران مشروطه  .هاي عربی به فارسی یکی گرفتنویسی علوم را نباید با افراط در ورود کلمهاست، که البته این پدیدة عربی
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ان مردم شروع شده است که شاهد آن نزدیک شدن زبان امروز ما به زبان قرن پنجم و ششم به بعد حرکتی برگشتی در زب

هاي علمیۀ ما نوشتن هنوز در حوزه .این پدیدة میمون مستقل از این است که زبان حوزه عربی باشد یا فارسی .هجري است

 .آور استفقهِ فارسی خنده

با این تفاوت که در این دورة پسامدرن نقش زبانهاي محلی بسیار بیش از زبان محاورة جهانی علم امروز هم انگلیسی است، 

اما توجه به زبان فارسی را نباید با  .پروراندنهد و میاش را ارج میایران هم به دالیل گوناگون زبان فارسی .گذشته است

انه شروع شده است، باید به زبان مشارکت ما در علم جهانی، که خوشبخت .توجهی به کیفیت تولیدات علمی برابر شمردبی

ظرافت  .اما براي توسعۀ کشور باید به ترویج علم در داخل کشور و به زبان فارسی همت گمارد .روز باشد که انگلیسی است

ایران بخشی از جامعۀ جهانی است؛ انزوا به معنی  .هاي متخصصانه پایمال می شوداین تمایز از جمله اموري است که در گپ

بازیگري ما در علم مستلزم انتشار نتایج علمی  .ست؛ ایران در طول تاریخ هیچگاه انزوا و نابودي را نپذیرفته استما نابودي

خواهیم در سطح جهانی معتبر باشیم؛ ما می .اش در سطح پابینی استماست: چه کسی است که بخواهد بپذیرد تولید علمی

درست است که  .شودندارد، و اعتبار علمی در مجالت معتبر کسب می علمی که محصور به حصارهاي محلی باشد اعتبار

شوند، اعتبار یکسان  ندارند، نمایه می ISIتخصصی جهان در اي که از میان حدود صدهزار مجلۀ علمی همۀ چند هزار مجله

خواهیم را قاعده را میشوند، اما قاعده کدام است؟ چینمایه نم ISIو درست است که مجالت معتبري هستند که اصالً در 

فداي استثنا بکنیم؟ آیا مجالتی که ناشر آن خودمان هستیم، داوران آن خودمان هستیم، مقاله نویسان آن خودمان هستیم، 

هیات تحریۀ آن خودمان هستیم، به صرف اینکه روي کاغذ اعال و یا به زبان انگلیسی چاپ می شوند معتبرند؟ چرا 

عضو هیئت علمی دارد هیچ مقالۀ  150چرا پژوهشگاهی که  .المللی شانه خالی کنیمانداردهاي بینخواهیم از زیر بار استمی

هاي ما با بیش از سی هزار عضو هیئت علمی و بیش از دو هشمارد؟ چرا دانشگامی ارزشرا بی ISIکند و نمیالمللی چاپ بین

کنند؟ این با کدام معیار علمی سازگار است؟ آیا نمی المللی هم چاپمقاله بین 2000هزار دانشجوي دکتري سالی حتی

 خواهیم در پژوهش هم پیکان تولید کنیم؟می

گذار، که باید مدافع منافع کشور باشد، ناچار است با تکیه بر استانداردهاي جهانی تالش علمی کشور را در جهت سیاست

 .توجه باشداي سازمانی بیهمنافع ملی سوق بدهد و به منافع شخصی و منافع وابسته به پست
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 118التان-رصدخانۀ دانشگاه زابل و پژوهش 2

تیرماه  در بود، نجوم جهانی روز .بازدید کنم نیمه چاه معروف محل در آن کوچک رصدخانۀ و زابل دانشگاه از بودم رفته

 آن در است سال یک شاید که رصدخانه وضعیت از گالیه به کرد شروع و مراجعه کرد من به زائیسرگل خانم که گذشته،

 و است کرده کوتاه رصدخانه از زابل را و زاهدان مهبانگ گروه (آماتوري) نجوم دست دانشگاه جدید مدیریت و بسته است

 و عتف وزارت پژوهشی معاون به بودند نوشته اينامه .اندداده دست استان از در را خود امید ترینمهم جوانان فعال این

 رئیس به نوشتم اينامه هفته بعد چند .کرد شودمی چکار کنم فکر بگذارید گفتم .من به جمله از متعددي،به کسان  رونوشت

 که کردم دریافت جواب .کنندمی نعمت کفران و اندگذاشته ملی را راکد و استانی امکانات چرا گالیه کردم و زابل دانشگاه

 نادیده را نامه بخش اول .کنم بازدید دانشگاه از بودند کرده دعوت ضمن در دارید، ما درد اطالعی از مرکزنشینان چه شما

 از و آمدم زاهدان به تأخیر ساعت سه از پس هواپیما و با پیوست وقوعبه بازدید دیروز برنامۀ جدي! را بخش این و گرفتم

 شهر از کنار .رفتممی باراولین براي را زابل-زاهدان راه .رفتم زابل به امکانات استانداري با مهبانگ و گروه همراهیِبه آنجا

 و پژوهشی معاون دانشگاه جلوي .رسیدیم زابل برسیم، دانشگاه نیمۀ محل چاه به زودتر هرچه تا شدیم رد عجله با سوخته

 یک در بودم که شنیده .است رصدخانه شد معلوم بعد که ساختمانی رفتیم سمتبه یک راست .بودند منتظر دیگر برخی

 با اتاقی از .بود نو چیزهمه بود معلوم .اندکرده چند کامپیوتر نصب اند،کرده تمیز اند،کرده باز را آنجا سرعتبه گذشته هفتۀ

 کردم را بلند سرم .خورد سقفی به سرم ناگهان دهلیزهاي غیرمتعارف با همراه عجیب خم پیچ و با و رفتیم باال به پله چند

 محل در .بودند پایین همه بقیه .ایستادم .رفتمباید باال می هنوز تلسکوپ محل در ایستادن براي .دیدم را اینچی 14 تلسکوپ

بودم،  دیده قبالً که تجهیزات بسیاري مانند بود تلسکوپ، معلوم .بایستند توانستندزحمت میبه نفر دو یا یک تنها تلسکوپ

 تلسکوپ! از دهانۀ ترکوچک، باریک گنبد کوچک، اتاق .بود دیده صدمه حال عین در و نکرده کار

بود  گفته بود چسبیده هم به که انگشتانش دانشگاه کارکنان از یکی شنیدم بعداً بودند؟ کرده فکر چه تأسیسات این طراحان

 چسباندم!می موکت صبح تا دیشب

تحقیقاتی که  از صحبت به کرد شروع .دانشگاه بود رئیس کنار .است کرده جالبی تحقیقات که است جوانی گفتند میان این در

او،  از جواب او، به نامه هاوکینگ، استیون ،بعد چهارم ابعادي، فضاي خورشید، تحقیق، پژوهش، مانند هاییواژه .است کرده

 دانشگاه در شغلی خواهدمی که سروکار دارم شارالتانی نادان با هم باز فهمیدم .کردمی بلغور طورهمین را ...او و  تأیید

 .دارد لندن از نجوم افتخاري دکتراي که بود گفته دانشگاه در که شنیدم بعداً .بشود البد رئیس رصدخانه و کند وپادست

 او بود درآمده زابل دانشگاه هیئت علمی عضویتبه اخیراً که شیراز، از دانشگاه فیزیک ارشد التحصیلجوان فارغ عالوه یکبه

 در هرحالبه .بیفتد راه رصدخانه تا است کرده معرفی دانشگاه به مدیریت است و آورده همراهبه یک بلد عنوانبه خود با را

 که چیست هاحرف این گفتم که و زدم ذوقش تو کردمی هم وصل به سرعتبه ربط با حروف را هاواژه که همان هنگام
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 و نجوم تدریس شخص همین شنیدید روزي اگر سروته تلسکوپ چیست؟ خورشید کجاست، چه، یعنی تحقیق زنی،می

 تعجب نکنید! است گرفته عهدهدانشگاه به در را ریسمان و علم شناسیکیهان

  بپایا! نادانی و جهل از را ما خداوندا
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 119هاي ماندگارپیشکسوتان، و چهره 3

تعریف  را علم که است این آن نقش مهمترین .است علم یندافر در بنیادي ) مفهومیscien�fic communityعلمی ( اجتماع

 نهاد نه از و گیرندمی مدنی یا اجتماعی ساختار این از را خود اعتبار دانشگران .کندتفکیک می علم شِبه از را آن و کندمی

 دانشگر یک که هم هنگامی .غیره و تجار، ها،جامعه، رسانه رهبران سیاستمداران، از نه و تنهایی؛به تحقیقات مرکز دانشگاه یا

 برد،بهره می اعتبار این از است آن به متعلق دانشگر که تحقیقاتی مرکز یا دانشگاه آنگاه کسب کرد، اعتبار اجتماع علمی از

 .دهدمی اعتبار علمی، اجتماع از بخشی عنوانبه کند،می استخدام که جوانی دانشگران به سپس و شودمعتبر می خودش

کسب  المللیبین علمی اجتماع از را مجبورند اعتبارشان ما جدي و صادق دانشگران نداریم، علمی اجتماع هنوز ایران در که ما

دنبال معتبر به هم آمریکایی دانشگران حتی .کرد تلقی جهانی کمابیش را آن باید و ایران نیست خاص البته که ايپدیده کنند،

کم   دلیل هر به المللیبین اعتبار کسب براي دانشگرانی که از دسته آن میان این در .هستند المللیبین علمی اجتماع در شدن

 اعتباري کسب آنجا از خواهندمی و روندمی ملی شهرت یا قدرت مراکز سويبه غیرعلمی دارند، دیگر نیازهاي یا آورند،می

 بخشش براي هاراه انواع اندکرده احساس نیاز را این ناخودآگاه که هم ایران شهرت و قدرت مراکز .است ترراحت کنند که

 .سیماست و صدا ماندگار هايچهره پدیدة ملوکانه هايبخشش این جملۀ از .اندپیدا کرده است، کاذب البته اعتبارها، که این

 نیاز البته نیستند، کشور علمی توسعۀ آن در ناگوار اثرهاي و آن قبح متوجۀ دهندمی شدن ماندگار نوع به این تن که آنهایی

 .کندمی نقش بازي اینجا هم مالی

اند کرده پیگیري را آن اجراي و اند،برنامه ریخته اند،کرده فکر ایران علمی جانبۀهمه توسعۀ به که اندکی گروه انقالب از پس

و  عمق اگر جوان نسل .است رسیده اینجا به ایران علمی وضع تا اندگذاشته سرپشت را ايپیچیده بسیار جنگ فرسایشی

 به وابسته را خود اعتبار نکند، درك علمی را اجتماع ایجاد اهمیت نبیند، کشور علمی توسعۀ روند در را این ناراستی اهمیت

 اگر بعدي هاينسل حال به واي بگویم باید اکنونهم از .داد خواهد پس آینده بدي در تاوان بکند، نهادهاي اجتماعی غیرعلمی

 نیاز و نکنند، توجه علمی اجتماع ایجادیند افر پیچیدگی به باشند، اندیشساده منجوق مانند ما جوان که نسل کنونی دانشگران

 .بگیرند اشتباه عیاري را با غیرعلمی مراجع از کسب اعتبار علمی به

 پاورقی

کوچک،  جمع یک که بگیریم یاد بیایید نامید؟پریدن می همبه  را سازنده و سالم انتقادي گفتمان یک چرا پریدن؟ هم به کدام

هم  از علم درخشانی در خاطربه هستند، وابسته هم به بسیار که فیزیکی، علوم پژوهشکدة در سه پژوهشگاه پژوهشگران مانند

از  کنند، تحمل را یکدیگر دربیاورند، نوشتار به کنندواگویه می شفاهاً فقط ايعده که را مطلبی دارند شجاعت کنند، انتقاد

 باعث بلکه تأثیر نگذارد روزمره پژوهشی امور در تنها نه انتقادي هايگفتمان این بگیرند یاد خصوصبه بگیرند، یکدیگر یاد

 پارهپاره هابحث این کنندمی خیال کسانی اگر گروه کوچک! این درونی انسجام رشد باعث نیز و بشود، رشد فعالیتی علمی
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 ولی من، از هم ام، اوکرده انتقاد منجوق از من بله .شناسندنمی درست را ایران علمی جامعۀ به هم پریدن است پویایی یا شدن

 ایران و پژوهشگاه در دست این از جوانی پژوهشگران داشتم تعداد آرزو بلکه کنم،می تحسین را تنها شجاعت وي نه انصافاً

 .بودند بیشتر بسیار

هم  علمی فعالیت مرگ روز این .باشیم تحسین داشته انتظار اشهمه و باشیم گوبلبل ما همۀ که نیاورد را روزي آن خداوند

 این نیست در ما علمی کوچک جامعۀ رشد و سالمت .کنیممی انتقادي گفتگوي تمرین همۀ ما که خوشحالم بسیار .بود خواهد

 و کنند،می کار هم با و کنند،می انتقاد هم از است که این در سالمت بلکه گذشته، نسل یا جدید نسل دارد، حق کسی که چه

 علمی دخالت همکاري در را اجتماعی رفتار انتقادهاي .کنندمی کمک گروهی علم و انسجام درخشانی به این طریق از

 .دانندمی یکدیگر ملزوم و الزم را دو کار هر و دهندنمی
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 120مافیا که شاخ و دم ندارد 4

 
 کنید: توجه متن این به

 کندمی برگزار ایران نجوم و فیزیک انجمن

 اطالعیه – عمومی روابط

 کندمی برگزار ایران نجوم و فیزیک انجمن

 ..................نجوم  آموزشی هايکالس

  ......................آقاي  مدرس

 
اینکه بقیۀ  از قبل دارید استنباطی چه حسینی بگویید راسته .است شده برگرفته ir.iaas.http://wwwوبگاه  از عیناً متن این

 .بخوانید را متن

 .است رسیده ثبت به ایران آماتوري انجمن نجوم نامبه که خصوصی است شرکتی انجمن اصطالحبه این .کنید توجه حاال

 داشتید؟ استنباطی چنین آیا شما هم

 است؟ اطالعیه شیادي این آیا .خبرندبی کامالً اطالعیه این از ایران فیزیک انجمن و نجوم انجمن

 خدمت براي است پیش در نیت خیري ما، تالشگر و صادق و پاك بسیار جوانترهاي ما، جوانترهاي بعضی قولبه شاید یا

 خدمتگزاران همۀ به آفرین و بوسید، باید را معلم دست دارد، آموزش احتیاج به ما جامعۀ که است این نه مگر به جامعه،

 معرض در دوبار کمدست ایران تاکنون نجوم انجمن اینکه کما .نیست کار در هم شیادي هیچ نخیر کشور! بخش آموزش

 ترهايجوان بعضی مانند خیاالنهخوش یا و کارانه،محافظه بار دو هر است و گرفته قرار شرکت این براي ارزیابی پرسش

 اعالم کذائی وبگاه از آنچه غیربه داریم، نجوم و فیزیک انجمن ما مگر شیادي؟ چه اصالً .داده است رمقپاسخی بی ما،

 اشکال چه دهند! تشکیل نجوم و فیزیک انجمن توانندمی حوضش هم با علی .است تشکیل داده خودش اصالً .است کرده

 همه براي و جا است بزرگ ایران .بخورند را نانشان هم آنها بگذاریم کردند؟بازي نمیشاه هم زمانی هابچه مگر دارد؟

 بخورند حرص ايعده باید که دارد نجوم انجمن فیزیک و انجمن دو ربطی به چه نجوم و فیزیک انجمن این اصالً .موجود

 شوند! نگران و

 گویید؟می چه شما

شخصیت  به .امکرده کوچک را شخصیت خود بکنم است انجمن کندمی وانمود که شرکت این از سختی انتقاد بنده اگر آیا

 بپردازد؟ شاید! کوچک چیزهاي این به آیدآدم نمی
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عمل  و است آمده وجودبه دیگر بعضی کشورهاي و ایتالیا در مافیا چگونه کنید فکر یا بشنوید ایدکرده فرصت تاکنون آیا

دست به مستمسکی اینکه براي کوشش و خالف، با قانون مرز در حرکت هاي آنهاست:روش از مصداقی باال کند؟ مثالمی

 نوشته طوري جمله مورد این در حق! مثالً احقاق ادعاي و نماییمظلوم هم همواره نشود؛ داده قانون و مجري گذارقانون

 و فیزیک انجمن طرف از اطالعیه یعنی خواهد؛می شرکت که بکنند را همان تصوري برداشت در اولین مردم شود کهمی

 حمایت است شده ذکر جاهم همان نامش که مدرس شخص از معتبر انجمن دو پس .است منتشر شده هر دو انجمن نجوم

 انجمن مدرس آقا .است نشده انجام که غیرقانونی کاري .کرد توان شکایتنمی که طوري است حال جملهدرعین .کنندمی

 اشکالی علمی مافیاي مگر دارد؟اشکالی  این مگر .اندداده تشکیل اشسایه و که خودش یعنی انجمنی است، و نجوم فیزیک

 کجاست؟ مرز دارد؟ اشکالی سیما و صدا مگر دانشمند قرن اشکالی دارد؟ و سال علمی مرد مگر دارد؟

آن، مانند  مظاهر و علمی اجتماع امیدوار بود توانمی تنها که اینجاست .شودمی مهم علمی اجتماع نقش که اینجاست

 غیر در .دارند نگه را خودشان حرفۀ حرمت بکنند جرأت هم و باشند، هم درخشان دانشگران و هاو پژوهشکده هاانجمن

 .شودنمی بند سنگ روي سنگ کشورمان در زمینۀ علم در این صورت

 هشدار:

با  را علم اما بپذیریم را مختلف هايسلیقه .باشیم پایبند آن به و کنیم درك را علمی اجتماع سالمت و علمی هايمالك

را  هاگروه و افراد این خودش که است آن از بیمارتر ما جامعۀ .کنند رشد دانشگرانشبه نگذاریم و نگیریم اشتباهعلم شبه

 هايعرصه در پاگرفتن ایران درشرف در که علم، مافیاي نکند .بکوشد خودش باید ما علمی اجتماع نحیف .طرد کند

 کند! تنگ همۀ ما بر را است، زندگی مختلف
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به  دارد بسیار شباهت آن از هاییکه بخش گویممی برنخورد، کسی به اگر .کنممی تجربه تازه را وبالگ مجازي دنیاي

 شاید نوین ايرایانه محل این که بگویم بگذارید گذشته، شوخی از .است نوشتاري شده حاال که سنتی زنکیهاي خالهحرف

 آن بر مرا وبالگ این در هانظرپردازي .کند مداوا دوستی-گفتار و گریزي-نوشتار در را ایرانیان ما و مزمن بیماري تاریخی

 .است من بوده ذهن در هاسال اي بپردازم کهنکته به داشت

به  ربطبی بگویم خواهممی آنچه .خوانده باشند اسالمی کشورهاي در علم مفهوم مورد در را من اخیر هايمقاله بعضی شاید

 از ایم؛نکرده درك را نوین علم مفهوم هنوز مسلمانان ما که است این هاآن مقاله در من حرف .نیست هامقاله آن مضامین

 از گویی اما کنیممی پخش را ژنوم انسانی و هابل اخبار زنیم؛می حرف پریان شهر از گویی اما کنیم،می صحبت پوپر اینشتین و

پسامدرنیت  و دین، و علم گري (سکوالریسم)، لیبرالیسم،ناسوتی از ما فکر اهل .کنیممی صحبت دنیا، ناکجا از دنیایی دیگر،

 کمابیش فلسفه، اهل و دین علماي به چه رسد ما، دانشگر دانشگاهیان علم براي .کنندمی حلوا حلوا گویی اما کنند،صحبت می

 .شبیه است آن بسیار به کمدست یا است، علم دین همان

 باشند، شناخته را آن تحوالت و موتور مدرن دنیاي جوهرة باشند، کرده درك را جدید علم که نداریم رانیمتفک هنوز ما

 آن واژگان و سنت به کنند،نمی استفاده علم مدرن واژگان از که آنجا تا بشناسند، مگر برندمی کاربه که را مفهوم کلماتی

 هايصورتبه ما اجتماعی در عرف واقعیت این .حالشان به خوشا که دارند، ریشه آن در و شناسند،می خوب آن را پایبندند و

 بقیۀ و ما کشور در اجتماعی، چه علمی چه مطلوب، »شخصیت«کلیشۀ  آن تظاهرات از یکی .شودمتظاهر می مختلف

 پندارند،می »علما«نوین  نسل شاید را آنها که هم، نوین دانشگران از کلیشه این طبق ما مردم .اسالمی است کشورهاي

 ساکت، آرام، متین، مؤدب، است: چنین دانشگر مطلوب یک شخصیت عرفی، بنابر این کلیشۀ .دارند شخصیتی انتظارات

 است)، دار شدهخدشه قدري اسالمی انقالب از پس مورد این (گرچه حاکمان حلقۀ قدرت از دوربه مادیات، از دوربه روحانی،

را  خود بگنجد، قالب این در باید باشد علمی، ، شخصیتی»شخصیت«خواهد منصوري می اگر پس .عالمه چیزدانهمه و فقیر،

 اول صفحۀ اسالمی در جمهوري مرداندولت تسلیت خیل و شد فوت قبل دو سال که ايهمچون عالمه کند، وانمود »متعالی«

 حرف آرام باشد، متین باید بشود، لوس نویسانوبالگ »کُششخصیت«این نقدهاي  وارد نباید شد! منصوري چاپ هاروزنامه

 وزیر برپا کنند، متري شش تولد شیرینی برایش باشند، داشته دوستش تا همگان است، کند عالمه وانمود برود، راه آرام بزند،

سپس  و کنند، خطابش عالمه یا پروفسور تبریک بگویند، را همگی تولدش قرن علمی مرد و سال علمی مرد و وکیل و

 کنند! خاکش وار»امامزاده«

ثمرة  که است انداخته راهبه جوشان تحولی است و گسسته تاریخی مرکب جهل این از ما از بعد و ما نسل بگویم که خوشحالم

 شده است شروع که فرایند این ندارم شکی .نشاند خواهد باربه علمی، توسعۀ فقط نه کشور و توسعۀ براي درخشانی بسیار
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 تاریخی رکود از گسستن بلکه نیست، سنت گسستن از معنیبه گسست این .اسالمی کشورهاي بقیۀ براي شد خواهدمدلی 

 چند قرن در بشري تحوالت از عبرت نیز و است، هجرت از پس اول قرن چند دوران پویاي به پیوستن و قرن اخیر هشت

 از دیگري امامزادة داد نخواهد اجازه جدید ساختند، نسل دانشگر یک از ما مردم که است ايامامزاده آخرین »حسابی« .اخیر

 است که نامی آخرین حسابی اما نباشد، نوع این از حرکت آخرین شاید اصفهان قبیح دانشگاه حرکت .شود ساخته علم اهل

 .شودمصادره می فضاحت به گونهاین

آن  نقش که است علمی اجتماع این .وجود ندارد »مطلق داناي«راه  این در آن، نوین معنیبه رویم،می شدن علمی سويبه ما

منصوري هم  که نیست، مطلق داناي شخصی هیچ فقط نه پس .کندمی هم اشتباه پذیرد کهمی زمانهم اما گیرد،می عهدهرا به

 نسل .اندنکرده هضم هنوز را ساده این اتفاق ما علم اهل نیست! مطلق اما است »دانا«که  هم »علمی اجتماع«بلکه  نیست،

 .داد انجام علمی کار توانمی چگونه و چیست جدید علم که ما، از قبل نسل ما و از بهتر قطعاً گیرد،می یاد دارد جدید اما،

دینی،  علوم معنیبه علم، اهل سنت با است و خودشان حرفۀ خاص که دارند هاییمنش و هاروش دانشگران، جدید، علم اهل

مورد  دانش آینده در دانشگران این .دارند را خودشان ايحرفه هايخصلت حرفۀ دیگر هر اهل که گونههمان ندارد، مطابقت

 شک با دولت به و زنند،می راهند، گمانه ابتداي در هنوز اما .کرد خواهند تولید را مردم، نیاز مورد معرفت و نیاز دولتمردان،

 نوین علم که کند درك زودتر هرچه جدید نسل باشیم امیدوار باید تنها .کندمی نگاه شک با آنها به هم دولت و کنند،نگاه می

 شود، درك زودتر علم باید فرآیند .پیچیده بسیار است فرآیندي بلکه نیست، آزمایشگاهی کار نیست، نویسیتنها مقاله

 علمی اجتماع خاص فرهنگ شود، گرفته دردست درستیبه مدیریت علم شود، شناخته ترعمیق و خودمان بهتر جامعۀ

 اینکه نه بگیرند خو به آن مردم تا شود ساخته نوین هايشخصیت نشود، توجه شخصیتی هاي رایجبه کلیشه آید، وجودبه

 .درآورند روز شخصیتی متعارف کلیشۀ قالب در را خود

کار  گفتار و کردار عمل، و حرف تطابق اما .خواهدنمی بینا چشم هم هاواقعیت دیدن نه .ندارد خرجی زدن حرف آخر، نکتۀ

 .است کردار گفتار و تطابق همان نیک، .نیست ايساده
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 122»بدي! خودت بدي! تو«گزارة  پدیدة 6

 اجوبه بر نمود اعتراض ابوریحان حکیم ....

 . ...........او  کالم و او تهجین و سیناابوعلی

 
هزل یا  به ، باطعنه یا طعنهبی دیگر به شخص نوچه چه و اوستا چه مرید، چه مراد چه واردتازه چه ارشد چه یکی، کنید تصور

اگر  .بکنند تلقی »بد«دیگران  یا او که بدهد نسبت را صفتی او به خالصه تحسین، یا به تهجین به تعریف، به یا هجو به به جد،

چه  در کنندهخطاب به نسبت اینکه مستقل از است، حاکم او بر زیر حالت چند از یکی ،»بدي خودت«بدهد  جواب مخاطب

 باشد: گرفته قرار موقعیتی

 .داده است پاسخ عصبانیت از و است گرفته را کالم ظاهر .است نکرده درك را خطاب وجه .1

 یعنی است، »بد«کننده خطاب است که داده پاسخ هم درستیبه و است کرده درك درستیبه کامالً را خطاب وجه .2

 .اشتباه است در

 اشتباه است صراحت خواسته با و صداقت کمال روي از و است آگاه کامالً کنندهخطاب نیت و مضمونبه .3

 .را گوشزد کند کنندهخطاب

 .بکشد چالش به کند و عصبانی را او خواهدمی اما است آگاه کامالً کنندهخطاب نیت و مضمون به .4

بر  خردورزي در که دهد نشان به دیگران خواهدمی کامل خونسردي با و است آگاه کنندهخطاب نیت و مضمون به .5

 .است رسیده فرا موجود ساختار علیه طغیان زمان و است، رسیده سربه او دوران هم شاید است، کننده غالبخطاب

 هر در دهندهپاسخ ،»بد«کلمۀ  بستانبده این در است، مسلم آنچه .بیفزایید تحلیل این بر دیگر توجیه چند بتوانید شاید

 تأثیر و واژگان و نوشتار انگاشتن ساده در باید را ناپختگی این علت .نداده است نشان پختگی خود از و است صورت مات

 .دانست بر خوانندگان ترکیب آنها

هاي گپ حتی هم، علم شناسانۀهاي جامعهبحث کنیممی فراموش اما ایم،شده آشنا فیزیک، علم پیچیدگی با ما کمابیش

کم دست یا نشناختن که کندمی تبعیت علمی قواعد نوعی از است، جنس این معموالً از که هم پژوهشی محیطروزمره در 

 مشاوران و است کرده روانشناسی پیشرفت علم نیست جهتبی .باشد داشته است ممکن تبعات هولناکی گرفتن آن

نکنیم  توجه پژوهشی محیط گفتگوهاي و زندگی، هايجنبه این به پویا و فیزیکدانی جدي عنواناگر به .کالنی دارند درآمدهاي

 در رسالتی نباید باشیم؛ داشته سطحی، در هر پژوهش، مدیریت ادعاي نباید مثالً بکنیم، از فیزیکدان بودن بیش ادعایی نباید
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ساده  فیزیک پژوهش از غیر اموري در که بپذیریم .کنیم بازي را پژوهشی امور نقش دانا در ببینیم؛ نباید خود هاينوشته

 بسیار پیچیده! دنیایی در ساده هستیم،

 قواعد از ظاهراً  آن درك و کوچک پژوهشگاه، دنیاي حتی دنیا، اما باشیم؛ گرافروکاست که گیریممیفرا فیزیک در ما

 پذیرند،نمی را فیزیک علم گراییفروکاست روش این هم، شناسانزیست شناسان، کهجامعه تنها نه .کندمی دیگري پیروي

 کنند!می اشتباه بزند فریاد هم واینبرگ حاال هرچه

تعبیري  به و باشم نگرکل فیزیک، علم پژوهش در جزبه ام،زندگی امور همۀ در که امپذیرفته و امگرفته یاد نفسه،فی من،

 خودم نشان تجربۀ .کنممی درك بهتر را اجرایی و مدیریتی هايگیپیچید طریق از این رسدمی نظرم به .گراپادفروکاست

 حتی فیزیک، آیندة حال به دلش کس صورت هر هر در .کنم حل امتوانسته بهتر را هامسئله طریق این از که داده  است

قیاس  به و کند تأمل کمی است بهتر سوزد،می دانشگاه یک یا بنیادي هايپژوهشگاه دانش مانند محیط کوچک یک در

 اینجا به است کشیده طول سال فیزیک هفده پژوهشکدة و پژوهشگاه .براند تأمل با آهسته ندهد، »گاز«فیزیک  پژوهش

 .است کشیده طول آن تأسیس تا از ایده سال  15حدود  آن از قبل و است، رسیده

ما،  زندگی جنبۀ یک که نباشد .زندگیمان بکنیم وارد را مدرنیت، و علمی تفکر علم، گیریممی یاد ما که است گونه این

 جو بتوانیم است بعید طورياین .بماند تاریخی نوباوگی در ما انسانی دیگر فعالیت هايجنبه اما کند، رشد پژوهش فیزیک،

 کمک اطرافمان قطبیدن خصوصی و هايگپ به تنها .کنیم ایجاد کشور، محیط به رسد چه کوچک، علمی در محیطی

 تأثیرگذاري است! شرط تریناساسی بلوغ اولین و .کنیممی
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 123تقابل یا توازي دو علم: مورد پژوهشی رؤیت هالل رمضان 7

تبدیل  هادیدهدانشگاه یا دانشگاهی هايمجلس محفل نقل به آن پیرامونی مسائل و شوال و رمضان ماه هالل رؤیت هاستسال

 رسدنظر میبه که آنگونه پاسخ کرد؟ گوییپیش را قمري ماه آخر و اول روز تواننمی علم هنوز پیشرفت با مگر است: شده

 معنايبه علمی، پدیدة یک صرفاً تواننمی شیعه، سنت فقه فقط نه ظاهراً و اسالمی، سنت در را ماه هالل رؤیت ساده نیست!

 مالك توسط منجمان آن اعالم بنابراین .کند اعالم را رؤیت باید شرع حاکم فتاوي اکثر طبق اول اینکه .کرد نجوم تعبیر علم

 »حاصل«فقیه  براي رؤیت به »علم«تا  است، وثوق افراد اهل توسط رؤیت برمبناي شرع حاکم اعالم اینکه دیگر .نیست رؤیت

 .شود

همواره  .کردمی فعالیت انجمن آن تحت پوشش نجوم کمیتۀ هنوز و بودم، ایران فیزیک انجمن رئیس که هفتاد دهۀ لیاوا در

 و منجم دانشگر عنوانبه شدم متوجه تلویزیون طریق از اینکه تا .شدندمی جویا رؤیت هالل درمورد را انجمن نظر هادر رسانه

هم  فقها و منجمان میان ايمباحثه هیچ البته .علم نیست که نجوم شد گفته جایی هم بعد .ندارم را مورد این در حق اظهارنظر

 تجهیزات نجومی، با نه افراد، توسط »رؤیت نفس«به  فقها که شنیدم حوزه و دانشگاه مورد وثوق افراد بعضی از .درنگرفت

 همگی که شد تشکیل رهبري مقام تأیید مورد رؤیت هالل کمیتۀ سرانجام هفتاد دهۀ لیاوا مجادالت از پس .دهنداهمیت می

 امر است (براي جزئیات کرده ايمالحظه قابل کیفی رشد و است فعال که هاستسال این کمیته .گرفتیم نیک به فال را آن

 تقریب باعث استمرار، درصورت کارگروه، این خوشبختانه فعالیت .کنید) مراجعه نجوم مجله مختلف هايبه شماره توانیدمی

 .شد خواهد هالل امر رؤیت از و دانشگاه حوزه تلقی

نیز  و سنتی، علم متولی عنوانبه حوزه .است آموزنده بسیار سنتی علم و نوین علم مفهوم درك براي موضع دو این تحلیل

به  علم .علم از حوزه تلقی به هم و است، مرتبط موضوع فقهی تفسیر به هم دارد، که هالل رؤیت از ايویژه تفسیر علوم دینی،

 شرط صورت هر در عوام هستند، معموالً وثوق اهل کنند؛ گزارش را آن وثوق اهل که شودمی حاصل رؤیت هنگامی

 اهل توسط رؤیت نیز و محاسبه بر را مبنا جدید، علم اهل دیگر منجمان، طرف از .نیست ضروري براي رؤیت متخصص بودن

 رؤیت گزارش صداقت شرط و دانند،می صادق را وثوق اهل فقها .نیست پذیرفته عوام نظر گذارند، ومتخصص می و فن

 مگر شود،نمی وارد فرآیند این در صداقت و دانندمی را شرط علمی روش و مدرن، دانشگران، تخصص علم اهل اما است؛

 اخالقی کند: صداقتمی عمل مباحثه این در متفاوت کامالً »ضابطۀ«دو  با »علم«دو  پس .علمی درست روش اعمال معنیبه

 اگر باشیمداشته  توجه .است نوین علم و سنتی علم وجوه ممیزة از یکی صحت و تقابل صداقت .علمی روش صحت مقابل در

 هايکنیم، بلکه راه درك را تقابل این باید تنها نه کنیم ترویج را نوین معنیبه در علم، کشورمان درخشانی در خواهیممی

 .هموار کنیم و باز را فرهنگ دو این میان گفتگو

  

                                                           
 .1386 شهریور هموردا، وبالگ 123



 هاادداشتی: 3بخش  - 398

 

 نابود را پژوهشگاه یک توانمی : چگونه124وقتبی نماز بانگ  8

 125کرد؟

 126»...افتدمی خطاها کنند، ومی نامزد را ....کودکان  و کارناگردگان است، پیش در مهمی که هرجا«...

 
کنند  تضعیف را ما کشور طریق این از کنند، تا مداخله است الزم خارجی اطالعاتی هايسرویس نکنید فکر اصالً ساده! بسیار

بسپاریم و  بزرگ افراد دستبه خرد کارهاي اند،گفته ما تاریخ بزرگان که گونهاست، همان کافی .کنند کند را آن علمی و رشد

فردا  از .بسپاریم بد، مدیر نابلد، فردي دسترا به بزرگ پژوهشگاه یک مدیریت است کافی خرد؛ افراد دستبه کالن کارهاي

شروع  کارآمد افراد توسط آنها جایگزینی و موجود افراد ناکارآمدي دلیلبه افراد موجود، اخراج و جدید افراد استخدام

 به غذا نوع دو گاهی کند،می تغییر هر روز سرویسسلف شود؛می شروع ناقد، بلدهاي بگو فضول، افراد اداري شود؛ تنبیهمی

با  قرارداد پسندان؛-سالم براي دوغ مثالً پرهیزي غذاي نیز و متعارف چرب خوشمزة غذاي شود:می رئیس، عرضه دستور

 قطعات خرید مانند جا،بی هايو هزینه است تجملی اینکه بهانۀ به قیمتگران پژوهشی نگهدارندة تجهیزات هايشرکت

در  هم ايعده کنند؛می کاريکتک و دعوا هم با رئیس خیرخواهانۀ هايانگیزه مبارك و سر اهداف بر و کنند،می لغو را یدکی،

 مقدس اهداف نام به و ربایند،می آنها را خصوصی یا شخصی تصاویر و اطالعات زنند،سر می افراد شخصی هايرایانه خفا به

 .کنندمی شکایت شخص، آن یا شرعی وابستگان غیرعرفی ظاهر خاطربه رئیس، به ملی

کار  کنندمی وانمود گرچه کشند،کار می از دست پژوهشگران و کارمندان .است افتاده کار از پژوهشگاه .است تمام کار

کم دست قبالً  که پژوهشی نهاد یک و ماندمی فحاشی و گیجی، شگفتی، افسردگی، عصبانیت، .کنندمی کاريیا خراب کنند،می

یعنی  اعتراض بکند اعتراض تواندنمی کسی هم .انداخت کار از را پژوهشگاه یک راحتیبه توانمی گونهاین .کردولکی میلک

  .است روشن هم آن نتیجۀ که کشور، به خیانت یا منافع ملی، و اهداف خالف و حرکت اغتشاش

 :127خودمان قدماي کتب از افتادم نکته این یاد

 اگر گفت و کردي بدیدي تدارك خللی هرجا تا گردیديعسس می جايبه شب هر عنهاهللارضی عمر و« 

. .... بپرسند آن از مرا قیامت روز ترسم که وي نمالند در روغن و بگذراند فرات برکنار گرگین گوسپندي

 بما نماید، در خواب را عمر تعالی خداي تا بودیم کرده دعا ما که گویدمی بیت او اهل جماعت با عمر عبداهللا

 .گرفته ازاري بخویشتن و باشد کرده غسل که کسی چون آمدي همی دیدم بخواب را وي سال از دوازده پس

 از تا چندست عبداهللا یا گفت کرد؟ چه احسان تو با و تعالی را خداي یافتی چون امیرالمومنین یا که گفتم
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 اگر شود تباه من کار که بود آن بیم و بودم حساب در تاکنون گفت .سال دوازده بیامدم؛ گفتم شما نزدیک

 ییوالیت ذره اسباب از دنیا همه در آنکه با بود چنین عمر حال .کردي رحمت تعالی که حق بودي آن نه

 ».نداشت بیش

و پژوهشگران  خدا خلق با چنین که بود چه خواهد علی شیعۀ حال باشد چنین که گوسفندان، به رسیدگی در تعلل و عمر، حالِ

 .کنندمی رفتار

 توجه

دو واحد  کمدست بلکه است، چنین یک پژوهشگاه که تنها نه .نیست تخیل و تحریف است، واقعیت عین باال مصادیق تمام 

 اند.شدن نابود حال چنین در این که شناسممی پژوهشی
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 128ادا درآوردن یا اداي وظیفه؟ 9

شدن  ترروشن و اجتماعی هايتفاهمرفع سوء براي آن، دانشگران و پژوهشگاه همین به است معطوف من الئوس این گرچه

 .کنممی معطوف کشور پژوهشی واحدهاي به همۀ را سؤال و کنممی صحبت ترموضوع عام

دنیاي  که دهند،می حیات ادامۀ و اند،وجود آمدهبه دلیل این به کمابیش ما پژوهشی واحدهاي که دهدمی نشان من تجربۀ

و  هادانشگاه چون باشیم! داشته است خوب هم ما پس است، خوبی چیز البد دارد، که پژوهشی نهادهاي هم یافتهتوسعه

 با مقایسه با باشیم! داشته پژوهشگاه و باید دانشگاه هم ما پس دارند مهمی نقش ظاهراً پیشرفته دنیاي در واحدهاي پژوهشی

 آوریم:وجود میبه را خودمان پژوهشی نهادهاي داخلی ساختارهاي و نویسیممی را هاي خودماناساسنامه هم مراکز، ما همان

 آنها باشیم! تهداش است خوب هم ما پس پژوهانه دارند، آنها بنویسیم! مقاله است خوب هم ما پس نویسند،مقاله می آنها

بوده  ما اجتماعی نیاز خاطربه زحمتبه ما پژوهشی نهادهاي این کنیم! تأسیس هم برگزار ما پس کنند،برگزار می همایش

 سیاسی یا نیاز این است، بوده نیازي هم اند؛ اگرآمده وجودبه اجتماعی نیاز خاطربه کمتر هم ما هاياینکه دانشگاهکما است؛

این  کمک به نفت پول علم! رشد و تفکر رشد براي محلی به نیاز نه دانشجو، مالی اعزام مشکالت براي رفع یا و است بوده

 اصول تحکیم و مدیریت برمبناي اجتماعی، که نیاز مدیریت برمبناي نه ما مراکز مدیران آمده است: عرضی هايانگیزه

مدیریت  و شودمی توزیع پژوهشگران حقوق عنوانبه نفت پول شوند؛می سیاست خاص منصوب یک تحکیم یا ویژه اخالقی

 جاي در که سیاسی، یا اخالقی اصول مواظب باشد نیز و برساند دانشگر و دست پژوهشگربه موقعبه را پول این است موظف

و  حقوقشان از هم پژوهشگران .بشود حفظ واحد این در هستند، آن نهادهاي دیگري متولی و است، شده تعریف دیگري

 مطابق بنیادي تحقیقات حتی نه دارد، و نیاز جامعه که کاري بکنند، نه دارند دوست که کاري باشند، راضی شانپژوهانه

 است، رایج بسیار ما میان در زدن نق که است این .زنندنق می نباشد امکانات، کافی خالصه پژوهانه، و حقوق هم اگر .میلشان

 ادا گویممی را این .دهدما می دستبه زدن نق بهانه براي کافی اندازة به هم پژوهشی امکانات کمبود .نمایدطبیعی می و

 .آوریممی در را پیشرفته دنیاي اداي ما درآوردن:

پاسخگوي  بکنیم، وظیفه اداي شدیممی ما موظف بود؟ برخواسته جامعه نیاز از ما دانشی و پژوهشی واحدهاي اگر شدمی چه

 کردند کهمی تعیین ايوظیفه ما براي .باشیم جامعه نیاز پاسخگوي و است کرده تعیینما  براي جامعه که باشیم ايوظیفه

 نوع یا ویژه اخالقی اصول حافظان و تنها عامالن که شدندنمی انتخاب ايگونه به مدیران آنگاه .بودیممی انجامش موظف به

 به وظیفۀ وجه بهترین به پژوهشی واحد هر که شدندمی انتخاب هدف این با بلکه مدیرانی باشند، سیاسی از منش ايویژه

 که کسانی از بعضی شاید .است چنین پیشرفته در دنیاي که گونههمان باشد، جامعه نیاز پاسخگوي و کند خود عمل اجتماعی

 هايبا انگیزه پژوهشی واحدهاي مدیریت نوع همان منظورشان هستند اسالمی علم یا پیشنهاددهندگان مفهوم موافقان از

 چنین .کنند کسب را دیگران دانش کوشندمی که حداکثر نهادهایی در ویژه اخالقی اصول حفظ مدیریتی براي باشد: عرضی

 کردن خالصه هزینه .شدهتعریف سیاسی و اخالقی اصول حفظ چارچوب در مگر باشد، خالقیت داشته نیست مجاز نهادي
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 واحدهاي که باشد روشن برایمان صورت هر در سیاسی ویژه! و اخالقی اصولی حفظ اي باعده کردن مشغول براي نفت پول

 آینده شرایط براي درست تحلیل با .کنیم بیان را خودمان وظایف و سپس انتظارات شوند؛مدیریت می چگونه ما پژوهشی

 .کنیم ریزيبرنامه

 احساس اجتماعی وظیفۀ باید کنند؟چه می آن پژوهشگران و دارد قرار کجا بنیادي هايدانش پژوهشگاه توصیف، این با

 پژوهشی را واحد این نخواهیم چه و بخواهیم چه بیاورند؟ در خوب اداي باید داشته باشند؟ برنامه باید بزنند؟ نق کنند؟ باید

 نوعی رسدمی نظربه و اند،کرده ها حراستانگیزه آن از و اندآورده وجودبه خاصی هايانگیزه با انقالب در اوائل ايعده

است  کافی آیا پژوهشگاه این تأسیس شأن و اولیه هايانگیزه این از مستقل اما کشور باشد! پژوهشی میان واحدهاي در استثناء

 یا کند تعیین اجتماعی ايوظیفه براي خود باید آیا دهد؟ نمایش را آن ارجاعات و هامقاله تعداد آمار بخواهد تنها پژوهشگاه

پیگیري  را آن و باشند داشته تحقیقاتی برنامۀ باید هاپژوهشکده آیا کند؟ را مشخص وظیفه این تا جامعه کند صبر است بهتر

 کنند، مشخص دنیا علم جغرافیاي در خود را جاي باید پژوهشگاه پژوهشگران آیا باشند؟ آمار دنبال افزایشبه اینکه یا کنند

یا  کنیم ایمن نفت پول از را خودمان سهم ایمآمده آیا ما کند؟ تعیین را اینجا ISI نمايجهانجامآینۀ  باشند منتظر اینکه یا

 کنیم؟ را حل ایرانی یا بشري معضلی اینکه

 پژوهشگران و پژوهشگاه که است آن رسیده وقت بنیادي، هايدانش پژوهشگاه سالگی بیست آستانۀ در اکنون، من نظربه
 .بدهند پاسخ هاسئوال این آن به
 

 پیوست
 تایپ اینکه یکی دلیل: دو به بدهم واکنش نشان زودتر نتوانستم .خواندم را ..»درآوردن  ادا«با  مرتبط هايچسبانه و نظرها

 اما: و .بود خیلی شلوغ سرم اینکه دو نیستم؛ فارسی بلد

با  جامعه علمی بخش ارتباط و جامعه، دانشگران، نیاز من تعبیربه یا متخصصان، تعهد علم، پیرامون بحث بازار انقالب از پس

 ناشی از آن دیگر مهم بخش و بوده انقالب فرهنگ از ناشی بازارگرمی این از بخشی .است شده داغ شدتبه هابقیۀ بخش

 محوري،پژوهش است: شده فراوان ساخته هايواژه بازارگرمی این درنتیجۀ .کشور دفاعی الزامات و جنگ تحمیلی

نوشتارهاي  در که دست این از دیگري هايواژه و پژوهشی، استاد محوري،کاربردي، آموزش محوري،محوري، پژوهشگرنیاز

 منابع از آنها، همۀ نه اما ها،این واژه از بعضی .است شده مکتوب گذشته دهۀ دو در ما علمی گذاريو یا سیاست اداري

 اولیه مفهوم به ربطی است شده سوار آن بر هاواژه این که مفهومی یعنی .است شده معنی مصادرة شده، اما گرفته المللیبین

 وضعیت و تاریخی به شرایط وابسته و است باب بسیار ما وضعیت تاریخی در مفهومی مصادرة .ندارد المللیمتون بین در

 هايواژه سر بر بال همین .نشویم آن دچار کنیم سعی اما بشناسیم، درك کنیم، را آن باید هستیم؛ آن دچار که است فرهنگی

 به نکردن توجه .است دست آمده این از هايواژه دیگر و لیبرالیسم، سکوالریسم، دموکراسی، دولت، ملت، سیاسی، مانند علوم

 را نوترون ببریم، کاربه گلوئون جايبه را نوترینو طبیعی ما در علوم که ماندمی این مثل ها،واژه تعریف به و ها،واژه مفهوم
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 برق مهندسی در دقیق نیروگاه اصطالح جايبه مثالً و درنتیجه هموردا، جايبه را ناوردا توان، جايبه را پروتون، نیرو جايبه

 توانگاه! یمیبگو

تعریف  دقیق را هایشواژه که فیزیک نیست فقط این که کنیم دقت فیزیک، رشتۀ در مثالً دانشگر، عنوانبه است خوب

بگیریم  یاد است خوب علمی جمع در اما .طورهمین هم علم گذاريسیاست طور است،همین هم سیاسی علوم کند، بلکهمی

 است، وابسته خیلی ما منافع به کشور در یک یا پژوهشی، واحد یک در رشته، یک در سیاستگذاري مثالً گذاري علم،سیاست

 پژوهشگاه یا کشور علمی وضع از اینکه محض به نخواهیم، چه و بخواهیم نزدیک؛ چه بسیار ما علمی روزمرة به فعالیت و

 امکان حد تا است خوب پس .زنیمحرف می علمی سیاستگذاري از داریم بکنیم، برگزار سمینار اینکه چگونه زنیم وحرف می

 مورد در همه باشیم مطمئن و ببریم کاربه درست را هاهواژ بگیریم یاد است بنابراین بهتر .دهیم اي انجامهم حرفه را کار این

  .گیردمی رونق سوءتفاهم بازار صورت این غیر در .کنیمصحبت می یک چیز

 واحد فالن«مثالً  که جمله این بودن یا مؤثر درستی مورد در بتوانم مشکل پس .چهیعنی محور-پژوهشگر دانمنمی من

داخل  گذاريسیاست با مرتبط هايصحبت بعضی بنابر .بکنم صحبت» شودمی محوري اداره-پژوهشگر پژوهشی برمبناي

 بخش«مقابل  در بلکه است، باب شده محوري-نیاز با مخالفت خاطربه نه محوري-پژوهشگر دانم کهمی پژوهشگاه

و  علمی بخش بر اداري بخش همواره ایران پژوهشی علمی واحدهاي در طور مرسومبه است که آن هم علت! »محورياداري

 هايتصمیم .داشته است علمی بخش مسلط بر و کنندهتعیین نقش مالی معاون اداري همواره است؛ کرده غلبه پژوهشی

بار اولین براي پژوهشگاه .شودمی گرفته اداري بخش عالئق برمبناي و نیازهاي پژوهشگران، که منافع برمبناي نه مدیریتی

 خود وظیفۀ مدیران همۀ باشد؛ بخش پژوهشی پشتیبان باید بخش اداري کند؛ و معکوس بشکند را روال این است کرده سعی

 .انجام دهد را خود تر کارراحت پژوهشگر که کنند کاري دانندمی

از نیاز  من منظور از نکند که کنممی پژوهشگاه، تأکید در مدیریتی تفکر بر حاکم و دانممی درست را آن هنوز که تعبیر، این با

ها، صحبت در چه و هایم،نوشته و هاکتاب خالل از چه شناسند،می را من که دیدگاه کسانی .بشود سوءبرداشت جامعه

 البته دارد، دوست را آنچه دارد حق این پژوهشگاه، پژوهشگر هر ایرانی، کنم:می تعریف گسترده بسیار را نیاز که من دانندمی

 پژوهشگاه، موظف جامعه، و کند؛ شکوفا را خود دارد میل هرجور و دهد، جامان انتظارات پژوهشگاه، یا در چارچوب قانون،

 کندمی رشد هنگامی جامعه جامعه! نیاز که نیاز پژوهشگر، تنها نه .دانممی نیاز را این کند؛ فراهم را اشامکان شکوفایی است

 کشور یک سیاستگذاري در جامعه! فالح و رفاه به و شود،می منجر توسعه به که است این شکوفایی .شوند افرادش شکوفا که

 به جامعه در رضایت حداکثر تا است جامعه کل در این نیازها به دهیجهت معنیبه بلکه نیست، نیاز این معنی مخالفت بابه

 نوبل جایزة اسموت: برندة مثل پژوهشگري مثالً .اندنشده ساخته چیزیک براي تنها هاانسان که داشته باشیم توجه .آید دست

 در هامدت هایزنبرگ یا .کندمی تهیه نجوم براي پوسترهاي تبلیغاتی و است فعال علم ترویج شدت در، به 2005سال فیزیک

 با معنی مخالفتبه الزاماً نباید را سیاست اعمال پس .کردمی صحبت فیزیک مردم عادي درمورد و براي هادبیرستان

 از من منظور پس .حدممکن تا افراد هايتوانایی کردن تمام فعال معنیبه دانست، بلکه پژوهشگراناصلی  عالئق و هاتوانایی

 بود! دیگري در پژوهشگاه چیز جدید بحث شروع
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 به اشتباهاً که را، بارم تا بودم هم رفته دیگر باریک قبالً .رفتممی امام فرودگاه به کشور از خروج براي که بود اول بار

 .آمد محقر بار تحویل به مربوط فضاهاي نظرمبه بودم رفته که اولین بار .بگیرم تحویل آنجا از بود، مقصد دیگري رفته

 در تهران به و از تهران خارجی پروازهاي تمام دیگر بار این اما .است طوراین نشده اندازيچون هنوز رسماً راه کردم فکر

 .شیک و تمیز ظاهربه چیزهمه و خلوت هاجاده .فرودگاه رسیدم به که بود حدود سه صبح .گیرندمی پهلو فرودگاه این

 اما فرودگاه مهرآباد، در بخش همان از ترخلوت کمی هواپیمائی هايگیشۀ شرکت بخش به و ورود بار بازرسی خوان، اولین

 چند ولی رسیدم بخش این به پرواز از قبل نیم ساعت و 2 بیش از گرچه .هاشرکت گیشۀ آن از پس نظمی!بی همانبه

 .ایجاد نظم براي تمهیداتی نه و داشت وجود نه نظمی .بود مهرآباد صورت همانبه هانظمی صفبی .بود شده تشکیل صف

 کارکشته و منظم بسیار که گیشه، متصدیان پشت دلیل همینبه شاید بود، درآمده آن المللیبین شکل به پرواز کارت

 مسافران .بودند مؤدب انصافاً بسیار اما داشتند؛ احتیاج پرواز کارت صدور معمول براي از بیش فرصتی رسیدند،می نظربه

 تأسف جز خیر گذشت، هم به خوان این کنند! چکار باید را اضافی بار باالخره که گمان و حدس مشغول طبق معمول

 .است مرسوم مدرن فرودگاه هر در که تمهید نظم، براي مسئوالن توجهیبی و مردم نظمیبی از عمیق

 نظر به هم مردم .بود توجههم قابل نظم تمهید و داشت نظم گذرنامه، بررسی خوان از گذر ترانزیت، قسمت به عبور

 است مناسب هاگیشه تعداد آیا شود بیشتر پروازها تعداد اگر که برآورد کرد شدمی سختیبه .کنندرسید مراعات میمی

  .خیر یا

بخش  چون .قیمت اختالف کمی با ییدیگر ایتالیا و ایرانی یکی .بود باز شاپ،کافی بگویید خانه،قهوه دو ترانزیت قسمت در

نظام  چرا دانمنمی .بود سیگار دود و سیگاري از پر قسمت دو هر حال هربه اما انتخاب کردم، را آنجا بود ترایتالیائی خلوت

 به شدن سوار محل سپس و بار بدنی و نهایی بازدید خوان، است! آخرین شده تبدیل دودي به نظام دود مهرآبادبی

 در انتظار بعد .اندندیده کافی آموزش کارمندان بود معلوم .شدمی نظمی مشاهدهبی خوان بازدید همان از عبور در .هواپیما

 معمول طبق .است نشده محاسبه کافی حریم و الزم فضاي قطعاً اما .اندشده منظم تفکیکها بخش ظاهراً .شدن بخش سوار

 مسئوالن هايگفته طبق اینکه نه مگر اما است، کافی پرواز دو یا فعالً براي ساعتی یک البته .نیست خبري عبور حریم از

 و است غلط این تخمین که است واضح .یابد افزایش نفر میلیون100تواند به می فعلی مسافر میلیون 4ظرفیت  فرودگاه

 !4نه  و گیرندمی 40 البد را 2 +2 مسئوالن

قسمت  یک تعمیر؛ دست در قسمت یک .دارد وجود توالت قسمت سه 26 تا 13 گیت بخش در ها!شوییدست از بشنوید اما

 .شدم توالت فضاي وارد .ایستادم است زده بیرون به صف دیدم .کنم استفاده آماده! خواستم قسمت یک تنها خراب؛ مردانه

این  کم! امکانات جدید)، نه قدیم جاده قمی( تأسیسات محقر، کوچک، فضا .توالت دهنه سه بود، نفر سه براي جا زحمتبه
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 .تريعمیق بسیار نکتۀ شاید دوم شود؛نمی چهار 2 +2 ما ریزانبرنامه براي هم باز دهد کهمی نشان یکی هادستشویی وضعیت

 که هنگامی صحبت در هنوز که توجه دارید .دانیمنمی مطلوب و مطبوع را آن .نداریم توجهی »دفع«به  ایرانیان ما اصالً شاید

 به شاید .آوریممی زبان بر عذرخواهی براي کلماتی ابتدا و آیدمی مانکنیم شرم صحبت خواهیممی انسانی دفع و از ادرار

 را فضوالت اصالً .است کثیف و نیاز، کمتر از محقر، همواره دولتی، و عمومی بخش در کمدست ما، هايهمین دلیل دستشویی

هم  به هم زبانی ربطی »فضل«و  فضوالت اینکه مثل .نبینیم را آن .شویم خالص شر آن از نوعیبه خواهیممی دانیم،انسانی نمی

 حال، هر در شمارند!می فضل دانند،علم نمی را نجوم، و فیزیک مثل طبیعی، علوم ما جامعۀ از بخشی که دانیدو می دارند،

و  شد، خواهد تبدیل معضلی به امام فرودگاه در هادستشویی مسئلۀ زوديبه ندارم که شکی خورد! همبه از دستشویی حالم

 .شود دیده باید دیگر هم هايبخش در نیست، مربوط بخش این به تنها مشکل این زنم کهمی حدس

 نتیجه
شود می 2 +2 که دهیم یاد جامعه مدیران مهندسان و به ایمنتواسته که کنیممی عمیقی هاياشتباه حتماً  فیزیک آموزش در ما

 کمانسانی دست فضوالت و »دفع«بدهند  یاد مدیران به اندنتوانسته هم ما انسانی اینکه علوم دو کمتر! نه و بیشتر نه چهار،

 چرا! البته بد دفع از اما میرد،نمی »معنویتی«از بی کسی معنویت: و آموزش و خوابیدن و خوردن که دارد اهمیت قدرهمان

در  جامعه را فساد دلیل همینبه شاید درهرحال دیگر! جدیدي دنیاي در زندگی و شروع دانیممی مطلوب را ما مرگ شاید

 .و نبینیم کنیم پنهان فرش زیر را آن خواهیممی کنیم،نمی و مدیریت درك جامعه

 گردن به فقط را تقصیر است؛ و آموزش علم از ما خود غلط برداشت علتبه هانابسامانی این از بخشی که کنیم دقت پس

 .دیگران نیندازیم

 پاورقی
 ضعف هاينقطه گونهاین بیان و دیدن منظور من .کندمی کمک درازمدت در مسئله حل به باز درهاي و زیاد آمدورفت قطعاً

هم  موردي هیچ اما .امداده اطالع مربوط مدیران به را هانقص این مورد گذشته چندین سال 25 طول در .ماست مدیریتی

 به هم را موضوع این کرد خواهم سعی نیستم و برداردست هنوزهم .باشد ثمربخش آنها پیگیري یا کنند، پیگیري ندیدم که

 نسبتاً طرح دو مورد در کمدست .نیستم موافق شدهمطرح نظر با خیلی معمارانمورد  در اما .برسانم فرودگاه گوش مدیران

 که بود این آنها پاسخ .اممطرح کرده برایشان را دست این از هایینکته .امداشته جلسه معروف و باتجربه بزرگ با معماران

 که دانممی .امداده دست از باشند داشته شنوا گوش معماران اینکه از امیدم را کمابیش .ندارد ما به ها ربطیمسئله نوع این

 ولی .دارد مغایرت اصول معماري با که کندمی شرایطی پذیرش به وادار را معمار طرح یک یا صاحبان فشار مدیران گاهی

 نه؟ مگر .دارد شرفی یک ايحرفه حرفه! هر یک شرف و براي حرمت شودمی تنگ دلش انسان
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را  انسان .است دانشمندان و شهر فرزانگان اینجا که دادمی هشدار شهر ورودي تابلوي .بودم رفته بروجرد به عید تعطیالت

 شیک و جدید تجاري ساختمان چند .بود نکرده چندانی تفاوت ظاهربه هاي پیشسال و پیش سال با شهر .کردامیدوار می

 خودنمایی بود، افتاده راه پیش هاکه سال آزاد، دانشگاه با متقاطر نقطۀ در شهر کنار نور پیام دانشگاه تابلوي .اضافه شده بود

 شهر این در باید دانشجو هزارده حدود .نبود خبري هنوز شهر، دولتی بروجردي، دانشگاه اهللاآیت از تابلوي دانشگاه .کردمی

 افتاد، شهدا خیابان به راهم .حرفی نزنم است بهتر که هم دانشگاهی هايکتابخانه از .نیست فروشی خبرياز کتاب باشند، اما

 با و تجاري، سنتی، زیبا، خیابانی به آینده در توانستمی .نبود زشتی قبالً خیابان میدان صفا (رازان)؛ سمتشهدا به میدان از

 و فرهنگیبی کمال مسئوالن شهرداري اما .مردم تفرج و تفریح و گذار و گشت حال محل عین در بشود، و هویت تبدیل

 تقاطع خواستند .کردند حفر را خیابان .اندگذاشته تماشا به صفا میدان و تقاطع این خیابان چگونگی عمران در را خود هویتیبی

 در راه باریکۀ دو با اند،کرده وسط حفر از را شهر سنتی و اصلی خیابان این خیابان شهدا، پس .بکنند سطحناهم را میدان صفا

 اجرا هم تمام زشتی با است، زشت نفسهفی که حفاري، این .کند عبور زیر میدان صفا از برود و عمقبه خیابان تا آن طرف دو

 براي راهی نه ها،ماشین زشتی براي معبر به خواهد شد تبدیل خیابان .به اتمام خواهد رسید زشتی همان به البد است و شده

 خیابان وسط در مانده، صفا میدانِ به قدري .حفاري از مانده در باریکۀ خیابانِ هاماشینپارك  براي راهی نه و ماند،می تفرج

 هویت تنها من کنید! حفظ کند: مرامی التماس تخریب درحال آن، از یا قبل اول دوران پهلوي از احتماالً عمارتی زیبا، حفرشده

 نیست؛ دانشمندان و فرزانگان شهر شهر، این گریز!فرهنگ شهر اند از اینرفته ام! همهبوم این فرهنگ از ماندهباقی مجسم

 که است داده فراري را ...و  هابروجردي فقط نه است! گریزو فرزانه گریزشهر فرهنگ این نیست! مدارشهر فرهنگ این

 .کاردمی آن جايزشتی به کند ومی تخریب هم را قدیمی زیباي هايساختمان

 .ندارند فرهنگ از تصوري شهر مسؤوالن فرهنگی است! هویتیبی و فرهنگیبی دوران دوران، .است حاصلبی عمارت اشک
 اند!هکرد سفید را زدگانفرهنگ همۀ روي لر پارسیان که این سلجوقی و غزنوي ترکان به صد رحمت

و  را آخرت فقط هم شاید .بینندمی را فقط پول آنها .ایمگرفته قرار پول توسعۀ سلطۀ دوران در نیست! ما غریب آنها رفتار نه!

کنید  نگاه بهار خیابان و صفا میدان تا چوخا از ظهرها از بعد جوانان رژة به اگر ندارند! اما آن هايزیبایی و دنیا این به کاري

 و روزانه دانندمی موظف را خود و اندمعین کرده مدي مطابق زیبایی صرف را خود درآمد تمام انگار گیرید:می نتیجۀ دیگري

 .بدهند اشفراري آنکه از قبل کند ترك را شهر این است بهتر است اهل فرهنگ هرکه .بگذارند نمایشرا به آن شبانه

نسل  کی تا اما .کنند جبران را ما هاي دورانسازيزشت و هاخرابکاري بکوشند و بیایند بعدي، هاينسل دیگر، سال صد شاید

  ها باشد؟سازيزشت و هازشتی این ما شاهد
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هاي رفتاري و ادبیسزامی و نمایندگی ایران: مصداقی از بی  12
 131هاي علمیبداخالقی

 .شد جویا بود آمده یونسکو مدیرکل که از اينامه مورد در را من نظر وقت، علوم وزیر معین، دکتر آقاي پیش سال هشت

 بعدي شتابگر نسل ساخت به تصمیم آلمان دولت .بود مستقر برلن در که بود  BESSY Iنور چشمۀ موضوع اهداي

 با مرتبط آمریکایی و آلمانی فیزیکدان دو .داشت احتیاجBESSY I استقرار  محل فضاي به و بود گرفته  BESSY IIسینکروترون

 هدف کاهش با خاورمیانه در علمی هايهمکاري توسعۀ منظوربه سینکروترون، دستگاه بودند این پیشنهاد کرده موضوع

 موفق مدلی جهانی جنگ اتمام از بعد سرن، اي اروپا،هسته مرکز تشکیل .شود خاورمیانه اهداء از کشورهاي یکی به ها،تنش

 .بدهد نظر مثبت ایران که است خوب و است جالبی بسیار ایدة که نوشتم وزیر به پاسخ در من، .ها بودهمکاري گونهاین براي

 در موضوع با من آشنایی جلسۀ اولین .گرفت خودبه سزامی نام بعدها که شد ايپروژهبا  و ایران من همکاري شروع این

 خودبه تريصوري شکل پیشنهاد این بعد سال یک حدود .کردم شرکت من هم .بود 1999سال  شد، برگزار ژنو، سرن،

 .شد تشکیل کشورها نمایندگان از شورایی .بکنند معرفی نماینده خاورمیانه دعوت کرد کشورهاي از رسماً یونسکو .گرفت

شورا  این ریاست به داشته، عهدهبه را سرن ریاست دوره قبالً یک سوئیس، که االصل مقیمآلمانی فیزیکدان شاپر، هرویگ

 پروژه در این ایران نمایندة عنوانرسماً به علوم از طرف وزیر یونسکو، در ایران سفیر با همراه هم، من .بود شده منصوب

 مسئلۀ موضوع، با آشنایی هايجلسه از پس .وزارت علوم بود به من رفتن قبل از سال دو از بیش موضوع این .شدیم معرفی

 کمابیش هم اردن دولت .اردن بودند مخالف استقرار در شدتبه اردن اولیۀ نمایندگان .بود نور چشمۀ استقرار اصلی محل

 این .نبود دلخوش اردن گیريوضوح از موضعبه و بود، کرده شروع راکشورها  سران با مالقات شاپر .داشت را نظر همین

 که بود این من نظر .قاطعی نداشت نظر علوم وزارت ایران مورد در .اردن در عبداهللا ملک سلطنت با شروع بود مصادف

 به داشت کشور امکان دویا  یک شاید .نداشتند مثبتی نظر چندان عضو کشورهاي دانستممی .بشود استقرار محل نامزد ایران

 از و این رأي آینده بتوانیم از در همواره شد، رد اگر که بدهیم، پیشنهاد ما که داشتم اصرار دلیل همینبه .بدهند رأي ما

 این مجموعه عضو هم، اسرائیل اینکه استناد به امورخارجه، وزارت .بود امتیاز ما براي این .بکنیم استفاده خودمان پیشنهاد

هرحال  در من .بدي بود بسیار سیاست من نظربه که بدهیم، ایران در استقرار به پیشنهاد ما که این بود مخالف است،

 عنوانبه ایران کهدرصورتی گفتم این، از بیش حتی و مطرح کردم، المللیبین شوراي در را پیشنهاد ایران نمایندة عنوانبه

 مصرفی برق که هزینۀ دانستممی .گرفت خواهیم عهدهبه را سیکروترون شتابگر برق و ساختمان پذیرفته شود محل استقرار

 بیایند، پیشنهادي هايبسته با دیگر متقاضی کشورهاي شد ایران باعث پیشنهاد همین .شودمی دالر میلیون حدود یک ساالنه

 دکتر حضور و در اردن حکومتی تغییرات با شد زمانهم هابحث این .پذیرفت را استقرار محل که ساختمان اردن جمله از

پوشالی (آزمونی)  گیريرأي در .اردن نمایندة عنوانبه وزارت رسید، به هم بعداً که اردن سلطنتی از خانوادة فیزیکدانی توکان،

 که هایینفع کشوربه ایران که کردم اعالم من گیريرأي این از پس .آورد را رأي بیشترین اردن .آورد رأي دو تنها ایران
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 نمایندگان قدردانی باعث حرکت همین .گیردمی را پس خود پیشنهاد اردن و ازجمله فلسطین اندآورده را رأي بیشترین

 در سطح ایران دوگانۀ موقعیت از امتیازهایی چه گاهی ما دیپلماسی دستگاه داد که و نشان شد، ایران از دیگر کشورهاي

 .آورد دستبه تواندمی المللیبین

نام  شد: شروع نور چشمۀ این براي تعیین نام و اساسنامه تصویب با استقرار، محل تعیین از پس فعالیت، این جدید دور

عنوان به بابا،علی داستان ) درSESAMEلفظ ( ایهام از بتوان انگلیسی زبان در شد که انتخاب ايگونه) بهSESAMEسزامی (

 المللیبین علمی هايهمکاري براي بابی باشد فتح است قرار سزامی کرد: استفاده گشایدمی را بسته که درهاي اسم رمزي

 صلح! درهاي و بازکنندة خاورمیانه در هامنظور کاهش تنشبه

 مختلف هايبخش سازندة عنوانچه به متخصص، انسانی نیروي به نیاز بود که واضح پروژه این فعالیت ابتداي همان از

 ملی فراخوان یک در ابتدا در ما .کرد آغاز جهت این در مفصلی برنامۀ ایران .است اساسی بسیار کاربر عنوانبه شتابگر، و چه

 نفر 7 مصاحبه روز سه پس از .برق مهندسی و مکانیک، مهندسی فیزیک، التحصیالنفارغ کردیم؛ نفر را شناسایی 120

 افراد این اکنونهم .ایران براي مالی بار هیچ بدون شدند، اروپا اعزام مختلف هايآزمایشگاه به آنها که همگی شدند انتخاب

 در که نفر یک جزبه همگی سزامی، اندازيراه در تأخیر علتبه که اند،شده دنیا شتابگرهاي نیاز متخصصان مورد از همگی

 نه آموزش در را خودمان نهایی هدف .هستند کارمشغول به اروپایی نور هايچشمه در شده است، کاربه مشغول اردن

 .است وارد نشده تصویب جدي مرحلۀ به هنوز پیگیري سال چهار از پس متأسفانه که گذاشته بودیم ملی شتابگر که سزامی،

 کمیتۀ و سزامی از ایران تاکنون هم را نفع بیشترین .بنده بود با سزامی آموزش کمیتۀ سزامی مسئولیت تشکیل اوائل همان از

 کردن نیز فعال و ما، دانشجویان و التحصیالنفارغ خوب آمادگی و نیازها به توجه اصلی آن را علتکه  است، برده آموزش

 از سال نه حدود اکنون .شد کشانده تعطیلی به فعالیت آن عمالً جدید دولت که متأسفانه در دانست باید سزامی ملی شوراي

 هايبه چشمه آشنا ایرانی محققان اجتماع است، شده آشنا شتابگرها با فناوري طریق ایران از این .گذردمی فعالیت این شروع

 از .است شده ایجاد شتابگرها فیزیک المللیاجتماع بین با ارتباط .وجود آمده استبه سینکروترون تابش به نیازمند و نور،

 ساخت شتابگر و تحقق در اول گام عنوانبه ایران، خطی شتابگر پروژة .محقق شد و سرن تسهیل با همکاري نیز طریق همین

 را صنعت با دارمعنی ارتباط و گشود جدیدي را در توسعۀ فیزیک تجربی باب ایران سرانجام و .رفت پیش خوبیبه ملی،

 کرد. تجربه

نمایندة خوشبختانه  دادم استعفا سزامی ایران در نمایندگی از کتباً سپس و شفاهاً  ابتدا جدید، شرایط به توجه با پیش، سال یک

را  سزامی آموزش کمیتۀ مسئولیت گذشته سال یک در و شدند منصوب پیش سه سال که رحیقی، دکتر آقاي ایران، دوم

 در مقامی هیچ تاکنون .کردندمی حفظ ارتباطات را پیوستگی و بودند فعال ایران نمایندة عنوانبه چنانهم عهده گرفتند،به

رفتاري  ادب .بکند باید چه داندنمی کسهیچ انگار مطلق! سکوت هوي! نه و هاي است، نه نداده من استعفاي کشور پاسخی به

 و ام،نبوده ایران ملت و کشور نماینده گوئی من .دادندمی من به ملّی امر یک پیگیري سال 9 نتیجۀ به کرد پاسخیحکم می

به  را تجربیات بخواهند من از کردمی حکم علمی اخالق و علمی ادب است! برکنار شده که امبوده قوم ظالمی مثالً نمایندة

 .تجربه به نیاز به تشخیص! تشخیص از نه و هست خبري علمی ادب از نه ییگو اما .بکنم دیگر منتقل گروه
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یک  مدنی، مسئولیت یک هنگام پذیرشبه بدانند است خوب من از بعد هاينسل .است عادي ما کشور در رفتار این

اندوخته  تجربۀ از حتی یا بشود، تشکر بشود، قدردانی آنها از مسئولیت اتمام این از پس باشند نداشته انتظار مسئولیت علمی،

امکان  حد تا راه طول در لذت ببرند؛ بود، خواهد اثرگذار باالخره که ملی، کار نفس از »راه طول در« کنند سعی .استفاده بشود

داشته  اجتماعی و مدنی سالم رفتار انتظار آن از که است آن از هنوز بیمارتر ما جامعۀ کنند؛ منتقل کنند و کسب تجربه

را  راه طول .نکنیم شانه خالی» منزلتی و قدربی«هاي مسئولیت چنین بار زیر از که است دلیل کافی همین بیماري .باشیم

من  که ببریم، لذت جهت درخالف شنا از و کنیم! توجه هاي آشوبناكسیستم در »پروانه اثر«به  ببینیم! را ایران آیندة ببینیم!

 بردم!
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 132شدنی است!کار ایران درست  13

گار غم ندارد حاصلی تو به  گفتن روز
 سالی درازناي به باشی نخفته شبی که

 شوريدره فرهنگ بیژن
 

 و طوالنی عمر خداوند .ندارد سرزمین ایران تاریخ بزرگان از کم که است آمده بیرون مردي دهان از سعدي شعر این

 بکاهد! تاریخ نامردان توان از و او بدهد تر بهپرتوان

 شوري:دره فرهنگ زبان از هم باز

 روشن آتشی .کویر بروم به که است این من آرزوي تنها است باقی زندگیم از که آخر روز چند این در«

 باد بگذار .سرکنم بزرگ شیونی شب در تاریکی شرم بدون و بدهم گوش تار علیزادهسه و تار صداي به .کنم

 سپرده خاك به ایران من سرزمین در غم این خواهمنمی .غربت ببرد به سرزمین این از مرا غم ابر و

 133».شود

 باد! ایران تاریخ نامردان سر بر شوريدره غم فریاد

در  و تالش با انقالب لیاوا از که یارانیاز  انداخت؛ دیگر دوستانی و فیزیکدان دوست چند نالۀ و آه یاد مرا شوريدره فریاد

 آرزوها! چه و ها،تالش چه ها،ایده چه .گذاشتند ایران در فرهنگ و علم پايبه عمري شوري،دره همچون توقع،بی سکوت و

 نیست؛ فکر به ندارد؛ کسی فایده است؛ بس دیگر خواهند شد؛ بازنشست ریخت:میفرو شرشر شاناز آه و ناله یأس

خان  به خود ریش اصالح هنگامبه که شاه ناصرالدین اند باشده صداهم گویی خالصه رود؛از دست می دارد گذارند؛نمی

 بود! ایران کار منظورش و شه؛نمی درست شه،نمی درست شه،گفت: درست نمیمی (مخبرالسلطنه)

آن  منطق و کارشناسی، علم، اصالت که آنهایی است منظورم .است چنیناین ما دلسوزان و بزرگان و تالشگران سرنوشت چرا

تأیید و  نه و حاکم، قدرتمندان به است حقیقت گفتن علم رسالت که دانندمی .کنندعمل می آن به و اندکرده درك را صادقانه

 و اندگذاشته پا زیر را علمی کد اخالق و رسالت قدرتمندان تأیید با که دانشگرانی ایمنداشته کم ما .تملق قدرتمندان

 مدارقدرت یکی .کنندمی تقدیر کارشناسی و علم به جاهل و علم قدرتمندان مخالف از که دانشگرانی کم نداریم .گذارندمی

 خواجه مانند و کندبازي می را نازي آلمان در نازي فیزیکدانان یا را شوروي در لیسنکو نقش شود وایدئولوژیک می

 به حقیقت گفتن رسالت شاهانۀ اختیارات مست دیگري کند، و نابودشان که گرددمی دنبال قرمطیانبه الملکنظام

 جامعۀ که نه آنان نیستند: دانشگران این منظورم است! شاهانه مطاعات دنبال افزایشو به کندفراموش می را قدرتمندان
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 به که آنانند منظورم .نباشند نصیببی دنیا مال از و نیز بشوند، یاد قدرتمندانتا زنده کند،می ماندگارشان چهرة قدرتمند

 .اندمانده متعهد کشور سازندگی زیربنایی به رسالت و خود گوییحقیقت رسالت

کارشناسان  چهرة یأس روزها این چرا و آه؟ افسوس همه این چرا پس نه! سوخته؟ نسل یک .است نسل یک تجربۀ سال سی

 سی اندك گروه این طور!همین هم کویر در شوريدره فریاد .است خأل در فریادما  دانشگران فریاد است؟ کرده را دگرگون

 عین در شکوفایی بله! .بشود چنین شکوفااین ایران، فرهنگ تا ایران، فیزیک تا اندکوشیده و اندکرده تالش را سالِ انقالب

 زمان اما هست بشو درست ایران کار که دردهیم تن واقعیت این باید به شاید .دارند زیاد انتظارات پس شاید .ناامیدي

 سی سه نه اگر سال، دو سی کمدست .است کم سال سی نیست! دفعتی نیافتگیتوسعه رفع .زیادتر بدانیم را باید آن مشخصۀ

 .است نیاز سال

یا  دلیل هر به نیستند، افسرده دلیل هر که به بدهیم دیگرانی دستبه را توپ .شود حاکم ما بر افسردگی و یأس بگذاریم نباید

انفعالی  معنايبه صوفیگرانه و عارفانه هايمنش خود دنبالبه تاریخی افسردگی این .شناسندمی دیگري راه یا اند،نفستازه

 را فریادشان صداي تا نکشند، فریاد خأل دوستانمان در که »کنیم فراهم هوایی«کم دست .شود چنیناین نگذاریم .داشته است

 بشنوند! ایرانیان بشنوند؛ همین ایران همین در دیگران بشنوند؛

آن؛  نه و انداین نه اما اند،جاسوس نباشند و اگر انداحمق بعضی زعمبه که آیند،می میدان به ایرانیانی همواره ندارم شکی هیچ

این  و هانسل این را تالشگرمان دوستان فریاد بگذاریم .کنندمی زندگی عاشقانه این عشق براي و خوداَند، سرزمین عاشق

 هاينسل شانگریه اشک و شانناله بگریند؛ فریاد و بنالند خاك همین در مأیوس تالشگران بگذاریم بشنوند؛ ایرانیان عاشق

 است! شدنیدرست ایران کار بگویند! خواهندمی هرچه بگذاریم انیرانیان و وابدارد؛ بیشتر به تحرك را بعدي
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 134هاي مکرر!زنیرونالدو را ول کن، غضنفر را بچسب: خودگل  14

 .دارد قرار سوئد جنوب در لوند کوچک دانشگاهی شهر در لوند دانشگاه .بود ما میهمان لوند دانشگاه نجوم استاد لینده، پتر

دریغ  کمکی هیچ از تاکنون و کندمی همکاري ملی رصدخانۀ ساخت در ما با است که سال چند دانشگاه این نجوم دانشکدة

 خرجبه اما ما دعوتبه دخترش با پتر همراه .کندمی عمل ملی رصدخانۀ در ما مشاور عنوانبه رسماً  دانشگاه این .نکرده است

بزرگ  بسیار تلسکوپ ، EELTبا رصد سازيشبیه زمینۀ در شد داده ترتیب او هم براي سخنرانی دو .آمدند به ایران خودشان

 .بودند رفته جمشید تخت و شیراز ایران به دیدنی شهرهاي از بازدید براي دخترش با پتر .است دست طراحی در که اروپا،

 به کمکی بوده الزم وقت هر و هستم آشنا آنها فعالیت با است دهه دو که حدود آپادانا، کنار در شهرآماتور سعادت منجمان

 امام و شهر، شوراي شهر، همۀ .اندبسیار فعال شهر این منجمان .کند سخنرانی شهرشان در کردند وي دعوت از ام،آنها کرده

افتد می طرف آن به ایران از خارج یا ایران، از منجمی گذر هرگاه است بدیهی و .اندنجومی هايدرگیر فعالیت شهر جمعۀ

 و فعالیت چه و این از زیباتر شوري کنند: چهمی پیچالئوس کنند،می پذیرایی برند،می خودشان به شهر را او هاشهريسعادت

 این! از ترسالم ايسرگرمی

هم  قبالً که او .بود فرستاده من براي مریکا،ااز  آکرلوف کارل دیگر، منجمی که پیامی با بود زمانهم شهرسعادت در او حضور

مریکا ا داريخزانه ادارة از نجوم، زمینۀ در ایران با علمی همکاري بودن اشکالبی بیشتر از اطمینان براي بود، آمده به ایران

 با علمی اطالعات مبادلۀ هرگونه بودند که داده رسمی پاسخ او به است؟ مجاز ایران با علمی همکاري آیا که ال کرده بودئوس

 دولت و است کرده اعمال ایران با علمی مراودة براي بیشتري هايفرانسه محدودیت روزها این طورهمین .جرم است ایران

 ایرانی دانشجوي ايهسته هايدر رشته نیستند مجاز که است کرده ابالغ کشورش تحقیقاتی مراکز و هابه دانشگاه هلند رسماً

 شناخت براي خودش، خرجبه که بشناسیم را لینده پتر مانند کسانی قدر علمی باید تحریم شرایط این البد در پس .بپذیرند

 ایران در کسانی ظاهراً اما .دهدقرار می ما اختیار در را خود علمی اطالعات آزادانه و است هآمد به ایران گردشگري ایران و

 خومان!  به گل زدن در استادند که هستند

حال دادن  به تا کی از» لینده کجاست؟ پتر سخنرانی مجوز«است گفته  استانداري که زدند تلفن من به شهرسعادت از

به حریف  زنیگل براي ایران فوتبال تیم در خارجی بازیکن بگوئیم که است مثل این این خواهد!می مجوز ما به علمی اطالعات

ما گلی  نفع به است داده اجازه تو کسی به چه پتر، هی«بزنیم  فریاد بازي وسط در و کند دریافت مجوز قبالً باید ایران نفعبه

خودشان  منزل به را لینده پتر شدند مجبور هاشهريسعادت بیچاره نظیر است!بی ایران در اداري حماقت همه این ».بزنی

 .بزنند گپ او با خانوادگی کوچک و درجمع ببرند

 مطمئن ترسد؟می علمی اطالعات از دریافت چرا ترسد؟می منجم از چرا ترسد؟می اجتماع از قدراین چرا ما اداري نظام

 رخداد این از همه کنیم مطرح استانداري دیگر کارمندان تا استاندار شخص مسؤوالن، از تکتک با را هستم اگر موضوع
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 پیدا کند؟می رفتار چنین ناخردمندانه -مجموعه این ترکیب -اداري نظام چرا اما دانند،می ناروا را و آن تعجب خواهند کرد

 غضنفر را! کنید
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هاي کالن گذاري علمی و پروژهتعلل و ناپیوستگی در سیاست  15
 135علمی

شاخص  هردسته با وضوحبه تحول مطلوب این .است کرده ایجاد کشور پژوهشی وضع در بنیادي تحولی اسالمی انقالب

و  دلسوز پژوهشگران جامع و جانبههمه تالش نتیجۀ هستیم آن شاهد تحولی که .شودمی دیده شود بررسی سنجی کهعلم

 متجلی انقالب از پس شدهخودکفایی مطرح تفکر سایۀ در که است متفاوت بسیار فرهنگی و سیاسی هايکارشناس با سلیقه

خرد  حساببه نباید را، سیاسی منش و تفکر یک سایۀ در هاایده شکوفایی و مجال را، هاتالش این .یافت و مجال شکوفایی شد

 .گذاشت کشور در فناوري و علم خردمندانۀ یا سیاست ریزيبرنامه

 از گروهی جمعیِ تالش و خرد فردي و طرف، یک از دولتی گذاريسیاست و ریزيبرنامه جمعی خرد میان باید ما

 یک از خودکفایی انقالبی تفکر توسط ایجادشده فضاي میان این در .قائل شویم تمایز دیگر طرف از پژوهشگران و دانشگران

 اثرگذاري و تحول در اساسی دیگر نقش طرف از بیگانگان مستمر تهدید و تحمیلی جنگ از ناشی دفاعی کشور و نیاز طرف

 فضاي من نظربه .است داشته کالن سطح در دولتی گذاريسرمایه نیز دانشگران و و پژوهشگران تالش جمعی و فردي خرد

 پژوهشگران غیردولتی و جمعی فردي هايتالش اثرگذاري در را نقش بیشترین کشور دفاعی و نیازهاي انقالب پس از فکري

 جمعی خرد یک به انقالب، از پس دهه سه هنوز، هاتالش گونهمتأسفانه این .است داشته هاي پژوهشیگذاريسرمایه نیز و

 اشاره جمعی نبود خرد این مظاهر از بعضی به زیر در .است نشده منجر دولتی کالن گذاريخرد سیاست و ریزيبرنامه

 .کنممی

 دورة .ایمگذاشته سر پشت را دولت در سطح پژوهشی سیاستگذاري دورة سه ما گذاري:سیاست نهادهاي در ناپیوستگی .1

 شروع انقالب از قبل که ملی نهادي عنوانبه کشور، علمی هايپژوهش که شوراي است 1369 سال تا از اوائل انقالب اول

 .نیست دست در مستنداتیها پژوهش شوراي دورة این هايفعالیت از .کرد شروع را خود فعالیت مجدد کار کرده بود، به

 شروع 1369 سال از اعضا جدید ترکیب اساسنامه و با که است، کشور علمی هايپژوهش شوراي سوم دور همان دوم، دورة

 پژوهش در موانع تعیین آنها مهمترین که شد، تولید فراوانی مستندات و بود شورا گسترده دورة این هايفعالیت .کار کرد به

 ادامه 1379 سال تا دوره این .بود پایه توسعۀ علوم براي طالقان سند و ملی، هايطرح کشور، تحقیقاتی در هايکشور، اولویت

 کشور و سطح در پژوهشی سیاستگذاري فرایند شناخت و گذاريسیاست در آموزش جمعی لحاظبه پربار ايو دوره داشت،

 و وقت جمهوريرئیس اول معاون حسن حبیبی، دکتر آقاي  1379در سال  .بود کشور اداري مختلف هايسطح بخش در نیز

وقت،  علوم وزارت جمله از مختلف، هاياز سمت سیاسی زیاد فشارهاي خاطرکشور، به علمی هايشوراي پژوهش رئیس

 .گرفت این شورا انحالل به تصمیم
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 شوراي دارطالیه شورا این .گرفت شکلجدید  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت در فناوري و تحقیقات شوراي 1381 سال از

 ملی سیاستگذاري سوم دور را آن باید که بود، جمهوررئیس ریاست به شوراي عتف، فناوري، و تحقیقات عالی جدید علوم،

 آقاي وقت جمهوررئیس به ریاست آن جلسۀ اولین و کرد کاربه شروع رسماً عتف شوراي 1383 سال .کرد پژوهشی تلقی

 در من اصرار .شود تشکیل ماهانه باید اینکه و کرد اشاره شورا این به اهمیت آقاي خاتمی جلسه اولین در .شد تشکیل خاتمی

 تشکیل را جلسه این کرد ماهانه نخواهد فرصت جمهوررئیس و اینکه شود، تشکیل بار یک فصل هر موقع که بگذارند آن

 به را شورا این جلسۀ یک هم کنونی دولت .تشکیل نشد دولتآن  در هیچگاه شورا دوم جلسۀ اما .نرسید جاییبه دهد،

 دولت کالن در سطح گذارينهاد سیاست هیچ ما اکنونهم .کرد تعطیل را آن عمالً سپس داد و جمهور تشکیلرئیس ریاست

 .نداریم

مجدد،  کاشتن و کندن سپس و نهال بار یک سه کاشتن همچون انقالب از پس پژوهشی سیاستگذاري دورة سه ترتیب این به

جلو  کار این با بلکه گرفتیم را نیاز مورد و مثمر نهال این رشد جلوي تنها نه ما .نشده است منجر تنومند درخت یک هیچگاه به

کشورهاي  همۀ که ایمشده کشور سیاست بخشی از در جمعی خرد مدنی رشد مانع و گرفتیم را جمعی سیاستگذاري خرد رشد

 دانش! بر مبتنی اقتصاد و دانش و پژوهش دانند:می خود هاياساس سیاست را دنیا آن رشد به رو نیز و صنعتی

آنها:  از بعضی نام .است شده منتشر و ها تدوینسال این در متفاوتی ملی اسناد سیاستگذاري: اسناد تدوین در ناپیوستگی .2

 پایه علوم توسعۀ براي طالقان سند رفسنجانی، آقاي جمهوريریاست دورة در اواخر ایران آیندة براي طیبه سند حیات

 اواخر در کشور هايشوراي پژوهش در ملی هايطرح سند ، 70دهۀ دوم نیمۀ کشور در هاي علمیدر شوراي پژوهش

 در انسانی نیروي توسعۀ سند فناوري، و تحقیقات علوم، در وزارت 1381 سالدر  کشور علمی منشور توسعۀ هفتاد، دهۀ

 علمی فرهنگی، معاونت انقالب شوراي نهاد سه در کشور جامع علمی نقشۀ نیز اکنون .اوائل دهۀ هشتاد در علوم وزارت

 نظربه است تهیه دست در یکدیگر از و مجزا صورت مستقلبه عمالً فناوري و علوم، تحقیقات وزارت و جمهوري،رئیس

 اسناد به تدوین در این ناپیوستگی .شودنمی توجهی انقالب دوران قبلی سه دهۀ به اسناد هم آنها تدوین در رسدمی

 .افتداتفاق می سیاستگذار نهادهاي در ناپیوستگی موازات

 درآمد از کشور پژوهشی بودجۀ نمودار درصد در وضوحبه ناپیوستگی این پژوهشی: هايبودجه افزایش در ناپیوستگی .3

 کنید): مراجعه رنمودا است (به انقالب هویدا از پس هايسال ناخالص ملی طی

 درصد 0/4 تخصیص  حداکثر درصد؛ 6/0هدف  ایران: اسالمی جمهوري سالۀ پنج اول برنامۀ •

 درصد 6/0تخصیص  حداکثر درصد؛ 5/1هدف  دوم: برنامۀ •

 درصد 67/0تخصیص  حداکثر درصد؛ 2 هدف سوم: برنامۀ •

 درصد 45/0تخصیص  حداکثر درصد؛ 5/2هدف  چهارم: برنامۀ •
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 47-87هاي سال طی ملی ناخالص تولید از پژوهشی اعتبارات درصد

 

و  ناپیوستگی این هايعلت یا علت .بوده است تخصیص حداکثر از کمتر همواره تحقق حداکثر که داشت توجه باید عالوهبه

را  خود مصوب تحقیقاتی بودجۀ ایمنتوانسته هیچگاه ما است: قطعی گیريیک نتیجه باشد، هرچه هابرنامه هدف به نرسیدن

 .ایمکرده تصویب و ترسیم غیرواقعی اهداف همواره دیگر عبارتبه محقق کنیم؛

 مصوب اعتبار تحقق نیافتن نیز و کشور پژوهشی گذاريسیاست دولتی ابعاد همۀ در گسسته مدیریت پیشنهاد و گیرينتیجه

 عامل دارد: دو از حکایت ساله پنج طی چهار برنامۀ کشور پژوهشی

 .دانست نوین علم عدم شناخت در باید را آن علت که ندارد، وجود کشور در پژوهش به راسخ اعتقاد و عزم الف)

 نقش به دلیل همینبه .شده نیست شناخته کشور در فناوري، و علم بخش در ویژهبه آن، نوین معنايبه مدیریت ب)

 .شودمی اهمیت داده کمترین اجرا در و هادر سیاست پیوستگی

نیز  و مدیریتی نوین هايروش به یادگیري وادار را ما مرزي،برون یا مرزيدرون از اعم اجتماعی، فشارهاي که ندارم شکّی

از  پس صدسال یک اینکه کما بود، خواهد بَرزمان فرایند این البته که کرد؛ پژوهش خواهد براي کردن هزینه به تصمیم قطعی

 .ایمهنرسید شناخت از مرحله این به ما هنوز مشروطه

دنیاي  به وصل شاهراه را آن است اما بهتر نامید، برمیان راه را آن توانمی مسامحتاً که شناخت، راه این کردن کوتاه براي

 نمونۀ .بشویم خرد پژوهشی هايپروژه پیشرفت مانع اینکه بدون بیاوریم، پژوهشی روي کالن هايپروژه به باید نوین بنامیم،

 پژوهشی هاياولویت کههنگامی تصویب رسید،به کشور هايپژوهش شوراي در هفتاد دهۀ دوم نیمۀ در گیرياین نوع تصمیم

با  که دارند را حسن این پژوهشی کالن هايپروژه .شد تقسیم خرد هاياولویت کالن و هاياولویت به هارشته در بعضی کشور

متصل  یکدیگر به مختلف سطوح در را و پزشکی مهندسی و علوم و اندايرشته میان همراهند، کشور توسعۀ هايگذاريهدف

مشکالت  کنند،می آشنا نوین فناوري با را ما باالجبار شوند،می متخصص نیروي انسانی سازيظرفیت موجب کنند،می
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 و کند،می متصل جهانی فناوري و علم را به ایران دهند،می کاهش یا کنندمی حل یا را کشور پژوهش اداري ساختاري بخش

 .کنندباز می خرد هايپژوهش براي بسیاري را راه

 1387سال  در کشور هايپژوهش مصوب شوراي نمونۀ دو .کند شروع را علمی کالن پروژة ده حدود دارد آمادگی ما کشور

آن  که باشیم، کشور در کالن علمی پروژة ده اندازيراه شاهد روزي امیدوارم .شتابگر ملی دیگري و است ملی یکی رصدخانۀ

 .بود خواهد ایران علمی تحول شروع روز روز صفر
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 136پژوهش و هفتۀ پژوهش  16

امر   این از نیز پژوهش هفتۀ .زمینه در آن هافعالیت بازنگري و امر یک به متمرکز توجه براي است ايبهانه هاگذارينام

چند  و سی فعالیت دوره سه از پس کشور هايپژوهش شوراي پژوهشی، هاينهادهاي پروژه شدن تعطیل با .مستثنی نیست

 داشته نگه زنده را آن مراسم و هفتۀ پژوهش عتف وزارت که بود خوشحال باید نطفه، همان در عتف سپس شوراي ساله، و

 .است

هاي شرکت اعتبارات از درصد 4 تا 1 هزینه کردن مضمون با ، 1387سال بودجۀ 13 تبصرة و بند تصویب گذشته سال در

تجربۀ  به توجهبی که رفتمی آن بیم ابتدا همان از البته، .کشور در پژوهش بود براي خوشی خبر پژوهش، امر دولتی در

 که دید و کرد صبر باید .بشود رفته تکرار راه مشابه قانونی اجراي در کشور علمی هايپژوهش شوراي ساله در 5کم دست

 بشود، هزینه جاري سال در تبصره این هدف از درصد ده از بیش که بعید است .بود خواهد چه اول این تبصره سال عملکرد

 .کشور علمی هايشوراي پژوهش جدي فعالیت سال آخرین ، 1379سال در مشابه قانون از درصد کمتر رقمی است که

 درصورت .است طبیعی هم این که داشت، نخواهد کشور بر پژوهش ايمالحظه قابل رقم تأثیر این انتظار، طبق بنابراین،

 به مندانهمۀ عالقه پس .کرد صبر سال 5 کمدست اعتبارات این مالحظۀ تأثیر قابل دیدن براي تبصره، باید این تداوم

 .نشود حذف مسئوالن و هادولت رفتن و آمدن و با بماند پایدار این تبصره کنند کوشش باید کشور توسعۀ و پژوهش

اینکه  جز .نشد مشاهده گذشته در سال فعالیتی پژوهشی، اعتبارات گرفتن هزینه به مدیریت و پژوهش، مدیریت امر در

 علمی جامع نقشۀ رسدمی نظربه همچنین شد! ايرسانه و گرفت باال کشور پژوهش در و علم مسئول نهادهاي اختالف میان

 براي راهی نقشه این که شوددیده می وضوحبه منتشرشده نویسپیش از شد: خواهد قربانی هااختالف این کشور الي چرخ

 توجه .است نشده اندیشیده اجرا براي هم تمهیدي که ویژهبه داد؛ نشان نخواهد کشور در پژوهش از سردرگمی رفتبرون

 نخواهیم هم امسال انتهاي در اند! بنابراینکرده برخورد جدي هايمشکل به اجرا در همواره ما هايکه سیاست داشته باشیم

حیاتی  بسیار زمینۀ در است گونههمین چیست! اندازچشم سند سررسید در به آن، رسیدن براي راه ما و ما، هدف دانست

 است!  زمینه خاموش این در ما هايچراغ .پژوهشی انزواي از و خروج المللیبین علمی ارتباطات

و  اند،ضعیف بسیار هنوز ما پژوهشی و هاي آموزشیآزمایشگاه و هاخانهکتاب ایم!خاموش هم پژوهشی هايزیرساخت در زمینۀ

 دانشگاهی بسیار و تحقیقاتی مراکز ايرایانه شبکۀ .شودنمی دیده آنها جدي یا پشتیبانی نواقص رفع جهت در جنبشی

 و افزارهانرم بودن پذیردسترس یا شناخت از .کرد توجه آن به تحقیقاتی هاياستفاده براي بتوان که است از آن ترضعیف

 کمتر حمایت آن هايجوانه از یا نیست، ها، خبريداده پردازش و ضبط پژوهشی، اطالعات مراکز ) وPipelinesها (خطداده

 در .است پژوهش و علم براي بنیادي فارسی، زیرساختی زبان به ویراسته علمی نوشتارهاي و فارسی، زبان علمی .است شده

 بود انقالب اسالمی ثمرة که دانشگاهی مرکز نشر اما است، فعال همچنان خوشبختانه زبان فارسی علم فرهنگستان زبان زمینۀ
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 به فرهنگی انقالب متولیان چرا معلوم نیست .رودتعطیلی می به رو انداخت جریانبه را فارسی علمی انتشار متون نهضت و

 .اندتوجهاین اندازه بی تا انقالب ثمرة این

نیز  و تأثیر، ضریب ها،مقاله افت کیفیت با زمانهم اما دهد،می نشان رشد همچنان ما المللیبین هايمقاله تعداد گرچه

 مدارج به حرمتیبی نیز و ها،سرقت این به کشور علمی مسئوالن و توجهی مدیرانبی مواجهیم؛ علمی هايافزایش سرقت

 نسل روي ايفزاینده مفاهیم تأثیر گونهاین مصادیق مصادرة و علم، در درخشان افراد یا علمی مدارج و دارندگان علمی

 فرار سرعتبه تنها نه و است، کرده کمتر وضوحبه کشور جو علمی در ماندگاري به را آنها رغبت .گذاشته است جوان

 .است افزوده ما کشور ژنتیکی نبوغ هايذخیره فرار به سرعتِ که کرده است، کمک مغزها
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  137نقش رصدخانۀ ملی در آیندة نجوم ایران  17

متنوعی  معضالت با که ایران، مانند کشورهایی .است داشته کشورها توسعۀ در کلیدي نقش همواره پژوهشی کالن هايپروژه

 نیمۀ بار در اولین علمی کالن پروژة واژة .است الزم دیگري هرجاي از بیش هاییپروژه داشتن چنین مواجهند علمی در توسعۀ

 کشور هايپژوهش شوراي در پایه علوم دارهاي اولویتپروژه کههنگامی شد، وارد کشور هايپروژه واژگان در هفتاد دوم دهۀ

دار اولویت کشور براي کالن پروژة دو موقع آن در .خرد هايپروژه و کالن هايشد: پروژه تقسیم دسته و به دو مطرح

 دولت در و تبدیل کالن پروژة یک به رصدخانۀ ملی اولویت خوشبختانه .شتابگر ملی .2ملی  رصدخانۀ.1 .شد داده تشخیص

 .شد تصویب

ملی  تلسکوپ که معنی این به است؛ عهده گرفتهبه را ملی تلسکوپ ساخت مدیریت بنیادي هايدانش پژوهشگاه اکنونهم

را  نصب و ساخت، طراحی، مراحل تمام ما بلکه بشود، نصب ما کشور در جایی بود که نخواهد دردست کلید محصولی

 با همراه مشورت .یابد تحقق المللیهاي بینمشورت بدون تواندنمی ايپروژه چنین است بدیهی .کنیممی خودمان مدیریت

 .رودمی پیش دقتبه که است پروژه این مؤلفۀ مدیریت مهمترین براي آموزش ریزيبرنامه

منتقل  ایران به ايمالحظه قابل فنی اکنون دانشهم تا این وصف با هستیم، ملی تلسکوپ طراحی اولیۀ فازهاي در هنوز ما

شناخت  در هایی،پروژه چنین مدیریت نوع در بلکه است، گام اولین که هایابی رصدخانهمکان علم در تنها نه شده است،

 .خرد فنی هايدانش بسیاري پروژه و بحرانی موارد آشکارسازها، و رصد ابزارهاي مکان، پایش هاي تلسکوپ،مشخصه

 تربیت براي ايحرفه آموزش که است، یافته افزایش ملی طرح سایۀ این در ايحرفه نجوم عالقه به تنها این نه برعالوه

 ایران رصدي نجوم پروژه، سیماي این با زندگی سال ده و بعد، سال ده ندارم شک .شده است نیز شروع ايرصدگرهاي حرفه

 .کرد خواهد بدل توجهقابل و فعال جامعۀ یک به ایران را اينجوم حرفه جامعۀ نحیف و داد خواهد تغییر را

 
 شاءاهللا ان 
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 138رصدخانۀ ملی ایران: نتایج نامنظور و نقشۀ راه  18

اي نکته به یادداشت این در تا داد من اي بهبهانه پژوهشگاه خبرنامۀ جلد روي بر ایران ملی رصدخانۀ دفتر سردر کتیبۀ چاپ

 کسی کمتر کردیممی تهیه را ایران ملی رصدخانۀ طرح راهبردي سند وزارت عتف پژوهشی معاونت در که زمانی .بپردازم

 تشکیل و دولت در طرح تصویب پس از حتی .جهانی با اهمیت برویم تلسکوپی سمت به ما داشت، انتظار یا کرد،تصور می

 گفتندمی .کنیم اکتفا متري یک تا نیم کوچک تلسکوپ یک به ما اصرار داشتند که همکارانی بودند آن، شوراي راهبري

 تلسکوپ یک بیایید برد،کجا می به را ما نیست معلوم گذاشت خواهد ما راه سر بر دولت مالی و اداري مشکالتی که بخش

 دلیلبه هم شاید و بحث، ماهشش از پس سرانجام که دیدگاه، این من با جدّي مخالفت .کنیم نصب و جایی بخریم کوچک

 .بود »نامنظور نتایج«مهم  مفهوم دلیلبه بیشتر شد، داده تن یا شد، پذیرفته پژوهشی، در معاونت موقع من آن سمت

را  آن انگلیسی به و شده است باب اقتصاد علم در که جدیدي مفهوم براي من که است معادلی »نامنظور نتایج«

"unintended consequences" که هنگامی اقتصاد، جمله از پیچیده، هايسامانه در که است شده دیده .امگذاشته نامندمی

جامعۀ  .است نبوده منظور موردنظر یا شروع در که نشیندمی بار به دیگري بسیار نتایج شود،می اعمال با هدفی خاص اقدامی

 139گرایانفروکاست هايمنش و هاروش به شانتربیت بنابه که علوم فیزیکی، متخصصان .است ايپیچیده سامانۀ هم علمی

 .نیستند نامنظور اهمیت نتایج متوجه و گیرندمی کاربه علم هايپروژه در ناخودآگاه نیز را هاروش اند، همینخو گرفته

سال  در بوش وانِوار نیست جهتبی .است دنیا در علمی کالن هايپروژه شروع دوم جهانی جنگ درخالل مانهاتان پروژة

 "The Endless Frontiers"با عنوان  را امریکا هايپروژه مهم سند آن، دیدن اهمیت و پروژه اتمام از پس ،1327/1948

 در اتنه نه علمی، کالن هايپروژه اهمیت .شودمی یاد بوش وانِوار علمی انقالب سند عنوانبه اخیراً آن از که کندمنتشر می

 توسعۀ آنها در قطعی تأثیرگذاري علتبلکه به است، بشر علمی سؤال چند یا یک به پاسخگویی آنها در و وجود آنهاست نفس

 .شودمی توجه نامنظور نتایج این پژوهشی به هاينتیجۀ طرح اقتصادي بررسی در .آنهاست »نامنظور نتایج«طریق  از کشورها

 است، کرده راه هدایت تعیین نقشۀ و درازمدت هايریزيبرنامه سمتبه را آنها صنعتی سال گذشتۀ کشورهاي پنجاه تجربۀ

 ده هايبازه براي متحد هردو اروپاي و مریکاا متحدة ازجمله، ایاالت .است داده سوق کالن هايبه طرح را آنها توجه نیز و

 تشکیل بالنفورد سرپرستی راجر به ايکمیته شناسی،کیهان و نجوم زمینۀ در مریکا،ا .کنندمی راه تهیه نقشۀ ترطوالنی یا ساله

 برنامۀ هم متحد ها اروپايماه همین در .کند تهیه ویکمبیست دوم قرن دهۀ براي را سالهده راه سال نقشۀ دو طی تا است داده

است  کرده یورو منتشر ده میلیون کمدست ارزشبه هرکدام پروژه، 100 شامل را، خود شناسینجوم و کیهان سالۀ بیست

 پیدا توجهی دست قابل علمی نتایج به هم ساله، یا بیست ده دوران این طی از پس که، دانندمنجمان می گذاران وسیاست

 اي وو توسعه اقتصادي ارزش که کنندمی پیدا دست نامنظوري نتایج به هم و کند،می بشر را ارضا کنجکاوي که اندکرده

 .است شدهگذاريسرمایه مبلغ بیش از آن انسانی نیروي سازيظرفیت
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و  علمی لحاظبه چه قدرتمندتر، هاي کشوريمجموعه مقابل در را خود ایران، مانند نقشه،بی و برنامهبی کشورهاي میان دراین

شده،  ریزيبرنامه افزاینده قدرت با قدرتمند چنیناین هاییفرهنگ با ما توانایی رویارویی .بینندمی فرهنگی، لحاظچه به

 هوشیار مگر تر؛دردناك و شودمی هم تکرار غزه پدیدة شود؛می اثرگذارتر قدرتمند هايفرهنگ تهاجم و شودتر میضعیف

به  راهی بگیریم، قضاوت مالك را آن منتشرشدة نویسپیش اگر کشور، علمی نقشۀ جامع .کنیم تهیه را راه خود نقشۀ و شویم

 .است 140فریبیزیره نوع ازو  دهد،نمی نشان ما

 باربه فراوانی نامنظور نتایج بتواند کشور، باید پژوهشی کالن طرح تنها عنوانبه ایران، ملی رصدخانۀ راهی،بی کویر این در

 از سبک این رساندن ثمر به براي را خود اجرایی توان بتواند باید طرح عنوان متولیبه بنیادي هايدانش آورد و پژوهشگاه

 .بگیرد کاربه احسن نحوبه ملی، تلسکوپ داشتن یعنی منظور، اصلی بر هدفنتایج، عالوه

 

  

                                                           
اداي  این از بعد روز زیره، گویند آورند.درمی زیره مزارع در را اداي آبیاري ممکن وسایل تمام با آبیاري، وقتبه هنگام،شب کشاورزان شودمی کشت زیره که ایران آبکم مناطق در 140

 گویند!فریبی میزیره را عمل این شود.می شکوفا آبیاري،
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که  است درحالی این .شود اندازيراه ايصورت حرفهبه ایران در است قرار که باشد فیزیکی علوم از زمینه آخرین شاید نجوم

 است! بوده جهان سرامد زمانی ایران در نجوم این: از بیش است؛ بوده ایران در زمینۀ علوم ترینپیشرفته نجوم در گذشته

به  ایرانی مدرن منجم اولین بازگشت از از صدسال بیش و گذرد؛می ایران به نجومی دوربین اولین ورود از سیصدسال از بیش

 »رصدخانۀ سلطنتی«یک  ایران تا کند متقاعد را شاه ناصرالدین کرد سعی نتیجهبی که محمودخان قمی، سید گذرد:می ایران

 »نداریم! پول هوا براي ما« شاه: جواب باشد؛ داشته

 ریزيبرنامه لزوم به ما شناسانو کیهان منجمان و فیزیکدانان آیا است؟ شده عوض صدسال این طی ما مدیران نگرش آیا

 نیست! بدیهی سؤال دو این از یکهیچ به پاسخ آن آگاهند؟ کردن ايحرفه و ایران در نجوم براي تحول

نقشۀ  است؛ کرده منتشر اروپا نجوم زمینۀ آیندة در را خودش راه نقشۀ اروپا روزها همین .است شده شروع نجوم جهانی سال

 ما چه دارد؟ قرار دنیا علمی نقشۀ کجاي در ایران یورو! میلیون 10 هرکدام کمنجوم، دست پروژة100اروپا:  سالۀراه بیست

 یا است استقالل معنیبه دنیا از ما جدایی دارد؟ آیا ایران نجوم به نیازي چه و توجهی چه دنیا داریم؟ دنیا توجهی به نجوم

 باشیم؟ اهمیتما بی نجوم در چرا پس نیست، اهمیتیکشور بی ایران ایران؟ اهمیتیمعنی بیبه

سطح  در گرچه شود،می پیگیري ملی ایران رصدخانۀ پروژة که باشند خوشحال باید ایران در توسعه و علم به مندانعالقه

 در پروژه این تصویب تاریخی اهمیت از ما اندك ايحرفه منجمان هنوز .راه است برسر زیادي موانع هنوز اداري کارشناسی

 علم پیشبرد در کالن هاينقش پروژه به ما علم هايايحرفه هنوز آگاهند؛ کمتر دولتی هايپروژه پیشبرد و دولت و سازوکار

 .است مؤثر بسیار راه نقشۀ تعیین در نیست، راه نقشۀ معنی تعیینبه کالن پروژة یک شروع گرچه .اندکمتر واقف

متأسفانه  راهگشاست؟ زمینه این در علمی کشور جامع نقشۀ آیا داریم؟ آن ايحرفه معنیبه نجوم براي راهی نقشۀ هیچ آیا

 پژوهشگران دیگر طرف از است؛ شده زمینه این در سکوت باعث طرف یک سیاستگذاري کشور از ساختار ضعف باید گفت

 دولت .دارد اهمیت بسیار ما راهبري نقشۀ .هستیم ایران در ايحرفه نجوم تأسیس راه آغاز در ما .انداین میانه سردرگم در

 .است همیشه از بیش پژوهشگران و پژوهشی نهادهاي توسط نقش گرفتنعهده به اهمیت پس .زمینه ساکت است این در

 منابع رفتن هدر از براي جلوگیري سیاست فکر به و بشوند فعال خودشان حرفۀ به اهمیت به خاطر و فیزیکدانان باید منجمان

 چند یا یک در اعتماد مورد ايهسته عنوانبه ايحرفه منجمان از هرچند کوچک اجتماعی به فکر تحقق باشند؛ انسانی و مالی

 انتظار! چه دولت از نگیرند عهدهبه منجمان اگر را ابتکار عمل .باشند مدرن زمینۀ نجوم

  

                                                           
 .1387بهمن  ،همشهري روزنامه141
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 1387142علم، پژوهش، و فناوري در سال   20

ملوانان،  کشتی، این سرنشینان چنین شرایطی در .ماندمی ناخدا بی همچنان کشور فناوري و پژوهش، علم، ناخداي بی کشتی

 تا گرفت خواهند را کار از ايگوشه هریک فناوري، و علم توسعۀ به کمک منظوربه خیر، نیت با گوناگون هايبخش مدیران

 این شاهد تفرج این در .شد اعالم نخواهد هدفی اما بپردازد؛ تفرج به گرایی،سراندیپ سبک به کمدست سردرگم، این کشتی

 بود: موارد خواهیم

ملی  ناخالص تولید 7/0مرز  از اولین بار براي است ممکن تحقیقاتی اعتبارات تحقق سال این در تحقیقاتی هايبودجه .1

 گرفتن هزینه به و تحقق براي الزم سازوکار نبود آن علت .شد نخواهد محقق 4/1بینی پیش اما قطعاً  بگذرد،

 بهتر است اما .دانندمی کشور پژوهشی ظرفیت سقف از ناشی را تحقق عدم این دولتمردان ما گاهی .اعتبارات است

 یا و کشور پژوهشگران ظرفیت نه است، و کشور تحقیقات ناکارامدي مدیریت از ناشی تحقق این عدم بگوئیم

 دارد وجود امید این .ببریم پی ادعاها گونهاین باطل بودن به تا نگاه کنیم ايهسته امور به کافیست .کشور نیازيبی

 اعتبارات پژوهشی جریان شاهد تسهیل اما .شود اندازيراه دیگر علمی کالن طرح دو سال یک یا این در که

 بود! نخواهیم

این  رفع به موفق پژوهش نهادهاي متولی .شد خواهند خود پژوهشی امور در دچار سردرگمی اجرایی هايدستگاه .2

 درصد یک گرفتن هزینه به برمبنی را جمهوريرئیس تصمیم خواهند کوشید هادستگاه این .شد سردرگمی نخواهند

 ایجاد چگونگی جمهوري ورئیس علمی معاونت پایمردي به بسته .کنند اثربی امور پژوهشی در از بودجۀ آنها

 گذشته صورتبه مجدد یا یابد تسري بعد هايبه سال تصمیم این ممکن است گرفتن، هزینه به الزم براي سازوکار

 .شد توجهیبی آن به که متأسفانه دارد سابقه هم دهۀ هفتاد اواخر تجربه در این .برگردد

 خواهند را آن کلیات علوم انسانی، جمله از دانشگاهی، هايرشته همۀ .شودمی ترآرام ISIپیرامون  و قال قیل .3

 بخردانۀ راست راه به اولیه، هايافراط از پس هم، کشورهاي اسالمی هايدانشگاه بنديهمچنین رده پذیرفت و

 راه به اسالمی هم ISI پیرامون بحث .یافت خواهد راه آن در المللیبین مقاالت علمی و ضابطۀ خواهند افتاد علمی

 .افتاد خواهد المللیبین شدة سیاق پذیرفته و سبک اسالمی به کشورهاي علمی آوري اطالعاتجمع راست

شد،  نخواهد شروع آنها به توجه جدي یا تحول .کرد خواهد پیدا ادامه همچنان هاانجمن مشکالت علمی هايانجمن .4

 کاسته قدري است، علمی اجتماع هر ناپذیراجتناب ضرورت غیردولتی، که علمی نهادهاي این به توجهیبی از اما

 .خواهد شد

                                                           
و مسائل  بینیپیش نوع من تصوربه اما است، گذشته نیم و سال تاریخ یک آن از . گرچه1387سال بینیپیش عنوانبه شد نوشته همشهري روزنامۀ براي 1386 زمستان در متن این 142

 .کشور است علمی وضعیت از بخشی گویاي هنوز آن



 هاادداشتی: 3بخش  - 424

 

خواهند  پا و دست خودشان مشکالت در است همچنان بومی علمی اجتماع ضرورت که نیز داخلی علمی مجالت .5

اي پرمخاطره موجودیت اند،شده مرتبط هادانشگاه با گذشته هايسال در این مجالت اکثریت چون خوشبختانه .زد

 .بود خواهیم شاهد را آنها بطنی ندارند؛ بنابراین رشد

 بود قرار زمانی .شد گرفتار بال به این که افزارينرم نهضت مانند رفت، خواهد مصادرهبه کشور علمی جامع نقشۀ .6

 در تلفنی آن ايهسته علوم بخش جمله از کشور؛ علمی نقشۀ جامع با مترادف که شود تهیه» حیات طیبه«سند 

 آینده نقشه سال این .افتاد خواهد نقشه این از هاییبخش در قطعاً  اتفاق این .شود بود تهیه چند دقیقه قرار عرض

 خواهد جامع نقشه نه یعنی کرد؛ خواهد» سنگ«را  کشور علمی جامع ریزيکار برنامه اصطالحاً شد و خواهد اعالم

 چه و افراد چه کرد، نخواهد حوصله کمدست یا کرد، آن جرأت نخواهد از بعد هم آن؛ کسی اجراي نه و بود

 .شد خواهد سقط حرکت هم این .بکنند جامع ریزياز برنامه صحبت بعدي، که هايدولت

 خواهد ابهام از ايهاله در و همچنان یافت، نخواهد گسترش علمی، اجتماع ضروریات از المللیبین علمی ارتباط .1

 همچنان ایران ايهسته مسئلۀ .کرد خواهند حفظ را هاطارتبا گونهاین فردي ابتکار به بعضی پژوهشگران تنها .ماند

 ایران علمی به رشد جدي لطمۀ هاارتباط این رکود یا کاهش .زد خواهد لطمه المللیشد بین و آمد ها واین ارتباط به

 .زد علم خواهد مفهوم از ما غلط تلقی به تصحیح و

در  دولت و مجلس میان نتیجۀ چالش از مستقل .ماند خواهد تعطیل همچنان فناوري و علم گذاريسیاست نهاد .2

طور به شوراها این فناوري، زیست نظیر دیگر شوراهاي نیز و و فناوري تحقیقات، علوم، عالی شوراي چگونگی فعالیت

 علمی هايشوراي پژوهش ازجمله گذشته، شوراهاي بودن مؤثر سطح به قطعاً  ما و اندازي نخواهند شد،راه مؤثر

 .رسید کشور، نخواهیم

رقابتی  یا و کالن پژوهشی هايطریق طرح از ارتباط این .ماند خواهد باقی ضعیف کمابیش فناوري و علم ارتباط .3

 .رودمی پیش کنديبه هاسازيزمینه مورد دو هر در که شود،برقرار می خصوصی، بخش خصوصبهصنعت،  شدن

شصت  دهۀ اواسط در که زمانی از .ماند خواهد دوربه راست راه از و رفت خواهد انحراف به هم باز نخبگان بحث .4

 یکهیچ که است شده اندازيراه موضوع این پیرامون متفاوتی تاکنون نهادهاي آمد وجودبه جذب نخبگان شوراي

 مکانیکی هايبه شاخص شد خواهد منجر و است البداههفی هم موجود وضع .نگرفته است عبرت از تجربۀ دیگري

 .است علمی توسعۀ جهت در اجتماعی نوعی انحراف که سنجاداري نخبه هايپست ایجاد و سنجیبراي نخبه

علمی  فضاي سازيسالم است به توجهی قابل کمک فرایند این .کرد خواهد پیدا گسترش پسادکتري هايدوره .5

 .هادانشگاه

موتور  و انقالب ثمرة که نشر دانشگاهی، مرکز .دید خواهد لطمه فارسی زبان به دانشگاهی علمی نوشتارهاي رشد .6

حوزة  در فعالیتش شدن کمرنگ و رکود به است، بوده انقالب بعد از دوم و اول دهۀ در فارسی زبان علمی توسعۀ

 باعث بود و خواهد علمی ضعیف پیکرة بر سهمگینی ضربۀ رکود این .داد ادامه خواهد علمی ایران انتشارات

 .خواهد شد بیگانه زبان به متون با گسترش آموزش
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گسیخته لجام رفت،می آن مهار امید به که کمی، رشد .ماند خواهد مخاطره در کماکان دانشگاهی آموزش کیفیت .7

فروش  یافت: خواهد ادامه دانشگاهی هايرساله تجارت .بود بیشتر خواهند فشار تحت مدرسان .خواهد یافت ادامه

 این و شد، کشانده خواهد هاشهرستان به» فروشندمی«رساله  که هاییشرکت ارشد، تأسیس و هاي دکتريرساله

 .کرد خواهد رشد لکۀ ننگ

 .ماند خواهد باقی هم مهجور هنوز زمینه این .داد نخواهد نشان رشد علم کردن همگانی و علم ترویج .8
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 نام علمسوءتفاهمی به  21

دیگر  هايکلمه بسیاري همانند بریم،کار میبه را آن هنوز ما و است شده فارسی زبان وارد اسالمی دوران اوائل از علم کلمۀ

خود به مشروطه از پس را خود امروزین معناي ملت و دولت هايکلمه که این تفاوت با .فن و صنعت، ملت، مانند دولت،

 بسیار است درآمده هاکلمه این در قالب که جدیدي مفاهیم گیريشکل چگونگی پیرامون مختلف نویسندگان اند وگرفته

 تحقیق کمتر آنها با مرتبط مفاهیم و هاکلمه این معنایی تحول پیرامون که البته است گونههمین نیز و فن صنعت .اندنوشته

 در پیش سال صد تا که است نه آن و است، دیگري چیز امروزه ملت و دولت مفهوم دو که اندما پذیرفته مردمِ .شده است

 یا حرکت شودمی اطالق آن بر که مفهومی و علم کلمۀ کنیممی ما تصور که است عجیب .شدتداعی می زبانانفارسی ذهن

 قرون در که است علم همان کنیممی تصور .است داشته تاریخ طول در که است مفهوم و همان است معنایی نداشته جهش

 لفظ از امروزه آنچه کنیم؟ قطعاًنمی فکر گونهاین دولت درمورد لفظ چرا .است پیشرفت کرده اینکه جز بود، هجرت اولیۀ

 برخی در ویژهمعنا به تحول .فهمیدندمی هجري اول قرن هفت در مثالً آنچه ایرانیان با ندارد هیچ ربطی فهمیممی دولت

 را تحولی چنین .کاست هازمینه این در سنت تصلب از افتاد و اتفاق دوران مشروطه در ضرورتبه سیاسی و حقوقی هايواژه

 تحول به مشروطه که دورة در مدرنیت و سنت میان نزاع .نیستیم نوآوري شاهد و فناوري مفهوم نوین و علم، مفهوم در

 کمابیش مفهوم این تصلب و نگذاشت علم مفهوم سنتی در شد، تأثیري منجر شرع حقوق و سیاست یعنی سنت، از بخشی

 .یافت ادامه

 کنم: را تفکیک علم مفهوم تحول در مرحله سه مایلم علم متصلب مفهوم از ترروشن درك براي

 ها؛نظامیه تأسیس تا هجرت اوائل .1

 دارالفنون؛ تأسیس تا هانظامیه تأسیس از .2

 .تاکنون دارالفنون تأسیس از .3

 منجر اسالمی تمدن در علم طالئی دوران و به کرد رشد بود کرده بنديتقسیم فارابی که آنگونه کمابیش علم مرحلۀ اول، در

فارابی  تعریف بنابه علمی هايزمینه تمام .اندخوانده اسالمی روشنگري دورة هاآنچه بعضی با است همزمان دوره این .شد

 .متصلب نه و بود پویا چارچوب آن در علم و درحال رشد بودند،

در  که درآمد مذاهبی درخدمت و محدود شد شدن نهادینه با همراه آن آموزش و علم هانظامیه تأسیس با دوم، مرحلۀ در

 مجاز تاحدي تنها آنها آموزش و شدند محدود پزشکی و طبیعی، ریاضیات، علوم ترتیب این به .شدمی تدریس هانظامیه

 در اندیشه زوال درنهایت علوم و شدن راکد باعث علوم آموزش بر تنگ لباس این .داشتند الزم مذاهب فقه شمرده شد که

 دینی علوم به کرد،می درك فارابی که گونهآن علم، مفهوم مرورپانصدساله به دوران این در .شد تمدن اسالمی و فرهنگ

 این به .شد فروکاسته علوم دینی آموزش هايروش به هم طبیعی علوم آموزش هايروش ازجمله .شد و متصلب فروکاسته

 که کردمی را دینی علوم هايروش تداعی کردیم،می صحبت علوم طبیعی از کههنگامی علم، حتی ایرانیان ما ذهن در ترتیب،

 در نوآوري تحمل سنت حتی نمایندگان و نداشت اعراب از مکانی نوآوري و خالقیت .بود همراه کردن و حفظ خواندن با
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 ابداع شدند! تبعید اصفهان از اردستانی و مالصدرا که نبود جهتبی .را نداشتند حکمت، و فلسفه ازجمله سنتی، هايزمینه

 هامطلب آن طرد ها دراالسالمشیخ و نبود مطلوب آن و آموزش علم .بود فلسفه تحریم از رفتبرون حکمت براي کلمۀ

 .اي بنامیمنظامیه علم را علم از متصلب مفهوم این بگذارید .اندگفته

از  که دانشی و اينظامیه علم مفهوم از درآمده است ايملغمه صورتبه ایرانیان ما براي علم مفهوم دارالفنون از پس دورة در

ایجاد  بسیاري هايسوءتفاهم و دارد ادامه هنوز مفهومی ملغمۀ این .بگیریم وام از غرب داشتیم الزم یا آمد ما سويغرب به

 مترادف را دانش .شوم قائل آنها تمایزي میان تا بردم کار به علم لفظ کنار عمدبه اینجا در را دانش .کندو می کرده است

علم  بود، شده محدود شدتبه خالقیت که اي،نظامیه علم دوران در درگذشته، .علم است محصول که هاییبا دانسته گیرممی

 اينظامیه علم ترکیب ايملغمه علمِ منظورم از پس .دانست یکی دانش با را آن شدمی بنابراین و بود شده و متصلب منجمد

 .است نوین از دانش برشی با

 را غرب روز دانش از برشی و علمی پرداختند متون ترجمۀ به قلم اهل بعضی غرب، تمدنی مؤسسات با ما آشنایی ابتداي از

سنتی  موجود هاياندیشه تضارب براي و اندیشه انتقال براي فرصتی نه دانش انتقال محدود فرایند این .کردند منتقل به ایران

 علوم چون دید،می آن با تطبیق آن یا با رویارویی براي دلیلی متصلب سنت نه و کرد، ایجاد غربی علمی هايبا اندیشه

این  در ترتیب، اینبه .دیدندنمی آن با مقابله براي دلیلی سنت اهل و گرفت،قرار می شرع فراغ منطقۀ در علم حقوق، برخالف

 آموزش اينظامیه علمی هايروش در قالب را آنها و کردیم وارد را غربی دانش از محدود برشی ما اي،مفهومِ ملغمه دورة

 به قریب اکثریت .است حاکم ما هايدانشگاه در هنوز سوءتفاهم این .ایمکشور کرده وارد را نوین کردیم علم تصور و دادیم

 علم تولید درجهت حرکتی که دهۀ اخیر دو در .هستند آموزش مشغول سوءتفاهم همین با ما و دانشگاهیان هااتفاق دانشگاه

 متأسفانه که هستیم، دانشگاهی جامعه در علم جهانی و نوین مفهوم درك درجهت هاییگام شاهد شده است شروع ایران در

 .نیست همراه اندیشه رونق با و پردازي،نظریه با پشتیبانی نظري، با هااین گام

به  و است، نپرداخته جدید پدیدة درك این براي هاییزمینه در پردازينظریه به هنوز هم کشور سنتی بخش شرایط این در

 علم مفهوم گرفتارند علم ايملغمه مفهوم چنبر در که نیز دانشگاهیان بعضی .کندمی نگاه تردید با دانشگاهی این پدیدة

 اهل از بخشی جعلی مفهوم همین .علم جهانی و نوین مفهوم نه و استاي ملغمه علم برمبتنی که اندکرده اسالمی را جعل

 و تردید این .است بیشتر کرده جامعه از بخش این در را هاو سوءتفاهم است کرده مواجه بیشتري با تردید را ما سنت

 هايگزاره نمایندگان سنت باعث بعضی سوي از اينظامیه مفهوم با آن خلط و علم نوین درك پدیدة در عدم سوءتفاهم

 توجه کرد: زیر هايگزاره به توانجمله می از .است شده باريتأسف

 143».شدن نیست اسالمی قابل که است ايمردهالشه شودمی تدریس هادانشگاه در آنچه« ...

 همچنین .مرده الشه نه و است روشن شدن اسالمی مفهوم نه البته که

                                                           
 آملی. جوادي اهللاآیت از نقلبه ،1387آبان  16 ،همشهري روزنامۀ 143
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 فیزیک، نظیر دروس پایه در را اسالمی ناب و هاياندیشه اتصال باید که است شرایطی چنین در« ...  

 یگانگی و امامت نبوت، معاد، هارشته درون این دانشجو و محصل که داد اي انجامگونهبه ریاضی و شیمی

 اسالمی اخالق درس هافرمول و مسائل حل از و کند وجوهست جست علمی اصول ترینبنیادي که را خدا

 144».بیاموزد

هستند،  آن دنبالبه کنندمی تصور هاکه دانشگاه شودنمی اطالق مفهومی آن بر علم لفظ هاگزاره این در که است واضح پر

کمک  است به الزم سوءتفاهم این .کندمی ما جامعۀ در عمیق سوءتفاهمی از حکایت هااین گزاره دلیل همینبه .نوین یعنی علم

تأسف  جاي .بشود حل دانشگاهیان یعنی نوین نمایندگان علم و اي،نظامیه علم متصلب مفهوم و سنت نمایندگان دو طرف، هر

 در سوءتفاهم کماکان و است نکرده را معنی تحولِ این اندیشمندانۀ بررسی فرصت ما اخیر جامعۀ صدسال یک که در است

 شود،می فناوري و بنیادي علوم متعرض تنها نه و ما دارد، کشور توسعۀ براي سهمگینی مخاطرات که سوءتفاهمی .مانده است

 .است شده خردورزي پویایی و اندیشه شکوفایی انسانی مانع با تعرض به علوم بلکه

  

                                                           
 خمینی. امام آموزشی تحقیقاتی مؤسسۀ عضو نبویان، محمود سید االسالمحجت از نقلبه ،1388 اردیبهشت 19 انتخاب، خبرگزاري 144
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 145ها و دیوهافرشته  22

هاي گروه .ایمداشته تاریخ طول در مختلف هاينامبه مختلف عیّاران یا الصفااخوان مانند مخفی هايگروه که نیستیم ما تنها

 در 1776/1155 سال در 146هاوپتوایس آدم آلمانی، یسوعی کشیش کههنگامی .اندبوده ها جذابانسان براي مخفی همیشه

و  انواع براي تنها نه جنبش این نام روزي کردنمی تصور کرد، گذاريبنیان را llumina�147 جنبش آلمان ایالت باواریاي

 ،هامصادره این اوج .بشود سازهاو فیلم هانویسنده مجلس نقل بلکه شود، مصادره خیالی یا واقعی هاي مخفیگروه اقسام

 ) Danبراون دان از نام همینبه پرفروشی کتاب برمبناي )Ron Howard (هووارد ران به کارگردانی اخیراً کهاست  148فیلمی

Brown)  ،خواهندمی که هستند دانشگرانی فیلم این ها (روشنگران) درایلومیناتی .است شده هیهت نویسندة کتاب داوینچی کد 

علم  رشد هرگونه با تا است برده کاربه تاریخ طول در واتیکان که شدیدي خاطر خشونتبگیرند، انتقام به انتقام واتیکان از

 این .است گالیله مورد آن ترینمعروف تاریخ، که طول در واتیکان هايسوزيآدم و و قتل کشتار خاطربه انتقام کند؛ مخالفت

یکی  در و بدزدند است شده تولید سرن، در دنیا شتابگر بزرگترین ، LHCدر کهپادماده را  مقداري شوندمی موفق دانشگران

 تمام و کند تولید عظیمی انفجار تا آزاد کنند را آن مقرر زمان در که این هدف با کنند مخفی واتیکان نزدیک کلیساهاي از

نمایش  فیلم در LHC تونل نیز و اطلس آشکارساز از هاییبخش و شده است سرن تهیه در فیلم از بخشی .کند نابود را واتیکان

 این در اساسی نکتۀ دو .شود آشنا  LHCشتابگر و پادماده تا با موضوع است گذرانده سرن در را مدتی کارگردان .شودمی داده

 .کنیم توجه آن است به خوب که هست ایرانیان ما براي فیلم

تحوالت  با مردم کردن آشنا در هم و ها دارندسرگرمی در هم مهمی جایگاه چه تخیلی علمی هايفیلم و هاداستان اینکه اول

 شده داده ترتیب دنیا سراسر در فراوانی هايسخنرانی است کرده ایجاد فیلم این که علمی هايسوءتفاهم رفع براي .علمی

 همچنین .ساخت نیروگاه آن با کرد یا درست بمب آن از توانمی آیا مثالً و چیست پادماده که بدانند درستیبه است تا مردم

 نشان این .کنید) مراجعه NFS و CERN وبگاه است (به شده گذاشتهمختلف  هايوبگاه در زمینه این در اطالعات مفیدي

چه  ما که دهدمی نشان و نیز .دهدمی نشان واکنش سرعتی چه با و است حساس چقدر المللیبین علمی که اجتماع دهدمی

 توان لحاظبه چه و انسانی نیروي لحاظبه چه داریم کمی امکانات مشغولیم و اندازه چه یا توجهیم،بی اندازه غافلیم، چه اندازه

 .بدهیم نشان موضوع این به بتوانیم توجهی تا مالی

را  خود تاریخ درطول واتیکان کلیساي .است فیلم اصلی موضوع که است، دین و علم میان تناقض تا اختالف موضوع دوم

بیان  علمی موارد در کلیسا رسمی نظرخالف هایینظریه نداشتند حق دانشگران دانشمندان و بنابراین و دانستمی مرجع علم

                                                           
 .1388مرداد  ، 187شماره  ،نجوم مجله 145

146 Adam Weishaupt 
147 Illuminati  التین کلمۀ جمع Illuminatus روشنگر معنیبه. 
148 Angels and Demons  ،شرکت امسال مه 15اردیبهشت/ 25 در که فیلمی نام Sony Pi�ures در ایران در اکنونهم فارسی زیرنویس با فیلم این فشرده لوح .کرد منتشر 

 .است دسترس
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 نفی را کلیسا مرجعیت بِبُرد، کلیسا بگیرد، از پی را فردي به منحصر راه اروپا در علم شد باعث مرجعیت ادعاي همین .کنند

 ادعاي هیچگاه شیعه چه و سنت اهل میان در چه اسالمی، تمدن در .کاتولیک درآید کلیساي با جنگ به کند، حتی گاهی

 دوران و اسالمی دوران روشنگري که ها،نظامیه تأسیس زمان تا اسالم صدر در خصوصبه است، چنین مرجعیتی نشده

 تمدن انحطاط دوران به البته که علوم، آموزش به دادن رسمیت ها ونظامیه تأسیس از پس .بوده است تمدن اسالمی طالئی

 کلیساي شدتبه البته هیچگاه که شد ظاهر دین اهل سوي از علمی مرجعیت ادعاي هایی برايمنجر شد، زمینه اسالمی

 ایران در اسالمی انقالب از بعد جمله از مختلف در کشورهاي گراییاسالم با رشد اخیر در دوران .است نبوده کاتولیک

 را خود علماي اسالمی قاطبۀ و است نداشته چندانی بازتاب هیچگاه که شده است علوم اسالمی شنیده زمینۀ در هاییزمزمه

 معرفت، نوع دو تعامل از جدیدي تاریخی الگوي بتواند جامعۀ ما شاید .اندعلمی برحذر داشته هايزمینه در دانستن مرجع از

 که جدید، درست علوم ترویج که نیست شک .کند ایجاد آنها، تقابل نه علوم نوین)، و معنیمعرفت علمی (به و دینی معرفت

 .بگیرد عهدهبه تعامل این اي درکنندهتواند نقش تعیینمی است، ترویج در سرامدان از یکی نجوم

 
 کنید: مراجعه زیر هايوبگاه به بیشتر اطالعات براي

 gsp?cntn_id=II4765&govDeP=USNSF_SI.gov/news/news_summ.nfs.http://www 
 و

ch/public.cern.web.http://public 

  

http://www.nfs.gov/news/news_summ.gsp?cntn_id=II4765&govDeP=USNSF_SI
http://public.web.cern.ch/public
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 149فرهنگ علم در ایران و تحول آن در سی سال اول انقالب اسالمی  23

 درآمد
 .شودکه در رفتار افراد جامعه منعکس میگیرم، دانشی فرهنگ را به معنی دانش و معرفت همگانی شده در یک جامعه می

رویدادهاي علمی  هایم را در موردا ابهام کم نکتهاما به من امکان می دهد ب, پذیر نباشداین تعریف شاید براحتی سنجش

است  ها، منشها و رفتارهاییمنظورم از فرهنگ علم در ایران مجموعه معرفت نقالب اسالمی بیان کنم. بنابرین،ایران پس از ا

نه اجتماع علمی را به کار بردم تا وارد این مناقشه نشوم که آیا  به عمد واژه جامعه علمی و .که در جامعه علمی رایج است

منظورم از جامعه  ر می رود، در ایران داریم یا نه!اجتماع علمی، به معناي خاصی که در نوشتارهاي جامعه شناسی به کا

 .ها و مراکز پژوهشی و مراکز پشتیبانی علمی به کار مشغول اندانی است که در دانشگاهعلمی هم مجموع دانشگران و فناور

 کدام علم؟ علم؟
اي است، نظامیهکنم تمایز میان برداشت ما ایرانیان از مفهوم علم، که کمابیش همان مفهوم علم سنّتی متصلّب پسافرض می

ل گرفته است و در چند دهد گذشته دچار تحول شگرفی شده و مفهوم نوین علم که در طول سه قرن گذشته در غرب شک

 ]ا [است، روشن است

مفهوم علم سنتی در طول هشت قرن در ذهن ما ایرانیان شکل گرفته است، به دور از تحول بوده است، و آشنایی ما در 

اما هنگامی که لفظ علم  .یکصد و پنجاه سال پس از مشروطه با مدرنیت هم خلل قابل توجهی در آن به وجود نیاورده است

 .برم منظورم علم مدرن است، یعنی مفهومی که بر فعالیت اجتماع علمی بین الملل منطبق استرا بدون تخصیص به کار می

کند و الگوي ایرانی المللی تأسّی میهر مرکز درخشان علمی در ایران که بخواهد در علم الگو باشد به این اجتماع علمی بین

پس به دنبال آن  .م ندارد که خود را با آن مقایسه کند؛ پس به دنبال آن است که خودش در ایران الگو بشودمرتبط با عل

ساز خود آگاه باشد؛ صرفاً به الگوپردازي کلیشه اي نپردازد، پس باید به نقش فرهنگ .است که خودش در ایران الگو بشود

 .نظر بگیرد حّد ممکن در هاي اجتماع علمی را تالفهؤو جامعیت م

 ایران و تحوالت سریع
دهد سرعت این تحول اجازه می .هاي شاخص جامعه کنونی ما پس از انقالب اسالمی تحول سریع آن استیکی از ویژگی

تغییرات رفتاري را در طول سی سال گذشته بررسی کنیم، گرچه تحوالت فرهنگی همواره کند است و تحوالت سریع اجتماعی 

ها، و با توجه به ایستا نبودن شرایط فرهنگی ما ایرانیان در با توجه به همین تحول .ی تحول فرهنگی نیستبه معن اهم الزام

از جمله اینکه  .ها توجه کرد و دینامیک تغییرها را در نظر گرفتعمر یک نسل، بدیهی است که باید به فرایند تحول
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هایی ه است و هم ویژگیورا در خود دارد و هنوز از خود نزودهاي فرهنگ علم سنتّی هاي فرهنگ علمی ما هم ویژگیویژگی

که بخشی از چنانها باید دینامیک تغییرات را هم در نظر گرفت: همبراین، براي تمایز میان این ویژگیبنا .از علم نوین را

 هکوشد خود را نمایندکند، بخش دیگري هم بشّدت میهاي رفتاري علم سنتی را بوضوح نمایندگی میجامعه علمی ویژگی

و هر کدام از ما درگیر نوعی   این شقاق و دوگانگی اجتماعی در فرد هم حضور دارد .هاي رفتاري علم نوین نشان بدهدویژگی

 الشعاع مفهوم علم سنتّی است، گرچه جامعهالبته، ادعا می کنم که رفتار جمعی ما هنوز تحت .اسکیزو فرنی مفهومی هستیم

 .ر تالش است با مدرنیت کنار بیاید که طبیعتاً مجبور خواهد شد خود را از مفهوم علم سنتّی برهاندعلمی ما سخت د

 گفتمان علم به عنوان فرهنگ در حال گذر
هاي اجتماع علمی در جامعه .]2[رودشناسی به کار میمایلم واژه فارسی گفتمان را به همان معنی به کار بگیرم که در جامعه

ثر زبان انگلیسی ؤاین گفتمان گرچه به طور م .کنداست، و این قدرت اجتماع علمی را گفتمان علمی تعیین میمدرن قدرتمند 

تر از زبان است، تا حدّي که چندان بیراهه نیست اگر ادعا کنیم گفتمان علمی مستقل هاي آن وسیعلفهؤگیرد، مرا به کار می

پس قدرت گفتمان  .اجتماع علمی شکل نگرفته است فاقد گفتمان علمی استاي مثل ایران که در آن جامعه. از زبان است

 .شکل تر از آن است که از این گفتمان بتواند استفاده کندعلمی در ایران هنوز ظاهر نشده است، زیرا اجتماع علمی هنوز بی

شنیدن جمالتی از نوع  .علوم دینیگفتمانهاي حاکم و مقتدر در کشور گفتمانهاي دیگري هستند، مانند گفتمان علوم سنتی و 

هاي مقتدر و غیاب گفتمان حکایت از حضور این گفتمان» اي است که قابل اسالمی شدن نیستعلم( دانشگاهی) الشه مرده«

 .علم نوین دارد

یم علم کشور ما ناچار است، چه بخواهد و چه نخواهد، در جهت ایجاد گفتمان علمی نوین گام بردارد، پوست بیندازد و مفاه

 . هاي شوك آور اجتماعی ، وا بدهدسنتی و واژگان آن را به روشی پیوسته، و نه با گسست

هاي علمی سیاسی، هاي دولتی علمی، مدیریتهاي اجتماعی از نوع المپیادهاي علمی، چهره ماندگار صداوسیما، نشانهحرکت

علمی در غیاب اجتماع علمی براي حفظ اي مقتدر غیرهاز سوي گفتمان هاي دولتی کمابیش نتیجه اعمال فشارفرهنگستان

به دنبال دارد که مانع ایجاد و » نتایجی نامنظور« هااین حرکت .برتري گفتمانی، و در نتیجه برتري سیاسی و اجتماعی است

 .رشد اجتماع علمی می شود

یاب فرهنگ نیست، شاید گفتمانی در غیاب یک گفتمان هم الزاماً به معنی غ .ها بیانگر حضور یک فرهنگ هستندگفتمان

آنچه در سی سال گذشته شدت  .گیري است و ما باید در انتظار تغییر رفتار و منش و در نتیجه فرهنگ باشیمحال شکل

گیري فرهنگ جدیدي دارد و حکایت از ایجاد اجتماع ها است که حکایت از شکلها و منشگرفته است این تغییر روش

اي به همراه خواهد آورد و شاید هم نسل دانشگران نوین این گفتمان قطعاً اقتدار ویژه. یژگی علم مدرنعلمی و فرهنگی با و

این رویداد محتوم براي اول بار در تاریخ چند .خود تبدیل شوند همولد این گفتمان به گروه مرجع در جامعه با گفتمان ویژ

گروه اجتماعی که نماد علم مدرن است و نماد مدرنیت مرجعی  به آن هزار ساله ما، دست کم از ساسانیان به این طرف،

توان اسالمی نامید و نه علم اي را مینه علم نظامیه .قدرت ویژه خواهد داد و آن را به گروهی مرجع تبدیل خواهد کرد

شود از مقدسات رنگ میفرایند کمهاي مرجعی که اقتدار گفتمانی آنها در این اما انتظار می رود گروه .مدرن را مغایر با اسالم
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پس در بحث تحول فرهنگی در سی سال گذشته به این  .براي حفظ اقتدار کمک بگیرند، که این واکنش هم طبیعی است

 .کنمگذار گفتمانی توجه  ویژه می

 چند مصداق از تغییرات فرهنگ علمی
 15تعداد  .وع آموزش دانشگاهی به سبک نوین بوددوران پهلوي اول و دوم در مجموع دوران شروع نهاد سازي علمی و شر

بازده علمی ما ناچیز  .هزار دانشجو و مدت پنجاه سال ظاهراً کافی نبود که علم نوین در ایران ریشه بدواند 150دانشگاه و 

مان علمی پس نباید انتظار ایجاد اجتماع علمی و گفت .میلیون نفر) 35علمی در سال براي جمیعتی حدود  مقاله 150( بود

 .اما این تحوالت در زمینه بکر هم روي نداد .نوین هم داشت

 »خواندن«از جمله فرهنگ  .هاي محکمش عمیقاً در تأسیس نهادهاي مدرن علمی هم تأثیر گذاشتمفهوم سنتی علم با ریشه

س درس الکترودینامیک تجسم کنید که در دانشکده علوم دانشگاه تهران کال .اي بود ادامه پیدا کردکه خاص علم نظامیه

دست کم بخشی از درس مرحوم حسابی این چنین  .پاراگراف اول را بخوان، نفر بعدي از سطر چندم بخوان برگزار شود: تو

اما هستند مدرسان  روند!ها را باور ندارند و یا از خنده ریسه میشک ندارم دانشجویان کنونی ما یا این حرف .بوده است

فروشی فخر بود و فخر به معنی مطلع بودن از مطلب نوشته شده در یک نوشتار، ،دانستن .اندآموزش دیده گونهفیزیکی که این

اي و علم سنتی فروشی ریشه در علم نظامیهاین نوع فخر .هاي ما که مثالً نماد مدرنیت در ایران بودنداین نوعی باب دانشگاه

این صحنه همواره در ذهنم است که در دانشگاه شریف، قبل  .شته استو علوم دینی به عنوان بخشی از این مفهوم علم دا

به هنگام نزاع میان دو هیئت علمی یکی به دیگري  ن افتخار می کنند،از انقالب، در دانشکده فیزیک، که شاید بسیاري به آ

اي و مفهوم سنتی علم نظامیهکه این گفتار به وضوح ریشه در  »مردي بیا پاي تخته ببینم تو باسوادتري یا من!«گفته بود 

 ،ها، نشریات ادواريها، انجمننبود یا کمبود سمینارها، همایش .علم در ایران دارد و ارتباطی با علم نوین و فرهنگ آن ندارد

ها همگی ثبت اختراع، مفهوم مالکیت معنوي و از این دست فعالیت سطوح عالی، ارتباط علم با جامعه،هاي آموزشی در کارگاه

از طرف دیگر مظاهر فرهنگی علم  سنتی در نهادهاي مدرن علمی  .حکایت از غیاب علم نوین و فرهنگ آن در کشور داشت

هایی را آزاد کرد و به انقالب اسالمی در سه دهه اول انرژي .با انقالب اسالمی تحول در این فرهنگ شروع شد .هویدا بود

دانشگران دانشگاهی ما  .هاي مختلف اجتماعی با پدیده علم مدرن شدالیه گفتمانی میدان داد که نتیجه آن درگیري جدّي

تر از درگیري روشنفکران این درگیري خیالی نبود و بسیارجدّي یا جدّي .جدیدي از این درگیري با مدرنیت شدندۀ وارد مرحل

هاي علمی و فعالیت آنها، رشد منهاي دکتري، رشد قابل توجه انجشروع دوره .دوران مشروطه و پس از آن با مدرنیت بود

هاي علمی، شروع نظیر تعداد مقالهالمللی، رشد کمجانبه ما در علم بیننشریات علمی ملی و بین المللی، رشد حضور همه

گذاري علم و فناوري، هاي جدي پیرامون مالکیت معنوي، ایجاد واژگان متنوع علم و فناوري، شروع آشنایی با سیاستحرکت

هاي تحقیقاتی، و رشد سریع آموزش عالی همگی حکایت از این درگیري اي کالن، هنجارهاي بودجهها پروژهوضع واژهمانند 

اي کمتر مشاهده هاي پاي تختهو دیگر از آن پزدادن .دهدها دارد فرهنگ علمی کشور ما را تغییر میهمین درگیري .دارد

هاي جاي جاي دانشگاه .کنیمنوان روش آموزش علم مدرن استفاده نمیدیگر شاید از روخوانی کتب علمی به ع .کنیممی

 .هازدن علمی، بحث، و شکوفایی ایدهپکشور صحبت از ایجاد جوّ علمی است، صحبت از چگونگی ایجاد محملی براي گ
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تأثیر بگذارند و تأثیر اند که دانشگران کار خود را عرضه کنند تا نقد شود، تا هاي ساالنه تخصصی محملی ایجاد کردههمایش

کشند، یا ضریب تأثیر مقالۀ خود را به رخ می ،هادهند نوع دیگري است: تعداد مقالهاهل علم مدرن اگر هم پز می .بپذیرند

حتّی نوع انتحال یا سرقت علمی هم عوض شده است: اگر اساتید شاخص  .ها عوض شده استنوع و سطح این پزدادن

هاي کردند، اکنون از مقالهکردند و به جاي تألیف منتشر میما در قبل از انقالب کتابی را ترجمه میهاي دانشگاه یا دانشگاه

شود! حجم قراردادهایی که دانشگران دانشگاهی با صنعت و بخش خدمات دارند به  نسبت قبل از انقالب علمی سرقت  می

ثبت  .گونه که داشتن مقالۀ علمی این چنین استهمانرشد نجومی دارد! داشتن قرارداد با صنعت یک امتیاز شده است، 

 .کار جهان صنعتی مرتبط با آن خبري نیستآید، گر چه از سازومیالملل حتی دارد به صورت فرهنگ دراختراع بین

هنوز زود است که  .بدون شک ما در دوران گذار به یک فرهنگ مدرن علمی و جذب مدر نیت از مجراي علم نوین هستیم

ان گفت چه وقت مرحلۀ گذار سپري می شود و ما وارد مرحلۀ جدیدي خواهیم شد که اجتماع علمی به وجود آمده است بتو

آنچه مهم است این  .بعید است این مرحله زودتر از چند دهه اتفاق بیفتد .و گفتمان علمی و اقتدار آن شروع شده است

 .مشکالت این دوران گذار را تشخیص بدهیم و در وضع آن بکوشیماست که تشخیص بدهیم به راه افتاده ایم و ایرادها و 

کننده در این گذار دارند، بهتر است بکوشند نقش خود را درست به عهده مراکز علمی درخشان داخل کشور نقشی تعیین

گذار مطرح  ین دورةکنون مغفول مانده است و در مباحثات مرتبط با ادر اینجا مایلم به چند نکته اشاره کنم که تا .بگیرند

هرگاه توجه کنیم که ماهیت علم نوین برهم کنش میان دانشگران و توافق در اجتماع علمی است، اهمیت به  .نشده است

ما به دالیل فرهنگی هنوز عادت داریم گزاره هایی بیان کنیم که دیگران بپذیرند،  .نقش بحث پرسش و پاسخ واقف می شویم

دانشجویان و پژوهشگران ما کمتر  .هاي پژوهشی این چنین است، در آموزش و چه در همایشیا به احترام ما سکوت کنند

باید این جو . کنند چون کم می دانند نباید بپرسندکشند، گاهی تصور میگاهی خجالت می .ال و مناظره دارندئوعادت به س

 .هادر کالس درس و چه در سمینارها و همایش باید به عمد به پرسیدن دامن زد، ترغیب کرد، اجازه داد؛ چه .شکسته شود

ال بیشتر، ئوال کرد، و هرچه سئوتوان سچه میپس از هر .علم مدرن هیچ تقدسی ندارد، روش دارد، فن دارد، اما تقدس ندارد

ها وقت ها در همایشدر سخنرانی .ها دامن بزنیمما بایددر آموزش و پژوهش به این پرسیدن .بهتر براي علم و پیشرفت آن

ال ئوبسیار بیشتر براي پرسیدن بگذاریم نه اینکه بعد از یک ساعت سخنرانی رئیس جلسه اعالم کند تنها وقت براي یک س

این اجتماع علمی است که به . کس بر دیگري حقی نداردهیچ .ها استاست! علم نوین محمل بحث و جدل و تعامل ایده

 یک کتاب!یک دانشگر  اعتبار می دهد نه یک شخص یا 

هاي گرنه بسیار نکتهام به آن توجه شود، وهاي است که ندیدهپرسش و پاسخ را بیان کردم چون نکته همن تنها یک نکت

ما باید در این دورة گذار از هر جهت بکوشیم  .کندظریف دیگر هست که مطرح شده و جامعه علمی ما آن را پیگیري می

 .تر شودتر و سالمتعامالت اجتماع علمی ظریف
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نود و نه درصد علم دنیا رایگان در اختیار ماست: با آن چه   24
 150ایم؟کرده

هاي نمایان به وطن صبح تا موقع خواب، در عالم خیال چه خدمت  توانم به شما قسم بخورم: یک نفر ایرانی ازمن می

هاي بایر و ویران را آباد نماید، چه زمینهاي سودمند میکند، چه تجارتتصور می ها در دفاع نوعکند، چه مجاهدتیم

 151.کند؛ لکن، همه خیال است، اساس نیستهاي جاري قشنگی دایر میکند، چه قناتمی

 ها را به فکر فرو برده است؛ هریک به فکري:هاي جالبی از آقاي محرابیان، وزیر صنایع، نقل شده است که خیلیاخیراً گزاره

 ».شودکه به صاحبان قدرت منتهی می ...المللی فروش رایگان علم است چاپ مقاالت در مجالت بین« •

شده، علم کشورها را  سازماندهیصورت نامحسوس و کامالًمتأسفانه در جامعۀ علمی نگاهی ایجاد شده، که به« •

 ».رسدفروش میبه بهاي بسیار ارزان به

المللی قرار گرفته است که نمونۀ نظامات علمی در کشورهاي مختلف مثل کشور ما تابع ضوابط غلط بین «... •

 ».است ISIبارز آن همان چاپ اعضاي هیئت علمی در مقاالت

گیرد که از این قدرت شمندان سایر کشورها در اختیار قدرتی قرار میبا این کار، علم دانشمندان ایرانی و دان« •

 ».شودعلیه همان کشور استفاده می

ام از این المللی داشتههاي تشویق پژوهشگران به انتشار در سطح بینهاي گذشته سهمی در اعمال سیاستبنده که در سال

اي چنین فکر کنند؟ اولین فکر من این بود که عدهشد کشور ما اینشود مدیران ارزده شدم: مگر میواسطه بهتها بیگزاره

کند! او هم چنین فکر نمیاما نه! وزیر صنایع که این .خواهند پیشرفت بالمنازع ایران پس از انقالب را مخدوش کنندمی

 کند؟صحبت می پس چرا اینگونه .خواهدمانند مدیران ارشد دیگر کشور رشد و توسعۀ ایران و عزت ایران را می

کمی تأمل مرا یاد پیچیدگی دنیاي مدرن، پیچیدگی مفهوم علم مدرن، و نیز پیچیدگی رابطۀ میان علم، دانش فنی، و رشد 

هاي پیچیده پیدا کنیم و ها ذهنخواهد که ما جهان سومیبسیار ممارست و زمان می .اقتصادي و سیاسی کشورها انداخت

مسئلۀ ما ناتوانی در رشد صنعتی و تولید فناوري و برقراري رابطه  .اي پیچیده مطرح نکنیمههاي بسیط براي مسئلهحلراه

اي است که کمتر کشوري موفق به حل آن شده این مسئلۀ بسیار پیجیده .میان علم و فناوري و تجارت و کسب و کار است

کنون دستاوردهایی داشته است که شاهد آن هاي پیچیدة ایرانی از ابتداي انقالب تاتمام کوشش خیرخواهان و ذهن .است

هاي ساده براي این حلها راههنوز در این زمینه در ابتداي راه هستیم! پس اگر بعضی .هستیم، اما هنوز از آن راضی نیستیم

احت گذارند نارحساب پژوهشگران دانشگاهی میهاي بخش خود را بهکنند تعجب نکنیم؛ اگر عیبمسئلۀ پیچیده پیشنهاد می

 .انداینها همه از روي خیرخواهی کسانی است که به پیچیدگی دنیاي مدرن و  مفاهیم آن عادت نکرده .نشویم

                                                           
 .1389تیر  150
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دانیم دانش فنی چیست؟ دانیم علم نوین چیست؟ میال و چند عدد  بیان کنم: میئوها را با  چند سبگذارید این پیچیدگی

دانیم جهان، بیگانگان، و کند؟ میالمللی در سال منتشر میمقالۀ بین دانیم ایران چنددانیم مالکیت معنوي چیست؟ میمی

توانیم از این علم بیگانگان دانیم چرا ما نمیدهند؟ میکنند و در اختیار ما قرار میهاي بیگانه چند مقاله منتشر میقدرت

دهند؟ م خود را رایگان در اختیار ما قرار میدانیم چرا دشمنان ما علنفع صنعت خودمان استفاده کنیم؟ مینفع خودمان و بهبه

 کند؟نفع کشور استفاده نمیچرا وزات صنایع از این همه علم رایگان روي زمین ریخته به

هزار مقاله! سهم شود حدود بیستیک درصد  آن می .میلیون مقاله بوده است 2حدوداً  2008تولید علم جهانی در سال 

درصد علم دنیا را در  18یعنی کمتر از یک درصد بوده است! آمریکا به تنهایی  16000 حدود 1387/2008ایران در سال 

گذارد تا اگر توانستیم به فناوري تبدیل گذارد! در اختیار ما میاختیار ما می آن سال تولید کرده است و همه را هم تماماً در

کند؟ چرا ما در استفاده دنیا براي تولید فناوري استفاده نمی درصد علم 99دنیا بفروشیم! چرا وزارت صنایع از این  کنیم و به

 از این علم رایگان بر زمین ریخته ناتوانیم؟ 

وزارت صنایع براي استفاده از این ثروت انبوه چه تمهیدي اندیشیده است؟ به توبره کشیدن خاك ایران که هنر نیست! 

دالر بخریم؟ مگر نه اینکه دو دانه شیشۀ  1000تر کیلوئی ار گراندالر بفروشیم و شیشۀ اپتیک را بسی 100سیلیس را تنی 

خریم! وزارت صنایع توضیح دهد چه کرده است! مگر همین دانشگاهیان نبودند دالر می 100عینک چند گرمی را به قیمت 

ا کمکی به تولید این دست آوردند اما وزارت صنایع نه تنهکه بیست سال پیش دانش فنی تولید شیشۀ اپتیک را در ایران به

شیشه نکرد که مانع هم شد؛ هنوز هم راه باز است: این گوي و این میدان! خاك ایران را به توبره نکشیم؛ کارشناسان وزارت 

را تقبیح نکنیم که این ره به  ISIهايخاك ایران دارند! انتشار مقالههاي فراوان دیگري از این به توبره کشیدن صنایع مثال

توانیم استفاده کنیم و نه حتی از دانش فنی تولیدشده در ایران که به صورت درصد علم دنیا می 99هد برد! نه از جایی نخوا

 اند!هم نگرفته آید و دانشگاهیان با آن ارتقاء دانشگاهیدرنمی ISIمقالۀ 

هاي آنچه کشورها و بنگاه .ایمشناسیم، نه مفهوم دانش فنی را درست درك کردهواقعیت این است که ما نه علم را می

دهند دانش فنی است نه علم! بنابر تعریف جدید، علم هنگامی علم است که در چارچوب کسی نمی اقتصادي رایگان به

مطرح و به  »اجتماع علمی«المللی و یا انتشار در مجالت در هاي ملی و بینصورت ارائۀ مقاله در همایشبه »گفتمان علمی«

 .شودوگرنه هنوز علم نیست و تولید علمی تلقی نمیبحث گذاشته شود، 

هایشان را در اجتماع دغدغه به کار خودشان ادامه دهند و راه انتشار یافتهبی .کوش نگران نباشندهمکاران پژوهشی سخت

قاالت ادامه را همراه با افزایش تولید م »مشق علم«المللی به هرصورت ممکن بجویند! ما باید این مرحلۀ علمی ملی و بین

المللی نقش خودمان را در جهان و به مرحلۀ تولید علم وارد شویم و با حضور بین »دورة مشق«دهیم، تا پس از گذر از این 

و البته امیدوار باشیم  .آینده ارزش این زحمات را درك خواهد کرد .وظیفۀ خودمان را نسبت به مردم کشورمان ادا کنیم

سازي این دانش را هموار م به نقش خود بهتر واقف شوند و راه تولید دانش فنی و تجارينسل بعدي مدیران کشور ما ه

 سازند؛ از خود بصیرت نشان بدهند  و بصیرت دیگران را با سپر والیتی دفع نکنند! 



 هاادداشتی: 3بخش  - 438

 

 .والذین جاهدا فینا لنهدیهم سبلنا

اش: کاسب علم یا موتور مولد پژوهشگاه و بیست سال آینده  25
 152علم

طلبی مذهبی نخوریم، جز در مورد آنچه به عافیت »غم فردا«قرار بوده است  .اي نداشته استنگري در فرهنگ ما سابقهآینده

 .نگران بپیوندیماما، دنیاي پیچیدة کنونی مجبورمان کرده است، یا خواهد کرد، که ما هم به جمع آینده .گرددما برمی

نگرانه، اما با اي آیندهپیش، در شرایطی کامالً متفاوت با امروز ایران، با انگیزههاي بنیادي، بیست سال پژوهشگاه دانش

گذاري شد، و کمابیش یکه و تنها به علوم پایۀ نظري پرداخت، که بخش بسیار کوچکی از تصوري مبهم از علم نوین، پایه

را در ایران شاخص توان آن نی  است و نمیاشتغال پژوهشگاه به فیزیک تجربی، هنوز در مرحلۀ جنی .علوم طبیعی نوین است

پس بدیهی است  .ساله دیدعلوم شناختی هم در ابتداي راه است و باید آن را در چارچوب آیندة بیست دانست. تحول در

که روال علمی، روال پشتیبانی اداري ، و نیز روال مدیریتی جاافتاده در این پژوهشگاه در چارچوب تنگ علوم نظري دیده و 

تواند مانند گذشته اما آینده نمی .زدنی استیاده شده باشد؛ البته دستاورد علمی مرکز در همین چارچوب تنگ هم مثالپ

 .مانند گذشته راهنما باشد »اصل درخشانی در علم«خصوص اگر قرار باشد باشد، به

ین پژوهشگاه تنها پژوهشگاه علوم یکم اینکه ا .چند دلیل براي تفاوت میان بیست سال گذشته و بیست سال آینده هست

هاي بنیادي رود همچنان پایگاه اصلی دانشخوبی اداره شده است و از آن انتظار میبنیادي در ایران است که در گذشته به

زدنی در آموزش علوم هایی مثالدوم اینکه ایران امروز ایران بیست سال پیش نیست؛ ایرانی است که گام .در ایران بماند

هاي فراوان براي پیوند میان علم، فناوري، و اقتصاد کرده است؛ درمیان کشورهاي جهان سوم و نیز شته است؛ تالشبردا

عنوان قدرتی علمی سر برآورده و دوباره پس از سی سال جزو چند کشور برتر جهان سوم شده است؛ و نیز جهان اسالم به

م اینکه شواهد حکایت از این دارند که قرن کنونی میالدي و قرن سو .اکنون جزو بیست قدرت اقتصادي دنیا شده استهم

رود پا خاستن مجدد آنها خواهد بود، و در این میان انتظار میپانزدهم هجري شمسی قرن مطرح شدن کشورهاي اسالمی و به

ا این نقش ایفا نخواهد شد، ام .عهده بگیردلحاظ راهبردي بهلحاظ علمی و فناوري، و چه بهکننده، چه بهایران نقشی تعیین

یافته و پایدار و نه کاذب و هایی بلندتر از گذشته داشته باشد، رشدي جهشمگر آنکه ایران در علم و فناوري نوین جهش

انداز خود را هاي کافی براي این است که پژوهشگاه باید در چارچوب این تحوالت راهبردي چشمبر شعار! اینها دلیلمبتنی

درغیر این صورت نهادي خواهد شد که بادهاي سیاسی بیرونی از یک طرف و نظرهاي تنگ درونی از طرف  روشن کند،

 .هر طرف خواهد کشاند دیگر آن را به

شرایطی که  .معنی مدرن آن، روشن کند، و نیز جایگاه خود را در ایران مشخص کندپژوهشگاه باید تکلیف خود را با علم، به

هاي علوم بنیادي، متناسب با اي براي خود ترسیم کند که به همۀ جنبهکند پژوهشگاه آیندهاب میدر باال ذکر کردم ایج
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توجه  .شرایط و امکانات، بپردازد و بداند که توقف در چارچوب چند عرصۀ نظري مترادف با مرگ تدریجی آن خواهد بود

اند براي آموزش علوم، نه حتی براي هایی بزرگ بودههاي ما درگذشته در بهترین شرایط آموزشگاهداشته باشیم که دانشگاه

طلبد که ها شروع شده است، اما زمانی بسیار طوالنی میکسب علم! گرچه در دهۀ اخیر کسب علم، و مشق علم، در دانشگاه

تر ه راحتاندازي در پژوهشگاپوست .این بدنۀ فربۀ دانشگاهی بتواند تعریف جدیدي از خودش بدهد و آرام پوست بیندازد

شود اما قطعاً می .سختی بتوان گفت پژوهشگاه به مرحلۀ تولید علم رسیده است و نهادي است مولد علمبه .تر استو شدنی

گفت که آموزشگاه هم نبوده است، گرچه فشارهاي سنگینی همواره از درون و بیرون بر آن وارد شده است که به آموزشگاه 

  .د دانشگاه علوم پایۀ زنجان اتفاق افتادگونه که درمورتبدیل شود، همان

اي دانیم که هیچ گزارهمی .پژوهشگاه کسب علم کرده است از طریق پژوهش، و کوشیده است که در این جهت درخشان باشد

ها و  هم این پژوهشگاه در مواردي کنم، اما هم دانشگاهمطلق نیست، پس بدانیم که گرچه از این  ادعاهاي خودم دفاع می

هاست و آن هم درمقایسه با کننده است جهت اصلی فعالیتآنچه تعیین .اندنکرده» مشق«اند، و تنها هم مولد علم بوده

 این تکلیف در چیست؟ .مولدهاي علم در دنیاي پیشرفته

تجهیزات  له،ساله، شتابگر ملی در یک بازة پانزده سا 5رصدخانۀ ملی در یک بازة  .پژوهشگاه چند طرح ملی در اختیار دارد

نیز در چند سال آینده تصویر مرکز  هاي تورین (گرید) و ابررایانهطرح .هاي علوم شناختی در چند سال آیندهآزمایشگاه و

هاي توان با تعداد مقالهاین طعم را نمی .را متحول خواهند کرد و طعمی از جامعیت علوم نوین را به کشور خواهند چشاند

المللی آن را درك خواهد کرد و آنگاه براي ایران و علم آن حساب دیگري باز خواهد تماع علمی بینآي چشید! اما اجاسآي

ترین بخش آن است، و چه لحاظ ذهنی که سختها آماده کند، چه بهپژوهشگاه باید خود را براي تحقق این طرح .کرد

کند،  »تأمل«وهشگاه براي آیندة بیست سالۀ خود این آمادگی یعنی که الزم است پژ .لحاظ مدیریتی و پشتیبانی علمیبه

 شد! بایست چند سال پیش شروع میگرچه این تأمل می

الزم  »درخشانی«هاي دیگري براي سنجش شاخص .توان با تعداد مقاالت آن سنجیددرخشان بودن پژوهشگاه را دیگر نمی

پژوهشگاه باید  .دست خواهد آمدکم آن اندازه که فرهنگ ما پذیراي آن است، بهاست که از تصور ما از علم نوین، دست

هاي خود علم را براي ایران تعریف کند؛ نگري کند؛ با فعالیتبپذیرد که باید براي ایران و علوم پایۀ ایران فکر کند و آینده

ناپذیر و پرحجم آن است، بیاموزد و بیاموزاند؛ و به نقش اقتصاد و به و آزمایش بخش جداییمدیریت علم نوین را، که تجر

 .معنی عام آن در توسعۀ علوم بنیادي توجه کندجامعه به

این ملکۀ ذهنی، هر تفسیري که داشته باشد و هر  .داندفرهنگ غالب ما ایرانیان کسب علم را ملکۀ ذهنی مطلوب خود می

کند: کاسب خوار علمی مولدان علم میکه داشته باشد، تالی فاسد دردناکی دارد که ایرانیان را همواره جیرهمنشأ فرهنگی 

جاي آن تواند این ملکۀ ذهنی را تغییر دهد و خالقیت در تولید علم را بهعلم نه مولد علم، و پیرو نه خالق! پژوهشگاه می

کنم محض نمونه به تحوالت از این چرخش بینش و تبعات آن توصیه میبراي درك بهتر  .این کاري است کارستان .بنشاند
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این چرخش بینش چیست؟ نقش پژوهشگاه کدام است؟  153.دهۀ شصت میالدي قرن گذشته در ایاالت متحده نگاه کنید

تأثیري بر  برنامۀ راهبردي بیست سالۀ پژوهشگاه چه تأثیري بر امور روزانۀ اداري و پژوهشی خواهد داشت؟ این برنامه چه

تواند گویند؟ آیا پژوهشگاه مینگران ما چه میمندان و آیندهها و فضاي پژوهشگاه خواهد داشت؟ انگیزهمعماري ساختمان

رسد هنوز نظر میهایی است که بهفقط با تکیه بر افتخارات بیست سال گذشتۀ خود آینده را ترسیم کند؟ اینها پرسش

 خور داشته باشند!اند تا پاسخی دردرست طرح نشده

  

                                                           
زاده مشایخ، انتشارات انفورماتیک ، جان مارکاف، ترجمه ابراهیم نقیبهاي شخصی انجامیدگیري صنعت رایانهپرده؛ چگونه نهضت ضدفرهنگ دهۀ شصت به شکل ماجراهاي پشت 153

 .1389ایران، بهار 
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 154سرگذشت مراکز درخشان علمی ایران بعد از انقالب اسالمی  26

دانشگاه علوم پایۀ زنجان، به نام اولیۀ مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه، یکی از چند مرکز درخشانی بود که پس از 

هاي دانشگاه، این اهداف و انگیزهدر هیاهوي پیش آمده درپی تعویض مدیریت این  .انقالب با اهدافی خاص تأسیس شدند

طور خاص، و نه چندي و چونی طور عام، نه سیاست علمی بهتأسیس مغفول ماندند؛ آنچه مطرح شد از جنس سیاست بود به

  .زدنی انقالب استویژه مراکز درخشان علمی که دستاورد مثالمدیریت مراکز علمی به

آمده هاي پیشهاي آزادشده در اثر انقالب، و هم فرصتانرژي قالب فرهنگی، که همویژه در دوران انل انقالب، بهیاز همان اوا

اي از فیزیکدانان و ریاضیدانان ناشی از انقالب فرهنگی، زمینه را براي بحث پیرامون آیندة علم  ایران فراهم آورده بود، عده

ویژه گروهی از ما فیزیکدانان هر به .دست ندادندهیچ فرصتی را براي بررسی چگونگی تأسیس مراکز درخشان علوم پایه از 

بود؛ تأسیس مرکزي درخشان براي  »تأسیس«زمانی که دور هم بودیم، چه داخل و چه خارج کشور، صحبت ما پیرامون 

 اکنون .نامیدیممی »انستیتوسازي«اي که گپ و گفت دوستانۀ خود را هم به شوخی و جدي گونهرشد علوم پایه در ایران؛ به

  .آور استبراي بعضی خوشایند و براي بعضی دیگر یأس »تأسیس«نگریم ماحصل این دوران که به گذشته می

 .هاي بنیادي امروز و مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات دیروز بوداولین مرکزي که تأسیس شد پژوهشگاه دانش

که آقاي گلستانه، فیزیکدان ایرانی مقیم  1353و  1352هاي گردد به سالسابقۀ بحث پیرامون تأسیس چنین مرکزي برمی

در وین هنگام سفر او به ایران با وي  1353در سال  .وزیر وقت، هویدا، ارائه دادمریکا طرحی را آماده کرد و به نخستا

وي هنگام بازگشت از ایران خبر داد که هویدا با طرح موافقت کرده است!  .ممالقات داشتم و اساسنامۀ پیشنهادي را دید

هایی که بعضی همکاران کنونی ما از دانشگاه شریف نیز حضور داشتند، در یک موضوع چنین تأسیسی در یکی از جلسه

تاریخچۀ پس  .ها مطرح شدسالهاي کلی پیرامون آیندة علم ایران در همان بر بحثخانه در شهر تریست ایتالیا، عالوهقهوه

هاي مرتبط با این تأسیس خالصه اینکه از زمان شروع بحث .155از انقالب آن خوشبختانه با جزئیات دردست تهیه است

سالگی خود این پژوهشگاه، که اخیراً بیست .کم پنج سال طول کشیددست 1368بعد از انقالب تا تأسیس این مرکز در سال 

مابیش به اهداف اولیۀ خود پایبند بوده است و ساختاري درونی و به نسبت پایدار مستقل از مدیران را جشن گرفته است، ک

در  .داشته باشد 156»جانسخت«اصطالح تاریخ فرهنگ اجتماعی، ساختاري رسد، بهنظر میایجاد کرده است؛ از این رو به

شد، وزیر علوم عمدتاً در شهر تریست ایتالیا انجام می ، که»اهل تأسیس«هاي طوالنی آستانۀ تأسیس این مرکز، و پیرو بحث

وقت، آقاي دکتر مصطفی معین به توصیۀ مرحوم استاد عبدالسالم موافقت کرد سه مرکز درخشان علمی در ایران تأسیس 

عف منظور جبران ضاي، مرکز تحقیقات علوم و فناوري پیشرفته، و یک مرکز تحصیالت تکمیلی بهشود: کتابخانۀ منطقه

 .ترین کیفیت ممکنآموزش علوم پایه در سطح دکتري و با عالی
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گونه شد که وزیر با پیشنهاد یکی از دانشگران علوم پایه مبنی بر اینکه این مرکز در تهران اي اینسرنوشت کتابخانۀ منطقه

پایدار ایران بهتر است مراکز  با اصل این ایده موافق بودم که براي توسعۀ .موضوع با من مطرح شد .تأسیس شود موافق نبود

اي باتوجه پس از بازدید از دانشگاه شیراز کتباً به وزیر پیشنهاد کردم کتابخانۀ منطقه .علمی جدید در تهران تأسیس نشوند

گاه نتوانست خود را از فرهنگ این مرکز البته هیچ .گونه شدبه امکانات موجود، در شیراز تأسیس شود، که این

 .شده بود، برهاند گراییجهان، که بعد از انقالب در دانشگاه شیراز جایگزین فرهنگ یگرایشهرستان

سرعت اي و هدفی، و بهبدون برنامه .تأثیر شرایط سیاسی به کرمان رفت مرکز علوم و فناوري پیشرفته از همان ابتدا تحت

 .صورت یک مرکز علمی متعارف و نه درخشان درآمدبه

هاي رفتم، بحثاي به شیراز میکه براي بررسی تأسیس کتابخانۀ منطقهزمانی .ت تکمیلی زنجان بودمرکز سوم، همان تحصیال

بودیم یکی از فرزندان  »انستیتوسازي«که هنوز مشغول  12حتی یک شب بعد از ساعت  .طوالنی با ثبوتی در این مورد داشتم

من به فکر  .نظر گرفته نشده بود براي تأسیس این مرکز درروید! هنوز شهري زنگ نمیثبوتی آمد و گفت پدر چرا به گاوه

اي یک روزه در دفتر مدیرکل شهري غیر از تهران بودم تا مرکزي که در ذهن ما بود بتواند پا بگیرد! سرانجام وزارت جلسه

اهللا رنجبر سیف .در پیشبرد این سه مرکز داشت کنندهالمللی وقت وزارت، آقاي راغفر، گذاشت که نقش تعیینروابط بین

جلسۀ ما تمام روز پیرامون تأسیس مرکز تحصیالت تکمیلی دور  .هم از تریست  آمده بود و در این جلسه حضور داشت

 .کردرنجبر و من و کمابیش آقاي راغفر متمایل به شهر اصفهان بودیم، اما ثبوتی به زادگاه خودش زنجان فکر می .زدمی

اندازي و نفع زنجان رأي داد، ثبوتی حکم ریاست گرفت، و ما هم پذیرفتیم به ثبوتی کمک کنیم براي راهسرانجام وزارت به

  .پیشرفت این مرکز

اکنون پس از نزدیک به بیست سال ثبوتی، رئیس دانشگاه علوم پایۀ زنجان، که نام جدید همان مرکز تحصیالت تکمیلی 

لحاظ سیاسی: دانشجویان و هیئت علمی اش رویدادي بود ناهموار و ناگوار بهبرکناري .ستعفا ندادخودش ا .است، برکنار شد

اي از فیزیکدانان عده .آنجا اعتراض کردند؛ مردم شهر اعتراض کردند؛ نمایندگان شهر زنجان در مجلس اعتراض کردند

حق خود دانست، اما پس از ده روز اعالم کرد اعتراض کردند، ثبوتی در مراسم تودیع و معارفه شرکت نکرد، آن را 

چیست؟ این مرکز  »تأسیسیان«این همه هیاهو براي هیچ؟ تحلیل  .جانشینش فیزیکدانی معتبر و مدیري موجه است

 پس از بیست سال چه سنخیتی با ایدة تأسیس آن دارد؟ »لقبدرخشان«

ایران ساز است که کتاب پدرم از خیرین مدرسهرود روزي حدود هشت سال پیش کسی پیش من آمد و گفت یادم نمی

خواهد بداند شما چه پیشنهادي دارید براي تأسیسی که به توسعۀ علم می .شما را خوانده و بسیار خوشش آمده است 1427

 پدر اولویت سوم را انتخاب کرد که ساخت کتابخانۀ مرکز .ترتیب اولویتمن به او سه پیشنهاد دادم به .ایران کمک کند

 .نظیراي کمدستشان درد نکند براي این کار خیر و ساخت کتابخانه .تحصیالت تکمیلی زنجان بود: کتابخانۀ ترکمان

المللی درنظر گرفته شد که رنجبر در تعیین افراد آن و مذاکره با آنها نقش براي این مرکز از همان ابتدا یک شوراي بین

هاي اول تأسیس مدیریت در همان سال .ام اعضاي این شورا ذکر شده استدر بروشور اولیۀ مرکز ن .کننده داشتتعیین

المللی آن تنها در آن برداشته نشد: شوراي بین ی درجهت ایجاد ساختارهاي مدیریتیسمت پدرساالرانه رفت و گاممرکز به
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گ شد تا عمالً از بین رفت؛ رنگاه تشکیل نشد؛ حضور هیئت علمی مدعو از داخل و خارج به مرور بیروي کاغذ ماند و هیچ

در این میان از .نه رغبتی از طرف مرکز به دعوت بود و نه رغبتی از خارج به پذیرش دعوت؛ ظاهراً دو طرف راضی بودند

مایه داشت که شد! ثبوتی همواره تأکید بر افراد میانضرورتی دیده نمی .امکان تحقق ایدة درخشانی اولیه کاسته شد

قراري بعضی پرمایگان این مرکز و خروج آنها از مرکز و از بی .دانسترا حیف و میل می »پرمایگان«گذاري روي سرمایه

 »مصلحت پدرانه«وجود آمدند اما ناچار بودند در چارچوب هاي میانی بهمدیریت .ارتباط با این بینش باشدتواند بیایران نمی

این  .یافتتنها درصورت صالحدیدي پدرساالرانه امکان تحقق می کردحرکت کنند، و اگر ابتکاري هم جرأت حضور پیدا می

ظرفیت تحمل براي پذیرش ادعاها و تقاضاهاي پرمایگان   .مایگانمنش البته سازگاري داشت با طرد پرمایگان و جذب میان

 .رنگ شد و از میان رفتمرور کمدر این دانشگاه، اگرهم در ابتدا وجود داشت، به

داد: آنقدر از این مرکز در اجازة چنین ارزیابی را نمی »خرملّا«سندرم  .ه مورد ارزیابی نقادانه قرار نگرفتگااین مرکز هیچ

کس جرأت انتقاد شدند؛ هیچ »هاخرید همین تعارف«شهر زنجان تعریف شده بود که مسئوالن با رغبت تمام حاضر به 

پرسد هاي ما؛ اما کسی نمیهاي موجود در شهرستاندانشگاه نداشت! شکی نیست این دانشگاه کنونی نمونۀ بهتري است از

تر نداشت؟ یا مگر دانشگاه شریف چه اشکالی داشت که تأسیس درخشان دیگري الزم اي درخشانمگر دانشگاه شیراز سابقه

ه پرسیده هاي تأسیس همین بود؟ آیا از شوراي این مرکز، که مصوب هیئت مؤسس بود، هیچگابود؟ و آیا انگیزه و هدف

کنند؟ آیا هیچ کوشش شد مدیریت شورایی و ساختار شورایی در هاي اجرایی این مرکز را چگونه ارزیابی میشد سیاست

گونه که کمابیش در دانشگاه شریف سابقه داشت، و در وجود بیاید تا آیندة آن را تعیین و ترسیم کند، آناین مرکز به

 شد؟هاي بنیادي نیز تجربه پژوهشگاه دانش

معنی نادیده گرفتن زحمات دو بزرگوار نقد این تأسیس به .ها کشیده شده استبراي تأسیس و ساختن این مرکز زحمت

زدنی وجود دارد که دستاورد این دو بزرگوار و کسانی مانند هاي نهادي مثالپور نیست: در این مرکز نمونهثبوتی و خواجه

دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی و مدیریت  .دستشان درد نکند! نقد این مرکز براي عبرت آیندگان است .دکتر توسلی است

هاي مدریتی مدرن را تجربه کنند؛ بیاموزند و بیاموزانند! دانشگاه پدرساالرانه کافی است! نهادهاي علمی ما باید نمونه

 .و البد کم هم خواهد آوردتحصیالت تکمیلی زنجان در این مورد بسیار کم آورده است، 
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 وین راهِ مُقامِرانِ بازندة پاك    این کوي مالمت است و میدان هالك

 مردي  باید   قلندري   دامن   چاك     تا  برگذرد  عیاروار و ناباك
 ، سوانحاحمد غزالی

 

هاي اندازي مجلۀ فیزیک را یکی از گامراه .فیزیک را نوشتمبیست و پنج سال پیش در چنین روزهایی اولین سرمقالۀ مجلۀ 

هایی را بیان کنم که معموالً سالگی این مجله نکته 25مناسبت خواهم بهحاال می .دانستمالزم براي رشد فیزیک در ایران می

اي گذشته و نیز توجه معقول نظر من براي درك رویدادههایی کامالً شخصی، که البته بهها نیست؛ نکتهجایشان در سرمقاله

هاي دیگري که بسیار کسان براي فیزیک و علم ایران در ربع قرن مجلۀ فیزیک هم مثل گام .به آینده بسیار اهمیت دارد

دست نخواهد آمد: در کشورِ ما هر اي نبوده است؛ در آینده هم هیچ محصولی آسان بهاند، دستاورد سادهگذشته برداشته

 مت است و گاهی میدان هالك!حرکتی درمعرض مال

در مرکز  .با رتبۀ دانشیاري در دانشگاه شریف استخدام شده بودم 1358من در سال  .اوایل دهۀ شصت دوران سختی بود

دهی شناختم، در شکلخوبی میاهداف مرکز را به .نشر دانشگاهی هم سرپرست گروه فیزیک و بعداً معاون پژوهشی بودم

حقوقی که از دانشگاه و مرکز نشر دانشگاهی  .میت نقش آن در توسعۀ علمی کشور اعتقاد داشتمآن سهیم بودم و به اه

ام با اتوبوس بود و پسرم وآمد روزانهرفت .ام مهیا کنمگرفتم درحدي نبود که بتوانم زندگی راحتی براي خود و خانوادهمی

ام توان مالی .بردط خستگی در کف اتوبوس خوابش میاز فر بردم، معموالعصرها، وقتی او را از مهدکودك به خانه می

او روزهاي هفته  .ریال بود) 15اي بخرم (آن روزها قیمت نوشابه قدر نبود که بتوانم هروقت که خواست برایش نوشابهآن

بعضی نامید: روزي که حق داشت تقاضاي نوشابه کند! درهمین شرایط بود که شمرد و چهارشنبه را کوکاشنبه میرا می

درحالی که دریافتی  –گیرم تومان از مرکز نشر حقوق می 25000همکاران دانشگاهی پشت سرم گفته بودند که درماه 

فروختم! درهمان تومان بود و براي رفع نیازهاي روزمره حتی کوپن خواروبار خانواده را می 1500ام از این مرکز تنها ماهانه

شناخت یکی از ایرانیانی که به سوئد پناهنده شده بود و قبالً در ایران مرا می .سوئد رفتمها براي یک کنفرانس به آلمان و سال

گیرد، پس یا باید احمق باشد گفتیم منصوري پول زیادي که نمیما در ایران می «ام خبر داشت به من گفت:و از اوضاع مالی

به همۀ این  .امهاي لطیفی است که شنیدهدو شمه از مالمت اینها فقط .» ...دانیم احمق نیست البد اما چون می –یا جاسوس 

 .کاري که به آن اعتقاد داشتم –کردم اعتنا بودم و کارِ خودم را میها بیحرف

تر استمرار داشته ها نه تنها تمام نشده بلکه در سطحی عالیها گذشته است، و نظیر این حرفسال از آن سال 25حاال حدود 

 .است
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اما همین ماه گذشته که با خانواده قصد داشتیم سه چهار روزي به مرخصی  .ام فراهم استضروریات زندگی خدا را شکر

ها چنان گران است که توان پرداخت هزینۀ اقامت در هتل معقولی در تبریز را نداریم؛ منصرف از برویم، متوجه شدیم هتل

بکنیم! همین ماه، یکی از دوستان نزدیک که از اوایل انقالب  وگذار شدیم و ترجیح دادیم در تهران تفریح  فرهنگیگشت

میلیون دالر  5درخدمت فیزیک ایران بوده است، سرزنش یک فیزیکدان ارشد دیگر را به من منتقل کرد: منصوري تاکنون 

آنهایی که قدري با این پروژه آشنا  .امخوشبختانه نگفته بود این پول را خودم برداشته .براي پروژة سزامی هزینه کرده است

اي هزار دالر خرج این پروژه کرده و خوشبختانه نفع آموزشی و انتقال فناوري 150دانند که ایران تاکنون حداکثر هستند می

 .مراتب بیشتر از اینها بوده استکه برده به

مان هم از این کک –برد تومان به خانه می مان که هرشب یک میلیونمانند بقال سر کوچه –اگر ما در جمع کسبه بودیم 

اما گویی ما دانشگرانِ رانده از سنت و وامانده از مدرنیت، حقیرتر  .ها محل ابراز نداشتگزید و اصالً این حرفها نمیحرف

ها ترین تهمتگزنیم یا بزرباشد یا انگ مالی می »کاري«به آدمی که  .سوپرداران هستیمتر  از مینیبه دوران رسیدهو تازه

 .را که فعالً در کشورمان تهمتِ جاسوسی است

مند به کار اجتماعیِ فیزیک ل جدید که عالقهخواهم نکتۀ اصلی تجربۀ خودم را بگویم: به آن افرادي از نساینجاست که می

یا حتی تنها تحمل شدن گویم که اگر انتظارِ تشویق، ترغیب، کند میشان را سیراب نمیهستند، و پژوهش به تنهایی زندگی

هاي اندازي را ندارید هرگز پا به این حیطه نگذارید! اما اگر فعالیترا دارید، و اگر تحمل انتقاد، تهمت، بدگوئی، و سنگ

شوید، صِرف انجام این امور شادمان میآورد و بهوجد میداري، و سیاستگذاري، شما را بهداري، انجمناجتماعیِ فیزیک، مجله

دانید، فکر یادمان نیستید، و لذت را در انجام دادن میاگر به .هراسید، پا به این میدان بگذاریدها نمیها و نارواگوئیتهمتو از 

خوش آمدید! انتظار نداشته باشید نسل بعدي مشکالتی را که شما پیش رو خواهید داشت درك کند، که این اقتضاي ماهیتِ 

 ت است، اگر تلخ است آن را به لذتِ پیش بردنِ امور شیرین کنید!جوامع رو به رشد است؛ این واقعی

خوشحالم  .اند تا مجله به اینجا رسیده استبسیار کسان همت کرده .گذردسال از  انتشار اولین شمارة مجلۀ فیزیک می 25

خوبی نشان سال گذشته بهشان را در چند پیشگان نسل جوانی است که تواناییکه اکنون انتشار مجله مرهون فعالیت فیزیک

خواهم در این فرصت تعبیر نامتعارفی از واژة قدرشناسی مطرح کنم: شناختنِ اندازه، می .از این پیوستگی خوشنودم .اندداده

گیري از مجلۀ فیزیک است و سپردن موقع کناره .شناسم، قدرشناسمگویم که من قدر خودم را میموضع، و موقع خود؛ و می

خودم شادمانم و خوشنود از واگذاري این سهم از تاریخ به دست  »قدرشناسیِ«به دست نسل جدید؛ از این  همۀ امور آن

 .افراد تواناتر

 خداوند پشت و پناهتان
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در این مدت فعالیت زیادي در امر آموزش  .گذردحدود پنجاه سال از شروع تدریس فیزیک در سطح دانشگاه در ایران می

گروه و چندین مرکز تحقیقاتی افزایش یافته است؛ تعداد  20و پژوهش فیزیک انجام شده است: یک گروه فیزیک به 

زبان فارسی وجود نداشت، اکنون شمار دانشجویان به چند هزار رسیده است؛ در ابتدا هیچ کتاب درسی فیزیک بهانگشت

گواه این مدعا را در  .با این همه، هنوز علم فیزیک در ایران ریشه ندوانده است .زیک منتشر شده استچندصد کتاب فی

همین دلیل فشار براي هاي پزشکی  و  مهندسی را حس کرد؛ بهجامعۀ ما تعطیل رشته .ها دیدیمدوران تعطیل دانشگاه

هاي هاي علوم پایه را مدیون بازگشاییِ رشتهبازگشایی رشته در واقع،  .ها بودخطر این رشتهها عمال بهبازگشایی دانشگاه

هاي مهندسی کشیده طرف رشتهمند به فیزیک بیشتر بهآموزان با استعداد و عالقهجهت نیست که دانشبی .مهندسی هستیم

وخته نشده است، دیگر  آنها آم اند و یا بهاین تمایل ناشی از دو علت است: یکی اینکه نقش فیزیک را درنیافته .شوندمی

ماند که با اي میاند که علم فیزیک هنوز به وصلهدر هر صورت اینها همگی نشانۀ آن .اینکه نگران آیندة شغلی خود هستند

دالیل این امر گرچه متعدد است، اما قدر مسلم باید بخشی از تقصیر را به گردن  .تار و پود اجتماع ما جور نشده است

 .ندرکاران فیزیک، بیندازیماسان و دیگر دستخودمان، یعنی مدر

اي براي ایفاي نقش فیزیک در کشور ما وجود نداشته است؛ این دلیل وابستگی صنایع ما به خارج، شاید تا به حال زمینهبه

درنیابند، امر نه فقط باعث شده است که جوانان ما به خواندن فیزیک تمایلی نداشته باشند و مسئوالن مملکتی اهمیت آن را 

بلکه مهندسان ما را نیز در دید ایستاگرایانۀ خود نسبت به صنایع مصرّ کرده است، تاجایی  که اغلب آنها نقش فیزیک را 

» کلید در و همهم «رك مقالۀ » ساز-صنایع«پیشگان کشورهاي کنند (براي آشنایی با دیدگاه دانشدر تکامل صنایع انکار می

در اثر جنگ تحمیلی  –که خود ریشه در وابستگی صنایع به علوم پایه دارد  –هاي این وابستگی تهاکنون رش .در این شماره)

  .اندو حصر اقتصادي مشهودتر شده

 .اندها مشکالت ناشی از این وابستگی در صنایع دفاعی مرتفع شدهاي موارد معدود، اما مهم، با کمک فیزیکداندر پاره

اند، اي که صنایع بر آن مبتنیعنوان علم پایهتر از آن بوده است که نقش اساسی فیزیک را بهمتأسفانه تعداد این موارد کم

آنچه باعث نگرانی است، ضررهاي درازمدتی است که بر اثر ادامۀ  .ریزي علوم کشور نشان داده باشدبه  مسئوالن برنامه

راه یافتن رفاه نسبی به مناطق دورافتاده و روستاها، رشد افزایش روزافزون تعداد باسوادان، و  .بار خواهد آمداین وضع به

رود که وابستگی ما به کشورهاي اگر رشد علوم پایه متناسب با این تحوالت نباشد، بیم آن می .کندصنایع را ایجاب می

  .پیشرفته بیشتر و بیشتر شود

 کشور است، یک مسئلۀ انسانی را هم باید درریزي، آموزشی و  پژوهشی در کنار این مسئله که مربوط به سیاست برنامه

یابند  و یا اگر هم بیابند ادامۀ تحصیالتشان نظر داشت: وجود جوانان بسیار با استعدادي که به رشتۀ مورد عالقۀ خود راه نمی

با مشکالت  .ودشاینها سرمایۀ خدادادي و بسیار باارزش این کشورند که متأسفانه توجهی به آنها نمی .شودسختی ممکن میبه

                                                           
 مجلۀ فیزیک.اولین سرمقالۀ  158



 447 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 

 

انگاري بیشتر، پرورش این  استعدادها و امکانات اندکی که براي تحصیل در داخل و خارج وجود دارد روا نیست که با سهل

هم در حق خود جوانان که آنها را سرخورده و وازده  .کنیمما با این کار ظلمی مضاعف می .دست تصادف بسپریمرا به

این کفران نعمتی است که درخور  .کنیمه آن را از نعمت استفاده از استعدادهایش محروم میکنیم، و هم در حق اجتماع کمی

  .جامعۀ ما نیست

ما االن در  .پایان رسیده استهاي نمایشی بهدوران تشکیل کنفرانس .کنفرانس فیزیک ایران باید یک گردهمایی جدّي باشد

کنیم، خواهیم وانمود کنیم که تحقیقات میما نمی .نیست» نمایش«کنیم که، خوشبختانه، مجالی براي شرایطی زندگی می

سهم خود با کمک به پیشبرد علم درحل مشکالت خواهیم بهمی .خواهیم وانمود کنیم که چندصد فیزیکدان داریمنمی

ستعدادهاي نهفته را خواهیم علم را به اعماق جامعۀ خود ببریم، امان و برآوردن نیازهاي فرهنگی آن کوشا باشیم؛ میجامعه

  .هاي ما بایستند و بسیار دورترها را ببینندخواهیم فیزیکدانان و مجققان آیندة این مملکت بر شانهآشکار و بارور کنیم؛ می

 شاءاهللان

  



 هاادداشتی: 3بخش  - 448

 

 159اري براي دل: مجلۀ فیزیکک  29

دانستم یکی از ایران را داشتم، میکه دانشجو بودم در دانشگاه وین، در غربت، دغدغۀ پیشرفت علمی ها پیش، هنگامیسال

تري از فیزیک به جامعه بدهد، هم آموزش بدهد، و هم اي است که هم تصویر متعالینیازهاي توسعۀ علمی ما داشتن مجله

هنوز انقالب فرهنگی  .انقالب شد، به ایران بازگشتم، دیگر ترس از ساواك نداشتم .معیاري باشد براي زبان روان فارسی علمی

ه بود که روزي با آقاي دکتر نصراهللا پورجوادي به منزل آقاي دکتر عباس انواري، استاد فیزیک دانشکدة خودمان در نشد

 .شود کردویژه بخش انتشارات آن، در این دوران انقالبی چه میصحبت این بود که براي علم کشور، به .شریف، رفتیم

او هم هیئت علمی دانشگاه شریف بود،  .راسته در ایران را مطرح کردپورجوادي فکر ایجاد حرکتی براي انتشارات علمی وی

هاي از این ایده ابتدا کمیته .و از انتشارات ممتاز این دانشگاه قبل از انقالب و درخشانی مدیر آن، مرحوم حیدري، با اطالع بود

ودند انقالبیونی که از همان ابتدا کم نب .تألیف و ترجمۀ بعد از انقالب فرهنگی و سپس مرکز نشر دانشگاهی تأسیس شد

ها هنوز هم هستند و خدا حفظشان کند و همان .گفتند که این کار عبثی است، و آن را تعطیل خواهند کردخواستند و میمی

  .زدندها را میببخشاید که گرچه به نادانی اما انشاءاهللا با حسن نیت، این حرف

گزینی، همراه با کار واژه .هم رئیس آن شد، گروه فیزیک هم تشکیل شدمرکز نشر دانشگاهی تأسیس شد، پورجوادي 

در ساختمان وزارت  59اولین جلسات مرتبط با آن سال  .انتشارات فیزیک حتی قبل از تأسیس مرکز نشر شروع شده بود

هاي دو دهۀ اول مرکز نشر دانشگاهی فعالیت .ها مطرح شدشد؛ ایدة مجله هم از همان روزعلوم در خیابان ویال تشکیل می

نویسان در آینده، صحبت از نهضت ترجمه اکنون در بعضی کشورهاي همجوار، و مطمئن هستم تاریخهم .ساز بوده استتاریخ

 این نهضت و معیارگذاري براي کتاب علمی خوب، براي نشر علمی، .در ایران، به ابتکار مرکز نشر دانشگاهی، خواهند کرد

اي، هیچ شائبه مجلۀ فیزیک، بی .گروه کثیري از دلباختگان علم و زبان فارسی گرد هم آمده بودند .دست نیامدرنج بهبی

که سه سال پشت سر هم در تابستان گزارش ها خاطرشان هست، هنگامیبعضی .نویسی علمی فارسی شدمعیاري براي مقاله

ماه همکاران مجله  دوشد؛ ترجمه و چاپ می فیزیک هر سال در مدّتی کوتاهساالنۀ انجمن فیزیک آمریکا درمورد تحوالت 

 .هنوز رایانۀ شخصی وجود نداشت .ماندند تا باالخره مجله درآیدها در چاپخانه میخواب نداشتند، و روزهاي آخر هم شب

خواستیم نشان دهیم می .وم بودها مرسآرایی دستی و نمونۀ اول و نمونۀ سفید و این دست واژههنوز حروف سربی و صفحه

دانم براي نسلی که آن دوران را ندیده می .زبان فارسی توانایی بیان مفاهیم پیچیده و بیان آخرین دستاوردهاي علمی را دارد

نه با حکم حکومتی، که با عشق، با عشق به توسعۀ علمی کشور و  مجلۀ فیزیک .است سختی کار اصالً قابل تصور نیست

جور نیست که جمعی، چه دولتی و چه خصوصی، چه سازمانی دولتی چه پس این .شد مجلۀ فیزیک ،ان فارسیعشق به زب

نهاد مانند انجمن فیزیک، خواسته باشد که این مجله تأسیس شود؛ بلکه ما خودمان روي عشق به علم و زبان سازمانی مردم

به  .بور یا متقاعد کردیم که با این فعالیت مخالفت نکنندو براي دل خودمان دست به این کار زدیم و مدیران کشور را مج

پس انتظار قدردانی از طرف سازمانی دولتی یا  .نهاد، نه ایثار براي سازمانی دولتی یا مردم»خواهی-خود«زبان دیگر از روي 
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ز خودمان راضی باشیم و توانیم ااما خودمان که می .جاستنهاد، چه مرکز نشر دانشگاهی باشد، چه انجمن فیزیک بیمردم

 ام! هاي خودم آوردهمن که قبالً هم همین را در نوشته .قدردان خودمان

اندازان مجله، و ها با مشورت راهگیريتاکنون همه نوع تصمیم .اکنون گسستی در مجلۀ فیزیک اتفاق افتاده است

قومی را  .است از حق خود استفاده کرده است اکنون مرکز نشر دانشگاهی که ناشر مجله .اندرکاران مجله بوده استدست

گرایی نرسیده است، و مشورت که کرده است؛ کشور ما که در فرایند تکامل هنوز به مرحلۀ حرفه »قومی دیگر« جایگزین

دست من و ما، همۀ  .مالك کنونی در مدیریت علمی کشور ما نیست! پس تعجب هم از رخ دادن این گسست نباید کرد

پیشگان و خوانندگان ما، و ان مجلۀ فیزیک، از ابتدا تا اکنون، درد نکند؛ حتماً غیر از خودمان، در جمع فیزیکاندرکاردست

گویند کردند، کسان دیگري هم هستندکه به ما میها به این مجله نگاه میمردان که سالدانم که حتی در حلقۀ دولتمی

کنم موفق شوند کاري هم که در آینده این مجله را خواهند گرداند دعا میبراي آنها  .از آنها هم ممنون .دستتان درد نکند

  .کم نفرینشان نکنندبکنند که بعدها، مثل ما، هم از کار خودشان راضی باشند، و هم کسانی وجود داشته باشند که دست

گرایی در از خواهد کرد و قومگرایی جاي خود را در کشور ما هم باي نه چندان دور حرفهالبته، شک نکنیم که در آینده

همۀ ما  .گرایی مدرن رسم و آداب دیگري داردوقت همگان یاد خواهند گرفت که حرفهآن .مدیریت منسوخ خواهد شد

اي را نداشته باشیم، شود، بپذیریم، انتظار رفتار با ادب حرفهادبی تلقی میاي بیباید آداب کنونی را، که گاهی در عرف حرفه

     چنین باد! .آینده اما نوع دیگري خواهد بود .خوش داریمایم دلو به اینکه براي دلمان کار کرده
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این  .اي استدقیقه است، و مقایسۀ آن با هنجارهاي جهانی کار پرمخاطره 76دقیقه یا  2ه سرانۀ مطالعه در ایران اعالم اینک

اما نباید فراموش کرد که یک  .خوب است که پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات در این زمینه کاري پژوهشی انجام داده است

توان استناد کرد که در جامعۀ علمی پیرامون آن بحث شده و پذیرفته چنین کار پژوهشی هنگامی قابل اعتناست و به آن می

طور مثال چون این آمار هنگامی وجه مقایسه دارد به .رسد چنین بحثی علمی حتی شروع شده باشدنظر نمیشده باشد؛ به

عناي جهانی آن دانست؟ یا وقتی مبه »مطالعه«دانیم آیا معقول است ذکر و مراقبه را هم که با استاندارد جهانی بخواند، نمی

 تواند در این آمار گنجانده شود؟ گذارد میآموز و دانشجو براي مطالعه میکه دانش

به یک معنی هر کتاب را تنها سه هزار  .است 3000هاي ما در ایران کمتر از دانیم که میانگین تیراژ کتاباز طرف دیگر می

عنوان کتاب در سال را، که درصد قابل توجهی هم چاپ دوم به باال و درسی  60,000اگر تعداد حدود  .خوانندنفر می

میلیون جمعیت ما  70شود، که میلیون عنوان نسخه منتشر می 180نظر بگیریم، به این معناست که در سال  هستند، در

را کم بگیریم، مثالً دو حاال هرجور هم سرعت خواندن  .کتاب در سال 2,5شود حدود پس میانگین می .خوانندآنها را می

صفحه الزم باشد؛ که  1000کتاب، یا حدود  2,5ساعت وقت براي خواندن این  500صفحه در ساعت، بعید است بیش از 

  .رسدنظر میدقیقه بسیار غیرواقعی به 76با این احتساب  .دقیقه در روز 5شود حدود این می

آید و از همۀ کشورهاي حساب میده در سال جزو کشورهاي پیشرفته بهشقدر مسلم اینکه ایران در تعداد عنوان کتاب چاپ

دهد که مطالعه به یک فرهنگ ملی تبدیل نشده است و اما نگاهی به اطرافمان نشان می .مراتب باالتر استجهان سوم به

رگیري آن به یک توصیه این است که چگونگی تعریف مطالعه و روش آما  .دقیقه را باور کرد 76سختی بتوان عدد به

هاي الزم براي افزایش مطالعه و تشویق مردم صحبت گفتمان در جامعۀ علمی تبدیل شود تا بتوان با اعتماد درمورد سیاست

 .کرد
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 161خیّرین چه بسازند؟ مدرسه؟  31

 آمددر
هنوز در جاي جاي  .اندساختهمیانبار، و بیمارستان ایم که افراد خیّر مسجد، مدرسه، آباي داشتهسنت بسیار نیکو و دیرینه

اما دنیا تغییر کرده است، و ایران  .اندکشورمان نمونۀ این تأسیسات را شاهدیم که صدها سال پیش ساخته یا وقف شده

مدرن هم قابل مقایسه حتی با سی سال پیش نیست چه رسد به ایران صد یا چهارصد سال پیش! این امر خیر در دوران 

است، گرچه خیّرینی هم هستند که مستقل و انفرادي عمل  ساز متبلور شدههادي با نام خیّرین مدرسهپس از انقالب در ن

عهده گرفت، دورانی که به دلیل رشد بسیار سریع ساز نقشی بسیار مهم در دهۀ شصت و هفتاد بهخیّرین مدرسه .کنندمی

سازي و هماهنگی رسد کمتر به دینامیک مدرسهنظر میبهاما  .پذیرفتندآموز میجمعیت کشور مدارس گاهی سه نوبته دانش

داند چه هرکسی وضعیت چند نوبتی مدارس دهۀ شصت را دیده است می .آن با دینامیک رشد جمعیت توجه شده است

شورت شناسان کشور را طرف مشناسان کشور، و آیندهگاه جمعیتاما آیا این نهاد هیچ .اندکار عظیمی این خیرین انجام داده

قرار داده است که بداند موج جمعیت بیشترین اثرگذاري خود را در دهۀ هفتاد گذاشته است، و این واقعیتی است که در 

میلیون  18ل دهۀ هشتاد بیش از یما در اوج این موج در اواخر دهۀ هفتاد و اوا .بود بینی شدهاواخر دهۀ شصت پیش

ها پیش میلیون رسیده است، و این واقعیتی است که سال 12کمی بیش از  آموز داشتیم، اما اکنون این تعداد بهدانش

 آیا خیّرین هم متوجه این تحوالت جمعیتی بودند؟ .کردندبینی میشناسان پیشجمعیت

شدة بینیاکنون نه تنها ورودي دبستان ها، که متقاضیان ورود به دانشگاه هم کاهش یافته است که این هم بخش پیشهم

هاي ارشد و دکتري هنوز رو به اي هستیم که متقاضیان مقطعز همان تحوالت اجتماعی است، اما ما در مرحلهدیگري ا

چند سال دیگر این موج را هم پشت سر خواهیم گذاشت و آن وقت دانشگاه ها و استادها به گرفتن دانشجوي  .افزایش است

جمعیت دهۀ اول و دوم انقالب موج کوچک دیگري ایجاد در دهۀ نود فرزندان موج  .دکتري به رقابت خواهند پرداخت

شناسان کشور البد مطالعه هرحال جزئیات آن و اثرگذاري آن را جمعیتراحتی قابل جذب است، اما بهکنند که بهمی

آیا این اند، و آیا مؤسسان مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی خود را براي این دوره و موج کوچک بعدي آماده کرده .اندکرده

 هاي خود لحاظ کرده بودند؟ریزيکاهش جمعیت ورودي به دانشگاه را در برنامه

هاي این موج جمعیتی و تبعات پس از عبور آن، خیرین خوب است با تنوع نیازهاي جامعه و هرچه هست، جدا از اثرگذاري

 .رگذاري بسیار بیشتري داشته باشدچگونگی کمک خیرین به رفع آنها آشنا شوند، تا همت، غیرت، و کار خیر آنها اث

پیشنهادهاي زیر مبتنی است از یک طرف به شناخت نیازهاي ایران به توسعه و از طرف دیگر تجربۀ آشنایی من با بعضی 

 .خصوصیات خیّرین در دوران پس از انقالب اسالمی

                                                           
 .1390پاییز  161



 هاادداشتی: 3بخش  - 452

 

تر از آن چیزي است که بتوان شتر و متنوعاحتیاج به آمار و عدد و رقم نیست تا بدانیم نیاز کشورمان به کار خیر بسیار بی

ما در کشوري درحال توسعه هستیم که عالوه بر انقالب، جنگ  .ساز قرار دادآن را در چارچوب فعالیت خیرین مدرسه

کشورهاي صنعتی  .کنیممی المللی تحوالت درونی شگرفی در فرهنگ و مدنیت را تجربهتحمیلی، و تحریم اقتصادي بین

اند نیاز فراوان به خیّرین دارند، کما ها را ندارند و در گذشتۀ نزدیک هم نداشتهیک از این گرفتاريهم که هیچ ايپیشرفته

پس بدانیم که این  .شود بسیار بیش از کشور ما استاینکه تعداد مؤسسات خیریه در آن کشورها و ارقامی که هزینه می

 .ست، و نیز بدانیم که حیطۀ نیاز به امور خیریه بسیار متنوع استموضوع خاص کشور ما، یا خاص شرایط تاریخی ما نی

این پیشنهادها با این دید نوشته شده که هم مستقیماً راهنمایی  .آورم باتوجه به این واقعیت استپیشنهادهایی که در زیر می

 .جام یک مورد خاص خیر متقاعد کنندخواهند افراد خیّر را به انبراي افراد خیّر باشد، و هم راهنمایی براي  کسانی که می

 خیرین چه بکنند؟
 شوند:اگر از جزئیات بگذریم، افراد خیر به دو دستۀ کلی تقسیم می

خیّرینی که آمادگی آنها تنها براي انجام یک کارخاص است، مثالً کمک به مبتالیان یک بیماري خاص، یا شرایط الف) 

شود، مثالً بیمار باید سنش فالن باشد، فقط پسر یا دختر باشد، متولد ناحیۀ فالن این شرایط گاهی بسیار خاص می .خاص

 .جا باشد

 .ها بسیار عادي استگونه محدود کردناین

فشان عکس باید کمک کرد تا به بهترین وجه به هدهیچگاه نباید این خیّرین خاص را از انجام هدفشان بازداشت، بلکه به

  .برسند، و تأثیر کار خیرشان را ببینند

 .اندخیّرین عام که آمادگی کامل دارند مشورت بشنوند و از قبل ذهنشان را براي یک امر خاص محدود نکردهب) 

در این مورد هم باید هرنوع پیشنهاد را مطرح کرد و به تفصیل به توضیح چگونگی اثرگذاري هرکدام پرداخت، اما در نهایت 

عهدة فرد خیر گذاشت، و پس از تصمیم وي و مستقل از اینکه تا چه اندازه این تصمیم با نظر فرد یا افراد یم را بهتصم

 .پیشنهاددهنده تطبیق دارد به هر طریق ممکن کمک کرد که آن تصمیم تحقق یابد

دانم توجه به این به تجربه می .کنمچند پیشنهاد خاص کالن و خرد را مطرح ب اما با این خیّرین عام مایلم چند نکته کلی و

ها، نیروهاي موجود پیشنهادهاي خاص هم به دلیل شناخت این موضوع .دهدهاي کلی اثرگذاري کارشان را افزایش مینکته

 .در ایران که توان به هزینه گرفتن عاقالنۀ منابع خیر را دارند، و نیز نیاز کشور است

 پیشنهادهاي عام
آن را براي یک یا چند کار  %80عمدة منابع مالی، مثالً  .ی را براي کارهاي خیر کوچک هزینه نکنیدتمام منابع مالالف) 

 .را براي کارهاي خیر کوچک و موردي درنظر بگیرید %20بزرگ بگذارید، و بقیۀ 
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که نگهداري آن  فقط باید توجه شود .شوداي است، یعنی یک بار هزینه میمنابع مربوط به کار یا کارهاي بزرگ هزینهب) 

اما منابع مربوط به کارهاي کوچک بهتر است زایا باشد، یعنی روشی ابداع  .یک مؤسسه، چگونه خواهد بود کار خیر، مثالً

 شود که از ارزش افزودة منابع مالی اولیه براي کار خیر استفاده شود، و نه از اصل سرمایه!

 پیشنهادهاي خاص

 هاي خاص کالنالف) پیشنهاد

 یک دانشگاه درخشانتأسیس  .1

هاي ایران با تمام تالش .اي از تاریخش قرار گرفته که درحال گذار به دوران مدرنیت به سبک ایرانی استکشور ما در مرحله

هاي ارزشمندي شده قبل و بعد از انقالب هنوز نتوانسته است مدلی از دانشگاه مدرن و درخشان ارائه دهد، گرچه تالش

هاي غیرانتفاعی که در دو دانشگاه .است، مانند دانشگاه شیراز قبل از انقالب، دانشگاه شریف، و دانشگاه علوم پایۀ زنجان

 .تر از آنند که بتوانند در این جهت گام بردارند و قابل بحث نیستندتر و بسیار ضعیفاند بسیار جوانس شدهدهۀ اخیر تأسی

معماري علم در ام (رك کتاب جزئیاتی مرتبط با این ایده را تحت عنوان منطقۀ ویژة علم در سطح ملی قبالً مطرح کرده

ه بخش خصوصی در این زمینه وارد عمل شود، به دالیلی شهر یزد را براي اما براي اینک .، مقاله دانشگاه یا اندیشگاه)ایران

 .کنم، با این امید که این شهر در آینده به یک شهر دانشگاهی و علم و فناوري تبدیل شوداین کار پیشنهاد می

 تأسیس مرکز پیشرفتۀ خدمات اپتیک و فوتونیک .2
متخصصانی  .ه اتفاقاً کشور ما سابقه بسیار مفیدي هم در این زمینه داردهاي بسیار پر کاربرد علمی است کاپتیک یکی از زمینه

اما  .اندها فعالدر تمام سطوح در کشور پراکنده اند و به غیر از بخش دولتی، چندین شرکت کوچک و متوسط در این زمینه

به صنعتی گسترده و دانش پایه این مجموعه گسسته هنوز در شرایطی نیست که نیازهاي کشور را برآورده کند و نیز منجر 

تواند تحولی در صنعت کشور پدید آورد، ارزش افزوده زیاد اپتیک و فوتونیک می خدمات تأسیس یک مرکز پیشرفته .بشود

هاي مختلف پزشکی، کشاورزي، و صنعت افزایش دهد؛ به ویژه توجه به این نکته ایجاد کند، کیفیت تجهیزات را در زمینه

(تخمین مالی: چند میلیارد .وجود متخصصان برجسته در این زمینه تحقق چنین مرکزي کامالً ممکن استباید کرد که با 

 تومان)

 گذاري براي ساخت یک رصدخانۀ اپتیکی ردة یک متري در داخل کشورسرمایه .3
طرح  .متأسفانه در نجوم مدرن کشور ما هنوز بسیار ضعیف است .هاي بسیار مورد عالقه مردم ما استنجوم یکی از زمینه

شده در این طرح، رشد اپتیک در ایران، دانش فنی کسب .رصدخانه ملی ایران اولین گام شجاعانه کشور در این زمینه است

ی ایجاد کرده است هاي متعدد، موقعیتی استثنایو رشد چند شرکت با تخصص در زمینه اپتیک، و نیاز جامعه ما به رصدخانه

اگر امکان مالی براي ساخت اولین تلسکوپ در این ابعاد در  .هاي اپتیکی رده یک متريبراي نیاز و امکان ساخت تلسکوپ

شود براي ساخت تعداد بیشتري از این ایران فراهم شود نه تنها جامعه وسیعی از آن استفاده خواهد کرد، بلکه راه باز می
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ن امر هم به رشد علم نجوم کمک می کند ، هم به رشد جوانان کشور، و هم به رشد صنعت جدیدي ها، که اینوع تلسکوپ

 در اپتیک (تخمین مالی: کمتر از یک میلیارد تومان)

 ب) پیشنهادهاي خاص خرد 

هاي فرهنگاند، با عالئق مختلف، آثار مختلف، هاي زیادي در طول حدود ده هزار سال زندگی کردهدر این آب و خاك انسان

توسعۀ صنعتی، و عجلۀ  .محیطی و جغرافیایی ایران هم زبانزد استبر این، تنوع زیستعالوه .هاي گوناگونگوناگون، زبان

محیطی را خواهی نخواهی بسیار زیاد و نپختۀ ملت ما در جذب آثار توسعه، بسیاري از آثار گذشتگان، تنوع فرهنگی و زیست

تواند وجه نمیبخش دولتی به هیچ .ي در حسرت دیدن یا آشنا شدن با این آثار خواهند ماندهاي بعدکند و نسلنابود می

گونه تعداد مطلوب وجود دارند که آمادة همهخوشبختانه ایرانیانی مطلع و به  .لحاظ مدیریتی، پاسخگوي حفظ این آثار باشدبه

اي از اطالعات مرتبط هاي مکتوب ارزندهتوان نمونهسازي، میدلگذاري اندك، و مبا سرمایه .اندتولید اطالعات در این موارد

هاي دیگر را تشویق به تقلید از این این حرکت حتماً اثرگذاري وسیعی خواهد داشت و گروه .با میراث خودمان فراهم کرد

 .امر خواهد کرد

 )Moore Founda�on(راي از کمک خیرین در جهان به موضوعات علمی و پژوهشی: بنیاد مونمونه

دالر امریکا (حدود سه  2,377,000، بنیاد مور در سانفرانسیسکو مبلغ 1378/1999پس از کشف انرژي تاریک در سال 

هدف از این اهدا ادامه  .برکلی اهدا کرد -) از دانشگاه کالیفرنیاSpace Siences Laboratoray(آزمایشگاه میلیارد تومان) به 

 .بوده است  Iaنواختران نوع و درك ابر پژوهش در باره ابر نواختران

این پژوهانه یکی از پنج موردي است که بنیاد مور به مجموعهء دانشگاه هاي کالیفرنیا در زمینه نجوم و اخترفیزیک اهدا 

کالتک، رصدخانه مونت ویلسون، و نیز  ) دانشگاهTMTمتري( 30اي به منظور ساخت تلسکوپ کرده است، از جمله پژوهانه

 .ها و اپتیک تطبیقیهایی براي مطالعه جو ستارههانهپژو
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 162ها باید کاربردي باشد؟پژوهش  32

ما نیاز داریم بدانیم این مفهوم  .اي داردکشور ما نیاز به پژوهش دارد، نیاز به پژوهش کاربردي و نیز نیاز به پژوهش توسعه

اي به بشر و به کشورهاي نوظهور داده است، چیست؟ آیا پژوهش کاري است العادهرسد قدرت خارقنظر میپژوهش، که به

گونه که در ابتداي انقالب در اسناد شوراي انقالب فرهنگی ثبت شده است؟ آیا بخش اداري کنند، آنکه پژوهشگران می

گذاران ما بر یک مفهوم توافق تعریف را پذیرفته است؟ آیا پژوهشگران، کارکنان بخش پژوهش، و سیاستکشور ما این 

کند که در ذهن المللی همان را تداعی میبین» ادب«دارند؟ آیا واژة پژوهش کاربردي در ذهن پژوهشگران آشنا به 

 سیاستمداران و کارکنان بخش پژوهش در کشور ما ؟ خیر!

المللی پژوهش در عرف سیاستگذاري علمی وائل دهۀ هشتاد، در وزارت عتف کوشش شد مفاهیم استاندارد بینزمانی، در ا

کوشد از استانداردهاي جهانی تبعیت طور که صنعت ما میبه قیاس بگذارید بگویم، همان .و پژوهشی کشور ما هم جا بیفتد

استعمار ندارد، یعنی پذیرش استاندارد صنعتی گامی در جهت کند، و درك کرده است که مفهوم استاندارد ربطی به مفهوم 

منافع کشور ماست، نه حمایت از استکبار و استعمار، مفاهیم استاندارد در سیاستگذاري علم و فناوري هم ربطی به استکبار 

هاي متمدن! همین اناي است براي مفاهمه، همچنان که ادب و آداب قواعدي است براي ارتباط انسجهانی ندارد، بلکه قاعده

نامۀ شیوهالمللی، نظیر گذاري علم و فناوري در کشور ابتدا استانداردهاي بینشد که براي ایجاد و توسعۀ فرهنگ سیاست

، که استانداردهاي اروپایی تحقیق و توسعه هستند، به فارسی ترجمه شدند؛ سپس فرایندي شروع شد 164و اسلو 163فراسکاتی

هاي وزارت عتف مفاهیم مرتبط با این استانداردها ایران در سازمان مدیریت سابق و نیز بخشتا بخش اداري پژوهش در 

گذاري علم و فناوري و اجراي این را جذب فرایندهاي اداري بکنند، که این اولین گام براي خردمند کردن سیاست

لحاظ مدیریت تحقیق و توسعه به جمع شد این فرایند در یک دورة ده ساله به ثمر برسد و ایران بهتصور می .هاستسیاست

خصوص، چون به .این فرایند در دولت نهم و دهم تعطیل شد، و ظاهراً نیازي به آن دیده نشد .یافته بپیونددکشورهاي توسعه

ند تعطیل شده بود، و شوراي عتف هم هنوز انسجام نیافته بود، هاي علمی کشور قبل از شروع این فرایشوراي پژوهش

با تعطیلی این فرایند، و مشکالت  .نموداندازي این فرایند خردگرا کردن بخش اداري تحقیق و توسعه بسیار ضروري میراه

انتشار  .وري نشده استگذاري براي علم و فنااندازي شوراي عتف، باید پذیرفت که کشور ما هنوز وارد فاز سیاستجدي راه

هاي گذشته نفسه حرکت مطلوبی است، باتوجه به تجربهنقشۀ جامع علمی کشور و تشکیل ستاد راهبري این نقشه نیز، که فی

 .هاي استاندارد تأثیر دیرپایی در علم و فناوري کشور بگذاردسازيبعید است بتواند بدون پذیرش این مفهوم

                                                           
 .1390،     ، شمارة هاي بنیاديخبرنامه پژوهشگاه دانش 162
سیر، مرکز تحقیقات هاي تحقیق و توسعه، ترجمه: فریبا نیکبراي ارزیابی فعالیت )OECD(، دستورعمل یکسان پیشنهادي سازمان همکاري و توسعه، اقتصادي اروپا راهنماي فراسکاتی 163

 .1384سیاست علمی کشور، وزارت عتف 
سیر، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، وزارت هاي نوآوري، ترجمه: فریبا نیکبراي گردآوري و تفسیر داده )OECD(، رهنمودهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اسلوراهنماي 164

 .1386عتف، 
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ها در مدیریت علم و فناوري کشور، مایلم به یک نمونه طرح ملی بنیادي بپردازم تا هم ندگیمارغم این کمبودها و عقبعلی

جا بودن تأکیدهاي اي واقف شویم و هم به نابهبه پیچیدگی مقولۀ پژوهش و تفکیک آن به بنیادي، کاربردي، و توسعه

 لوحانه روي کاربردي بودن پژوهش: طرح رصدخانۀ ملی ایران!ساده

هاي دور مانند رصدخانۀ هاي گذشتهانۀ ملی ایران اولین طرح علمی بنیادي کالن در کشور است، اگر نمونهطرح رصدخ

بویه، و یا رصدخانۀ مراغه در قرن هفتم را درنظر نگیریم! هدف از عبدالرحمن صوفی در شیراز در قرن پنجم در دوران آل

ترین نجوم شاید بنیادي .هاي متوسط  جهانی در کشورمان استاین طرح استقرار یک تلسکوپ اپتیکی مدرن در ردة تلسکوپ

البته  .شودهاي بنیادي گنجانده میشاخۀ علوم فیزیکی باشد؛ پس بدیهی است که طرح رصدخانۀ ملی باید در چارچوب طرح

سیاستگذاران  .ایهعنوان یک علم پمنظور گسترش نجوم بهگوید این طرح یک طرح تجهیزاتی است بهتر به ما میتفکیک دقیق

 .دانندما به اختصار آن را یک طرح پژوهشی بنیادي می

شود، اما چون هدف یک هاي متوسط نیست که ساخته میتلسکوپ ملی ایران اولین تلسکوپ مدرن در این ردة تلسکوپ

یک از هیچ .شودمی اي دیگر از نو طراحی و ساختهمعناي جهانی آن است، مانند هر تلکسوپ مدرن حرفهابزار پژوهشی به

تجهیزات بزرگ مدرن پژوهشی تکرار تجهیزات قبلی نیست؛ تلسکوپ ملی ما هم چون قرار است سري میان سرها در دنیا 

هاي موجود یعنی سفارش تلسکوپ ملی به یک شرکت و کپی تلسکوپ .شودداشته باشد بناچار از بنیان طراحی و ساخته می

شد که تجهیزاتی کلید در المللی سفارش داده میتلسکوپ ملی به یک شرکت بینمرگ طرح رصدخانۀ ملی! گرچه اگر 

تر بود، هم وزارت امور خارجه، هم انجمن نجوم، و هم مجریان طرح به نوایی دست به ما تحویل دهد، هم دولت راضی

کرد، و نه علمی ما کمک میآورد، نه به توسعۀ اما نه آبرویی براي کشور می .دادرسیدند، و هم طرح زودتر ثمر میمی

طور احمقانه یک کرد که چرا اینبرد، و بیش از همه اینکه نسل منجمان آیندة کشور ما را نفرین میصنعت ما نفعی می

 .)کادررفت (رك به متن داخل  گونه که در عصر ناصري از دستفرصت تاریخی را از دست دادیم، همان

براي طراحی باید خصوصیات قلّۀ موردنظر  .تلسکوپ ملی باید طراحی بشود .وداین فرصت تاریخی قرار است از دست نر

نظر گرفته  هاي موجود دنیا و امکانات آنها درما از حیث دید نجومی، رطوبت جو، و غبار درنظر گرفته شود؛ باید تلسکوپ

ر گرفته شود تا بتوان تلسکوپی سال آینده درنظ 10تا  5کم در شود؛ و باید وضعیت علم نجوم و نیازهاي رصدي آن دست

نظر گرفت که تلسکوپی مدرن با  بر این، باید درعالوه .فرد باشد و کارایی آن حداکثرطراحی کرد که تا حدّ امکان منحصربه

پس در  .نعت ما در ایران با آن اصالً آشنا نیستالعاده که صهاي فوقاي است با فناوري عالی و دقتاین پیچیدگی وسیله

که این تجهیزات هاي صنایع داخلی را! هنگامیالمللی را لحاظ کرد و هم محدودیتی آن باید هم قیدهاي سیاست بینطراح

هایی در کار صنعتی ساخته شود صنعت ما گامی مهم به پیش گذاشته است، با چند فناوري جدید آشنا شده است، با دقت

دست گرفتن مدیریت ساخت این است ثمرة به .کردور آن را نمیو مهندسی آشنا شده است، که قبل از شروع این طرح تص

شود: تأثیر هاي کالن بنیادي براي کشور معلوم میجاست که اهمیت پژوهشاین رصدخانه در داخل کشور؛ و همین

بنیادي  هايتوان گفت پژوهشآیا هنوز می .گذاردهاي بنیادي بر توسعۀ صنعتی کشور میفردي که این نوع پژوهشمنحصربه

 آید و زینت است نه ضرورت؟حساب میبراي کشور ما تزئینات به
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الحال فی .اید و دماغتان هواي بالد اجنبی دارداید و خام و تازه از فرنگ برگشتهمشاورالملک، شما هنوز جوان«

رور کرور جوان، در کل ممالک محروسه ک .توان اسراف روا داشتگوییم که در تدبیر مملکت نمیشما می به

ایم و هر روز جزء هاي دُول بیگانه کردهخرج زمین و زمان و چاکران دربار و جماعت رعیت و سفارتخانه

همین مانده است که به هوا بپردازیم، نه! مارا نیازي به اسباب فرنگی تفرج آسمان  .ایمکسی نشنیده لعنتی از

 .التاً بارو بُنه جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شویدشما نیز عج .بدانید که نباید پول را خرج هوا کرد .نیست

 .»در این کار بکوشید نه در کار هوا .کنیمشما را بار دیگر به سرقنسولی آن دیار مأمور می

 کردة  فرانسهناصرالدین شاه به محمود خان قمی منجم تحصیل

مرحله مهندسینی را براي مصاحبه دعوت کردیم، بیش هاي مهندسی مورد لزوم این طرح در چند منظور تشکیل گروهما به

هاي طبیعت اطراف خودشان التحصیالن مهندسی از واقعیتمتقاضی! گاهی بیگانگی این فارغ 400نفر از میان حدود  80از 

ناس و خوردیم از اینکه مهندسانی بسیار کارشعین اینکه در مواردي تأسف می در .کردزده میو مبانی مهندسی مارا وحشت

هاي این موارد هم از سختی .توانستیم در ایران نگه داریم، آنها سو به کشورهاي صنعتی پیشرفته داشتندباهوش را نمی

 .هاي بنیادي، در ایران استپیشبرد علم، بله علوم پایه و پژوهش

نجوم، گرچه  .شودمیده میطرح رصدخانۀ ملی ایران از آن دسته تحقیقات است که ساخت تجهیزات در زمینۀ علوم پایه نا

شود که در صد سال گذشته در توان آن را از تجهیزاتش منفک کرد، وگرنه همان میخودش یک علم بنیادي است، اما نمی

گونه خواهیم یک علم پایه پویا باشد، به رشد و توسعۀ کشور کمک کند، باید همراه باشد با ایناگر می .ایران بوده است

ساخت تجهیزات یعنی رشد و توسعۀ صنعت کشور و  گسترش مرزهاي صنعتی؛  .اه با ساخت تجهیزاتهاي کالن، همرطرح

آنچه بعضی  .دهدکند و هم توسعه میواسطه صنعت و علوم مهندسی را در کشور هم هدفدار میها بیگونه طرحپس این

کارپژوهش که در علوم پایۀ  %90بیش از  .دگویناي میالملل به آن پژوهش توسعهنامند در عرف بینمسئوالن کاربرد می

جهت اصرار نکنند  که این اصرار ناخواسته پس مسئوالن بی .اي استخود از نوع کاربردي یا توسعهشود خودبهایران انجام می

گویم! فراموش نکنیم دانند چه میهمکاران من می .شودو نامنظور به کاهش کیفیت کارهاي پژوهش کاربردي منجر می

کل اعتبارات پژوهشی کشور بیشتر نشده است، و  %10هاي بنیادي در ایران از حدود گاه تاکنون اعتبارات پژوهشهیچ

پس این اصرار براي چیست؟  .کل اعتبارات پژوهشی کشور است %7هاي بنیادي کشور هنوز زیر احتماالً اعتبارات پژوهش

اي در عرف اداري کشور هنوز ابهام داریم؟ بهتر ، کاربردي، و توسعهجز این است که ما در کاربرد مفاهیمی مانند بنیادي

هاست، و توسعۀ سازيایران تشنۀ این شفاف .هاي اطالعات اداري و مفاهیم مرتبط با آن را هموار کنیماست ابتدا شاهراه

هاي تی هیئت علمی دانشگاهخصوص در شرایطی که حاین کار، کاري است کارستان؛ به .هاستسازيایران در گرو این شفاف

طور نمونه استادي در مقام رئیس یک دانشگاه به دانشجوي فیزیک چنان از اوضاع علمی دنیا بیگانه هستند که بهما آن

توانی تهیه کنی! اما همۀ گوید اگر دسترسی به اینترنت نداري، ماشین حساب که میطالب خط سریع اینترنت با عتاب می

وسعۀ کشور، نه تنها توسعۀ علمی، خوب است بکوشند مفاهیم را شفاف کنند، و ساختارهاي اداري ما را با مندان به تعالقه

 .کاربرد شفاف مفاهیم آشنا کنند
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 درآمد
 گذرد؛ صد و اندي سال از انقالب مشروطهسی و اندي سال از انقالب اسالمی می .ایران در یک دوران گذار تاریخی است

با تأسیس  .گذردگذرد؛ و حدود هشتصد سال از دوران طالئی تمدن اسالمی و شروع انحطاط در کشورهاي اسالمی میمی

فرایند  .اندیشی در تمدن اسالمی محدود شدها در دوران سلجوقیان این دوران طالئی به سر آمد و تفکر و آزادنظامیه

امام جعفر صادق (ع) تجربه کرده بودند، و پس از تأسیس نهادهاي علمی اندیشی، که نمونه آن را مسلمانان در مکتب آزاد

آن فارابی  هو آموزشی در دو قرن اول تمدن اسالمی شکوفایی خود را به ویژه در دوران بوییان در ایران نشان داده بود و ثمر

رائت سیاسی خاصی از شریعت محدود مجاز شناخته شد و به تفکر در چارچوب قو ابوریحان و ابن سینا و دیگران بودند، غیر

شد؛ و این شروع دوري از ملکات اخالقی و رفتاري اسالم اولیه بود، که حاکمان ترك تبار و سپس مغوالن نه تنها به ایران 

پس از پنج قرن اولیه تمدن اسالمی، یعنی پس از دوران طالئی اسالم، و به  .که به تمام کشورهاي اسالمی تحمیل کردند

از حضور قدرتمند سلجوقیان، این خردمداري محدود به قرائت خاصی از شریعت شد و ثمره این تحدید خرد در  ویژه پس

ها را هم، که محمد غزالی اوج تجسّم آن است، دیدیم: خشکاندن علم و نزول قطعی علم و خردمندي در چارچوب نظامیه

  .تمام کشورهاي اسالمی و نه فقط ایران

اي را به کار گرفتند، و عمال هاي وسیعی را اشغال و کنترل کردند، نیروي نظامی گستردهره سرزمینسلجوقیان با قوه قاه

ها ادامه خود را براي اداره کشور وسیع خود به کار گرفتند؛ کشور داري و امپراطوري عظیم خود را با تفکر مرکزي تا مدت

تا اینکه جامعه از درون پوسید و خوارزمشاهیان و سپس مغول ایران  مداري را از مردم گرفتنددادند؛ اما ابتکار، تفکر، و خرد

خرد که  .آن زمان را به نابودي کشاند که این وضعیت، جز در دوران کوتاه صفویه، تا انتهاي دوران قاجار ادامه پیدا کرد

کنیم، به گذشته خود افتخار می اگر ما مسلمانان امروزه .تعطیل شد، دوران طالئی اسالمی جاي خود را به دوران انحطاط داد

سلجوقیان شاید در شهرسازي،  .ها استسیس نظامیهأقبل از ت این افتخارات متعلق به دوران طالئی اسالم قبل از سلجوقیان و

ی، براي رشد جوهره انسانی، حرفی براي گفتن یگراو ایجاد یک قدرت نظامی گسترده موفق بودند، اما براي علم و خرد

ما کدام دوران را حاضریم دوران اسالمی بنامیم، بوییان را با  .بوعلی و بیرونی متعلق به دوران دیگري هستندنداشتند؛ 

هایی مانند بیرونی سینا و بیرونی، یا سلجوقیان را با خشکاندن استعداد کشوري که قبل از آنها غولعبدالرحمن صوفی و ابن

وران گذار کنونی علم و دانشگاه در ایران درگیر چه تحوالتی است؟ نکند و فارابی و رازي را عرضه کرده بود؟ در این د

 ها و دوران سلجوقی را تکرار کنیم!اشتباه تاریخی نظامیه

                                                           
 27هاي همان سال انتخاب شد و در جشنوارة مطبوعات، ین سرمقالۀ روزنامه، چاپ شد و از طرف وزارت ارشاد به عنوان بهتر1390دي  4، روزنامۀ شرقمقاله در این متن به عنوان سر 165

هاي تندي از جمله تهدید نویسنده توسط محافظان در محل سکونت ، جایزه دریافت کرد. جالب اینکه همین سرمقاله باعث عصبیت در وزارت علوم وقت شد و واکنش1391اردیبهشت 
 مجددا چاپ شد. 36و  35، صص 1392، 62، شمارة مجلۀ آسمانشد. همین متن در 
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هاي متفاوت، رفتارها و تغییرهاي گوناگون، تا اینکه سرانجام ها و آموزههاي متفاوت، اندیشهاند با سلیقههاي گذار همراهدوران

در این دوران گذار  .یافتگی جدید ظاهر شوده وجود بیاید، دوران گذار به سرآید، و یک دوران توسعهیک فرهنگ غالب ب

کند؟ تعریف دانشگاه چیست؟ از دانشگاه مردم چه انتظاري دارند؟ ما دانشگاهیان کنونی دانشگاه در ایران چه نقشی ایفا می

 گذراند؟ا از سر میکنیم؟ دانشگاه چه تغییراتی رخودمان را چگونه تعریف می

 .]1واقعیت این است که از دارالفنون و دانشگاه تهران تا کنون هیچ تعریف صریحی از دانشگاه در ایران ارائه نشده است [

جز احساس نیاز به خاطر آشنایی با تمدن غرب و نیز دیدن پدیده دانشگاهی در غرب انگیزه دیگري باعث تأسیس 

هاي ما، به خرد، به آزادي خرد، و نیاز هاي دانشگاهی، حتی فرهنگستانیک از اساسنامهدر هیچ .هاي ما نشده استدانشگاه

در عمل هم جز تقلیدي ظاهري و تأسیس ساختمان، کتابخانه، یا آزمایشگاه در حدّ  .اي نشده استبه خردمندي مدرن اشاره

ده است که ما در دویست سال گذشته به این مهم توجهی هیچ سندي هم دیده نش .ایمتر انجام ندادهابتدایی آن کاري عمیق

اند و پیشگان و دانشگران ما بسیار کوشیدهاین واقعیت نافی این نیست که بعضی دانش .کرده باشیم، هشداري داده باشیم

یم که کوشند که در اطراف خود جوّي علمی متناسب با عصر جدید و شرایط کشور فراهم بکنند؛ اما توجه داشته باشمی

  .هاي دانشگاهی استسیسأاي خردمندانه در تاز همان واقعیت تقلید و نبود انگیزه رفتار غالب دانشگاهی ما متأثر

ها برطرف هاي اجتماعی و فکري در سطح دانشگاهها با وجود تالطمدر چند دهه اول انقالب بسیار کوشش شد این نقیصه

دستاوردهاي کنونی علمی ایران  .را در سطح علم و فناوري از خود بزدایدشود و ایران خفت انحطاط هشتصد سال گذشته 

مدیریت  .ها بسیج کردندهاي دانشگران و فناوران بسیاري است که خود را براي این هدف زیبا در این سالنتیجه مجاهدت

هاي علمی در سطح ادبیها هماهنگ ساخت و ما شاهد رفع یا کاهش بیعلمی ایران هم به مرور خود را با این مجاهدت

هاي هاي علمی کشور و نیز بعضی تواناییسفانه مدیریت کنونی سیاسی کشور رشد بعضی شاخصأمت .دانشگاه و جامعه بودیم

هاي مؤثر این دوره شناختی سیاستهاي چند ساله، به نقش روانکند: به نقش مجاهدتفناورانه را با ظرافت الزم تعبیر نمی

 .کندها کمتر توجه میبه نقش و اهمیت درخشان بودن در سطح فرد، در سطح مدیریت، و در سطح سیاستدر رشد علمی، و 

 رفتارشناسی دانشگاهی 
هاي فراوانی داریم از رفتار ما دانشگاهیان، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، که با هیچ یک از اصول اخالقی مثال

  .کافی است به اطراف خودمان نگاه کنیم .ها، سازگار نیستوزشی سنتی ما در حوزهدانشگران دنیاي معاصر، یا مراکز آم

 .دهداما مقایسه موردي وضعیت رفتار فردي دانشگاهی در سی سال پیش و اکنون به وضوح رشد رفتاري ما را نشان می

آنچه  .هاي موجود، رشد فضائل اخالقی دانشگاهی را در این سی سال هم در نظر داشتاخالقی پس باید در عین اذعان به بد

این روزها نگران کننده شده است روند جدیدي است که حکایت از شدّت گرفتن رفتارهاي خالف عرف علمی، نه در سطح 

ها در کافی است به مصوبه اخیر اجالس رؤساي دانشگاه .کشور داردفرد، که در سطح مدیریت کالن علمی و دانشگاهی 

]، یا به بیانیه مشابهی از مدیران آموزش و پرورش کشور در نیمه اول سال جاري، تا متوجه بشویم 2مهرماه مراجعه کنیم[

یستی و دور از شئون هایی حزبی از نوع کمونتا چه حد رفتارهاي مدیریت علمی کشور نازل شده است که منجر به بیانیه
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اي در درحالی که انتظار این است که رفتار مدیریت علمی نمونه اخالق حرفه .شودیک کشور اسالمی با انقالب فرهنگی می

به دور باشد از  .اي باشد در به کارگیري واژگان فرهیخته آمیخته به ادب اسالمی، آمیخته به ادب فارسیعلم باشد، نمونه

]، یا به دور باشد از رفتارهاي مدیریتی در شوروي و آلمان 3هایی از نوع دوران سلجوقی و مغولی[ییسرااغراق و مدیحه

جهت نیست هیئت علمی بی .شرقی کمونیستی، و هماهنگ باشد با رفتار امامان شیعه به ویژه در مکتب امام جعفر صادق(ع)

دادند، از این رفتارها و رویدادهاي لمی، که قبالً هم نشان میها، با تمام عیوب انفرادي و رفتارهاي خالف عرف عدر دانشگاه

اند از این همه تخریب مبانی بدیهی مدیریت علم و فناوري که به زحمت در سه کنند: در شگفتاخیر احساس غربت می

هاي و روانه کالسکنند دهه اول انقالب حاصل شده است و متحیر و یا منفعالنه و سر به زیر براي ارتزاق روزانه سکوت می

 شوند؛ غافل از اینکه حق به بنده نه روزي به شرط ایمان داد! افزائی میمعرفت

روند که نه هاي حزبی می]، به سمت آموزشگاه1هاي ما متأسفانه به لحاظ رفتاري، به جاي اینکه اندیشگاه بشوند[دانشگاه

هایی تی با سنت مکتب امام جعفر صادق (ع) ندارد، که سیاستتنها هیچ سنخیتی با دوران طالئی اسالم ندارد، و هیچ سنخی

 .اندها در پیش گرفتهتر از نظامیهتر و انحصارطلبانه تر و خردگریزانهگیرانهسخت

گذاري آن هستیم هاي اول انقالب روشن شد و اکنون شاهد اثرعلم کنونی ایران که در دهه دیري نخواهد پایید که موتور

ها این سیاست .ها را بپذیرندمدیران کنونی دانشگاهی کشور باید مسئولیت و عواقب این رفتارها وسیاستکند خواهد شد؛ 

مدیران عالی کشور به این همسانی توجه  .خواهند] می4همان اثري را خواهد داشت که نویسندگان مقاله واشنگتن پست[

 داشته باشند!

هایی بسازند، به هایی بشوند، نمونهتوانند نمونهغیر از اینکه دعا کنند، میها در شرایط کنونی، هیئت علمی متعهد دانشگاه

شک نیست بخش دفاعی کشور اولین بخشی  .دور از رفتارهاي خالف عرف علمی، تا فانوس نجاتی باشند براي نسل آینده

 .شد و واکنش نشان خواهد داد ها در سیاست دانشگاهی کشور متأثر خواهداز کشور خواهد بود که از نتیجه این بد رفتاري

رو در هاي ممکن و پیشنگر کشور خوب است به این توجه داشته باشند و با وجود تمام سختیمتخصصان متعهد و آینده

هاي علمی هم، که رشد آنها نمونه بارز رشد انجمن .]5نظر کنند[هاي دفاعی تجدیدبینش خود وکم رغبتی نسبت به همکاري

ت به سوي ایجاد اجتماع علمی به عنوان مهمترین نماد پذیرش مفهوم نوین علم در ایران است، به نقش علم ایران و حرک

گذار پر التهاب توجه کنند و مکانی براي آرامش دانشگران و نمادي براي توسعه علمی بمانند؛  اي خود در این شرایطحرفه

بخش هاي دیگر اجرایی کشور هم  .هاي علمی داشتتاريتوان انتظار اعتراضی به این بد رفاز بخش فرهنگی کشور نمی

گرایی در امور آموزش عالی کشور توجه کنند! این رویدادها را هم باید گرفتارتر از این هستند که بتوانند به این نزول خرد

ها قابل بخشی از تحوالت کشوري تلقی کرد که نزدیک هشتصد سال در رکود بوده است و خرد در آن تعطیل! این رفتار

 .انتظار است و همانند یک بیماري محتوم باید آن را تحمل کرد

هاي فراموش نکنیم وزیر اسبق علوم، آقاي دکتر هاشمی گلپایگانی، در اوائل دهه هفتاد فردوسی را اولین اخراجی از دانشگاه

انشگاه در مهرماه دومین اخراجی اکنون رئیس دانشگاه صنعتی شریف در جلسه اي با حضور هیئت علمی این د .ما اعالم کرد

 داشتند!هاي ما را نمییک از این دو نفر بخت استخدام در دانشگاههیچ .را انیشتین معرفی کرد
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هاي هاي فلسفه! مگر نوشتههاي علوم پزشکی یا از دانشکدهسینا به عنوان سومین اخراجی باشیم از دانشگاهاکنون منتظر ابن

اعالم نکرده بودند؟ بله کار مدیریت علم کشور ما به جایی رسیده است که نه تنها فردوسی  »یحالکفرالصر«همورا  بسیاري 

افزایی هم نخواهد هاي معرفتسینا را هم نخواهد پذیرفت، و الیق فرستادنش به کالسو انیشتین را استخدام نمی کند، که ابن

 .رودهاي عقیدتی انتظاري هم جز این نمیدانست: از آموزشگاه

دانشگران متعهد و دلسوز کشور ضمن توجه به  .بدیهی است این دوره تبدیل دانشگاه به آموزشگاه دیري نخواهد پایید

هاي دفاعی کشور، در حدّ امکان از دستاوردهاي علمی کشور محافظت هایی که به خردگرایی توجه دارند، از جمله بخشبخش

 .عاً نوبتشان فرا خواهد رسید تحویل دهندکنند و آن را به نسلی از مدیران خردگرا که قط
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 166دانشگاهیانمخملی  و  ها، ترور نرمپیشهترور دانش  34

 آن شد که اکنون ز ابناي عوام اندیشم

 محتسب نیز در این عیش نهانی دانست
 حافظ

من شکی ندارم که  .عملیات ترور توسط بیگانگان شهید شدند 5نفر از متخصصان دانش پیشۀ ما در  4سال گذشته  در دو

اند و ضربۀ سهمگین و اثرگذاري به بیگانگان عامل نیروهاي امنیتی و اطالعاتی ما به بهترین وجه با این امر در حال مقابله

هاي ما در پیشهگونه که مطمئن هستم دانشهمان .اند یا خواهند زدشان، زدهاین ترورها، و نه تنها به وابستگان داخلی

راکز تحقیقاتی، ضمن درك عمیق شرایط، همت خود را در تربیت نیرو، در انجام کارهاي پژوهشی، و در ها و مدانشگاه

عالی و پژوهش در اما، به عنوان ناظر طوالنی مدت در امور آموزش .افزایش خواهند داد »درویشانه«آموزش متخصصان، 

شود؛ دانشگاهیان نیز ترجیح ها صحبت میرسانه هاي نوع دیگري نیز هست که از آن کمتر درکشور باید بگویم نگرانی

 تر و اثرگذارتر!هایی عمیقاند، یا مجبور بوده اند، در جمعهاي خصوصی دانشگاهی آن را ابراز کنند؛ نگرانی از تخریبداده

اي انههاي دیگري نیز رو به رو است که علنی نکردن آن، یا سکوت رسعالی متاسفانه با واقعیتبخش پژوهش و آموزش 

هاي دینی، که حیطۀ در آن زمینه،  ضربه ي مهلک تري به آیندة علم ایران خواهد زد؛ و منظور من از علم ، نه معرفت

کنم شاید ترور نرم مخملی که از آن صحبت می .دانش مدرن و فناوري است، که ادامۀ  حیات کشور ما به آن وابسته است

چه د از نوع نشستن بر شاخه و بریدن بن آن باشد، به دست خودي باشد، هرریشه در خارج از کشور نداشته باشد، شای

نفر از متخصصان  4هایی است که در دو سال گذشته با آن مواجه بودیم و جان پیشهتر از ترور دانشباشد اثر آن بسیار مهلک

 .ما را گرفته است

هاي اجتماعی مدرن است که ما و چه نیاید، از پدیدهها و پژوهش، چه خوشمان بیاید پدیدة دانشگاه، آموزش دانش پیشه

شاید بتوان آن را به نهالی تشبیه  .ایم و هنوز در حال کپی کردن ظواهر آن هستیمسال است با آن آشنا شده 70کمتر از 

آن هنوز قطعی ایم؛ برداشت بومی ما از هاي دیگر دیدهایم و برداشت آن را هم تنها در سرزمینکرد که با کاشت آن بیگانه

اي ناسوتی می دانند، یا سکوالر کنند؛ میوهنیست، تا حدي که نیروهاي بسیاري، ازجمله حوزویون، به ثمر آن با شک نگاه می

 به قول حوزویون، که براي جامعه ما زهر است، که باید زهر آن را گرفت! 

دانند، و اگر در مجلس می را براي کشور ضروريوین و فناوري در این شرایط مسئوالن کشور باید دقت کنند: اگر علم ن

کنند که سه درصد از تولید ناخالص ملی براي پژوهش هزینه شود، آنگاه از اعتبارات همین سه درصد استفاده تصویب می

هاي هایی که در انواع پژوهشپیشهنشود براي نابودي علم و پژوهش مدرن به طریقی نرم؛ استفاده نشود براي ترور نرم دانش

مخملی در  ند! یا از این اعتبارات استفاده نشود براي نوعی ترورااي مورد نیاز کشورمشغولبنیادي، کاربردي، و توسعه

                                                           
 .1390ویراست دوم، بهمن  166
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کند، کند و از گردونۀ علم و پژوهش کشور خارج میمی» اثربی«عالی که در پی آن به طور مؤثر نخبگان بالفعل را آموزش

 .ایمر خشنی عمل خواهد کرد که همزمان با این ترور نرم شاهد آن بودهکه این ترور بسیار موفق تر از ترو

 مصادیق این ترور نرم فراوان است و دانشگاهیان این روزها به طور پیوسته شاهد آن هستند: 

هریک از مراکز آموزش عالی ما، یا گروه آموزشی و تحقیقاتی که   وفق دانشگاهی به نام عدالت محوريتخریب هر بخش م

رة انقالب بوده است و در سی سال گذشته موفق شده است سرامدي خود را نشان بدهد، خدمات علمی شایسته به کشور ثم

بکند، و خار چشم بیگانگان ترور پرور بشود به نام عدالت محوري و به نام یکسان سازي با بقیۀ مراکز  در این چند سال 

شود؛ د؛ و همۀ اینها به اسم والیت، و با تکیه بر والیت اداري انجام میاند یا در حال تخریب شدن هستناخیر یا تخریب شده

توان تر مینمونه ؟ به اطراف خود نگاه کنید! آیا طنزي از این مسخره .زنندبا چوب عدالت لطمۀ سهمگین به پیشرفت می

اي که کشور ما و صنعت تهگرفته شود، رش  MBAرشتۀ مد در آهاي مختلف جلو آموزش دانشجویان سریافت که به بهانه

خوانده شود!  MBEما تشنۀ آن است، و پس از چند سال مذاکره به این شرط اجازه داده شود که نام آن عوض شود و 

ش دهد! این چه نخبگانی مهندسی کسب وکار به جاي مدیریت کسب و کار! چون یک دانشگاه صنعتی نباید مدیریت آموز

پایه: هاي بیی هستند که تراوش ذهنی این چنینی دارند؟ تعجب نکنید از این گونه ابالغدر آموزش عالی و مدیریت دانشگاه

و هر  .التحصیل داده استاندازي شده و فارغهاي مهندسی ما راههم در یکی دیگر از دانشگاه »شناسیمهندسی کیهان« رشته

 کنند ندارند!اي که نام آن را عوض میرشتهافتد که کمترین اطالعی از دو واقعی است! و به دست کسانی اتفاق می

ها، ترور استعدادهاي جوان، و پیشههاي دولتی به دست وانمودکنندگان به تعهد به والیت فقیه ترور دانشاگر این تصمیم

 ها نیست، پس چیست؟حذف خرد از دانشگاه

به آیین نامۀ ارتقاء دانشگاهی  به جاي دانشگاههاي مذهبی ارزش کردن تخصص، یا ایجاد باشگاه معتقدان و حافظان دادهبی

ها بدون کمترین تخصص راه باز است براي اینکه مدّاحان و بادمجان دور قاب چین .احتیاج به توضیح ندارد .نگاهی بیندازید

قدري این  به .هاي عالی دانشگاهی برسند و دانشگاه را به باشگاه مداحان تبدیل کننددانشگاهی به معنی مدرن آن به سمت

اجراي آن، یعنی حذف اندیشمندان و نه فقط  .خواهدها فراگیر که هیچ توضیحی نمیرخداد واضح است و در همۀ دانشگاه

اندیشان و جذب مداحان مدتی است شروع شده است! آیا این سخن امام در عرف اداري ما فراموش شده است که دگر

 167»طلبان قرار خواهد گرفت؟باشد زمام اقتصاد و ادارة کشور بر عهده منفعت ها نیز از دانشمند متخصص خالیاگر دانشگاه«

شما را به خدا اگر به این مصوبه، به این آئین نامه، مصداق بارز ترور نرم دانشگاهی و کودتاي مخملی دانشگاهی نام 

 نامید؟گذارید پس آن را چه مینمی

پروري که هاي نخبهآرام و مخملی! آن هم در دانشگاه .شده است بیش از دو سال است که این فرایند حذف و جذب شروع

ریزیم و از طرف دیگر کنند اشک میها بازداشتش میمریکاییااز یک طرف براي استادي که  .خار چشم بیگانگان است

تا  45ستخدام کاري او در اسیس، پس از اینکه مخفیأساله پس از ت 45رئیس دانشگاه شریف براي اولین بار در یک دورة 
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ها و حتی خبر از دینامیک دانشگاهی، بدون کوچکترین اطالع دانشکدهنوجوان جویاي نام و آمادة مداحی یا بی بورسیه135

هاي مألوف استدالل دانشگاهی به هاي فراوان، به جاي به کارگیري روشگوییشود، پس از تناقضمعاونین خودش برمال می

نامد و دانشگاهیان را پردازد، با تکیه بر اصول  تبعیت از والیت، خود را ولی دانشگاه میحکم میبهانۀ تبعیت از والیت به ت

 را بپذیرند! رعیتی که باید حرف او

 اگر این ترور نرم دانشگاهیان نیست پس چیست؟  

رئیس دانشگاهی بزرگ اصرار دارد با یکایک هیئت  استخدام یا ورانداز پوشش و ظاهر مصاحبۀ علمی براي •

در مصاحبه به دکمۀ لباس یا مانتو توجه کند، یا از نوع آن  .علمی در شرف استخدام شخصاً مصاحبه کند

یا به جاي انتخاب یک نفر از میان چند نفر پیشنهاد شده از یک دانشکده براي ریاست آن، نفر  .تعجب کند

  .هۀ پیشنهادي نیست معرفی کنددلخواه خود را که در سیا

 اگر این ترور نرم دانشگاهی نیست، پس چیست؟

ها، به نام انقالب، به نام اسالم، و به نام والیت فقیه نابودي علم را ترور نرم و انقالب مخملی در دانشگاه این •

بی ما را به باشگاه به دنبال خواهد داشت، نابودي دانشگاه را به دنبال خواهد داشت و دانشگاه پویاي انقال

اگر تبدیل دانشگاه به باشگاه مداحان  .نام خواهد کردانقالب، اسالم و ولی فقیه را بد .مداحان تبدیل خواهد کرد

 ترور مخملی دانشگاه و دانشگاهیان نیست پس چیست؟

ها پیشهومیت دانشمنطق و استدالل و اقناع است؛ دانشگاه پادگان نیست؛ از مظل حیطۀ .حیطۀ علم حیطۀ سیاست نیست

به بانیان  .استفاده عظیم است و نتیجۀ آن بیش از نابودي کشور استنمی توان سوء استفاده کرد؛ خسارت ناشی از این سوء

مال کنیم، و جلوي آن را این ظلم را بر .برداریمزود تر از این ظلم دست .این ترور نرم توجه کنیم که چه کسانی هستند

اي قوي دارند، و اخالل در نظام و دانشگاهیان شامّه .هاي بعدي، نگران سالمت کشور در آینده باشیمنگران نسل .بگیریم

 .کنند، به این شامّۀ قوي باید توجه داشتاخالل در توسعۀ کشور را به سرعت و با شدت حس می

 پیوست
دانشجویان متن زیر را با ایمیل به رئیس وقت کمی بعد از اینکه این متن نوشته شد و در وبگاه من قرار گرفت گروهی از 

 کنم:بسیار مفید است این جا نقل می سندرم دورة نقلاین متن چون براي درك شرایط اجتماعی و درك  .دانشکده فرستادند

 پوراستاد عزیز، جناب کریمی

ت علمی براي ئنکه برخی اعضاي هیما مدتی قبل به شما ایمیل زدیم و شما را از آشوب و بلوا بر حذر داشتیم؛ ولی مثل ای

شما که خود مبتال به انواع فسادهاي اخالقی، اقتصادي، سیاسی و خود همیشه باید فراکنی کنند!  پوشاندن عیوب عدیده

پردازید! ما صراحتًا به شما گفتیم که از امنیتی هستید، چرا به جاي پرداختن به عیوب خود مدام به مشکالت این و آن می

آمیز خود به ریاست دانشگاه و دیگرانی که از خطوط قرمز تعیین شده کنی سیاسی بپرهیزید، ولی شما در نامه توهینپرانامه

 .زدایی مهلت داده شد و این فرصت اکنون تمام شده استتا پایان فروردین به شما براي ابهام .ما بودند، پرداختید
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وزارت اطالعات استعالم کرده است و اکنون این اطالعات را در دست اخیراً یکی از نهادهاي مسئول در مورد بت بزرگ از 

نشینی با راهبان اتریشی، ارتباطات مشکوك چله .سه بار مسافرت به اسرائیل، که یک بار آن پس از انقالب بوده است .داریم

معاونت پژوهشی و چندین نامه براي انتصاب به سمت هاي خارجی، متن ندامتبا چند نفر در جریان تعدادي از کنفرانس

تعجب  بار دوران تصدي معاونت پژوهشی است! ما واقعاًتازه اینها جداي از اقدامات خیانت .خیانت ریز و درشت دیگر

هاي گوناگون! این کار به ما انگیزه فراوانی کنیم که ایشان چرا هنوز در این کشور زنده است چه برسد به تصدي پستمی

 .اي کوچکتر دانشکده نیز استعالم بگیریمهداده که در مورد بت

  
بتهاي  .هاي اصلی دانشکده را! درخواست ما بسیار شفاف استایم و نه پایتخت و ستونکنون ما فقط شهرهاي مرزي را زدهتا

آنچه مسلم است کف  .بنابراین تحت شرایطی فعالً با آنها کاري نداریم .شوندبزرگ دانشکده به زودي بازنشسته می

 هاي ما این موارد است:استهخو

در مورد سوم احتماالً در  .دانیددو مورد اول را می .ما میخواهیم سه نفر از این دانشکده بروند: معمارزاده، مصفا و لنگري 

 .توانید از دکتر محمد اخوان یا دکتر بهمن آبادي بپرسید که کم و بیش در جریان هستندیدانید میجریان هستید ولی اگر نم

 .خواهیم دکتر محمدرضا ابوالحسنی دوباره به دانشکده برگردداز طرفی می 

هاي سیاسی دست بردارند و صرفاً به کار پراکنیپراکنی علیه ریاست دانشگاه و سخنخواهیم اعضاي دانشکده از نامهما می

 .شدت اجتناب کنیدنمایی بهآفرینی و مظلومباید از جنجال .آکادمیک بپردازند

رویم سخت در اشتباهید! هم شما و هم ما میدانیم گانه شکایت ما از صحنه بیرون مینید با تهدید بچهمن اگر فکر میکدر ض

  !که شکایت بیشتر به ضرر شماست نه ما
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 168اي تلخعیدانه  35

ام! می گویند دروغ رفتهاند! البد چون به اسرائیل دانشجویی جایی به اعتراض نوشته بود که چرا من را تاکنون ترور نکرده

کرد؛ جوانان ما هم البد یادشان هست وزیر تبلیغات صدام تر بهتر! گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر همین کار را میچه عجیبهر

کرد همه چیز امن و امان است! آیا نسل ها نزدیک بغداد رسیده بودند، در فرودگاه بغداد اعالم میمریکاییاکه هم، هنگامی

 کند؟هاي من را باور میهاي من و نسل قبلینسلیلوحانه حرف همگونه سادههم همین جوان ما

یل هم رفته باشد، پس از آن هم معاون وزیر شده باشد، ئجالب است، انسان در جمهوري اسالمی ایران زندگی کند، به اسرا

شود؟ پس وزارت اطالعات چه گر میبعد هم سور و مور و گنده راه برود، مجري طرح رصدخانۀ ملی هم باشد، آخر م

 کند؟ یعنی این قدر ساده لوح هستیم؟ خداوند ما را از شر ساده لوحان و افترازنان برهاند!می

اعظمش را رگ توانستند با بدگویی شاهی را وا بدارند صدرلوح است؟ اگر نسل قبل از ما میآیا نسل جوان ما این قدر ساده

گونه رحمت اسالمی توانستند کسی را به روز سیاه بنشانند، پس چرا انقالب کردیم؟ که اینت میبزند، و اگر با خیانت و تهم

هاي نسل ما و قبل از ما کاريها و ندانمدانیم گناه غیبت و افترا چیست؟ چرا نسل جوان ما از پلیديرا نشان بدهیم؟ آیا می

دانشگاهی به همکارم، که دفترش کنار دفتر من است، تهمت نسل ما هنوز نسل افترا و خباثت است: من  گیرد.عبرت نمی

زنم که فالنی جاسوس اسرائیل است، به اسرائیل رفته است! براي او و براي مدیران کشور مزاحمت پیگیري و نگرانی می

کند و چنان از میها دهن بمخآید به دانشگاه و به مانند زمان شعبان بییا فالن مشاور وزیر آموزش عالی می .کنمایجاد می

دانیم چیست؟ نه ایم، نه داریم و، نه میصاحب است، یا گویی ما ایرانیان ادب ندیدهکند که گویی کشور بیصحبت می

انگیزي کنند، و چه سکوت غمسفانه همکاران دانشگاهی حاضر هم سکوت میأدانیم عاقبت افترا چیست؟ متمسلمانیم و نه می

خواهد به اسم اسالم و با خراب مدارانه ندارد، رفتاري اسالم مآبانه ندارد، میمنش فرهنگ از نسل ما! کسی که کمترین

ها شناسیم! از این نمونهکردن مفهوم والیت به دانشگاهیان بیاموزد اعتقاد و سلیقه چیست! انگار ما امام حسین (ع) را نمی

نگرانی هنگامی است که نسل بعدي هم  .ه از طاغوت استآثار باقیماند .کننده نیستدر نسل ما فراوان است، این نگران

این نوع موجودات  .خورمآن وقت باید به حال آینده افسوس خورد؛ اما من نمی .زن باشدلوح و بی چاك و دهن و افترساده

چاك و دهنی بی واجهه با افترا وم، و نسل فرهیخته با ادب اسالمی رو به رشد! گرچه اندانسانی در ایران رو به اضمحالل

 خطرهایی هم دارد؛ اما چه باك که مگر زندگی جز این معنی دارد!

با  »تنومند«بوده،  »مونیتور«گویند قیافه شاناتفاقاً چند روز پیش دو نفر آمده بودند در منزل ما، در مجتمع آپارتمانی می 

ام! تازه ایران هم نبودم وقتی آمدند! سراغ من را افزا ! من که شنیدم ترسیدم، واي به حال خانوادهریش بلند و توپی، ترس

اند! من که اند؛ از اینکه آدم خوبی هستم یا نه پرسیدههاي من پرسیدهاند، از خانواده و بچهگرفته اند؛ عکسم را نشان دادهمی

 ترسیدم!

                                                           
 نوشته شد، اما به توصیۀ بعضی دوستان هیچگاه منتشر نشد! 1391فروردین  22این متن در  168
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صبح به جماعت بخوانم، سپس رفتم نماز اول به مسجد می هاحرفتم در جنوب تهران؛ صبخدایا! آن روزي که دبستان می

کردم تا نانوایی پخت کند نان بخرم برگردم صبحانه بخورم، سپس به مدرسه بروم؛ چه دنیاي با صفا و زیبایی بود! صبر می

گذاشتند بچگی من با این واقعیات چه خوب بودند بزرگان که نمی .دیدم نه غیبت نه ترسکجا است آن دوران؟ نه افترا می

 ؟تباه شود! نه

 .این کشور من است .این کشور ما است .واقعیت جزاین است .نه! نسل جدید باید آمادة دنیاي واقعی شود، که شده است

 .نباید گذاشت انیرانیان آن را تسخیر کنند .دوستش دارم

تنها رشد علمی و زن و نازل فرهنگ است، و بویی از اخالق اسالمی نبرده است! ایران نه آینده از آن نسلی نیست که افترا

  .کند که رشد فرهنگی و اخالقی نیز خواهد کردفناوري می

خوشحالم، بسیار خوشحالم، که وزارت اطالعات قوي و سالم داریم که حافظ جان ما، و حافظ کشور ما است، و مچ انیرانیان 

لوحان داخلی است نیست، بلکه از سادههاي بیگانه هم نگرانی من از تروریست .کند، می شکندداخلی و خارجی را فقط باز نمی

 خورد که نباید بخورد! فرهنگ را میگرایان بیکه گاهی گول اقتدار

آرامش ذهنی براي آنها و براي خانوادة آنها از هر چیز  .گزین از هر نوع ناایمنیو دوري اندرنجمتخصصان معموالً زود

و همین است که خار چشم  .هاي بعدي کمک کنندور و شکوفایی نسلتر است، تا اینکه بمانند و به رشد و توسعۀ کشواجب

اما براي حفظ  .بیگانگان شده است؛ و همین است که باعث فرار مغزها هم شده است و بیگانگان منتظر افزایش آن هستند

یند بایستند تا آلوحانی که ناخواسته به کمک بیگانگان میهاي ایجاد رعب توسط سادهکشور باید کسانی در مقابل روش

 .کندماند و رشد میایران می .گرچه من ترسیدم، اما متخصصان دیگر خواهند ایستاد .کشور رشد کند، و علم شکوفا شود

 ام!دانید چرا! حاللم کنید! ترسیدهپس اگر دیگر ننوشتم یا نبودم می
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 به هنگام استبداداهر سید ابوالحسن (طالقانی) بود. سید خانم، خیري خانم،  خو
  :اي به برادرش سید ابوالحسن نوشتدر نامه .از تهران دو ماه در راه بود .صغیر به طالقان آمد 

کنی و  .براي ما افتخار نیست در نجف بمانی و به مقامی برسی که به ایران بیایی و خدمت     افتخار آن است 
کنند!                                      این مردم فقیر و بی چاره بتوانند از وجودت استفاده 

 

هر چه کتاب  .مند شده بودمشدّت به نجوم عالقههبیش از چهار سال بود که ب .بود که دیپلم گرفتم 1344تابستان سال 

به کتابخانۀ  .رسیدزحمت به ده کتاب میهاما این هر چه ب شاید باور نکنید، .فارسی جدید در این زمینه بود خوانده بودم

آنجا نیز هرکتابی یافت شد خواندم؛ کتبی از اواخر دوران قاجار تا دوران پهلوي؛ حتی کتب قدیمی که با  .رفتممجلس می

را هم که در هایی کتاب .تصحیح چاپ شده بود، از جمله نوشته هاي ابوریحان و خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ بهایی

شناس خبرة مخزن کتابخانه مجلس بود و در دسترس همگان نبود، آقاي حائري، از بستگان من، که در آن زمان کتاب

عبدالرحمن صوفی و نیز نسخۀ منحصر به فرد  الکواکبصورداد، از جمله نسخۀ خطی کتابخانه بود، در اختیار من قرار می

اي هم از آن استنساخ کردم که سی سال است در اختیار معصومی همدانی است که نسخه .قطان ابن مروزي شناختکیهان

دنیاي نجوم آن روز ایران همین بود! به  .سالم بود16خواندم ها را میکه این کتابهنگامی .که از او هم چیزها آموخته ام

بیح اهللا بهروز داشتم؛ اوایل در هم جلسۀ درس خصوصی با مرحوم ذ 1342این اضافه کنید فن استخراج تقویم را؛ از سال

به دفترش در باشگاه افسران رفتم ابهت این  1342که براي اولین بار در سال هنگامی .باشگاه افسران و سپس در منزلش

عکس خودش که متر بود خیلی مرا گرفت، بر 2یس دفتر یا گماشته محافظ او که تاسی تنومند با قدي بیش از ئباشگاه، ر

رفتم و یکی دو بار همسرش را دیدم، معما شد که این مهربانی را با آن ها که به منزلش میبعد .نمودافتاده میچه مهربان و 

ها زندگی چیزهاي دیگري به من آموخت که درك آن حالت را بدیهی بعد .توان درك کردقیافه عبوس همسرش چگونه می

سینا سراغ ابوالحسن را از زنش گرفت با وقتی ابن .افتمسن خرقانی میکرد! از جمله حاال، یاد رفتن ابن سینا به خانه ابوالح

 .اش، همچون سلیطه زن سقراط، به ابوالحسن نسبت می دادها و القاب زشت و رکیک مواجه شد که زن سلیطهانواع صفت

تر که شد ابوالحسن را دید کنزدی .سینا که رو به صحرا کرد، به دنبال ابوالحسن، از دور شیري را دید با باري از هیزمابن

در پی آن شیر؛ در ماندکه آن زن؟ این شیر؟ در عجبم! مثل من که در ذهنم آمد آن زن؟ این لطف و افتادگی؟ پاسخ 

ابوالحسن اما راهی در زندگی بر من هموار کرده است: تا درد چنان گرگی نکشم شیري چنین رام من نشود! اگر به شاهرود 

توانم بگذرم و این د به آرامگاه این انسان کم بدیل و ببینید چگونه این شیرها هنوز ایستاده اند! نمیرفتید حتما سري بزنی

 .اش در اطراف خرقان اردو زدگویند سلطان محمود با آن ابهت سلطانی .خاطره مکتوب از ابوالحسن را نیز یاد آور نشوم

در برایش باز شد اما ابوالحسن همچنان  .آمد به در کوفت سلطان به منزلش .کس فرستاد به دنبال ابوالحسن؛ او نرفت

پس از لختی که  .چنان اقتدارگرا! سلطان به درون آمد به مصاحبت ابوالحسنتوجه به حضور قدرتمندي آننشسته بود بی
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من را اطاعت نکردي اي اطیعو اهللا و اطیعو الرسول و اولواالمر منکم؟ چرا فرمان خواست برود از ابوالحسن پرسید مگر نشنیده

ام چه رسد به اولواالمرش که تو باشی! چنان گرفتارم که به رسولش نرسیدهو به دیدن من نیامدي؟ گفت در ذکر اهللا آن

 قدر بی مقدار شده ایم؟ این است حرمت، حرمتی که نسل ما در علم نمی شناسد! چه بر سر ما آمده است؟ چگونه این

گزینی، که یم ها، استخراج آنها، و تبدیل آنها آشنا شدم، و نیز عالقه من به زبان فارسی و واژهاین چنین بودکه با انواع تقو

 .هاي آخر دبستان شروع شده بود، نزد ذبیح بهروز تشدید و عمیق شددر سال

ر فیزیک مدرن کتاب فیزیک خورشید از دکتر روشن را نیز، که متن درسی دانشگاه بود، به عنوان تنها متنی که نشانی از اخت

متر هم سانتی12داشت خوانده بودم؛ چیز زیادي از آن دستگیرم نشد! دو تلسکوپ شکستی کوچک، با ذره بینی به قطر 

 .مند بودمدر این دنیاي محدود آن روز به نجوم به شدت عالقه .بردمکردم و از رصد لذت میساخته بودم و با آن رصد می

، نه نجوم! آموزش این درس خالصه شد به یک جلسۀ طوالنی که من »هیئت« م به نامدر سال آخر دبیرستان درسی داشتی

سال دوم دبیرستان آگاه شدم که قضیه  به این عالقه در .در مورد نجوم سر کالس صحبت کردم! ریاضی من خوب بود

فروش کنار منزل خرید ما هایی که گوشت هاي درجه دوم را نه در کالس درس که از روي کاغذورس و حل معادلهغفیثا

روزي معلم تاریخ ما که انسان مطلعی بود نمی دانم  .پیچید و به زحمت خوانا بود به زحمت بیشتر یاد گرفتمرا در آن می

! ساکت و مبهوت گوش دادم، به فکر معنی ...به چه دلیل در درس تاریخ جالبش گفت روزي که عدد پی را حساب کنی و

  .م آمد، به هر حال ترغیب شدمآن افتادم، و البد خوش

مند و هاي فلکی از پشت بام منزلمان در اول بازار تهران عالقهقبل از آن آسمان تاریک تهران مرا به نجوم و رصد صورت

خواهم به حوزه بروم و خواندن نماز محل بود گفتم که میدر همان سال به پدربزرگم، که مجتهد و پیش .مشغول کرد

ن که موقعیت خودم و ایران گفت خوب است اما بهتر است اول دیپلم بگیري! اال .را هم شروع کرده بودمهاي حوزه کتاب

کنم می بینم انگار صدها سال از آن تاریخ گذشته است! وقتی به نجوم عالقه مند شدم، در منزل را با آن زمان مقایسه می

هاي طوافی مایحتاج ما را چراق نفتی و روغنی و فانوس بود،  چرخما در تهران هنوز برق نبود؛ یخچال نبود، تلویزیون نبود، 

توانستم صبح نماز جماعت را در مسجد مقدس تخت پل بخوانم، صبر کنم تا سنگکی فروختند، من میها در تاریکی میشب

دبستان شریعت در  ن بهتدر نزدیکی میدان اعدام، محمدیه فعلی، اولین نان را تحویلم بدهد تا به منزل بروم و براي رف

ل من ئالمساآباد آماده بشوم: گویی از تاسیس رصدخانه مراغه چیزي نگذشته بود! اما سال پس از آن اولین کتاب حلقنات

لیف أسال بعدش حق الت .براي سال دوم دبیرستان منتشر شد و دو سال پس از آن نهمین کتاب براي سال آخر دبیرستان

 مین کرد!  أتحصیل من را در خارج ت هاي سفر وها هزینهاین کتاب

خورد اما سیر نمی شد، به هر حال موجودي کمتر از دید میچه میها شبیه به کسی بودم با اشتهاي زیاد که هرآن سال

رفت که چالشی شد میها منتشر میکرد! مجلۀ یکان ریاضی که آن سالاشتهایش بود، این بود که به مردار هم رحم نمی

یی که هااي در آن چاپ شود و حل آن برایم مشکلی باشد تا اینکه یکی از مسئلهنشد مسئله .اي من باشدبراي اشته

اي نوشتم و در پاکت دیگري با تمبر گذاشتم و براي جواب صبر کردم؛ هنوز به او نامه .هشترودي طرح کرده بود حل نشد

ها هم کتاب هبت الدین شهرستانی را با عنوان نجوم و اسالم خواندم؛ کتابی بس قطور در هم جواب نیامده است! همان سال
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صحبت از کشفی کرده بود از یک سیاره بین عطارد و خورشید و آیات و احادیث ذکر کرده بود  .هاي نجومی قرآنپیشگویی

ها تا چه اندازه شد بدانم این گونه اثبات همان باعث .همان وقت معلوم شده بود که کشف اشتباهی بوده است .یید آنأدر ت

 .پایه است، چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ دینی! روزي هم یکی از بستگانم که دبیر فیزیک بود به منزلمان آمدبی

ام، نه گذاشت و نه برداشت، و حکم کرد که این کارها دیگر عبث که شنید به نجوم عالقه دارم و تلسکوپ ساختههنگامی

بعدها متوجه شدم که این نظرهاي ابر  .ند! و چه خوب شد که حرف او را جدي نگرقتماهاي فضایی در راهو تلسکوپ است

 مدرن تا چه حد پیشرفت ما را کند کرده است!

روزي که در مسجد امام،  .کردمانجام دیپلم گرفتم، تابستان همان سال در یک صحافی در ابتداي بازار تهران کار میسر

خواهی دنبال علم بروي باید به کردم، گفت اگر میر نماز جماعت، با صاحب مغازه در مورد ادامۀ تحصیل صحبت میمنتظ

کردم چرا نه به رصدخانه مراغه! اینکه دنیاي جدیدي شروع شده است هنوز ملکه ي ذهن نسل نجف بروي! البد فکر می

هاي نجوم و فیزیک بعد هاي دانشگاه تهران، یا کتابلیسی، کتابهاي نجوم به زبان انگمن نبود، حتی با وجود دیدن کتاب

 .هاي دیگر نیزدانست و خیلیهاي هشترودي! هنوز کاسبی فرهیخته در تهران علم رادر نجف میاز مشروطه، یا سخنرانی

هاي جوم نبود، اگر تواناییکردم، باور کنید! اگر عالقه شدید من به ناین نبود که من این گزاره را مسخره کنم؛ به آن فکر می

بزرگ مجتهد من نبود، و اگر گویی به شبهات نجومی پدرذبیح بهروز نبود، اگر توان مبتنی بر چند کتاب خود من در پاسخ

اما نوري دیگر همراه داالن دراز و دردناك و روشنگري  .آسمان تاریک تهران و طالقان نبود، شاید هم به نجف رفته بودم

 بزرگم درست از آب در آمد! انتها، جذبم کرد؛ استخاره پدرکش به نرمی، اما با خشونتی  فزاینده اما بیرهرحم و تنوبی

در دوراهی که ماندم، ایران و نجف یا اروپا، روزي خاله من، که خدا بسالمت دارش، به مادر مرحومم پیشنهاد کرد استخاره 

اي در مورد رفتن من به اتریش! گفت ابتدایش سخت ؛ عجب استخارهپدر بزرگم پذیرفت بین دو نماز مغرب و عشا .کنیم

این شد رفتن به همان تونل وحشت!  سه ماه بعد من در وین بودم و در رصدخانۀ وین دفتري  .است اما آخرش خوب است

ه در آن زمان داخل روزي که براي اولین بار وارد باغ رصدخانۀ قدیمی وین، ک .سال اول نجومبه عنوان دانشجوي نیم .داشتم

ال من از او این بود: شما منجم هستید؟ وقتی پاسخ مثبت او را ئوشهر قرار داشت شدم در راه کسی را دیدم که اولین س

 اند! شنیدم گویی دنیا را به من داده

ام، از مراغه تهگونه وارد دنیاي نجوم شدم، بدون اینکه متوجه شده باشم به چه داالن زمان روشن و دردناکی پا گذاشاین

تر این فاصله چند قرن را طی کنم، کش بیایم چه سریعبایستی هرهایی متفاوت، میتمدن اسالمی به تمدنی جدید با انسان

گواري! خدا رحمت کند سید خانم را، خوش گاه رهایم نکرده است، عجب درددرد آن هیچ .اما پاره و کنده از ریشه نشوم

 عمه مادر بزرگم را!
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المللی تحقیقات، یا اي پیرامون سیاست حمایت از انتشار بینهمهمه  37
 ISI170غوغاي 

، در کشور فراگیر شده که ISIعنوان  باالمللی نتایج تحقیقات، اي در چند سال گذشته پیرامون موضوع انتشار بینهمهمه

ر به اختصار به نکته هایی پیرامون این در زی .شروع شد 1381کمترین ارتباط را دارد با سیاستی که در وزارت علوم از سال

 .سیاست پرداخته می شود که در این همهمه مغفول مانده است

مؤلف هر مقالۀ بین  82در سال  .کردالمللی یک سیاست پویا بود که سال به سال تغییر میحمایت از انتشارات بین .1

در سال دوم این رقم از  .کردفت میالمللی مستقل از هر پارامتر دیگر مبلغ معینی به عنوان پاداش دریا

هاي علت این تغییر بررسی آماري مقاله .تا یک میلیون تومان، بسته به کیفیت مقاله، تغییر کرد 50,000,000

داد محققان ما، البد به منظور دریافت مالی بیشتر، ، که نشان می81بود در مقایسه با سال  82چاپ شده در سال 

در سال سوم  .رساندندهاي با کیفیت کمتر به چاپ میهاي بیشتر در مجلهبه صورت مقالهنتایج تحقیقات خود را 

، قرار بر این بود که دیگر حمایت مستقیم  ازمؤلف نشود، بلکه گروه تحقیقاتی که نتایج 1384حمایت، یعنی سال 

 .ت بعدي پیش نگرفتاین سیاست را دول .آمده است حمایت شودالمللی درتحقیقات آن به صورت مقالۀ بین

تاکنون  ISIدر این همهمه ام المللی یکی از هفده سیاست حمایت از پژوهش بود، که ندیدهسیاست تشویق انتشار بین .2

 کسی به آن توجه کرده باشد!

المللی درصد هیئت علمی و محققان کشور درآن زمان یک مقالۀ بین 10انگیزة این سیاست این بود که تنها حدود .3

این سیاست انتظار  .هاي ما خاموش بودند، که این یک فاجعه بودهیئت علمی دانشگاه  %90شتند؛ یعنی در سال دا

خواندیم: نوشتن نظام مند  »مشق علم«داشت در نتیجۀ اعمال آن دانشگاهیان تمرین نوشتن بکنند، که ما آن را 

 .نتایج تحقیقات که هر پژوهشگر باید فرابگیرد

لوحانه از آن اند در مخالفت با این سیاست، آن هم با تعبیري سادهي رسمی کشور کوشیدهبسیاري افراد یا نهادها .4

که به هیچ وجه با انگیزة اصلی بانیان سیاست همخوانی نداشت، اظهار نظر کنند و در مقابل آن بایستند؛ اما این 

خواهند از گاه میستثناء هنوز هرسیاست نه تنها در رفتار پژوهشگران ماندگار شد، بلکه همۀ مسؤالن کشور بدون ا

  .است  ISIبر همین آماررشد علمی کشور صحبت کنند، تکیۀ آنها 

  

                                                           
 .1391اردیبهشت  26موضوع برنامۀ ژرفا، دانشکدة فیزیک شریف،  170
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 171تهمت، افترا، و اخالق علمی  38

نشینی با راهبان اتریشی، چله .سه بار مسافرت به اسرائیل، که یک بار آن پس از انقالب بوده است ...

نامه براي انتصاب به هاي خارجی، متن ندامتاز کنفرانسارتباطات مشکوك با چند نفر در جریان تعدادي 

تازه اینها جداي از اقدامات خیانتبار دوران  .سمت معاونت پژوهشی و چندین  خیانت ریز و درشت دیگر

  .کنیم که ایشان چرا هنوز در این کشور زنده استتصدي معاونت پژوهشی است! ما واقعاً تعجب می

 انشکده فیزیکبه رئیس د یاز پیامبخشی 

 1391دانشگاه شریف، فروردین 

 

وضع علمی کشور ما، و نیز وضعیت رشد علمی در بعضی مراکز علمی و پژوهشی سرامد  .رشد نامتوازن دردسر آفرین است

 هايهاي زیادي دارد؛ وضعیت ما در مؤلفۀ تعداد مقالهعلم و پژوهش، به معناي نوین آن مؤلفه .گونه استما در ایران، این

اگر سی سال پیش در اوایل انقالب هنوز  .دهدعلمی، و در بعضی موارد در کیفیت این مقاالت، رشد چشمگیري نشان می

پنداریم؛ حتی نظریۀ ریسمان کرسی ترمودینامیک در گروه فیزیک دانشگاه تهران وجود داشت، امروزه آن را در قعر تاریخ می

هاي ملی دانیم که کسی را صاحب کرسی بنامیم؛ یا نگاه کنید به طرحمی تر از آنیا کیهان شناخت اولیه هم را وسیع

اما این همۀ واقعیت نیست! واقعیت این است که همین بخش از  .رصدخانه، شتابگر و تورین تا وجه مقایسۀ گویاتري ببینید

 .متوازن استها و کیفیت آن بیانگر رشدي نارشد ما  در تعداد مقاله

 .یابد، در کشورمان به وجود نیامده استهنوز حرفۀ دانشگري، که در اجتماع علمی تبلور خود را می واقعیت این است که

 .پس طبیعی است اگر اجتماع علمی به وجود نیامده، اخالق علمی هم قوام نیافته باشد .اي هم اخالق خود را داردهر حرفه

اگر نسل قبل از  .باشیم اي در علم کم کوشیدهاخالق حرفهتوجهی به این مفهوم باعث شده است که ما براي ایجاد یک بی

ما با بدگویی می توانستند شاهی را وابدرند صدراعظمش را رگ بزند، اگر باخیانت و تهمت می توانستند کسی را به روز 

رجزخوانان به  مد براي نشان دادن ارجحیت علمی خود طرف دیگر راآهاي سرسیاه بنشانند، اگر نسل قبل از ما در دانشگاه

کشیدند، امروزه هم من دانشگاهی به همکارم، که دفترش کنار من است، تهمت جاسوسی می زنم و براي او و پاي تخته می

کنم که از زنده بودنم تعجب کنند، کنم، دانشجویان را تحریک میبراي مدیران کشور مزاحمت پیگیري و نگرانی ایجاد می

کوشم به هر وسیله دیگران را به زندگی هاي قدرت مینوشته بنویسند! با اتصال خود به هرمهایی ار نوع مطلع این و پیام

ها در از این نمونه .زنم که مثالً فالن مسئلۀ کتاب جاکسون را بلد نیست حل کندسوادي میسیاه بکشانم یا تهمت بی

از این تعجب  .اخالقی در حرفۀ علمهاي بیهمد که بگذریم، مراکز علمی و پژوهشی ما پر است از نمونآهاي سردانشگاه

تعجب  .اي تبدیل کرده استکنم که هزاران سال استبداد و اقتدارگرایی ما ایرانیان را به موجودات نامتعادل و نافرهیختهنمی
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هاي بنیادي فشار آوردند که او است. پیرو آن به قدري به رئیس پژوهشگاه دانشها را نیز منتشر کرد که براي درك شرایط گذار در جامعۀ ما مفید شد این نظرکامال شخصی. کاشکی می
 دارم!  تقاضا کرد متن را از روي وبگاه بر
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ارگونه هاي بیمو نگرانی آنجا است که نسل بعد از ما هم پس از سی سال انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی متصف به صفت

 .از نوعی که ذکر کردم باشد

پس چگونه انتظار داریم اهل علم ایران، اهل علم دانشگاهی ایران، نقش گروه مرجع را در جامعه به عهده بگیرد؟ در طول 

 .هاي فردي و اجتمایی ناشی از آن را از جامعه ایرانی بزدایدتاریخ هیچ گروه مرجعی موفق نشده است اقتدارگرایی و خصلت

برد، می تواند سر مشقی شگري نوین، که ماهیتی ضد اقتدارگرایی دارد، و با اجماع در اجتماع علمی کار خود را پیش میدان

باشد از چگونگی به حاشیه راندن اقتدارگرایی و خارج کردن آن از متن جامعه! اگر هنوز شاهد اقتدارگرایی هستیم باید آن 

ما  .اند این فرایند گذار تاریخی را به انجام برسانندانست که هنوز موفق نشدههاي مرجع درا ضعف متفکرین و دیگر گروه

  باید به این وظیفه تاریخی آگاه باشیم! 

نوشتی ادعا کرده است هیئت هاي بنیادي، در وباخیراً خانم دکتر فرزان، هیئت علمی پژوهشکدة فیزیک در پژوهشگاه دانش

نوشت نامی برده نشده است، اما در این وب .کرده است »تکدي مقاله«جباري علمی دیگري از آقاي دکتر شاهین شیخ 

برم؛ علت ها را به صراحت میمن به عمد در این نوشته نام .دهد منظور آقاي دکتر مصفا استشواهد بدون شک نشان می

ادبی! این ما اعاده حیثیت بیخواهم نوعی ادب کاذب از میان ما برکنده شود: تهمت و افترا عادي باشد، ااین است که می

 ادب کاذب است! درکش کنیم!

 »رفتاري متین«و  »مودبانه«تهمت و افترا عادي شده است و در میان ما قباحتی ندارد، اما دفاع در مقابل تهمت و افترا را 

را افزایش  »روییپر«کند، کنیم؛ و همین افراد را جري میو متانت تلقی می »آزادگی«تحمل تهمت و افترا را  .کنیمتلقی نمی

ما  .کندتر میکند، که شایعهاي اجتماعی ما را نه تنها درمان نمیدهد، و خالصه اینکه بیماريدهد، مافیاگري را رشد میمی

اگر زمانی در دربار صفویه  .کن کنیمي اقتدارگرایی و استبداد را در جامعۀ خودمان ریشهباید بکوشیم دوران چندهزار ساله

خوردند، ما نباید بگذاریم محققان شریف ما خواست در مقابل او و دیگران زنده زنده میها هر آن کس را که شاه میینیچگ

باید هر اقدامی  .یندي است سخت دردناك و ظریف، اما چرا از آن بهراسیمااین فر .هاي نوین بشوندگوشت قربانی چگینی

ها از جامعۀ خودمان، دست کم جامعۀ فیزیک، تشویق کنیم این نوع بیماريهاي نوین و زدودن را جهت سالم کردن چگینی

 روزي اردالن قربانی بود, روزي من, امروز مصفا، فردا شما! .و خود را در آن سهیم کنیم

سل اي، که از نهاي حرفههاي بنیادي نمونۀ بسیار خطرناکی است از این گونه بداخالقیرفتار نازل اخیر در پژوهشگاه دانش

توان امیدوار بود در بیست سال آینده که این نسل در علم ایران دهد هنوز نمیاي که نشان مینمونه .جوان ما سر زده است

مگر  .اي در علم و پژوهش ایران پدید آوریم و به آن خو بگیریمفعال است اتفاق مبارکی رخ  بدهد و ما بتوانیم اخالق حرفه

ک ایران، از خود بلوغ نشان بدهد و بدون مالحظات متعارف اما منسوخ در جامعۀ ایرانی در آنکه پژوهشگاه، یا جامعۀ فیزی

لوحانه زحمات بعد از انقالب اي تا این اندازه سادهکشیدهنااین مورد به قضاوت بنشیند و تصمیم بگیرد، و اجرا کند، تا هر بر

اي را مسموم نکند، مدیریت پژوهشکده را ذلّه ه جوّ پژوهشکدهاي در رشد علمی ایران را به سخره نگیرد؛ تا این اندازعده

 نسل ما و قبل از ما که دیگر ادب شدنی نیست! .نکند
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اي هاي حرفهشویم، یا در رفتار سیاسی انواع بداخالقیاگر در بخش اقتصادي با رفتارهایی از نوع پدیدة مه آفرید مواجه می

ایم، نگذاریم هاي گذشته انواع غیبت و افتراء را مشاهده کردهشویم، یا در نسلخود میبینیم که شرمنده از ایرانی بودن را می

این نگرانی هنوز به جا است که نسل  .ها در جامعۀ علمی بشویمبا سکوت غم انگیز خودمان باعث تداوم این گونه بداخالقی

 .بینیمن را متأسفانه میبعدي هم ساده لوح و بی چاك و دهن و افترا زن باشد، که نمونۀ مکتوب آ

هاي بنیادي باید نشان بدهد به بلوغ کافی پژوهشگاه دانش .نشود»نمونه«بسیار جاي تأسف دارد اگر پژوهشگاه در این مورد 

تر است، رسیده است، و براي بقیۀ هاي علمی، که از نوع انتحال نیست اما شاید خطرناكبراي بررسی این گونه بداخالقی

 سرمشق بشود! مراکز علمی ما
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 1391172 -1386پژوهشکده نجوم   39

هر چه کتاب  .مند شده بودمبیش از چهار سال بود که بشدّت به نجوم عالقه .بود که دیپلم گرفتم 1344تابستان سال 

به کتابخانۀ  .رسیدشاید باور نکنید، اما این هر چه بزحمت به ده کتاب می .فارسی جدید در این زمینه بود خوانده بودم

آنجا نیز هرکتابی یافت شد خواندم؛ کتبی از اواخر دوران قاجار تا دوران پهلوي؛ حتی کتب قدیمی که با  .رفتممجلس می

هایی را هم که در مخزن کتابخانه کتاب .هاي ابوریحان و خواجه نصیرالدین طوسیتصحیح چاپ شده بود، از جمله نوشته

شناس خبرة کتابخانه بود در اختیار من قرار ود، آقاي حائري که در آن زمان کتابمجلس بود و در دسترس همگان نب

 .قطان ابن مروزي شناختکیهانعبدالرحمن صوفی و نیز نسخۀ منحصر به فرد  الکواکبصورداد، از جمله نسخۀ خطی می

ود! به این اضافه کنید فن استخراج تقویم دنیاي نجوم آن روز ایران همین ب .سالم بود16خواندم ها را میکه این کتابهنگامی

با  .اهللا بهروز داشتم؛ اوایل در باشگاه افسران و سپس در منزلشهم جلسۀ درس خصوصی با مرحوم ذبیح 1342را؛ از سال

ه کتاب فیزیک خورشید از دکتر روشن را نیز، که متن درسی دانشگا .انواع تقویم ها، استخراج آنها، و تبدیل آنها آشنا شدم

بود، به عنوان تنها متنی که نشانی از اختر فیزیک مدرن داشت خوانده بودم؛ چیز زیادي از آن دستگیرم نشد! دو تلسکوپ 

در این  .بردمکردم و از رصد لذت میسانتی متر هم ساخته بودم و با آن رصد می12شکستی کوچک، با ذره بینی به قطر 

، نه نجوم! "هیئت"در سال آخر دبیرستان درسی داشتیم به نام  .مند بودم دنیاي محدود آن روز به نجوم به شدت عالقه

آموزش این درس خالصه شد به یک جلسۀ طوالنی که من در مورد نجوم سر کالس صحبت کردم! پس از گرفتن دیپلم، 

عت، با صاحب مغازه روزي که در مسجد امام، منتظر نماز جما .کردمتابستان در یک صحافی در ابتداي بازار تهران کار می

خواهی دنبال علم بروي باید به نجف بروي! سه ماه بعد من در وین کردم، گفت اگر میدر مورد ادامۀ تحصیل صحبت می

روزي که براي اولین بار وارد باغ رصدخانۀ  .سال اول نجومبه عنوان دانشجوي نیم .بودم و در رصدخانۀ وین دفتري داشتم

ال من از او این بود: شما منجم ئون داخل شهر قرار داشت شدم در راه کسی را دیدم که اولین سقدیمی وین، که در آن زما

 گونه وارد دنیاي نجوم شدم! اند! اینهستید؟ وقتی پاسخ مثبت او را شنیدم گویی دنیا را به من داده

صدها، اگر نه هزاران کتاب باورش براي من سخت است! اکنون  .سال گذشته است، نزدیک به نیم قرن 47از آن زمان 

کنند؛ دو مجلۀ آموز ساالنه خودشان را براي المپیاد نجوم آماده میها هزار دانشنجومی در ایران به زبان فارسی داریم، ده

المللی که در حال انتشار است، یک پژوهشکدة نجوم نظیر است و یک مجلۀ علمی پژوهشی بینهمگانی داریم که در دنیا کم

پژوهشگر پسادکتري، و نزدیک به بیست همکار پژوهشی  5کند با دو هیئت علمی دائم و المللی کسب میاعتبار بینکه دارد 

دانشجوي دکتري نجوم هم در مراکز فعال نجومی دنیا داریم که اکثر آنها با  50تا  20دانشجوي دکتري نجوم، حدود  5و 

اند، یک رصدخانه ملی در هاي آن به خارج رفتهشرکت در دوره سیس پژوهشکده وأپژوهشکدة نجوم مرتبط اند و پس از ت

این تفاوت آشکار، بدون غلو و بدون مداهنه، من را بسیار خوشحال  .حال ساخت با استاندارد روز دنیا، و یک انجمن نجوم

شن از این نسل جوان تصوري رو .سال اخیر است 30کند، بخصوص وقتی توجه کنیم که عمدة این تحوالت مربوط بهمی
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که من اولین تواند هم تصور کند که هنگامیبیند؛ نمیتغییر وضعیت نمی تواند داشته باشد، چون به طور عمده آینده را می

خواندم و با صورفلکی و راه شیري در پشت بام منزلمان در تهران آشنا شدم، هنوز برق نداشتیم، یخچال و حمام کتاب را می

چیزهاي دیگر نیز! اما الزم است توجه شود که ساخت آینده بدون توجه به گذشته پر است از  و آب گرم نداشتیم، وخیلی

 .اشتباه و شکست و هدر دادن منابع

دهد حدود ده درصد اهل علم، هنجارهاي جهانی نشان می .سازندگی و مدیریت در علم فعالیتی بدیهی نیست، اما الزم است

تفاوتهاي فاحشی میان مدیریت در کشور ما و در  .ا هم به این هنجارها خواهیم رسیدالبد م .انددانشگران، درگیر مدیریت

در کشورهاي پیشرفته پذیرفته شده است که مدیریت هنري است پیچیده و به  .خوردکشورهاي توسعه یافته به چشم می

شناسند و با آرامش به کار خود میعالوه بر این دیگران هم قدر مدیر را  .گیرندهمین دلیل بیشترین حقوق را مدیران می

کند، حاکم نیست! ما هنوز مدیریت را با حکومت و راند، ریاست نمیمشغولند؛ البته مدیر هم با تدبیر است و حکم نمی

دانند که همکاران وي او را حاکمی غاصب می .راندکند، بلکه حکم میدر ظن ما مدیر تدبیر نمی .گیریمحکمرانی یکی می

کوشد امتیازهاي کافی به دست آورد و از این گیرد البد میمدیر حاکم هم که حقوق کافی نمی .ي را گرفته استجاي دیگر

 ها شبحی از یک کاریکاتور به همراه دارند، اما از واقعیتهاي ما دور نیستند!این گزاره .چند صباح حکومت استفاده کند

ام، اي گفتند من این کار را کردهعدّه .ملی را به پژوهشگاه ابالغ کردوزارت علوم اجراي طرح رصدخانۀ  1385ه مادر آبان

مجبور شدم براي پیگیري امور رصدخانۀ ملی بیش از  84فراموش کردند که در اسفند  .قهر کردند، مخالفت شروع کردند

ژوهشکدة رصدخانۀ نیم ساعت از کانادا با معاون پژوهشی وزارت صحبت کنم؛ توضیح بدهم طرح رصدخانۀ ملی چیست، پ

به رئیس وقت انجمن هم از کانادا  .ملی چیست؛ همان روز هم توصیۀ اکید کردم حکم به اسم رئیس وقت انجمن نجوم بزنند

به هر دلیل نشد! از این مداخله کسی چیزي نگفت، ولی آن بی خبري را به  .تلفن زدم خواهش کردم این حکم را بپذیرد

 کتفا نشد!به این ا .مداخله تعبیر کردند

که چند ماه بعد، به منظور پیگیري و اجراي بهینۀ طرح رصدخانه ملی، پژوهشکدة نجوم در پژوهشگاه تأسیس شد، هنگامی

هایی عنوان شد، و واکنش بیرون پژوهشگاه در جامعۀ نجوم به هیچ وجه مناسب نبود، حتّی بسیار در داخل پژوهشگاه مخالفت

بیانگر سطح نازل علم در ایران و فرهنگ علمی در ایران است و حکایت از نبود بلوغ کافی  هااین واکنش .زننده و نازل بود

هر کس دیگر هم لباس مدیریت به قصد سازندگی علمی به تن کند باید در انتظار این نوع  .در اجتماع علمی در ایران دارد

ر و از طول راه لذت برد و منتظر لذت انجام و به هنگام پذیرش مدیریت و نقش سازندگی باید از نفس کا .ها باشدواکنش

 .فرجام آن نبود

دکتري دارد، پژوهشگر پسا 5پژوهشکدة نجوم، که بدون هیئت علمی شروع به کار کرد، هم اکنون دو هیئت علمی دائم و 

بدیل در بیهمکار پژوهشی و دانشجوي دیگر جوّ علمی مناسبی در آن فراهم آمده است؛ جمعیتی  20به عالوه با حدود 

بیش  .شدشد این جمعیت حاصل نمیاي به کار گرفته نمیاگر پژوهشکده تأسیس نشده بود، و اگر تدبیرهاي ظریفانه .کشور

از این، پژوهشکده به حدّي از بلوغ در این مدت کوتاه رسیده است که مدیریت آن می تواند به نرمی به دست هیئت علمی 

بینم پس از پنج سال عبور از فاز سازندگی، خوشحالم از اینکه می .دانمدستاورد کمی نمی من این را .دائم خودش سپرده شود
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چه دلیلی بهتر  .شود بهتر از نسل ما در علم نجوم و انشااهللا بهتر از نسل ما در مدیریتپژوهشکده به دست نسلی سپرده می

 .از این براي شادي و نشاط من که در کناري این دستاورد را نظاره خواهم کرد

متشکرم از همۀ مدیران پژوهشگاه و اعضاي شوراي پژوهشکده نجوم که نقش بسیار پررنگی در رسیدن به این دستاوردها 

این تحرك و حفظ آن به تدبیر نیاز دارد، به  بالندگی .نجوم ایران فاز جذاب و پرتحرکی را شروع کرده است .اندداشته

دهد؛ افراد جمعیت هم متفاوتند، اختالف همراهی نیاز دارد، به این درك نیاز دارد که کار بزرگ را جمعیتی از افراد انجام می

نه اینکه اختالف  هنر خودمان را در پل زدن روي این اختالف نظرها بدانیم، .اختالف نظر را عالمتی مبارك بدانیم .نظر دارند

دوستی و همراهی در عین  .افراد هم اختالف نظرشان را عین دوستی بدانند، نه عالمت دشمنی .هنري افرادنظر را در بی

براي بلوغ خودمان  .اختالف، این رمز حفظ بالندگی ما در تحوالت علمی است، که نجوم ایران به شدت به آن نیازمند است

 .دعا کنیم
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ها تازه ستاد انقالب فرهنگی تشکیل شده و تعطیلی دانشگاه .شروع شد 1359گزینی پس از انقالب اسالمی در همان سالواژه

دانشگاهی فعال شده هاي تألیف و ترجمه در جهادهنوز مرکز نشر دانشگاهی متولد نشده بود، فقط کمیته شروع شده بود؛

مسئول بخش رایانۀ دانشگاه آزاد قبل از انقالب، که بعداً پیام  1359داستان چنین آغاز شد که روزي در بهار سال .بودند

هاي دهد واژهاجازه می آن دانشگاه) main frameاي (رایانهنور نامیده شد، آقاي محمدي، پیش من آمد و گفت امکانات 

موضوع را با آقاي دکتر امینی، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی  .اسبی بودموقعیت من .بندي کنیمآوري و ردهفارسی را جمع

این ابتداي  .کار شروع شد .استقبال کرد .سازي ساختار ماده در زمینۀ ماده چگال بود، مطرح کردماصفهان که متخصص شبیه

  .گزینی در زبان علم بود که بعداً به مرکز نشر دانشگاهی منتقل شدایجاد هستۀ واژه

اللهی تشکیل شد قبل وه واژه گزینی فیزیک هم بعداً در پی این رویداد در ساختمان وزارت علوم در خیابان استاد نجاتگر

کم نبود  .ها جلسه داشتیممعموال پنجشنبه .از اینکه مرکز نشر دانشگاهی متولد بشود و به ساختمان خیابان وزرا انتقال یابد

صبح اول وقت که  .گذاشتیممدتی هم شد که دو روز در هفته جلسه می .کشیدمیساعت بیشتر جلسه طول  4روزهایی که 

ثر بود ؤدکتر کاشیگر در این گونه موارد که در تلطیف جلسه م .وقت نان و پنیر و سبزي بود 10کردیم ساعت شروع می

نظیري جمع بود اثر هم افزایی بیجا گزینی در یکلیف، ویرایش، و واژهأاینکه مجموعه فعالیت ترجمه و ت .نقش کلیدي داشت

 .مبادله اطالعات بین این سه گروه دائمی و پیوسته بود .داشت

خبر داشتیم که واژة اندازة حرکت، که از قرن نوزدهم  .ل واژة ممنتوم یا اندازة حرکت معضلی براي ما شده بودیاز همان اوا 

در  کتاب مکانیک زومرفلد، نوشته شده شده بود، موضوعی کهتبدیل  »ممنتوم«در اروپا باب بود در اوایل قرن بیستم به 

اي است که نوشتارهاي مرتبط با دهۀ اول قرن بیستم، شاهد آن است، تولد مفاهیم و رشد آن در علم فرایند پیچیده

ه حرکت کافی است توجه کنیم تحول همین مفهومی که ابتدا به آن انداز .اندسازي در علم به تفصیل به آن پرداختهمدل

 .شد و سپس ممنتوم نزدیک به دویست سال طول کشیدگفته می

کس از ما هیچ .اي نرسیدها طول کشید و به نتیجهگزینی مر کز نشر دانشگاهی ماهبحث ما پیرامون این مفهوم در گروه واژه

واژه تکان هم مطرح شد اما چون برابر نهاده پذیرفته شده واژه  .در فارسی جا بیفتد ۀممنتوم«موافق این نبود که لفظ 

""Impulse بود از آن چشم پوشیدیم. 

گزینی ما که هنوز دبیري آن با آقاي دکتر جمشیدي بود، بود، احتماالً، که شبی جلسۀ واژه 1361تا اینکه در تابستان سال 

حیات منزل کنار استخر طبق معمول  ر شب هنگامی که دراواخر جلسه و اواخ .در منزل آقاي دکتر کاشیگر تشکیل شد

دانم کدام یک از ما گفت چرا از همان کلمۀ مشغول خداحافظی بودیم و نیز مشغول ادامه بحث در مورد مفهوم ممنتوم، نمی

توان ه ! در هر صورت می+ آنه و هم به تکان+توان هم تقطیع کرد به تکتکان استفاده نکنیم و مثالً نگوییم تکانه! تکانه را می
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تواند در مقابل ممنتوم از آن استنباط اسمی کرد که یک ویژگی مرتبط با حرکت، ضربه، و تکان را تداعی کند و این می

 .از قضا با مفهوم تکان هم که به معنی اختالف ممنتوم هست سنخیت دارد بدون اینکه در تعارض باشد .گذاشته شود

فرداي آن روز از مترجم جلد سوم کتاب  .با رضایت آن شب از هم جدا شدیم .خوش نشستاین کلمه خیلی در ذهن من 

لیف آلونسو و فین، آقاي دکتر میرفخرایی از دانشگاه شهید بهشتی، خواسته شد همین معادل را در کتاب أت »فیزیک عمومی«

ها ما چون واژه .این کلمه را به کار نخواهم برداین بود که اگر انگشتم را ببرید  .پاسخ آقاي میر فخرایی .خود به کار ببرند

آقاي دکتر عزیزي این واکنش میرفخرایی را  .گذاشتیم، این واژه هم به دانشگاه شهید بهشتی رسیده بودخواهی میرا به نظر

به  .ن بکنیمما هم هیچ بنا نداشتیم مترجمی را مجبور به پذیرش پیشنهاد خودما .مخالفت سرسختانه بود .براي ما نقل کرد

 .آمدند .گزینی از آقاي میرفخرایی تقاضا کنیم حضور داشته باشد تا با هم صحبت کنیمهاي واژهفکر افتادیم در یکی از جلسه

هاي ما آشنا بشوند، در حالی که بحث اصلی مورد من به عمد خواستم آقاي میرفخرایی اول جلسه بیایند و با چگونگی بحث

 این تمهید کار خود را کرد!  .بینی شده بودحضور ویراستار کتاب آقاي امیر ارجمند پیش با 10مناقشه براي ساعت 

وارد دستور ممنتوم که شدیم به تفصیل پیرامون این مفهوم، تحوالت تاریخی آن و تغییر واژة آن در اروپا، و نیز اهمیت 

ها تأثیر خود را روي آقاي دکتر نوع بحث ما در بخش اول این جلسه و استدالل .تصمیم ما در زبان فارسی بحث شد

ار آن پس شنیدیم  .ها فکر و بحث کرده باشیدکردم تا این حد روي واژهکوتاه آمد و گفت فکر نمی .میرفخرایی گذاشته بود

 .جا مدافع کار ما شده بودهمه

 .ار در کتاب آقاي میرفخرایی به کار رفتاین گونه شد که واژة تکانه متولد شد و اولین ب

 گزاريسپاس
 .کنمها را به یاد من آوردند تشکر میقاي دکتر لطیف کاشیگر که بعضی نکتهآاز 
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! چرا 2000کردم چرا دیاگ ها فکر میمدت .شومروم از کنار تابلوي یک مکانیکی رد میهر روز از منزل که بیرون می

بیش در تمام دیدم نه، همۀ ما کما .آیدما تا این حد مغلوب هر آنچه هستند که از کشورهاي صنعتی می کارانصنف تعمیر

اي خدایی است که جرئت پذیریم و انگار دادهمی »قالبی«هاي تجاري را کنیم: اسمسطوح علمی و سیاسی این گونه رفتار می

اید تابلوي مگر ندیده .شوددست به ترکیب کلمه بزنیم دنیا بر سرمان خراب میگویی اکر  .تجزیه یا درك آن را نداریم

 سوادي!  هاي ورشکستگی فرهنگی و بیمطب بعضی پزشکان را:کالر داپلر ، انستیتو کانسر سانترال، و از این دست عالمت

ه عالمت رشد و پویایی آن جامعه زبان هر جامع .توان دریافتاي را از زبان آن هم میفرهنگ و رشد فرهنگی هر جامعه

دهد افراد آن توان تفکر و نوآوري ندارند و پیرو اقوام که زبان آن توان بیان مفاهیم جدید را ندارد نشان می ايجامعه .است

ها خواهد در سطح تعمیراتیها نیز نشان از همین ناتوانی و تعطیلی تفکر دارد، میپذیرش قالبی واژه .و جوامع پیشرو هستند

هاي رایج گذاران و مسئوالن دولتی و دیوانی! رواج واژة دیاگ و بسیاري نمونهباشد یا در سطح مدرسان دانشگاهی و سیاست

دیگر در کشورمان را باید دست کم عالمت این دانست که اهل فکر در کشورمان نتوانسته اند یا فرصت نیافته اند اهمیت 

  .جامعه یاد بدهندها را به دوري از پذیرش قالبی کلمه

سهولت اجازه هرو، که بتفکر قالبی صلب است و همواره پیرو، یا دنباله .آوردواژة قالبی با خودش تفکر قالبی به همراه می

کنند، کسبه براي امرار معاش جه مستقل از اینکه اهل سیاست چه می .آمدگان مفاهیم اصلی را مصادره کننددهد نومی

کنند، اهل فلسفه در ایران تا چه اندازه به دینامیک نوین جوامع و قواعد و قوانین آن توجه دارند، این وظیفۀ الفاظی را باب می

هاي درسی جهانی نبینند و دینامیک رشد علم و ارتباط آن با مفاهیم را بهتر دانشگاهیان است که علم را صرفا در کتاب

در حال  اندهستارهاییهاي صلب نیستند بلکه مفاهیم قالب .لی بداننددرك کنند و توجه دادن به آن را بخشی از آموزش عا

بسنده این ویژگی را باید آموزش داد تا نسل بعدي ما متفکرانی جهانی شوند و به قهرمانی در محیطی روستایی و خود .تحول

 .اکتفا نکنند

م تا به جامعه بفهمانیم که بخشی از علوم انسانی کنیفروشیم و کمتر سعی میفخر می   MBAقالبیکه با لفظ بیگانه و هنگامی

پذیر علوم و مهندسی است، تعجب نکنیم که حتی دانشگاهیان از ما دفاع نوین، و نه تنها  مدیریت و اقتصاد، بخش جدایی نا

 MBEد بای MBAگذاران کنونی ما یک سال پیش اعالم کردند در دانشگاه صنعتی شریف به جاي  که سیاستنکنند! هنگامی

هنگامی هم  .هاي دیگر اعتراضی کردند و نه حتی در خود دانشگاه شریفدانشگاه در MBAآموزش داده شود نه متخصصان 

هایم اظهار تکدر کردم فقط بسیار در نوشته »مهندسی کیهان شناسی«جایی لفظی به مانند ابداع لفظ که من از این جابه

صدایی و ز گرفتن دانشجوي این رشته در شریف اعالم نشده آیا انتظار همحاال هم که به هر دلیل مجو .فحاشی شنیدم

مسئلۀ شریف است یا مسئلۀ  جایی است؟ آیا اینهاي دیگر ایران انتظار بیدانشگاه اعتراض متخصصان مدیریت و اقتصاد در

گذاران مقطعی، چه به انگیرة ستآیا همکاران من در شریف نباید این رویداد اخیر تعطیلی رشته شان را از سوي سیا ایران؟
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فراتر از قانون، بدون نگرانی  »ايعده«خدمت باشد به علم ایران و چه خیانت، طبیعی بدانند در جایی و در زمانی که همواره 

 خواهند مقدرات دانشگاه را تعیین کنند؟ از مدیریت دانشگاه، می

مدنی نتیجۀ مصالحۀ خود ما دانشگاهیان با جامعۀ عافیت طلب اي، و این دست مصادرة مفاهیم علمی و ، عدهMBE دیاگ،

روستایی را بر شرف علم و عافیت جامعه -طلبی و افتخارات بومیدر این مصالحه ما نیز عافیت .کن است-مصادره-مفاهیم

  .ایمترجیح داده
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 .کندن دانشگاه نیروي انسانی براي صنایع از جمله صنایع فوالد تربیت میدر اساسنامۀ دانشگاه شریف آمده است که ای

سیس شود که دانشگاه تهران را از خواب أگوید دانشگاهی تشاه میمرحوم مجتهدي هم در خاطرات خود از قول محمد رضا

ملی یا تفکري نهفته باشد در تعریف أت هاتوان کرد مگر اینکه در پس آنها میهر تفسیري از این نمونه گزاره .غفلت بیدار کند

سالۀ ما بعد از دوران  800شدة گونه که مبتنی باشد بر تحوالت فکري بشر و نیز دینامیک تاریخ منجمدعلم و دانشگاه آن

هاي دانشگاهی ایران قبل سیسأمل، در مورد تمام تأتالبداهۀ بیسیس فیأسیس، این تأطالیی اسالم! این وضعیت خاص در ت

دیدند که به مل و تفکر در این زمینه نمیأمل نداشتند و یا نیاز به تأبعد از انقالب یکسان است!  پیشینیان ما یا فرصت تو 

  .ریشه رضایت دادندسیسی بیأبرداري و تکپی

در عمل نه به گذار این دانشگاه اما، گرچه در مورد تعریفی از این دانشگاه مکتوبی به یادگار نگذاشتند، هیئت علمی بنیان 

دستاوردهاي  داشتند تا این دانشگاه مسیر رسیدن به یک نهاد علمی نوین مبتنی براي ضمنی گام هایی برصراحت اما به گونه

هاي بومی و نیاز ایران در حال گذار به مدرنیت و صنعتی شدن را آهسته اما پیوسته معرفتی نوین بشر و با ریشه در سنت

بیش در این کوش و ساي پیشین این دانشگاه کماؤو ر ان در این کوشش کاري در خور توجه کردندگذاراین بنیان .طی کند

ها همگام با هیئت علمی بودند و هیچگاه این گفتمان (دیسکورز نه گفتگو) را تعطیل نکردند، هم به عقل جمعی توجه خطا

نشگاه شدن و در مسیر قطبی براي علم و فناوري این بود که دانشگاه شریف در مسیر دا .کردند و هم به آن ارج نهادند

 .مدرن در ایران شدن موفقیتی شایان توجه داشته است

اي دانشگاه شریف در دوران مدیریت کنونی این دانشگاه به مخاطره افتاد و نیروهایی کوشیدند آن را این حرکت توسعه

تعریف ضمنی دانشگاه به بن بست کشانده شد، مدیریت  خرد جمعی به تعطیلی کشانده شد، گفتمان مدیریتی در .تعطیل کنند

تر از عقل جمعی دانست، و همۀ اینها به نام اسالم، به نام دانشگاه اسالمی، و با هزینه کردن از مقام تر و محقخود را عاقل

زده چیزي رفتار استبداد والیت و به نمایندگی از مقام رهبري، و با تبدیل این نهاد دانشگاه لقب به یک آموزشگاه! نتیجۀ این

شدگی بدنۀ با ارزش کارکنان و هیئت علمی با مدیریت و تعطیلی نشد جز افسردگی در دانشگاهِ آموزشگاه شده، و واجفت

 »ارزشی«هاي علمی و ندانستن خالقیت »ارزشی«ضرر تعطیلی گفتمان دانشگاهی و  .هر نوع تعامل و گفتمان درون دانشگاهی

ها را -»انیشتین«ها تقبل کند تا شرم استخدام نکردن هاي بظاهر اسالمی را باید مدیریت جدید سالشیرینی -دانستن خود

 از این دانشگاه بزداید!

هاي اول شروع به کار مدیریت جدید به خدمتشان رفتم و گفتم نکنند کاري که در تاریخ این دانشگاه با عنوان در همان ماه

 سف این چنین شد!أگویی با کمال ت .اولین مدیریت بد نام باقی بمانند
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 176پژوهشگران به طور طبیعی ایثارگرند، کو طالب ایثار؟  43

حضور دانشگران و  شده در حضور مسئوالن علم و فناوري کشور و نیز درها به من این امکان دادهخوشحالم که پس از سال

  .بیان کنم گذاري در آنچند نکته در موضوع پژوهش و وضعیت سیاست پژوهشگران کشور

هایی را دارند که یتعدانند؛ که انتظار شنیدن واقنمایی نمیکنم که نقد را سیاهخوشحالم در حضور مسئوالنی صحبت می

شده در فرهنگ ایرانی را مزمن هاي مرسوم درباريی از خودشیرینینمایی ناشمنبعث از خرد جمعی است؛ و اینکه شیرین

 تابند! انشااهللا برنمی

هاي شخصی و اینترنت ابداع نشده بود، آماري استخراج ، هنگامی که در فرصت مطالعاتی بودم و هنوز رایانه1364الدر س 

ثیر کسورها أکیفی بر مبناي ضریب ت همراه با دلیلیی ایران و چندین کشور دیگر لالملهاي بینکردم از وضعیت تعداد مقاله

هایی به اطالع مسئوالن لاي ندیدم جز اینکه نتیجه را در جدونتیجه براي ایران به قدري وحشتناك بود که چاره .و افراد

این اطالعات را رایزن فرهنگی وقت  .تر بودهاي منطقه اسفباردر آن زمان وضعیت علمی ما از همۀ کشور .کشور برسانم

نتیجه این بود که اعضاي دانشگر شورا با  .اي انقالب فرهنگی فرستادایران در اتریش از طریق وزارت امور خارجه به شور

از آن  یا بسیار خوب است!» خوب«کارگروهی تشکیل شد تا اثبات کند وضعیت علمی کشور  .کردند »مخالفت«این آمار 

از وزارت فرهنگ ایم، هاي دوم و سوم را پشت سر گذاشتهتاریخ نزدیک به سی سال گذشته است، دو تجربۀ شوراي پژوهش

اما  .و آموزش عالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتزع شد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تشکیل شد

اي ما کنیم که پایین بودن حضور مقالههنوز واکنش ما در مقابل آمار ساده لوحانه و سوگیرانه مانده است! هنوز توجه نمی

بسیار  .اي ما به معنی باال بودن تولید علمی ما نیستادگی ما است اما باال بودن حضور مقالهتفدر سطح جهان به معنی عقب ا

علم را بعضی از همکاران شاغل به علم سنجی ما به معنی رشد علمی مطلق کشور قلمداد  »مشق«سفم که این دوران أمت

شود، همانند سال جاري که سه پله ولید مقاله کم میکنند، و هر وقت هم که تداران ما هم القا میکنند، آن را به سیاستمی

کند این همکاران به عکس حرمت علم و دقت علمی ایجاب می .کنندایم، سکوت اختیار میدهبندي جهانی پایین افتادر رده

کاري نکنند که  نکاهند و توجه به جامعه بدهند که این آمار چه  معنی دارد؛نویسی فروعمل کنند! پژوهش و علم را به مقاله

 کاالیی دیگر! رسیاستمداران ما پژوهش را هم خریدنی بدانند مانند ه

 کردنی است!پژوهش خریدنی نیست، پژوهش یک فرهنگ است؛ اعتبار آن کسب

رفتارهاي مبتنی بر پژوهش  گرو اگر اعتبار ملی ما پس از انقالب با تقدیم شهداي بسیار به دست آمد، حفظ این اعتبار در

 هاي گذشته! است؛ نه اینکه دولت تصور کند خودش بهترین کارشناس است، مانند دولت
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ها قرار است مدیران اجرایی قوي باشند نه کارشناس؛ این انتظار ما از دولت تدبیر و امید است! امیدواریم دولت دولتی

گیري اي تنگ، تصمیمه ایم، این حق دولت است که با قدرت در دایرهگریزي را پشت سر گذاشتیازدهم نشان دهد دورة خرد

به سوي تحقق خرد جمعی بروید؛  .سازي هرچه ممکن است بازتر شوداما اعتدال در اجرا یعنی اینکه دایرة تصمیم .و اجرا کند

نشان دهید دولت  .خواهدمی سازي جسارت و تدبیرهایی در این جهت هستند! باز کردن دایرة تصمیمپژوهشگران منتظر گام

گرایی پرهیز گرایی و حزبنظر دهید و از قومگرایی را مدکم در عالم پژوهش حرفهدست .جسارت دارد و دولت تدبیر است

 این معنی اعتدال است!  .این انتظار جامعۀ علمی از دولت تدبیر و امید است .کنید

 بنده نگرانم! چرا ؟

از درآمد ناخالص ملی باشد؛ چه شد؟ این در صد حدودا  %2آینده طبق برنامۀ پنج سالۀ پنجم، بودجۀ پژوهشی قرار بود سال 

رسد اعتبارات پژوهشی سال آینده چندان بیش از و این در حالی است که به نظر نمی .هزار میلیاردتومان است 60برابر

از تولید ناخالص ملی است! این است توجه 4/0هشت هزار میلیارد تومان باشد؛ پس اعتبارات پژوهشی سال آینده حدود % 

این   .از تولید ناخالص ملی است 04/0برابر اعتبارات صندوق  نوآوري کمتر از %  20به پژوهش در دولت تدبیر؟ افزایش

 نمایی است یا صداقت در رفتار سیاسی!سیاه

 کجا است عزم ملی؟

شود! نه در تصویب اعتبارات شکوفایی پژوهش دیده نمیعزم ملی در حمایت از پژوهش و درك فرصت تاریخی براي 

 دهد!فریبی دیگر جواب نمیپژوهشی و نه در مدیریت پژوهش، جامعۀ علمی ما هنوز نگران آینده است! زیره

اما تداوم وانمود سازي درحمایت از پژوهش  .وانمود کردن آبیاري گاهی در فصول خشک به رویش گیاهان کمک کرده است

 ز نیست!هم کارسا

 سازي نتیجۀ تحقیقات را چماق  بر سر پژوهشگران نکنید!تجاري

اند؟ رشد صنایع دفاعی ما است و پژوهشگران ساکت مانده کجا بخش صنعت و خدمات ما نیاز به پژوهش را اعالم کرده

پژوهشگران نیست؟ اي مگر ناشی از زحمات همین مگر ناشی از زحمات همین پژوهشگران نیست؟ رشد فناوري هسته

 ها مگر ناشی از زحمات همین پژوهشگران نیست؟موفقیت در رفع نگرانی از تحریم

 گري مقابله کنید!گري را از بین ببرید!  با فرهنگ واسطهپس واسطه

گري را به حدّ منطقی خودش برگردانید! مدیریت واسطه .گري سم مهلک براي پژوهش و  رشد و توسعۀ کشور است واسطه

گري مفرط باعث پرروگی واسطه .آید نه پژوهشگرانمیاز دست دولت بربتنی بر پژوهش را جایگزین آن کنید! این کار م

 .نشاط را به بخش پژوهش برگردانید .مردان ما شده است، که با متانت پژوهشگران سازگار نیستدر فرهنگ مردم و دولت

پژوهشگران منتظر دریافت  .شودع افسردگی از بدنۀ پژوهشی کشور میها و رفگري موجب نشاط دانشگاهمقابله با واسطه
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 177ایزدي؟رؤساي جمهور ما و فَرّ   44

ي هم معتقد بود رضا پهلوجمشید شاید اولین پادشاه ایران بود که فَرّ ایزدي داشت! و پس از او همۀ پادشاهان؛ حتی محمد

کرده است و فَرّ ایزدي دارد! اما همۀ این پادشاهان پس از چندي غرور و نخوت بر همۀ آنها چیره شد و مانند جمشید نظر

ؤساي جمهور ما کم آنها است تا این که فَرّ ایزدي از آنها بگشت و روزگازشان تیره شد! ظاهرا رها نزد گمان بردند همۀ هنر

آورند! در دولت نهم و دهم شاهد بودیم چگونه رئیس ها را دارند، اگر هم نه زود به دست میاز اینها ندارند و همه هنر

رّ ایزدي در آنها نهفته بود، تا این که نخوت آنها را در ربود، دولت خود و همکارانش را بهترین کارشناسان دانست، که البد فَ

تر! حاال که رؤساي جمهور با فَرّ ایزدي از آنها بگشت، و در همۀ امور روزگار کشور را تیره ساختند و روزگاز خود تیره

گیریم! مگر همین بعد هم پس میکنیم و روند نکند این ما ملت هستیم که به آنها فَرّ ایزدي عطا میآیند و میانتخابات می

هاي جهان آموزش و پرورش را نثار وزیر قبلی اي همۀ خوبیدو سال پیش نبود که مدیران آموزش و پرورش در بیانیه

کردند؟ کجا است آن همه َفّر؟ فَرّ ایزدي یا فَرّ ملت؟ فَرّ ایزدي یا فَرّ مدیران بله قربانی؟ کجا است آن همه توانایی کار 

 ولتی که دیگر نیست! نه در حکومت که انگار اصال نیست؛ نه توانایی نه عزت، نه حضور!شناسی د

آورد! حاال دولتی دیگر! فَرّي دیگر؟ خدا نکند! اما گویی عظمت انتخابات، یا عظمت سمت، یا عظمت رعایا فَرّ با خود می

شود وگرنه که او قبل از انتخابات ر همین فَرّ مقام میجمهور شد با انتخابات که گویی دارد گرفتاجمهور ما نه تنها رئیسرئیس

متخصص علم و فناوري نبود! اما حاال با کسب فَرّ انتخابات به عنوان پژوهشگر به دانشگران و پژوهشگران و فناوران علم و 

مگر  .آموزیمرن را نمیگرایی دنیاي مدتوانیم آن باشیم که قرار است باشیم؟ چرا حرفهآموزد! راستی چرا ما نمیفناوري می

گیرد؟ مگر هاي اجرایی محکم را از رئیس جمهور میکند؟ مگر کسی حق گامجمهور شک میکسی در قدرت اجرایی رئیس

من دانشگاهی به خودم باید اجازه بدهم که در امور جمهوري دخالت کنم؟ مگر من اجازه دارم بد درس بدهم، بد پژوهش 

گیري نظر کارشناسی دارم اما حق تصمیمر دخالت کنم؟ من دانشگر باید بفهمم که حق اظهارکنم، اما در امور اجرایی کشو

ام که خودش قانون مصوب دولت و مجلس ام! واگذار کردهجمهور واگذار کردهدر امور اجرایی کشور را با راي خود به رئیس

درصد را! این کار او  5/0ش پژوهش بدهد و نه درصد درآمد ناخالص ملی را به بخ 2برابر  1393را اجرا کند و در سال 

تواند بیاید عذرخواهی کند نه نصیحت! البته باید از وي ممنون بود که این وظیفۀ است و نه کار یک دانشگاهی! اگر هم نمی

 سترگ ریاست جمهوري را به عهده گرفته است! 

جمهوري که روزي بیاید یم؟ دلم لک زده براي رئیستا کی باید صبر کنیم که شاهد بلوغ اجتماعی در امر کشور داري باش

و بگوید اي اهل تجارت بگویید براي رونق کارتان باید چه بکنم؟ اي اهل علم بگویید براي رونق علم و پژوهش باید چه 

 آن روز!بکنم؟ و دیگر نگوید اي اهل دفاع این گونه از کشور دفاع کنید، و اي اهل پژوهش این گونه پژوهش کنید! به امید 
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 178دانشگاهیان: نه حریمی نه حرمتی  45

 حجرة تنگ تحجر بنه اي طالب حال

 گام در مدرسه اي زن که بدین ذیقی نیست
 زکریا اخالقی

 

صد سال است که حوزه داریم! از زبان فارسی که بگذریم، تنها نزدیک هشتاد سال است که دانشگاه داریم اما  بیش از هشت

هایی اند که نهادقدر سابقه دارد که فارسی دارد و هر دو نشان دادهحوزه است که کمابیش هماننهاد مانده از گذشتۀ ما 

اند؛ اشتباه نکنیم اگر سابقۀ قبل از اسالم زبان فارسی )(�robuجان -هایی سختپایدار و به معناي نوین علوم اجتماعی نهاد

ان قبل از اسالم را هم باید  به حساب آورد!  پس طبیعی است اگر را بخواهیم منظور کنیم آنگاه البد سابقۀ روحانیت در ایر

انصاف داشته باشیم اگر در این دنیاي  .که حوزه براي خود در این حضور هزار ساله حرمت و حریم و حقی ایجاد کرده باشد

سه  سر ایران و حضور ارسی نبود چه برمتالطم و در این هنگامۀ جنگ براي قدرت و منابع طبیعی در دنیا حوزه و زبان ف

کردة حوزه است که مرتب به دلیل نیست که این رهبر کشور و یک روحانی تحصیلآمد! و شاید بیاش که نمیهزار ساله

وار کند و نه دانشگاهیان و نه حتی دانشگاهیان نزدیک به حوزه که ابایی ندارند مخضرمحفظ و گسترش زبان فارسی توصیه می

ایم نشان دهیم که توانایی حریم و حرمت توانستهسالمیزاسون را فارسی تلقی کنند! آیا ما دانشگاهیان بیلفظی مکروه مانند ای

 هاي اجتماعی سنگین را داریم؟ قبول مسئولیت

رساله بنویس و  آي فروش،اسکن آيایم موجوداتی مدعی، امتیاز جمعشده .ایمبه خوداییم و ببینیم چه بر سر خود آورده

آنم که انیشتین مرا  ، من»سیستان-بود در-یلی-رستم-که-آنم-من«رساله بفروش، مقام بگیر و مقام بفروش، مصداق روشن 

گویم! این ما هستیم، البته نه تمام ما، اما بخشی از هاي دانشگاه اصفهان مراجعه کنید تا ببینید چقدر راست میدید؛ به کتیبه

ایم ایم یا همکاري کردهاند! ولی ما تحمل کردهاز ما، از ما که بخشی از ما یا بخشی از کشور از ما ساختهاي ما، بخش عمده

تا این دانشگاهیان امروزي به وجود بیایند! دانشگاهیانی که هیچ حرمت ندارند؛ نه خودشان و نه وزیرشان! نه چیزي داریم 

چه شاعر رویم و، گرمحترم هم نیستیم چون تجار! اما به جنگ یکدیگر میاز آن دفاع کنیم و نه چیزي که براي آن بجنگیم؛ 

آن ده یا بیست  .گذاریمنیستیم، براي گرفتن صله از قدرتمندان، چه حوزوي و چه غیر آن، هر هنجار اخالق علم را زیر پا می

 کنند! گونه نیستند خوب حرف من را درك میدرصدي که این

ایم هیچ بگیران! نگذاشته-شین است محترم قدرتمندان است و محل کسب امتیاز براي صلهنهر دانشگري که خارج    

ي و فضایی هم معموال احرمتی براي متخصصان مجرب و دلسوز مقیم کشور بماند یا ایجاد شود: لفظ فخیم دانشمندان هسته

ی ما در مقام نمایندة مجلس به دانشگاهی دیگر ماند تا تحسین! یک دانشگاهرود که بیشتر به ناسزا میدر بافتاري به کار می

گویند یک دانشگاهی را در مقام وزیر به حظور خورد؛ حوزویانی میکند اما آب از آب تکان نمیدر مقام وزیر توهین می
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هم  ها جاري شود آنگونه توهینچرا دانشگاهی ما باید اجازه دهد این 179خورد!اند باز هم آب از آب تکان نمینپذیرفته

بدون جواب؟ مگر مقام وزارت چه نقش اجتماعی دارد که بگذاریم حرمت دانشگري را دیگران پایمال کنند؛ ما که علم را 

براي دیگران گذاشته ایم! مقام وزارت علم هم بماند براي دیگران! اینجا دیگر موضوع منافع کشور است و نه منافع فرد یا 

ت! وزیر علم وظیفه دارد حرمت علم، به معنی دانشگري را حفظ کند، یا به گروهی خاص! پس سکوت خیانت به کشور اس

اي رفتار کند که براي دانشگران حرمت بیاورد تا جامعه حس نیاز کند، و حریم بیافریند تا دانشگران بتوانند در آرامش گونه

 به این نیاز به منظور حفظ عزت کشور پاسخ دهند! 

هاي ابتدایی را در این جهت کج برداریم چه انتظار از است براي ایجاد حرمت، اما اگر گامگفتم که هشتاد سال زمان اندکی 

اند و پذیراي هر تحقیر! شک ندارم حفظ تمامیت ارضی کشور جایی که علمی وجود ندارد و جایی که صله بگیران مدعی علم

ماند اگر همه کوشش نکنند علم و فناوري ر نمیکه حوزویانی مانند سرایندة شعر مطلع این نوشته با من هم نظرند که کشو

نه به دست صله جویان که به دست اهل آن بیفتد، به دست اهل علمی که وسعت دانشگري نوین را درك کرده است و 

ها  حرمتیاي است که دانشگري رقم می زند! پس با بیزه هم در گذشتۀ آن نیست بلکه در آیندهمی داند که آیندة حو

  .آفریندام که رسالت اهل علم گفتن حقیقت است به اهل قدرت! انجام این رسالت است که حرمت مییم! گفتهمقابله کن

 دانشگران از وزارت انتظار جدیت و حفظ حریم و حرمت دارند!
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 180اي یا ابزار مدنی مدرن؟تکفیر فرقه استیضاح؛ حربه  46

کاشکی پیشینیان ما قدري هم  .گذردصد سال از صدور آن میها سالگرد صدور فرمان مشروطه است که بیش از این روز

ها هرگاه کردند: رشد در جهت درك روابط اجتماعی در دنیاي مدرن! این روزما می زدهبه فکر رشد فرهنگی کشور استبداد

هاي نه مشاجرهافتم که چگوخودمان می هاي تاریخی در هزار سال گذشتهشود یاد جدالاز استیضاح وزیر علوم صحبت می

این تنها حالج و  .شدترین سطح زندگی اجتماعی ما منجر میهاي شخصی در عالیمیان مسلمانان به تصفیه حساب يافرقه

طلبان نابود طلبان دیگر یا دگراندیشان و جاههاي حکومتی نبودند که به دست قدرتالدین سهروردي یا سلسلهشیخ شهاب

مشروطه و سپس انقالب  .ود تسامح، نبود مفهوم خرد جمعی، و نابودي دگراندیشان به هر اسمیتاریخ ما پر است از نب .شدند

اسالمی قرار بوده است روح ما را تلطیف کند، تسامح را افزایش دهد، خودکامگی را از عرف سیاسی ما خارج کند، درك ما 

اما حاال شاهد چه  .انسان و ادب را رواج دهدهاي متعدد اعتقادي عمیق کند، و حرمت را نسبت به انسان مدنی و قرائت

کنی برو به این مرتیکه بگو یا این چند نفر را عزل می«به این جمله توجه کنید:  .هاي اجتماعی ترکیده و ناترکیده هستیمعقده

لوم مجلس توانید تصور کنید این جمله را رئیس کمیسون فرهنگ و آموزش عمی! »کنمیا با اردنگی از وزارت بیرونت می

کنیم در آن انقالب فرهنگی انجام شده شوراي اسالمی برزبان آورده باشد؟ آن هم در جمهوري اسالمی ایران که ادعا می

اي از ما ایرانیان دچار آن این همان تأخر فرهنگی است که عده .رو هستیماست؟ ولی این واقعیتی است که با آن روبه

دیگر همجوار ما مانند عراق و افغانستان و سوریه و پاکستان به صورت القاعده و  این تأخر فرهنگی در کشورهاي .هستند

یی دوران سلجوقیان و بعد از آن به قرن کشی فرقههایی مسلمان که گویی از دوران مسلمانداعش بروز کرده است: انسان

 اند، حتی اگر در برکلی یا بوستون دکتري گرفته باشند! پرتاب شده 21

شود، از طرف کسانی مطرح ترین سطح سیاسی ممکن دارد مطرح میاستیضاحی سیاسی است اما این مورد در نازلبله، هر 

علمی کشور  ایی براي توسعهاند کوچکترین دغدغهشود که در چند سال اخیر، به ویژه در دولت نهم و دهم نشان دادهمی

د تا افرادي را که ارتباط قومی یا سیاسی با خودشان دارند به کرسی ها هستنندارند، و کورانه به دنبال کودتایی در دانشگاه

ها نیست، چه به عنوان هیئت علمی و چه به عنوان مدیران ي آنبنشانند و کم مایگی یا میان مایگی افراد به هیچ وجه دغدغه

ن است که احتیاج به جست هاي این لت و پار کردن محیط علمی ما در چند سال گذشته به قدري فراوادانشگاهی! مصداق

حاال از کودتا در  اند؟گونه برآشفته شدههاي گذشته که اکنون اینکجا بودند این مدافعان استیضاح در سال .و جو ندارد

 روند؟ این استیضاح نیست، تکفیر است!هاي تکفیري میاند به سوي استفاده از روشها قطع امید کردهدانشگاه

هاي تخفیف کردن محیط ها توجه نکند، اصرار بر استیضاح کند، نمونهقال و است که به این قیل من به وزارت این توصیه

دانم صداقت گرایان مخلص هم بعید میاصول .علمی را در چند سال گذشته برمال کند و بگذارد آیندگان بر ما قضاوت کنند

اسالمی برایشان اهمیت دارد یا همبستگی قومی و  چنین روشی را درك نکنند؛ و در هر صورت باید نشان بدهند ایران
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این  .دانیمي ما اصل باشد حتی اگر بدون شک خودمان را محق میو در هر صورت احترام به قانون باید براي همه .سیاسی

 آن است!  به نفع کشور و آینده
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 181شاپ؛ مدرسه و دانشگاهخانه وکافیقهوه  47

بینیم) مقایسه کنید؟ ناموزونی است که در ایران می شاپ (منظورم پدیدها با کافیخانه راید یک قهوههیچ فرصت کرده

از نام آن معلوم است که بسیار  .شود و خدمات مرتبطي سنتی و اصیلی است که در آن چاي داده میخانه پدیدهقهوه

خانه شناختیم و قهوهما فقط قهوه را می قبل از آن .تر از عصر ناصري و کاشف السلطنه است که چاي را به ایران آوردقدیمی

 ها بودند که در محاصرهبار قهوه را به اروپا بردند و این اتریشیداشتیم؛ و یادمان نرود که این عثمانیان بودند که براي اولین

در بیتی  شدیوان غرب و شرقجهت نیست که گوته در و بی .ها با قهوه و پختن آن آشنا شدندچند ده ساله توسط عثمانی

 !182»مسلمان نباش  قهوه نخور«گوید هایش میاز یکی از شعر

هدف تفاوت نکرده بود:  .خانه احداث کنندخانه را تعطیل کنند و چايگاه  به این صرافت نیفتادند که قهوهپیشینیان ما هیچ 

خدمتی به جامعه براي تمدد اعصاب و گذران وقت؛ حاال قهوه نبود چاي! با این تغییر محتوا نه اصالت این سنت عوض شد 

نه مفهوم  .و نه نام آن! اما کافی شاپ چیست؟ از اسمش پیدا است که وارداتی است یا قرار است با آن پزي داده شود

سکوالر که بسیار انتزاعی باشد یا وابسته به یک فرهنگ کامال متفاوت با ما که نتوان آن را به  کوانتوم است و نه مفهوم

خانه توان پز داد حتی در جمهوري اسالمی! به قهوهاست با آن می» شیک«اما  .خانه استفارسی برگرداند! منظور همان قهوه

همجنس که اصال! با دوست نا .ر هستی، یا مثال روشنفکر هستیداتوان با دوستی رفت و وانمود کرد که مدرن هستی، پولنمی

شود اما اسپرسو یا شاپ قهوه یافت نمیمگر براي قلیان کشیدن آن هم در بعضی از آنها در فرحزاد یا دربند! در کافی

اگر  .ها را تلفظ کندنام تواندداند آنها چیستند فقط به زحمت میشاپ معموال نمیآمریکانو یا کاپوچینو و غیره! خدمتگر کافی

ایم بخواهی مثال شکالت داغ سفارش بدهی شاید بفهمد منظور هات چاکلت است! پس ما در جمهوري اسالمی کاري کرده

جا گیر شده است، حتی در ي ما همه»دیگر زده«ماندگی ما و نماد فر هنگ شاپ به عنوان نماد عقبي کافیکه پدیده

 هاي شهرشان تا معنی انقالب را بفهمند!  الب فرهنگی ما خوب است سري بزنند به کافی شاپروستاهاي ما! متولیان انق

ي حتی قبل از دوره .ایمدانشگاه هم همین تحول رخ داده است؟ ما بیش از هزار سال است که مدرسه داشته آیا در پدیده

سال قبل از این 10تازه حدود   .160/782ال توسط شارلمانی در س» ي کاخمدرسه«اسکوالستیک اروپا و قبل از تأسیس 

شود! این را خوب است همکاران شود و به بغداد منتقل میسال تعطیل می 500جندي شاپور پس از  تاریخ است که مدرسه

در همین قرن در تمدن اسالمی » مدرسه«دهند به خاطر داشته باشند! اما نام دانشگاهی ما که تاریخ تعلیم را آموزش می

بریم، براي حوزه، براي دبستان، و براي محل آموزش در کل! اما یونیورسیته شود و ما تاکنون آن را به کار میب میبا

» شیک«شاپ که معادل دقیقی داشت اما خالف کافیمتناسب در کشورمان؛ و بر ايشد بدون پیشینهي نوینی تلقی میپدیده

ي دانشگاه هم شیک نبود اما محتواي اري با آن مخالفت کردند! البته کلمهنبود، واژة دانشگاه براي آن ابداع شد و بسی

فروشیم، نه با هات در دانشگاه هم ما فخر می .شاپ فرقی ندارداز این بابت با کافی .ظاهري آن شیک بود و هنوز هم هست
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کنیم کلمات بیگانه همه جا ها سعی میها نه تنشاپچاکلت، اما با هزاران واژه و مفهوم دیگر؛ و همانند خدمتگران در کافی

شوید سعی کنید بیشتر کلمات انگلیسی » پذیرفته«خواهید گوییم اگر میمصرف کنیم بلکه به دانشجویان هم به صراحت می

» یفروشنامه-آمرزش«اسکوالستیک و بعد از آنکه  رویم و شبیه به پدران کلیسا در دورهما حتی فراتر از این می .به کار ببرید

کنیم و می» فروشینامه-پایان«و » فروشینامه-آموزش«فروختند ما هم کردند و جا در بهشت و جهنم را به متمولین میمی

فروشیم، و دولت و مسئوالن فرهنگی و جا در دانشگاه و هیئت علمی به هر که پول دارد و مقام و قدرت سیاسی می آياسآي

 کنند! هم نظاره می

هاي آنها هم توان آرامش داشت و با آرامش چند ساعتی با فراغ بال وقت گذراند؛ در دانشگاهاي اروپا میهخانهدر قهوه

ي ما اما هاشاپدر کافی .اصالت بسیار نظیر است و جاذبهدر هر دو احساس اصالت بی .توان آرامش داشت و تفکر کردمی

هاي اجتماعی و ها براي فرار از قیدشاپدو اما جاذبه دارند: کافیهاي ما هم نیست؛ هر از اصالت خبري است، در دانشگاه

ایم این چه بالیی است که به سر خودمان آورده .ها براي گرفتن مدرك به امید فرار به خارج یا جذب به کار دولتیدانشگاه

ران است و متفکران یا کشور مدا-و به کجا رویم اگر محلی براي آرامش بخواهیم یا محلی براي تفکر! اینجا کشور فرهنگ

 بخران؟ ظاهرا آرامش ما، و البد دیگران، در نبود ما است، نه در بودمان! -ها و فرهنگدریدگان و پز بده
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هاي حضور گرایی در مقابل خرد جمعی: مرزگري و قومعشیره  48
 183جهانی فعال  ایران در صحنه

 نه این سانی
 نه آن سانی

 -کالمی مست و انسانی-
کرده دنیا رادو   قطبی 

 تبر در قلب و پیشانی
 جان است و زندانیدر این قطبیدگی اندیشه بی

کر و هنر سخت است؛ می  دانی؟از اینجا صحبت از ف
 

 1391خاطره حجازي، زمستان 

 

بازي -وستساالري و ضابطه، ابداعات بعد از انقالب، که قرار بوده است، در مقابل دهایی مانند شایستهچه زیبا هستند واژه

خانوادگی  و رابطه، مبنایی باشند براي رفتار انقالبی در مدیریت جامعه؛  قرار بوده است دیگر کسی بر مبناي قومیت، رابطه

کردیم پس از هزاران ایم که تصور میدل بودهاما چه ساده .نیاید یا به مدیریتی منصوب نشودبه استخدام در ايیا عشیره

شود انتظار داشت به صرف توجه به دستورات اسالمی به یک گرایی میحد اقتدارو رواج بی ايهسال فرهنگ قومی و عشیر

 جریمه کردن خانواده بشود! یکی از کارشناسان ارشد راهنمایی و رانندگی، که سابقه ايباره مدیریت ما به سبک مدرن حرفه

توانید ترافیک تهران را سامان دهید؟ کشور از او پرسید آیا می گفت در اوائل انقالب وزیرسلطنتی قبل از انقالب را دارد، می

که اجازه داشته باشد بستگان او را هم جریمه کند! وزیر روحانی این کار را کارشناس جواب مثبت داده بود به شرط این

 ممکن دانسته بود و عذر او را خواسته بود!رغی

سیاسی اقتدارگرایی تفسیر کرد و هم در بافتار مدرن  در بافتار فلسفه توان همساالري و ضابطه را میدو مفهوم شایسته

سیاسی تفسیر کرد؛ نتیجه بسیار  توان در هر دو بافتار فلسفهمحوري را می-گونه که اسالمدموکراسی و خرد جمعی، همان

ن چارچوب ذهنی و سنتی خودمان ایم و در همیآن را به کار بسته کنون کمابیش تفسیر اقتدارگرایانهما تا .متفاوت است

» شایسته«کرد که مگر رئیس ایل در گذشته هم افرادي را انتخاب نمی .ایمضابطه و شایستگی و اسالمیت را تعریف کرده

ها از همکاران طور که این روزساالري آندید؟ چه فرقی هست میان شایستهباشند آن طور که او شایستگی را می

شنویم و آن طور که رؤساي اقتدارگراي یک ایل و یا پادشاهان مان در کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس میدانشگاهی

ساالري در دولت نهم و دهم، که خود را الگوي کردند؟ چه فرقی بود میان تعریف شایستهقاجار شایستگی را تعریف می
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ما، چه  دید، و اقتدارگرایان دوران تاریخ گذشتهترین میپنداشت، و هم بهترین کارشناس و شایستهمی میگرایی اسالاصول

توان گرفت؟ کجا از گفتمان شاه سلطان حسین را بگیرید و چه ناصرالدین را! کجا از خرد جمعی در آن دولت سراغ می

یار بود، به هنگام برکناري استاد شده بود، و ردند که استادتوان گرفت؟ رئیسی براي دانشگاهی انتخاب کاجتماعی سراغ می

به کنار رفته است؛ البد شایستگی در همین ارتقاء دانشگاهی در » ساالريشایسته«نالند از اینکه می» گرا-اصول«یی مثال عده

دن به وزارت داد و پذیرفته یی از ده نفر را براي بورسیه شاز کشور سیاهه ايدر گوشه ايسمت رئیسی است! امام جمعه

بدون روال متعارف دانشگاهی  مدندمردانی به هیئت علمی درآ-ساالري است؛ بستگان دولتشد که البد مصداقی از شایسته

مردان  -اعتراض دولت کیهانگرایی اقتدارگرایانه است و البد به همین جهت است که که البد مصداق نوعی اصول

داند: یا رئیس دانشگاه شریف که می 184»کشی  به سبک اعتدالمصداق نخبه«ساالري را  تهطلب به این منش شایساصالح

خود مانع اصلی جذب نخبگان در این دانشگاه بوده است و دو سال پیش در جمع اساتید گفته بود حاضر نیست حتی اینشتین 

» پخته«و » به روز«حاال مسئوالن وزارت را یی بورسیه کرد، را استخدام کند و پنهانی بیش از صد نفر را به سبک عشیره

؛ انگار پختگی در دفع نخبگان و جذب اعضاي عشیره است! و باز هم به نام اسالم به نام انقالب و به نام امام!  185داندنمی

شود  شود براي ریاست و نباید عوضداند، شایسته تلقی می، که از موضوع شاید تنها تاریخ رشته را میايرئیس پژوهشکده

ساالري و بر طبق ضابطه! کدام لقب آن باید مثل گوشت قربانی مثله شوند به نام اسالم و به نام شایسته-و اعضاي سکوالر

» پرروگی«ساالرانه منسوخ منجر به هاي شایستهبینند؟ ندیدایم که چگونه این روشنمی ايضابطه؟ چرا دم خروس را عده

ایم که چگونه متانت مدنی و سیاسی جاي خود را به پرروگی و وقاحت حتی در هدر تمام سطوح جامعه شده است؟ ندید

یی طراوت این مفاهیم به روش عشیره ایم که چگونه مصادرهسطوح دانشگاهی داده است (به طور نمونه رك پیوست) ندیده

ا هم شاهدیم و براي دیدن آن نباید هها گرفتند و افسردگی کاشتند؟ پرروگی را به سهولت هر روز در خیابانرا از دانشگاه

راه دور برویم کافی است از جو صدا و سیما دور شویم تا در همه طرف خود زشتی آن را به وضوح حس کنیم!  این وقایع 

آن وقت اتاق فکري در خارج از ایران و عملی به  .اندازد و آنچه منجر به کودتا شدمی 1332من را به یاد روزهاي سال 

ي غفلت و متانت دور از سیاست بعضی دیگر سرنوشت ها و در نتیجهایرانیان با حضور افرادي وقیح در خیاباندست بعضی 

خواهند علم ایران را در بهترین خواهیم باز هم غفلت کنیم؟ اگر گروه اندکی از دانشگاهیان میآیا می .186ما را دگرگون کرد

ي کنند باید بدنهها خرد نمیها و فردوسیسیناها و ابنو تره براي اینشتین بسپارند» خود اقوام و اهل عشیره«شرایط به دست 

هایی ببینند تا کودتا نهایی شود؟ یعنی که هنوز اصلی اهل علم و خرد ما ساکت بنشینند و در این سوداگري هم حسن

هاي اقتدارگراي جهان صنعتی ا دولتکنند؟ این تنهلوحانه رفتار میدانشگاهیان ما در این امر بدیهی تا به این حد ساده

سال  61شوند؛ این اقتدارگرایان دانشگاهی ما هستند که شبیه به اتاق فکر بیگانگان در نیستند که مانع رشد علمی ایران می

علمی خردگراي ما است، که همانند کودتاي مرداد  اندیشی بدنههستند و این ساده» کودتاي دانشگاهی«پیش به دنبال 

 شود! کند و مانع رشد قطعی علمی ایران میکند و به موفقیت این کودتا کمک میغفلت و مسامحه می 1332
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کنندگان ي مفاهیم چیز دیگري است؟ اگر مصادرهاین است مکتب امام جعفر صادق ما شیعیان؟ این رفتار جز مصادره

هاي اقتدارگرایانه که تکلیف خود را با این افراد و تفسیرکنند پس با حوزة علمیه است مفاهیم به اسم اسالم خیانت به اسالم می

دار خواهد شد!  اگر خیانت به آنها روشن کند؛ در غیر این صورت مرجعیت حوزه در امور مذهبی هم خدشه 187ايو عشیره

ج کنند! اما بپذیریم هاي امنیتی و قضایی است که مردم را از ابهام خارکنند و سوء استفاده از قانون پس با دستگاهکشور می

ایم تکلیف مفهوم ایم که در هشتاد سال گذشته با ورود نهاد دانشگاه به ایران هنوز نتوانستهکه ما دانشگاهیان قصور کرده

سیاسی نوین به جامعه آموزش بدهیم؛  نوین و در فلسفه مرهخرد جمعی و اهمیت آن را نه تنها در علم که در زندگی روز

اند هنوز مشکل داریم؟ آیا به همین دلیل نیست که دانشگاهیان هنوز نقش مرجع را در کشورمان نتوانسته نکند خودمان هم

 ایم؟به دست آورند؟ ما براي اثبات مدعاي خود در مرجعیت علمی چه کرده

چه من آن را در بافتار رهاي اجتماعی دارد، گام، اشاره به همین نوع نابهنجاريي نقل، که قبال به کار بردهمفهوم سندرم دوره

اند، به  188هاي انتحالهاي علمی و انواع سرقت علمی، که همگی مصداقادبیاین که بی .اموضعیت علمی کشور به کار برده

ساالري را در علم به دلخواه دهد تا چه حد با فرایند علم مدرن بیگانه هستیم و چگونه شایستهوفور رایج شده است نشان می

که در مقاطع داده شده، این حساب و کتاب مجوز گرفتن دانشجو در همهکه در دولت نهم و دهم بیاین .کنیمیمصادره م

علمی داده شده، آن هم به دست خود ما  حساب و کتاب مجوز تأسیس دانشگاه و پژوهشکده و مجلههمان دولت بی

که حرمت خودمان را به عنوان دانشگاهی حفظ گانه هستیم؛ ایندهد تا چه اندازه با فرایند علم مدرن بیدانشگاهیان، نشان می

ایم تا به کذب وضعیت علمی را درخشان نشان دهیم، سازي کردهمردان نهم و دهم آمار-خواست دولتایم و به درنکرده

نیستیم،   حکایت از عمق غفلت ما از علم و مدرنیت دارد، و حکایت از این دارد که حرمتی براي خودمان و علم قائل

 مره هستیم، و هنوز با داشتن مرجعیت در کشور بسیار فاصله داریم!هاي روزالوقتانه به دنبال کسب امتیازابن

که در فرایند گفتمانی آن شوند و اینها و ابزار با توافق اجتماع علمی معتبر میدانیم که در علم مدرن مفاهیم و روشمی

پردازیم، هر آینه که این چه در آموزش یک درس یا یک موضوع به این بدیهیات نمیگر .زندخرد جمعی حرف اول را می

شود که در رفتار مدنی خودمان این بدیهیات ایم! پس ما را چه میبدیهیات را زیر پا بگذاریم از گردونۀ دانشگري خارج شده

منسوخ خودمان  ايرگرایی و عشیرهکنیم و به روش اقتداسیاسی مدرن را فراموش می علم و زندگی مدرن و فلسفه

نشان بدهیم؟ پس اعتبار در اجتماع علمی » شایسته«گرا مردان اقتدار-خواهیم خودمان را در نظر دولتگردیم؛ میمیبر

 ست؟ حرمت علم کجاست؟ حرمت خودمان به عنوان دانشگر مدرن کجاست؟کجا

گشت به اقتدارگرایی است یا اصرار بر روش خرد جمعی که از این اسالم  است یا طاغوت؟ معنی انقالب فرهنگی این باز 

ها خاموش است؟ مگر نه این است که یداهللا مع شناختیم؟ چرا شوراي انقالب فرهنگی در این زمینهزندگی شیعی می

الب و  اسالم آوریم؟ چرا به نام انقي ناشی از غرب کمونیست روي میگرایانههاي اقتدارترین روشالجماعه؟ پس چرا به بد

طلبی نازل خود را در لباس دفاع از انقالب و طلبی خود و جاهکنیم (رك پیوست)؟ چرا قدرتانقالبی دروغ را مطهر می
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کنیم؟ چرا شایستگی علمی را در اتصال به قدرت کنیم و هر جا الزم شد از اسالم و امامت و والیت خرج میاسالم مخفی می

ها در عرف طلب و اصولگرا ندارد! نه اینکه این گونه رفتاری شده و چپ و راست ندارد، اصالحبینیم؟ این روش ما همگانمی

 2012سیاسی کشورهاي صنعتی و مدرن غایب است، خیر؛ کافی است به یاد میت رامنی، نامزد ریاست جمهوري سال 

زند باید کشت! به کنیم به ما صدمه میي اسقفی کلیساي محل خودش، بیفتیم که گفت کسی را که فکر میامریکا، با سابقه

ي ها اما هنوز اولین دورهي طوالنی تاریخی؛ امریکاییکه ما ایرانی هستیم با تجربهچند تفاوت اما باید توجه کرد: یکی این

ان رفتار که مدافعها الزم است یاد بگیرند!  دیگر اینگذرانند و  به عنوان نوباوه هنوز خیلی چیزمداري خود را میقدرت

دهند؛ هاي دموکراتیک و به خرد جمعی اکثریت مجبورند تن دراند و به روشاقتدارگرا در دنیاي مدرن در هر صورت اندك

رکود تاریخی، فرهنگ غالب ما  هاي تاریخی و طی یک دوران چند صد سالهدر ایرن اما، به دلیل منجمد شدن ما در دوره

طلب! و طبیعی است که هر کس در این شرایط انقالب و شرایط گرا باشیم و چه اصالحگرایانه است، چه اصولهنوز اقتدار

گرا بنمایاند، حتی یی و جهانی بخواهد در ایران به نوایی برسد بیشتر باید خودش را به اسالم و انقالب بچسباند، اصولمنطقه

مگر ما در دولت نهم و دهم کم از این نوع صدمات اگر هرهري مذهب است؛ براي چنین کسانی ایران و اسالم اهمیتی ندارد! 

ها دیدند و از آنها لطمه خوردند! متأسفانه حوزویانی هم که بسیط الوقتهاي ما کم از این دست ابنخوردیم! مگر دانشگاه

 .افتنداند و میده افتاده-فریب امتیازهاي دنیاي مدرن آشنا نیستند در دام این مسلمان لقبان ظاهراندیشند و با پیچیدگی

منافق که با اصول مدنی نوین آشنا هستند بسیار حساس و طلبان مخلص و ناگرایان و اصالحدر این شرایط نقش اصول

ما که  .ها آرام نخواهد گرفتدنیاي اسالم در تالطم شدیدي است که به این زودي .به اطراف خود نگاه کنیم .تاریخی است

بریم که این دستاورد بسیار با ارزشی است ایم در آرامش نسبی به سر میدو انقالب مشروطه و اسالمی را پشت سر گذاشته

هاي اسالمی، حتی اگر دشمنان باید بپذیریم که حضور القاعده، داعش، و بوکو حرام در کشور .که باید قدرش را بشناسیم

تاریخی ناشی از انجماد در آن  عقده .در تاریخ اسالم و انجماد تاریخی اقوام اسالمی دارداسالم را حامی آنها بدانیم، ریشه 

ها را تلطیف کرده و به صورت در ایران اما دو انقالب و تحوالت دیگر این عقده .گونه بروز کرده استها اینکشور

طلبان فهیم و دلسوز گرایان و اصالحاصول .ه استاقتدارگرایانی و بسیط اندیشانی از نوع طرفداران دولت نهم و دهم درآورد

متأسفانه  .گريکشور الزم است این شرایط را درك کنند و به خرد جمعی مراجعه کنند و نه به وابستگی حزبی از نوع عشیره

 را صحنهعلم و تخصص و فناوري  گیرند و صحنهطلبان هم که این امر بدیهی را نادیده میبینیم در میان اصالحکم نمی

 .دهندگرا میدان بیشتري میلقبان اقتدار-گراکنند و از این طریق به اصولگرایی تلقی میگري و قومسیاسی با رفتار عشیره

طلبی را بهتر است یدك نکشند!  گري بیفتند پس نام اصالحگرایی و عشیرهطلبان در همان دام اقتداراگر قرار باشد اصالح

اند تا لذت خردگرایی گرایی اعتقاد دارند و برکشیده نشدهرگرا انتظاري جز این نیست چون به این اقتدارگرایان اقتدااز اصول

طلبی خود وفادار باشند و به فکر رود به اصالحطلبان که نباید منافقانه رفتار کنند؛ از آنها انتظار میرا بچشند، اما اصالح

این  .رودالوقت انتظاري نمیاندیش و ابنلقبان بسیط گرااز اصول .یت برونداصالح ذهن و فکر مردم باشند تا به سوي مدرن

اند و تاریخ نیز اهل حوزه است که تکلیف خودشان را با آنها روشن کنند؛ دانشگاهیان که تکلیف را روشن کرده وظیفه

علم  سیاست که صحنه ؛ صحنهطلبان اهل سیاست باید سازوکار قدرت را بشناسنداصالح .انجام قضاوت خواهد کردسر

توان مخالف یا دشمن را با هاي معقول تشکل و قدرت الزم است! مگر میسیاست براي اجراي سیاست نیست! در صحنه
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ي داعش و القاعده و بوکو حرام کافی ي دولت نهم و دهم کافی نیست؟ تجربهموعظه یا با منطق علمی کنار زد؟ تجربه

 فلسطین و غزه کافی نیست؟ هنوز الزم است گزیده شویم؟  کافی نیست؟ تجربه ي تحریم مانیست؟ تجربه

 .مانگردد و به مسئولیت ما ارتباط دارد تشخیص حساسیت زمان است و دستاوردهاي تاریخیمیآنچه به ما دانشگاهیان بر

اسالمی، و در قرن پانزدهمی/ به اطراف خود نگاه کنیم! ایران پس از صد سال مشروطه و پس از سی و پنج سال انقالب 

اي در جهان پیدا کرده هاي اسالمی است، در حال رسیدن به تعادل تاریخی است و جایگاه ویژهبیست و یکمی که قرن چالش

آشوب و در جهت شناخت یی پرقدرش را بدانیم و در جهت تثبیت امنیت ملی در منطقه .این دستاورد کمی نیست .است

به عنوان اهل علم باید بدانیم که این کوشش به معنی توافق با این یا آن  .نیز رفع تشنج ملی بکوشیم هاي امنیت وسازوکار

 .ي ما سوگیري سیاسی نیست اما راهنمایی با بصیرت استوظیفه .مبناي خرد جمعی استگروه سیاسی نیست، بلکه توافقی بر

اگر غیر از این بیندیشیم و عمل کنیم کشور و  .سلیقه است ایران قدرتمند و داشتن امنیت داخلی فرض بر هر نوع تفکر و

دانند چون توانایی زمینی ما را از آن خود میایم که منابع زیریی رها کردههاي فرامنطقهي آن را در دامان همان قدرتآینده

جهانی؛ اگر توانایی حضور در  الیق براي حضور در صحنهدانند و ناکننده میبیشتر در استفاده ار آن دارند؛ ما را مصرف

شود؛ با خودمان و با علم شروع کنیم و نشان دهیم توانایی جهانی پیدا نکنیم همان با ما خواهد شد که با غزه می صحنه

 .خردگرایی است جهانی صحنه علم جهانی را داریم؛ در این صحنه قوم و عشیره و فرقه جایی ندارد؛ صحنه حضور در صحنه

شود منظور ساالري صحبت میگرایی مطرح است و اگر هم از شایستهجمعی و بصیرت سیاسی است؛ حرفه خرد صحنه

دانشگران نوین است که بکوشند  اول به عهده و قومی و هیئتی! این وظیفه در درجه اياي است و نه عشیرهشایستگی حرفه

 طلب! گرا باشند چه اصالح، چه اصولعمل کنند ايگرایی را مطرح کنند نه این که خود عشیرهحرفه

الملی ما و نیز در پذیرش امنیت تنها در حضور بین .امنیت باشیم کشور در سایه صفتان را رها کنیم و به فکر توسعه بوقلمون

ملی الآید؛ حضور بینمسئولیت اجتماعی ما دانشگاهیان در تمام سطوح نهفته است، و این حضور با رجزخوانی به دست نمی

 .این اصل بدیهی دانشگري است که باید به آن وفادار باشیم اگر مدعی علم نوین هستیم .گري سازگار نیستدیگر با عشیره

امروز با قدرت استفاده کنیم؛  آمده براي ایفاي نقش سازنده در دنیاي پیچیدهو نیز هشیار باشیم از فرصت تاریخی به دست

اگر انتقادي هست از عوامل قدرتمندي ایران امروز  .رودظار درك این موقعیت تاریخی میبیش از همه از دانشگران نوین انت

گري نیست بلکه از عوامل تخریب این قدرت و عوامل مانع براي رشد این قدرت است که باید آنها را در مدافعان عشیره

ت و حفظ اقتدار ایران و امنیت ما نیازمند عصر آگاهی که در ایران شروع شده اس .گرایی مدرن جستجو کردو مخالفان حرفه

  .آفرینی با بصیرت دانشگران استنقش
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 189گذاري علمی کشورهاي سیاستهاي علمی و نهادنهاد  49

ها به روش و با موضوع نوین تأسیس که بعضی مدرسهرسد، هنگامیهاي علمی ما به حدود صد سال پیش میتأسیس نهاد

دانشگاه ادغام شوند یا به صورت مرکزي مستقل بمانند ماننند انستیتو پاستور ایران و مؤسسه شدند تا سپس در نهاد جدید 

شوند، در واقع مراکز ي مراکز پژوهشی تلقی میاین دو مؤسسه، که هم اکنون در مجموعه .سازي رازيواکسن و سرم

صد سال خدمات بهداشتی با ارزشی به جامعه هاي بهداشتی تأسیس شدند و در طی این حدود یکاند که به دلیل نیازخدماتی

هاي پژوهشی به حساب آورد یا نه اند؛ این که در عرف اداري جهان مدرن و صنعتی باید آنها در مجموع نهادارائه داده

گاه گویم که عرف اداري ایران، یعنی سازمان مدیریت قبل از انحالل آن، هیچاین را از این جهت می .موضوع دیگري است

ترین گام در جهت مدیریت علم و پژوهش کشور را متأسفانه مهم تلقی سال فعالیت خود این مهمترین و ابتدایی 50ر طول د

هاي اداري کشوري مدون کند! اکنون نیز نکرده بود که تعریف استانداردي از علم و پژوهش و کارا به منظور حسابرسی

ي اخیر و متأسفانه همین باعث خواهد شد ابالغیه .ز این مهم غافل استمعاونت راهبردي و نیروي انسانی ریاست جمهوري ا

 هاي کلی نظام در علم و فناوري غیر قابل اجرا بشود! رهبري در مورد سیاست

ي تأسیس دهند، انگیزههاي اجرایی کشور که خدمات مشابهی میجدا از این دو مؤسسه و نیز بعضی مراکز پژوهشی بخش

 هاي زیر بوده است:کنون معموال یکی از این موردژوهشی ما تاهاي علمی و پنهاد

هاي تربیت هاي فوري اداري کشور، مانند دانشگاه تهران، و دانشگاهآموزش در سطحی خاص به منظور رفع نیاز .1

 معلم و تربیت مدرس؛

 تقاضاي مردم یا جوانان به داشتن مدرك، مانند دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد؛  .2

 هاي صنعتی؛تقلید از مؤسسات مدنی نوین در کشور .3

ضعف مؤسسات آموزش عالی موجود در انجام پژوهش، که دلیل اصلی تأسیس مراکز پژوهشی وزارت عتف و  .4

 .وزارت بهداشت است

کثر مراکزي اها ما نباید انتظار داشته باشیم که دانشگاه به معنی جهانی آن داشته باشیم، بلکه حدبدیهی است با این انگیزه

ها معموال در سطح کارشناسی کالج .کنندنامند و از دانشگاه متمایز میها آن را کالج میبراي آموزش عالی که امریکایی

هاي گذشته از دانشگاه صنعتی شریف به جهت نیست که بعضی مسئوالن دانشگاهی امریکا در سالبی .دهندآموزش می

» دانشگاه«الملی شاید ما هنوز در این مقیاس بین»! دانشگاه«ندسی دنیا نام بردند و نه هاي مه»کالج«عنوان یکی از بهترین 

 نداریم! همین کمبود هم انگیزة اصلی تآسیس مراکز پژوهشی در ایران بوده است!

نهادهاي  هاي فقدان گسست میان این نهادها واز نهادهاي تولید علم در کشور یکی از علت ايشدهاین نبود تعریف پذیرفته

  .گذار است که ناشی از تاریخ تحوالت توسعه در ایران استسیاست
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وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت  .ترندتر و ناپختهگذاري براي علم و فناوري و پژوهش بسیار جوانهاي سیاستنهاد

هاي موجود پرداخته پژوهشگاه ها و سپسدانشگاه» راهبري«تاکنون کمابیش به  40عتف کنونی از ابتداي تأسیس در دهۀ 

هاي علوم پزشکی پا جاي دهی آنها داشته است؛ وزارت بهداشت هم پس از انتزاع دانشگاهاست و کمترین تأثیر را در جهت

اند نه هاي آموزشی نقش ایفا کردهبه این ترتیب این دو وزارت در سیاست .پاي همان وزارت آموزش عالی گذاشته است

 علمی به طور مطلق! گذاري در سیاست

هاي علمی کشور، که ابتدا در اوائل دهۀ پنجاه در وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد تنها فرصت شوراي پژوهش

گذاري در دهۀ شصت بعد از انقالب هم فعال بود بدون بروندادي همین نهاد سیاست .یافت اجراي پژوهانه را کمی تمرین کند

به مدت ده سال ایران شروع کرد وارد مرحلۀ  1379تا  1369وم فعالیت این شورا از سال تاثیر گذار؛ تنها در فاز س

هاي الملی استفاده کند و هم وارد تجربهگذاري جدي در علم و فناوري بشود و در این زمینه هم از تجربیات بینسیاست

کنون ایران هنوز نتوانسته راي عتف تاو سپس تأسیس شو 1380از زمان تعطیل شدن رسمی این شورا در سال  .بومی بشود

این شورا  .گذاري علم و فناوري ایجاد کندها را جبران کند و شورایی مؤثر در سیاستاست شوك تعطیلی شوراي پژوهش

ورود نهاد معاونت علمی  .هایی در جهت پویا کردن آن بوداست و هنوز باید منتظر برداشتن گام» نوباوگی«هنوز در مرحلۀ 

  .هاي علمی به دلیل همین نوباوگی و پویا نبودن شوراي عتف استگذاريوري ریاست جمهوري در سیاستو فنا

گذاري علم و فناوري در کشور نداریم، تعجب برانگیز نیست چرا  که ما هنوز نهادي موثر در سیاستاکنون، با پذیرش این

اي نیست که زودتر از ده سال آینده، یعنی شرایط کشور به گونه .گذاري جدا هستندهاي سیاستهاي علمی ما از نهادنهاد

و تاره پس از آن است  .گذاري علم کشور داشتانداز، بتوان انتظار نهادي مؤثر و چاالك در سیاستدر سررسید سند چشم

تر از این هستند که رفتارما شاهدیم که دولت و وزراي ما بسیارگ .گذاري از این نهاد داشتتوان به تدریج انتظار اثرکه می

و کسانی مانند من  .هنوز هم گرفتار مانده باشند 1404پس شاید در سال  .مدت فکر بکنندهاي بلندریزيبه این نوع برنامه

هاي ابالغی رهبري ها! این دلیل است که سیاستنگريها و همین آیندهده سال دیگر هم مجبور باشند به تکرار همین حرف

 نه بختی براي تحقق ندارند!نیز متأسفا
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دانم،من می بله  

!دوست اینجاست، ایران خانه  
گهدارندهگل ،اوست ها ن  

،ها هم هستندخار  
گل بی که مگر  خار هم هست؟اما   

گهدارنده هاگل اند،رفتنی هاخار اوست، ن  
کنید خانهچشم !دوست اینجاست ها را باز   

گل ایران اینجاستچشم دل باز  !کنید   
کنید،عصر ناله ها را به سر   

کنید،  خارها را رها 

!گل ما اینجاست  
!جاستایران بر  

  
 ناامید ،هاو به خصوص این روز ،در طول تاریخ ایران که کسانی است همهبه  »دوست کجاست؟ خانه«پرسش پاسخ من به 

امید در اصالح نا، هاسامانیهتوانند در تحمل نابنا .جویندبه جز اجتماع می آرمانی آرامش را در محیطیو هستند؛  اندبوده

! ایران را در طول تاریخ کسانی ندکردمی وگر نه چنین و چنان، »ها اصالح شودگذارند کارنمی«و مصر در اینکه  ،جامعه

آسا وجه به خارها، حق و حقیقت را در کار و تالش روحتبی اندکار کرده ،»هاخار«اند در تحمل اند که توانایی داشتهداشتهنگه

 »عقالي مجانین«باف، نه جزو اند نه منفیاند، نه افسرده شدهلذت برده ي دیگرهاگلحضوراز  ها،اند و نه در گزارهدیده

 هاي فراري! اند و نه مغزشده
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 191کنکور آسان است چون گاو حیوان مؤدبی است؟  51

اطالع از محتوا کم بیهایی مضحک از زبان افراد نادان یا سودجو و دستشود آن وقت گزارهمحتوا خارج میوقتی فعالیتی از 

دردناك به این  .دار استلطیفه به این خاطر که بسیار خنده .هاي دردناك گفتتوان لطیفهشنویم که به آنها فقط میمی

هاي سیما مصداق تبلیغ این نوع نامۀ کنکور آسان است در برنامهدلیل که حکایت از عمق ناآگاهی مسؤالن مرتبط دارد! بر

هاي علمی را براي عوام، شده داند و گزارههاي دردناکش را براي خواص میجوانی عامی، که گزاره .هاي دردناك استلطیفه

قتصاد دانش بنیان به خواهد نسل بعدي ما را در دنیاي امی» گاو حیوان مؤدبی است« است نقل مجلس کنکور و با جمله

واي بر نسلی که این چنین وارد دانشگاه شود و واي بر ملتی که این چنین آموزگارانی و این  .دانشگاه ببرد و با علم آشنا کند

را از وبگاه صدا و » نخبه«هاي این جوان چنین صدا و سیمایی دارد! براي درك این جمالت من کافی است یکی از برنامه

  .192شخصی وي باربرداري کنید سیما یا وبگاه

کنند؟ مسؤالن صدا و سیما در پی چه هستند؟  این راه احیاي تمدن رویم؟ مسؤالن آموزش و پرورش ما چه میبه کجا می

زمان در دو شبکۀ سیما اسالمی است؟ راستی چگونه است که ما در این نوع آموزش علم هیچ قباحتی نمی بینیم؟ گاهی هم

البد مسئوالن به غیر از درآمدزایی حکمتی هم در این نوع آموزش براي ورود به دانشگاه  .شده است این نوع آموزش پخش

 کجاي کار ما در این صد سال گذشته اشتباه بوده که به این نوع روش آموزش منجر شده است؟ .بینندمی

هاي علمی خالصه کنیم، ر صلب جمله، هنگامی که علم را در ساختا»فرو بکاهیم«هاي علمی که علم را در گزارههنگامی

کنیم دهانمان شیرین که تفکر را در مکالمه با واژگان تخصصی خالصه کنیم، هنگامی که با عسل عسل گفتن تصور میهنگامی

گیریم، و شاخ و ها آبیاري را با یک درخت مصنوعی بدون ریشه عوضی میشود، و هنگامی که درخت و ریشۀ آن و سالمی

 دهیم چه انتظاري از درك علم و تفکر و آموزش داریم؟ پالستیک را بر درخت زنده ترجیح می برگ سیمی و

آیا آن طور  .دهد ما ایرانیان در چه ورطۀ هولناکی گرفتاریمبه وضوح نشان می» کنکور آسان است«صدا و سیماي ما با این 

توان پادشاهی نیست؟ آیا میاین خاص دوران پسا ایم وکه ویل دورانت نوشته است ما ایرانیان همیشه همین طور بوده

 امیدوار بود که این هم مصداقی از سندرم دورة نقل باشد و گذرا؟
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اع مراد از آن در فرایند علم ارتباط میان دانشگران است: انو .گفتمان در برابر دیسکورز اصطالحی است در جامعه شناسی

اي، اي، هر ایدهدر فرایند علم پذیرش هر گزاره .هاها، و داوريها و گزارشها و مقالهها، گفتگوها، مجلهها، گردهماییسمینار

ها اجتماع علمی روال .اي موکول به مشارکت در گفتمان و تأیید آن در طی گفتمان استاي و محاسبهقکري، آزمایشی، نظریه

پذیرد اي درآورده است و کسی را به عنوان دانشگر و پژوهشگر مینوشتهفتمان را به صورت عرف ناها و آداب این گو روش

هرگاه هم ابهامی در فرایند علم دیده شود این گفتمان به طرق مختلف فعال  .شناسدکه نشان داده باشد این آداب را می

هاي همگانی مطرح شد یادمان هاي اخیر حتی در سطح رسانهلهایی که در ساي چنین ابهامنمونه .شود تا ابهام مرتفع شودمی

ي عالم، که هیچ یک تایید نشد! در این میان ارعاب و ها و نیز کشف امواج گرانشی اولیهآید: سرعت فوق نور نوترینومی

 اعمال قدرت سیاسی یا اقتصادي جایی ندارد!

گرایی هاي اقتدارهنوز فرهنگ روش .ایمل آن را هم فراهم نکردهیو وسا ما در ایران هنوز با این فرایند پیچیده آشنایی نداریم 

ها را در مراکز علمی در نمونۀ اعمال این روش .مانند ارعاب و اعمال قدرت از نوع سیاسی یا اقتصادي بر ذهن ما غلبه دارد

این که بسیاري از ما در نبود اعتبار علمی از اجتماع جهانی متوسل به مراکز و منابع قدرت در کشور  .ایمگذشته فراوان دیده

هاي علم مدرن است: از ارعاب به جاي گفتمان استفاده کنیم ناشی از همین عدم شناخت فرایندشویم و به آن افتخار میمی

 کنیم!می

از  ايعده ...،  از دانشجویان دانشگاه اي، عده ...از استادان دانشگاه  ياعده«هایی را با امضاي ایم درخواستزیاد دیده

در محیط علمی، که معموال و به وضوح مضمون درخواست در آن نامه مطابق است با » ...دانشجویان و استادان دانشگاه 

ها تلقی ما اینکه اگر به این درخواستها همواره نوعی ارعاب بوده است و احساس ما از این نامه .بینش یک گروه سیاسی خاص

توان استادي را اخراج کرد، استادي را استخدام تن داده نشود چنین و چنان خواهد شد! پر واضح است که به این روش می

تأسیس یافته  توان به دانشکدهاي را تأسیس کرد؛ و البته همین قدر هم واضح است که با این روش نمیکرد، یا دانشکده

پس چرا اصرار داریم از راه  .اي که بر این مبنا تأسیس شده است پا بگیردبار داد، یا امید داشت دانشکده یا پژوهشکدهاعت

خواسته نام بسیج هاي ارعاب نامتاسفانه این روش .سالم گفتمانی فرار کنیم و به قدرتی سیاسی و روش ارعاب متوسل شویم

ي کنیم؟ موضوع امضا جمع کردن براي تأسیس پژوهشکدهاقعیت ساده را درك نمیچرا این و .کنددار میو اسالم را لکه

  .دین، علم، و فلسفه در دانشگاه شریف مصداق این اشتباه بینشی است

هاي علوم انسانی امري است بسیار مطلوب که به رشد ذهنی دانشجویان و آمادگی فعال بودن یک دانشگاه صنعتی در زمینه

براي توجیه آن اصال الزم نیست به غرب متوسل بشویم! اما چرا این ایده  .کندر جامعه بسیار کمک میآنها براي حضور د

دانیم تأسیس ما که می .دانشگاهی به تصمیمی برسد را در جمع اهل آن و دانشگران دانشگاهی مطرح نکنیم و نگذاریم جامعه
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دانیم جنین مرکزي زند به تمام اعتقادات ما! و میت اما ضربه میدستوري با ارعاب به نام اسالم یا هر قدرتی دیگر ممکن اس

 هیچگاه به مرکزي درخشان تبدیل نخواهد شد، کما اینکه مراکز مشابه نشدند!

 توان سازندگی کرد و به توسعهکنند با ارعاب میاي هنوز تصور میجاي بسیار تأسف است که در دانشگاه شریف هم عده

از  .لقبان است-اعتبار کردن دین و گریزان کردن اهل علم از مسلمانها بیمستقیم این روش نتیجهعلمی کشور کمک کرد! 

ها را مندان به علم و فرهنگ ایران باید از طریق گفتمان بکوشند زیان این روشعالقه همه .ها باید بر حذر باشیماین روش

رایی در سنت شیعه نیست و یادگار مانده از دوران سلجوقیان و قاجار دانیم این روش ارعاب و اقتدارگما که می .مال کنندبر

 .و شوروي کمونیستی است؛ پس هشیار باشیم از چگونگی مخالفت با اصل ایده و روش پیش بردن آن
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ها در پاریس و لندن هست، عمارتگوید خیلی هیئت دولت رضا شاه، فروغی وزیر معارف (علوم) وقت می در یک جلسه

ایم اما آنها چیزي دارند به اسم یونیورسیته (دانشگاه) که ما نداریم و مانند شهرداري (بلدیه) و دادگستري، که ما هم ساخته

 اگر در تهران یونیورسیته هم بسازیم خیلی خوب است! 

 ايدیق در کلتک تلگراف زد که ما یونیورستهاین چنین شد که دستور صادر شد و تیمور تاش وزیر دربار به عیسی ص

و عیسی صدیق هم طرح  .سازي (شوسه و راه آهن) و از او خواست در این مورد تحقیق کندطب و راه خواهیم در زمینهمی

که پس  دانشگاهی .دار شدیم! به این ترتیب دانشگاه تهران شد دانشگاه مادر در ایراندانشگاه تهران را داد و ما یونورسیته

اش در این دانشگاه از استخدام تا ارتقا به مقام استاد شود که تمام سابقهآن استادي پیدا می فلسفه از هشتاد سال در رشته

هاي ممیزه و نه دانشجویان؛ و نه حتی شوند نه هیئتبر مبناي انتحال بوده است! دانشگاهی که نه همکاران گروه متوجه می

 کنند؟ و پژوهشگران ایران، از این رویداد تعجب نمی ان! چرا اهل علم ایران، دانشگرانرجمع فیلسوفان ما در ای

رسید مرتکب هاي علمی جهان مطرح شد که به نظر می، در رسانهS�oenسال پیش مورد فیزیکدان آلمانی،  15حدود 

بسیار خفیف و قابل اغماض  ،اه تهراندانشگ ۀاز گروه فلسف ،جرم او در مقایسه با مورد محمود خاتمی .انتحال شده است

قبل از انتشار این خبر به قدري این فیزیکدان  .هاي آزمایشگاهی و انتشار مقاله بر این مبناسازي در تجربهنماید: عددمی

سیس کند تا او که به آمریکا أصدد بود یک مرکز ماکس پالنک خاص او تشهرت علمی یافته بود که کشور آلمان در

چاپ کرد و حساسیت  فیزیکس تودي  یکی از همکاران علمی او این خبر را در مجله .گرددرده بود به آلمان بازمهاجرت ک

بحث در اجتماع علمی در این مورد نزدیک به دو سال طول کشید تا  .اجتماع فیزیک جهانی را به این موضوع جلب کرد

از خود  پژوهشی البته مدرك او تقلبی نبود، و بیش از صد مقاله .انجام ارتکاب به امر انتحال در این سطح قطعیت یافتسر

مالحظه و شدید بود: او نه تنها از تمام اما واکنش اجتماع علمی جهانی به این انحراف از آداب علم بی .منتشر شده بود او

ز او پس اان دکترایش را هم گیري کند، بلکه دانشگاه محل تحصیل او در بیله فلد آلمهاي علمی خود مجبور شد کنارهسمت

هاي نظارتی دولتی که بعضی به این ترتیب او تبدیل شد به یک شهروند معمولی! بدون دادگاهی، و بدون نهاد .گرفت

موردي مانند خاتمی در جایی که فلسفه به عنوان  .کنندي محمود خاتمی عنوان میپیرامون قضیهدانشگران جوان ما در بحث 

گیري این همان نتیجه .داشته باشد، یا دانشگاه به معنی جهانی آن وجود داشته باشد، قابل تصور نیستیک علم مدرن وجود 

ایم در کشورمان دانشگاه به معنی محل اشتغال دانشگران و نیز اجتماع ام: ما هنوز موفق نشدهاست که من بارها بیان کرده

اند که بتوان آنها را اي از بلوغ نرسیدههاي ما هنوز به مرحلهگاهدانش .علمی بیانگر حضور علم مدرن در جامعه ایجاد کنیم

ي جنینی نقل علم هاي ما هنور در مرحلهدانشگاه .نسل دوم یا نسل سوم جاي داد ،اول هایی مانند دانشگاه نسلدر مقوله

 هاي صنعتی تولید شده است!هاي کشورهستند، علمی که در دانشگاه
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گذاران علمی کشور نقل مجلس شده است که ایران باید به سمت دانشگاه نسل ر جمع سیاستسفانه چندي است که دأمت

گویند دانشگاه نسل اول دانشگاه آموزشی بوده است و دانشگاه نسل دوم پژوهشی و حاال دانشگاه کارآفرین سوم برود و می

لفی در بخشی از دنیا مطرح کرده باشد اما ؤید مبندي را شااین تقسیم .به عنوان دانشگاه نسل سوم در دنیا ظهور کرده است

 ةلف به منظوري خاص به معنی مبنایی جدید براي ادارؤبندي مبدانیم طرح موضوعی در یک مقاله یا کتاب به عنوان تقسیم

 این همان اشتباهی است که در کل علم کشور دچار آن هستیم و هر مطلب یک کتاب .ها و نفی مبانی قبلی نیستدانشگاه

گیرد؛ انگار دهیم، بدون توجه به شرایط مرزي و محیطی و بافتاري که موضوع در آن قرار میعلم تعمیم می را به همه

مجازیم با پذیرش گرانش نسبیتی ادعا کنیم مهندسی عمران هم باید بر مبناي گرانش نسبیت عام باشد و نه گرانش نیوتونی 

آفرینی اي از نهاد دانشگاه با عنوان کارلفهؤیاي صنعتی در سی سال اخیر متحوالت دن ۀاست! اگر در نتیج »اشتباه«که 

هاي ما دارد که توان تمیز جعل یک مدرك علمی را از کار درست علمی ندارند؟ هر »دانشگاه«ه ربطی به چبرجسته شد 

سیس أهاي ما بشود! آیا تگذاريکه در جهان صنعتی دیده شد که نباید مبناي سیاست ايمتنی که ترجمه شد و هر پدیده

دانشگاه به معنی متعارف جهانی آن داریم که  مبناي یونیورسیته در ایران براي ما عبرت کافی نیست؟ مگر ما اصالً بی

 بپرسیم بر مبناي کدام نسل جهانی بخواهیم آن را اداره کنیم؟

کاران نسل سوم آن را با انتحال از نوع -لکاران و بد-شک نکنیم که اگر نفهمیده به سمت دانشگاه نسل سوم برویم، دغل

علمی به عقب خواهیم  ۀبازي خود و ما چندین ده سال دیگر در فرایند توسعنسل سوم تبدیل خواهند کرد به سکوي مافیا

 امحتوهاي شیک بیها و گزارهکلمه ۀجناب آقاي دکتر فرهادي وزیر جدید ما خوب است هوشیار باشند و در چال .افتاد

 .ندنیفت

اگر وزارت جدید در حدود دو سالی که در دولت یازدهم در صدر امر علم و فناوري کشور است تنها بتواند تصمیمی بر 

خواست کند، دانشگاه تهران بگیرد، و دانشگاه تهران را باز ۀمبناي عرف جهانی براي آخرین مصداق انتحال در گروه فلسف

مفهوم نسل سوم  .هاي بعدي ممنونش خواهند بودایران برداشته است و نسل گذاري در علمشک نکند گام مثبت بسیار اثر

آن و نقش احتمالی  در مورددانشگاهیان گذاشته شود تا در چارچوب یک گفتمان دانشگاهی به بحث  ةبهتر است به عهد

رك علمی نبندیم که بنا کار خرید و فروش مداو جدید کسب چشممان را روي پدیده .ها بپردازندآن در مدیریت دانشگاه

رساند و ما دانشگاهیان کند و به فروش می) رساله و مقاله را جعل می!(بله پنج هزار 5000به تخمین من ساالنه حدود 

این جمع مشترك دانشگاهی و  گرداند که شاهد نباشد تامیزنیم، و و وزارت هم چشمش را برخودمان به آن دامن می

پیگیري این  .نامه و مقاله، کار خودشان را بکنندهاي جعل پایانلقبان، دانشجویان، و شرکت -استاد کاسبان دانشگاهی، اعم از

 .خود دانشگاهیان ةنسل سوم بماند به عهد .وزارت و رسالت آن در این مقطع تاریخی است ۀمهم وظیف
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 هاي علم و فناوريدرکی جدید از اولویتو 

هیچ رویداد مهمی  .گذاري علم و فناوري ایراني عطفی است در تاریخ علوم سیاسی و نیز در سیاستمذاکرات نقطه بیانیه

صداي خرد شدن دیوار  .هاي علم و فناوري تأثیر نگذارد یا از آن تأثیر نپذیرددر دنیاي نوین نیست که روي سیاست

هاي مهم جهانی و تاریخی است که ن مذاکرات شنیده شد یکی از این رویداداعتمادي میان ایران و جهان صنعتی که در ایبی

اعتمادي و یا اشتباه دوران بی .از وضعیت علم و فناوري در کشور تأثیر پذیرفته است و بر آن در آینده تأثیر خواهد گذاشت

ها کمک رود و به رشد مدنی ملتدر میهزینه که معموال این هزینه هها همیشه دورانی است بسیار پردر ارزیابی میان ملت

اي تاریخی به ایران زد که هنوز از کند! یادمان باشد اشتباه مرزداران خوارزمشاهی در کشتن نمایندگان چنگیز چه لطمهنمی

ایم به مدنیت ایم و هنوز هم پس از دویست سال آشنایی با تمدن جدید بشري نتوانستهزخم آن جان سالم به در نبرده

ي اما نتیجه .ی شیعه و دوران طالیی اسالم را درك کنیمبویهمنشی آلان قبل از خوارزمشاهیان و سلجوقیان برسیم و آزاددور

ایم در مذاکرات دیپلماتیک نشان ایم و توانستهالمللی نسبی رسیدهایم نشان بدهیم به بلوغ بینمذاکرات نشان داد ما توانسته

المللی و هاي بینبدهیم این نظام سیاسی امریکا است که در غرور قدرت مطلق از یک طرف و  سعی در درك واقعیت

چه  .رف دیگر گرفتار است و از این دیلما نتوانسته است در مدت مذاکرات خود را رها کنداي در حال ظهور از طمنطقه

 توانیم از این رویداد بگیریم؟عبرتی می

 .کننده تشکرکنیم که این بلوغ را به بهترین وجه نمایندگی کرده استباید به خودمان تبریک بگوییم و از تیم مذاکره

که در دنیاي جدید حق و باطل نه به آن صورت که در کتب قدما آمده است یا در فرهنگ  این مذاکرات به ما نیز نشان داد

 .آن است شود، بلکه عرف جهانی با توجه به جغرافیاي قدرت تعیین کنندهمکتوب ما وجود دارد تعریف مینامدرن ما و نا

ي ما بسیار تعیین کننده است، همان اي آیندهاین عبرتی است بسیار با ارزش براي ما ایرانیان در این مقطع تاریخی که بر

بر این، باید دوباره بیندیشیم حق ما در دنیاي جدید چگونه بنا .ي خوارزمشاهیان بودگونه که آمدن نمایندگان چنگیز در دوره

  .دانیم براي رسیدن به آن چه باید بیندیشیمشود و نیز اگر چیزي را حق خود میتعریف می

گذریم چون تالش براي احقاق آن بسیار هوري اسالمی ایران همه روزه به دفعات از حق خودمان میما شهروندان جم 

فشاریم: از وقتی افتد که همگی به اسالم و دین حق پا میمتأسفم که باید بگویم این شرایط در حالی اتفاق می .هزینه استپر

گیرد و مجبوریم از حقمان بگذریم؛ هر دیده میتقدم ما را نا تر است حقرواي که پرشویم هر رانندهصبح سوار ماشین می

تر است حق بیشتري دارد و ما باید از حق خودمان بگذریم! نیسان که جاي خود دارد و اولویت مطلق ماشینی که مدل باال

ی براي مطالعه است! پس شناختی با ارزشجامعه ي من بسیار جدي است و پدیدههاي ما دارد! این نکتهها و جادهدر خیابان
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ایم هزینه و بصرفه نیست! ما که در شیعه یاد گرفتهچرا در سطح جهان از حق خود نگذریم اگر تالش براي احقاق آن پر

 همیشه صرفه و صالح را در نظر بگیریم!

ودند و عزمشان را صرفا هزینه بودن احقاق حق فکر نکرده باي ایران به طور قطع به این پرکسب فناوري هسته ةبانیان اید 

لوحی ملی ما در دوران دولت نهم و دهم را؛ فراموش نکنیم ساده .براي رفع مشکالت علمی و فناوري جزم کرده بودند

هاي سیاه بر سفید کردیم، به این خیال که آن نوشتهارزشی تلقی میبی پارههاي سازمان ملل را تکهکه بیانیههنگامی

هایی ارزش است! هزینههاي دولتی خودمان بیهاي خودمان یا ابالغهاي جهانی هم مانند کاغذی و قدرتالمللهاي بینسازمان

توانیم به فنی و علمی می اي کردیم نشان داد ما در کشور اگر عزم خودمان را جزم کنیم در هر زمینهکه در فناوري هسته

ها هاي کلیدي که تحقیقات باید کاربردي باشد یا رسالهگزاره خالفرشد چشمگیري برسیم؛ و نیز اینکه بخش علمی ما، بر

هاي فنی را ایجاد اند که این دستاوردالتحصیالن خودمان بودهخورد, بسیار موفق عمل کرده است؛ همین فارغبه درد نمی

ا جزم کند و هاي دیگر علمی هم عزم خود راند؛ و اما این بخش سیاسی کشور است که نتوانسته است در بخشکرده

در همین جهت اگر این مذاکرات کمبودي را در سطح ملی به ما نشان دهد همان نبود بلوغ کافی در  .گذاري کندسرمایه

   .المللی و درك تعامالت قدرت در دنیاي مدرن بوده استگذشته در درك تبعات سیاست بین ۀچند ده

مردمان این سرزمین  ن بازدارندگی، و نیز توان جهت دادن به آیندهایران باید به هر قیمت قدرت ملی براي حفظ امنیت، توا

خوشبختانه همکاران ما در علوم سیاسی  .توان با درك دنیاي مدرن تعریف کرداما قدرت را فقط می .را داشته باشد

 ند! مذاکرات و نتیجهمداران بخواهمردان ما دارند اگر دولتهایمان توان فکري قابل توجهی براي مشورت به دولتدانشگاه

بسیار تأسف بار است که  .بناي هر تعریفی از قدرت استآن گواه این واقعیت است! درك دنیاي مدرن اولین شرط و زیر

ي رشد توان بازدارندگی را هاي آموزش عالی نظامی که باید دغدغهبینیم در بعضی مراکز آموزش عالی ما، و حتی بخشمی

توانستند این یی که میهااند به خرد کردن ساختاراولویت دادن به علوم انسانی اسالمی، شروع کردهداشته باشند، به بهانه 

کجاي اسالم با درك دیگري مخالف است که این مدیران کژ اندیش این را اعالم  .درك از دنیاي مدرن را به وجود آورند

 »دشمن«شناسند، یا توان درك را می »دشمن«هایی را که ارمطلوب ما باشد، چرا ساخت شناسی واژهکنند؟ حتی اگر دشمنمی

 کنیم؟ را فراهم می کنند، به نام اسالم خرد و نابود می

ي کشور قابل اغماض! به خصوص تمام کند بسیار اندك است و در بودجهي تحقیقات میهایی که ایران در زمینههزینه

ي چند ي ساالنهمیلیارد تومان است: معادل کرایه 100ي بزرگی از مرتبههایی که در تحقیقات بنیادي ایران می شود هزینه

 آور نیست؟ي ما شرممغازه در یکی از مراکز خرید پر پک و پز تهران! این براي ملت و کشور با سابقه

ر چه ما باید ه .به خصوص اگر در نظر بگیریم که در هزینه کردن این رقم هم هیچ سیاست خوش تعریفی وجود ندارد

گذاري ملی کنیم با اي، سرمایهتحقیقاتی, همانند گذشته در انرژي هسته زودتر  به این تصمیم ملی برسیم که در چند زمینه

 ها! اي قوي در تحقق تصمیماراده
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بر وهایران، عال .ها حیاتی استانرژي به طور قطع یکی از اولویت هاي مطلق جهان است و تأمین آن در آینده براي همه کشور

 .انرژي فسیلی, منبع عمده انرژي خورشیدي است با نیروي انسانی علمی و فنی الزم براي تولید بهینه و توزیع و صادرات آن

 اي، رشد و توسعهخالف انرژي هستهبر .هاي مرتبط با این انرژي پاك هزینه کندزمینه ایران باید هر چه زودتر در همه

کند, الملل براي ما ایجاد نمیهاي الزم آن نه تنها مشکلی سیاسی در سطح بینه و نیز فناوريهاي بنیادي در این زمیندانش

هاي ایرانی را در خانواده اي به دنبال خواهد داشت؛ و همههاي علمی، فناوري، و سرمایهبلکه تحسین جهانی همراه با کمک

 اي مولد و فروشندهعتی ملی بدل خواهد شد و هر خانوادهبافی به صنتولید و فروش آن مشارکت خواهد داد و مانند قالی

  .انرژي! صادرات وسیع این انرژي، عالوه بر ثروت، قدرت نرم و سخت ما را نیز افزایش خواهد داد

 هاي سی و پنج سالهوقت آن است که چرخش بینشی در ما ایجاد شود، حق و قدرت و منافع ملی را با توجه به دستاورد

هاي بدیل مذاکرات دوباره تعریف کنیم، براي ویژگی کارشناسی در دنیاي مدرن، در کنار توجه به ویژگیدستاورد بیانقالب و 

یاب در جمهوري اسالمی -هاي کالن آسانزاد خودمان، ارزش قائل شویم، و نگذاریم به نام عقیده، با شعار اسالم، و با پولبوم

  .برنده ایران است اگر فقط همین دستاورد مذاکرات باشد .هایی را تباه کنندلکارشناسی و علم را به سخره بگیرند و نس
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 196ترویج علم کیپ ثورن و مدل همکاري او  در مؤثرترین رسانه  55

هنگامی که او همراه با جان ویلر و میسنر شروع کردند به نوشتن کتابی درسی در  .شناسممی 50/70کیپ ثورن را از دهۀ 

هاي کتاب جزوه .شناسیاو آن زمان در پرینستون بود و حاال استاد کلتک است در زمینۀ گرانش و کیهان .زمینۀ گرانش

آن  .کردیمفرستادند و ما در دانشگاه وین نیز آن را دریافت می؟؟؟؟ را به مراکز فعال در زمینۀ گرانش در سراسر دنیا می

در زمینۀ نسبیت عام و گرانش اینشتین نام گرفت، کتابی مرجع که کتاب مقدس  گرانشها بعدا تبدیل شد به کتاب جزوه

که هیچ وقت کتاب درسی نشد! این تجربۀ مؤلفان از جمله کیپ ثورن نمونۀ خوبی از آموزش علم و ترویج نسبیت و گرانش 

به ترویج علم نشد، اما حاال پس از حدود نیم قرن کیپ ثورن دست به کاري زده کارستان! نه فقط از طریق رسانۀ سینما 

 هاي فیلم و سینما توانسته است به پیشرفت علم کمک کند! همین چند هفتهترین فناوريپرداخته که با استفاده از پیشرفته

 Classicalاي در مجلۀ کامال علمی حرفه»  میان ستارگان«اي او با چند نفر از دست اندرکاران فیلم پیش مقالۀ کامال حرفه

and Quantum Gravity  بدیل! کجا دیده بودیم اهل سینما مقالۀ پژوهشی در اي کامال نوآورانه و بیبه چاپ رسید؛ پدیده

اي که این امکان را به این کار را ذهن باز و خالق کیپ ثورن ممکن ساخته است! باید به جامعه .ها بنویسندچالهزمینۀ سیاه

ودي داشته باشند و آن را به ظهور برسانند تبریک گفت! این ذهن محددغدغه این چنین ذهن فعال و نادهد بیافرادش می

ها انسان مخلوق خدا ها شا ید میلیاردنظیر و بدون انحراف از اصول علمی تولید کند و میلیونباز توانست فیلمی تخیلی اما بی

نامه نیست اما مکمل که فیلم» انمیان ستارگ«دستش درد نکند! و حاال کتابی با همین عنوان  .را شاد و سرگرم و شاکر کند

مند است، حتی دانشگاهیان خستۀ ما که جز درس دادن وکسب آن است و خواندنی براي هر کس که کمی به علم عالقه

 امتیازات وزارتی و مالی فرصتی براي لذت بردن از علم و فیلم علمی ندارند! 

تفکر » خواند-نُش«و » نوشت-نُش«ایران بیاموزد که زندگی علمی فقط امیدوار باشیم این فیلم و این کتاب به ما دانشگاهیان 

هاي ناب دیگران نیست بلکه باید به ابتکار روي آورد، ذهن را خالق نگهداشت و به فکر رشد جامعه بود و به فکر روش

تخار کنیم که کتابی را که تا کی فقط به این اف .بومی و جهانی براي رشد ذهن ایرانیان و فارسی زبانان و هم وطنان خودمان

اي حل کنیم و به چاپ آن و هاي خالق بیگانه پدیدآورده است می توانیم بخوانیم و درس بدهیم و از آنها مسئلهذهن

طرف کنیم و پویا شویم و نسلی امیدوار باشیم انجماد ذهنی خودمان را بر .هاي مکانیکی ناشی از آن دل خوش باشیمامتیاز

ترویج علم نه به این منظور است که اهل علم را افزایش دهیم بلکه باید با این هدف  .ز خودمان تربیت کنیمبسیار پویا تر ا

دست مترجمان هم درد نکند که  .ها را به زندگی شادتر و افزایش توان شکوفایی حداکثري هدایت کنیمباشد که انسان

 ی قرار دادند.تیار خوانندگان فارسرا به این سرعت در اخ »میان ستارگان«
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 197سر سرخ، سرباز، سردار، سرباد، و اقتدار ملی  56

گري و ناپایدار، گري؛ پاکستان در التهاب افراطیخوب به اطرافمان نگاه کنیم: افغانستان چند دهه است در جنگ و افراطی

جنگ داخلی؛ یمن و داران اطراف ما؛ سوریه در آتش ها و سرمایهگري خشن و تحت حمایت کشورعراق گرفتار افراطی

فلسطین در آتش نیاز به استقالل؛ و ما در این میانه در اقتداري نسبی و آرامش پس از انقالب و جنگ و تحریم! منطقه در 

تواند تبعات وحشتناك آن را مهار کند؛ به آرامش منطقه کمک کند، و روند شرایطی است ناپایدار که تنها پایداري ایران می

این اقتدار اما تنها  .پایداري ما در گرو حفظ و افزایش اقتدار ایران است .را در سایۀ آرامش کلید بزندتوسعۀ این کشورها 

 شود؛ به ایثار احساسات و مهار آن هم نیاز دارد!با ایثار جان و مال و توان نظامی حفظ نمی

هایی که نا شدیم، برخوردیم به انسانهاي مدرن آشایرانیان با مدنیت مدرن و ارتشکه ما بیش از صد سال پیش، هنگامی

اي گشتیم که این نامیدیم و به دنبال کلمه» سالدات«گفتند و ما با واسطۀ زبان روسی آن را می Soldatدر آلمانی به آنها 

 .»ببازد«اجداد ما فکر کردند سالدات کسی است که حاضر است سرش را در راه وطن  .حرفه و مسئولیت آن را بیان کنیم

به کسی اطالق شد که حاضر باشد سرش را در راه کشور ببازد! به همین قیاس سردار ساخته » سرباز«این گونه شد واژة 

ها داران همین-به-بخوانید سر -شده بود، یعنی کسی که حاضر است سرش را در راه وطن و اعتقاد بر دار کنند! سر بداران 

این دو واژه بیانگر تفکر کنونی ما ایرانیان از  .ماندهان سپاه سردار گفته شدبه فر جهت نیست که پس از انقالببودند! بی

شود که در مقابل آن قدرت نرم گاهی براي تفکیک و تظریف از واژة قدرت سخت هم استفاده می .قدرت و اقتدار است

افزار نیست، بلکه در فقط در جنگ دانیم که قدرتامروزه اما می .گیردهاي سرباز و سردار فاصله میقرار دارد که از واژه

افزار مجموعۀ رفتارها و تر از آن است! در اینجا منظور من از فرهنگاهمیتگاهی با» افزارفرهنگ«فرایند جنگ یا صلح 

گفتارها به عنوان ابزاري است براي توسعه و حفظ و افزایش قدرت درونی جامعه که منجر به سخت جان و مقتدر شدن 

بدیلی بود و ایاالت متحده نگران آن بود اما فاقد قدرت درونی روسیۀ شوروي زمانی قدرت سخت بی .شودیک جامعه می

مبتنی بر فرهنگ افزار نوین بود و دیدیم چگونه از درون پوسید و تحلیل رفت! نمونۀ دیگر سوئیس است که کمابیش تهی 

 .سردار هیچ یک نشانگر و حامل این نوع قدرت نرم نیست نه سرباز و نه .بدیلی دارداز قدرت سخت است اما قدرت نرم بی

ایران ما پس از انقالب قدرت نرم قابل تأملی در منطقه پیدا کرده است که ناشی از منش اسالمی است، اما هنوز این منش 

ز خرد مدرن بسیار قدرت با استفاده ا .تواند و باید استفاده کنداز ابزار نوین تفکر و ابداعات نوین تفکر بشر بسیار بیشتر می

اي بدون آن به زحمت بتوان بیش از کنیم که در شرایط بسیار ملتهب منطقهنرم بیشتر و نیز قدرت درونی بیشتر پیدا می

پس باید به فکر استفاده از مبانی این خرد  .المللی را به سختی بتوان تحمل کرداي و بینهاي منطقهاین استقامت کرد و فشار

باز نیستند، که البته جاي خود را دارند اما نیاز به حمایت دارند از -دار و سر-حامالن این خرد مدرن دیگر سر .نوین بود

بدهند؛ » باد«سبز خود را با زبان سرخ نقد به » سر« افزار نوین، یعنی از طرف آنها که حاضر باشند طرف حامالن فرهنگ
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ین سربادان نقش دفاعی و در صورت لزوم تهاجمی بسیار مؤثري براي حفظ نامید؛ ا» سرباد«باد، یا  -به-اینان را باید سر

 کشور و اقتدار درونی و بیرونی آن به همراه سربازان و سرداران خواهند داشت!  

ها در یک فرایند همراه با گفتمان درون اجتماع گیریم که توافق بر مفاهیم و گزارهدر خرد مدرن همچون علم مدرن یاد می

در این فرایند تحکم جایی ندارد! همین روش خردمندي نوین به ما یاد داده است که پایداري هر نظام  .ر اقدام استمبناي ه

حکومتی در گرو حضور نقد مدنی درون گفتمان اجتماعی است؛ اقتدار یک کشور بیش از هر چیز به نقد که نتیجۀ تکثر است 

ها را در چارچوب قانون و منافع ملی را نهادینه کند و تکثر در بینش بستگی دارد و به این که جامعه چگونه فرایند نقد

دوران سی و پنج سالۀ انقالب اسالمی کافی نبوده است تا پس از چند هزار سال نظام حکومتی اقتدارگرا و عادت  .بپذیرد

ما هنوز این گونه  .خو بگیریم هاي نوین گفتمانیکردن به پذیرش اقتدارگرایی، و مطلوب و بدیهی انگاشتن آن، حاال به روش

حتی محیط دانشگاهی ما عاري از گفتمان و نقد متناظر با آن است! این شرایط به  .شناسیمنقد را نه فراگرفته ایم و نه می

» زبان سرخ«اي است که بعضی افراد که گاهی مجري قانون هم هستند با استبداد رأي حتی نقدي بسیار لطیف را گونه

ه باید بریده شود و سري که آن زبان در آن است به باد داده شود! این گونه بود که در دهۀ هفتاد کسانی نقد انگارند کمی

زبانم کنند، در دهۀ هشتاد اثر کنند یا بیمن را از دانشمند سال و قرن برنتافتند و به هر روش کوشیدند زبان من را بی

هاي وزارت علوم را تحمل نکردند ، سه سال پیش نقد ملیح من از تصمیمکوشیدند انگ خیانت بزنند و سر را بر دار ببینند

زا به در منزل من فرستادند و باعث شدند خانوادة من بیش از یک هفته از ترس هایی را با انواع ابزارهاي وحشتو بادیگارد

خواهند درد سر داشته باشند، از منزل بیرون نیایند! این همان مصداق سر بر باد دادن است؛ و البته که مردم ما نمی

باد و سرباد باشند؛ اقتدارگرایی تاریخی ما را از نقد به دور کرده است و  در بهترین شرایط به سوي  –به  -خواهند سرنمی

ها در اثر نقد ملیح طنز سوق داده است! اما باید یاد بگیریم سرباد شویم تا به مرور مردم ما فراموش کنند زمانی  سرباد

شناسند و مردم جامعه براي اند که نقد سازنده و نقد مدرن را میها کسانیرفت و آن وقت سربادسرشان بر باد می حتی

ها است و حضور سرباز و دانند آرامش و رفاه و امنیت آنها در نقد و در حضور سربادکنند چون مینقد مدرن هزینه می

نشگران این است که به افزایش قدرت نرم و اقتدار ملی نرم از طریق سردار کافی نیست! وظیفۀ مهم اهل علم مدرن و دا

چیزي که هم اکنون  .یاد دادن و یاد گرفتن نقد مدنی در جامعه کمک کنند! راه نقد تنها راه پایدار کردن اقتدار کشور است

  .بیش از هر زمان دیگري کشور ما به آن نیاز دارد

هایی قدرتمند در جامعه نقد و گفتمان را نپذیرند و به دنبال رواج ی است اگر گروهدر این مرحله از تحول تاریخی ما طبیع

ها نباید هدف اصلی در کسب مقابله با این گروه .شان به هر قیمت باشندهاي فکريقرائتی خاص از اعتقاداتشان یا بینش

قاتل وي بودند) نکشید چون به کارشان اعتقاد السالم بیاموزیم که گفت خوارج را (که از حضرت علی علیه .اقتدار ملی باشد

مندان به اقتدار هاي فکري و سیاسی کنونی در ایران حضور دارند؛ عالقهداشتند!  معتقدان به اقتدارگرایی در همۀ مشرب

مشغول شوند که  آیند، به تمرین گفتمانها را ندیده بگیرند، از انفعال و مقابله با آنها به درملی و توسعه بهتر است این گروه

اساس زندگی مدرن بشر است و با فرهنگ اسالمی ما هم سازگارتر! اقتدارگرایان هم مجبورند سرانجام روش گقتمان را 

فراموش نکنیم کشور ما در میانۀ آتش است، به آرامش نیاز دارد و  .دهند، و به روزگار مدرن درآیندبپذیرند، به آن تن در
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ي درونی را ندارد؛ اگر بصیرتی هست در تحمل انواع اقتدارگرایی سنتی و نوین و گذر از هافرصت درگیر شدن در چالش

آن است! توجه به گفتمان مدنی و یادگیري نقد علمی به منظور یادگرفتن آداب حضور در جهان مدرن و رشد تفکر در 

شکی ندارم بخش دفاعی کشور  .شتگذاري را در کسب قدرت و اقتدار کشور ما در منطقه خواهد داکشور بیشترین تأثیر

ما دانشگاهیان و دانشگران باید  .ها استقبال خواهد کردبا اقتدار سخت خود از این گسترش قدرت نرم و از این نوع هماهنگی

  .خوبی دریابیماین وظیفۀ خودمان را در این مرحلۀ حساس از تاریخ کشورمان به
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 198و هنر ،نور ، فیزیک  57

اگر نور خورشید نبود امکان حیات روي زمین نبود؛ چون حیات  ها دارد.همانند آب نقشی حیاتی در زندگی انسان، نور

تواند کاهش بر قوانین ترمودینامیک انتروپی نمیمصداق نظم است، نظم همراه با کاهش انتروپی است، و روي زمین منزوي بنا

جهت نیست که از نور یپس ب .آوردیابد! و این آفتاب است که امکان کاهش انتروپی و افزایش نظم و حیات را به وجود می

گردند زمین میکه به دنبال هوشمندان برونرو است که منجمان هنگامیو از همین .هم به عنوان مایۀ حیات باید صحبت کرد

گردند؛ سیارة منزوي اگر آب هم داشته باشد اي، یعنی خورشیدي میهایی هستند که به دور ستارهابتدا به دنبال سیاره

 ارد!اي ندموجود زنده

کنیم و این وجه ممیزة دو عامل حیات روي زمین است: کند، یعنی ما نور هم تولید میبشر از نور مصنوعی هم استفاده می

-کم«رسد ما نه تنها مشکل وجود آورده است، اما به نظر میها بهآب و نور! همین است که مشکل کم آبی را براي ما انسان

رویۀ نور با مشکل آلودگی نوري روي زمین مواجه هستیم! به  آرامشی که عکس زیر بی نداریم که به عکس با تولید» نوري

 :199کند نگاه کنیدبا استفادة منطقی از نور طبیعی در یک گالري منتقل می

 
 ها منتقل کند:و نیز به این عکس از چگونگی آلودگی نوري در مکان مقدسی که باید آرامش به انسان

                                                           
، تهران، انتشارات دانشگاه تهران سازي ایراننور در هنر، معماري و شهر. چاپ شده در کتاب 1394متن سخنرانی در کنفرانس نور در هنر، معماري و شهرسازي، ششم و هفتم خرداد  198

1394. 
199 Robert Irwin: Scrim Veil—Bla� Re�angle—Natural Light, Whitney Museum Of American Art, New York (1977) June 27–Sept 1, 2013. 
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 .در عکس اول از یک قانون فیزیک با عنوان پدیدة جسم سیاه استفاده شده است .شویدمی حتما متوجه اختالف

کنند درصورتی که آفتاب زیاد هم به ها در روز هم المپ داخل مغازه را روشن میاید که بعضی مغازهگاه توجه کردههیچ

شود در اتاق همین پدیده به شکلی دیگر دیده می دهند؟اید چرا این همه انرژي را هدر میتابد؟ و شاید فکر کردهداخل می

کشند؛ درست بر عکس تابد نگرانند از بیرون دیده شوند و پرده را میها میبسیاري در روز که آفتاب به داخل اتاق .هامنزل

ساز و کار این  به شکل زیر نگاه کنید تا .هر دو مورد مربوط است به پدیدة جسم سیاه در فیزیک .دار داردتصوري که مغازه

کند! در این مدل سازي میگوییم مدلکند؛ ما در فیزیک میچارچوب عکس مغازه یا اتاق را تداعی می .پدیده را درك کنید

شود به دفعات در نور که از این سوراخ وارد می .شود که مدلی است از پنجرة اتاق یا در مغازهسوراخی در نظر گرفته می

پس چون نور داخل اتاق هست اتاق روشن است  .شود بدون اینکه دوباره از سوراخ خارج شودیاتاق یا مغازه منعکس م

شود! به همین شود از بیرون دیده نمیشود، یا کم خارج میاما چون نور از پنجره خارج نمی .مانند داخل گالري در عکس اول

کند تا مشتري از بیرون داخل را ببیند و نه دار بدون اینکه دلیل فیزیکی را بداند چراغ داخل مغازه را روشن میدلیل مغازه

کنیم همه از بیرون ما که داخل اتاق روشن است خیال میبه خاطر اینکه داخل مغازه تاریک است!  و به عکس ما در روز 

که از یک پارکینگ کنند که هنگامیهاي ما در ایران میهمین اشتباه را راننده .بینند در صورتی که این طور نیسترا می

در صورتی که اصال  بیند؛می آید هم آنها  راکنند ماشینی که از بیرون به داخل پارکینگ میآیند خیال میروشن بیرون می

شود و اینجا است که نقش شود! اینجا است که ارتباط فیزیک با زندگی روشن میاین طور نیست و همین باعث تصادف می
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کنند هر توان تولید کرد و بسیار کسان تصور میاین تفاوت آب با نور است! نور را می شود وهنر و معماري با نور دیده می

 به عهدة هنر و معماري است که حد آن را تعیین کند! چه بیشتر بهتر؛ و این

 
او  در سراسر  مناظر و مرایايامسال هزارة کتاب  .گذار نوین آن را ابن هیثم استمبحث نور بخشی از فیزیک است که پایه

فته از مفهوم اي به نام فوتونیک، برگرتحوالت فناوري مرتبط با نور در چند دهۀ گذشته رشته .شوددنیا جشن گرفته می

 .یافته و با فناوري و زندگی روز بشر عجین شده استفوتون یعنی ذرة حامل نور، در فیزیک ایجاد شده است که بسیار توسعه

انسان نوین انتظار هنرمندي از هنرمندان و  .توانند و نباید از این تحوالت فناوري به دور باشندمعماري و معماران نمی

دانان نمی توانند این آرامش را فیزیک .زندگی و آرامش در این دوران پر تحرك و پر تنش دارندمعماران در جهت تلطیف 

ها در بدویت نمانند و از این تصور بدوي ایجاد کنند؛ همپایی معماران و هنرمندان تنها راه ایجاد این آرامش است تا انسان

غافل از اینکه مفهوم نور عرفانی  .د پر نور و رنگارنگ باشدهاي مقدس، و نیز مکان کار و زندگی، بایخارج شوند که مکان

 در کم نوري است نه در آلودگی نوري!

هاي آن شاخههاي متنوعی دارد که اپتیک و فوتونیک از جمله زیرهاي مهم علوم فیزیک است، فیزیک شاخهیکی از زمینه

صورت طبیعی در طبیعت وجود هاي است که بپدیدهاست و به لحاظ وسعت امروزه از خود فیزیک بزرگتر شده است، نور 

هاي هنري استفاده رشته ۀسازي و کلیوریم ، از نور در معماري، مجسمهآوجود میهداشته و ما نیز به صورت مصنوعی آن را ب

 .شودمی

ایجاد فضاهاي بدیع  تواند بهاي به نام جسم سیاه یا جسم تاریک وجود دارد که کاربرد آن در معماري میفیزیک پدیده در

مندي فضاي داخلی از نور کافی شود با وجود بهرهجسم تاریک طراحی می ةو زیبایی منجر شود، وقتی فضایی براساس پدید

 .رسدقابل قبول ، از دید ناظر بیرونی که خارج این فضا قرار دارد فضا تاریک به نظر می ةو روشن بودن فضا به انداز

م با حس أجسم سیاه از نور مطلوبی بهره ببرد و فضایی بسیار آرام و زیبا و توة اند با استفاده از پدیدتوفضایی مانند موزه می

 .معنویت در بیننده ایجاد کند
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هاي نوري در فضاي اطراف خود هستیم، عوامل متعدد مادي و اجتماعی در برخی امروزه به دالیل مختلف شاهد آلودگی

شود، در برخی فضاها با کاربري امامزاده و ي بیش از حد نیاز و به اصطالح آلودگی نوري میهاها منجر به نورپردازيپروژه

زدگی بیننده هستیم یا در فضاهایی مثل یا اماکن متبرکه که خواهان احساس معنویت هستیم شاهد آلودگی نوري و دل

 است اهمیتداراي  ۀمصنوعی هستیم که از دو مقولبازارها که در طول روز از نور کافی برخوردار هستند ناظر استفاده از نور 

 در این و کندمی ایجاد اضافی هايهزینه آنکه دوم و شودمی بیننده بر منفی روانی تأثیرات و نوري آلودگی باعث اینکه اول

 .کند نهادینه را مسئله این مدتبلند در تواندمی صحیح سازيفرهنگ و مناسب طراحی که است حالی

جسم سیاه است که از روي شدت  ةهمگی ناشی از همین پدید ...ها و سطح خورشید و ستارگان، سطح آتشفشانروشنایی 

ها استفاده فیزیک از این پدیدهشناسی و اخترتوان درجه حرارت آنها را نیز تخمین زد و در اخترروشنایی سطح آنها می

 .شودمی

 نور چیست؟
 موجب هیثم ابن هزارة چرا است، شده نامیده  رد چیست و چرا امسال سال جهانی نوراهمیت و وسعت کاربة نور با این گستر

  است؟ نور سال اسم به سال این گذارينام

شود که سطح اشیا روشن شود تابد و موجب میدر گذشته تصور بر این بوده است که نور از چشم انسان خارج و بر اشیا می

 اجسام از نور که آمد نائل بزرگ کشف این به بشر الدین فارسیتوسط ابن هیثم و کمالو نخستین بار در دوران اسالمی و 

 داشته بشري دیگر علوم و زندگی در ايگسترده تأثیرات حقیقتی چنین به دستیابی بعدها و خوردمی ما چشم به و تولید

 .است

ثیرات گسترده گذاشته و آنها را أمعماري و هنر تسازي، ثیر نور در علم و هنر وارد دنیاي جدیدي شد، نور بر مجسمهأت

 .متحول کرد

نور بخشی از امواج الکترومغناطیس و نوعی موج است، ذره ذره امواج را فوتون نامیده و امروزه کوچکترین بخش نور را 

 .صورت مجزا دیده و تحلیل کنیم که نیازمند تجهیزات پیچیده است ولی امري شدنی استهتوانیم بمی

نوس است و درك صحیح از فیزیک أما م ةهاي نامتناسبی که از فضاهاي مختلف داریم با زندگی روزمراحساسۀ مقول اما

 .نور در هنر و معماري راهگشا باشد ةتواند در رسیدن به سطح مطلوبی از استفادنور می

 هاي بنیاديکنشبرهم

شود، اما تفاوت نیرو کنش استفاده میتر برهمکاملة تر از واژهدر فیزیک مفهوم نیرو هنوز کاربرد دارد ولی در علوم پیشرفت

   کنش چیست؟و برهم

ام ، اما زمانی من اگر به دیوار فشاري وارد کنم و یا انتهاي یک نیروسنج را بکشم نیرویی به میزان ایکس واحد اعمال نموده

ام، من و شما وارد تعاملی ادعا کنم که بر شما نیرو وارد کردهتوانم ام نمیثیر گذاشتهأکه با حرفهایم بر روان و تفکر شما ت
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ثیر دارد ولی در حالت أثیر این تعامل و قوت و ضعف آن بستگی به میزان تأگویند، شدت تکنش میم که به آن برهمیاشده

 .کنش رخ داده استکلی یک برهم

نیرو استفاده ة ایم ، در مهندسی هنوز از واژش تمرکز کردهکنایم و روي برهمنیرو دور شده ةدر فیزیک مدتی است که از واژ

 .خواستگاه ما استة دهندکنش نشانبرهمة شود ولی در علوم بنیادي و در سطوح باالتر علمی واژمی

مغناطیس است که نور بخش کوچکی از آن است، کل هر آن چیز که به وجود بار الکتریکی ارتباط دارد مربوط به الکترو

 است نور ازشناسی انفجار گاما که آن هم طیفی مغناطیس است ولی در کیهانها و طیف الکتروفوتونیک مربوط به فوتونعلم 

 .است خود خاص انرژي طیف داري

کنش اي ضعیف، برهمکنش هستهاي قوي، برهمکنش هستهکنش بنیادي وجود دارد، برهمهمصورت کلی چهار برهب

 .کنش گرانشیمغناطیس و برهمالکترو

اي ضعیف است و کنش هستهاي ایران و مذاکرات جهانی است برهمآن چیزي که امروزه موضوع صحبت انرژي هسته

است، اتحاد بین سه  ...اي و هاي درون هستهکنشها و برهم، فوتونکنش الکترو مغناطیس نیز مربوط به بارالکتریکیبرهم

 .کنش گرانشی به لحاظ ماهیتی جدا استمن برهمة افتاده است ولی به عقیدکنش اول شدنی است و اتفاق برهم

اند، از زمانی کنش اول متحد وجود داشتهبرخالف برخی تعابیر در ابتداي عالم نوري وجود نداشته است و همواره سه برهم

به ما برسد و از همان زمان بشر  هاها جدا شدند، نور و فوتون ها جدا شده و باعث شده نور ستارهکنشبه بعد این برهم

 .دست به تولید نور مصنوعی زده است

نامند که کنش جاذبه میصورت مستعار آن را برهمهکنش گرانشی یا همان که بطی پنجاه سال اخیر سعی نمودند برهم

 .شد احتماال شدنی نیستتر مطرح طور که پیشکنش قبلی ترکیب کنند که همانتواند جاذب یا دافع باشد را با سه برهممی

  نور در معماري 
هاي فیزیکی نور را بررسی کنیم تا به خلق اثر بدیع و موفق نائل آییم، بررسی فیلمی براي بررسی نور در معماري باید زمینه

اسکار شده است و تیم کارشناسی به سرپرستی نوالن  ةکه در سال گذشته موفق به دریافت سه جایز »200راینتراستال«مانند 

سازي شده با نور است، تصاویري که در آن از همگرایی هاي شبیهنظیري از پدیدههاي بیآن را تهیه کرده است داراي صحنه

 .سازي شده استفاده شده و تصاویر حقیقی و زیبایی را خلق کرده استهاي دقیق و شبیهگرانشی با محاسبه

 آثار خلق به که کندتواند راهکارهاي مناسبی را در طراحی معماري به معماران ارائه براین اشراف به بعد فیزیکی نور میبنا

 .انجامدمی بصري لحاظ به بهتر
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 لیارد ساله یم 14سفر 
 که  شکلی به جهان تا است برده زمان سال میلیارد 14 است،تر مطرح شد در ابتداي عالم نوري نبوده طور که پیشهمان

انسانی که از جنس ما  لیون سال دارد ویر این گیتی عمري کمتر از یک مد انسان شود، تبدیل آید وجودبه آن در حیات

 سال هزار پنجاه از کمتر عمري آمد ایران به افریقا از بار اولین براي که  است قدمتی کمتر از صد هزار سال دارد و انسانی

 .است ناچیز بسیار سال ملیارد چهارده مقابل در زمان این و دارد

تر از آن زمین منقبض بوده اي منجر به ایجاد حیات شد، االن عالم منبسط شده است و پیشبیگ بنگ یا انفجار اولیه

تر و ها شکسته و عالم مدام داغها شکسته، ستارههم فرو رفته بودند، کهکشانها هم درهم رفته و ستارهها دراست،کهکشان

ها هم کنارشان شوند، و آن زمان فوتونشکنند و تبدیل به ذرات بنیادین میها هم میکه پروتونشود، تا جاییتر میکوچک

 گانۀسه هايکنشبرهم همان و است بوده ذره و انرژي تنها و نداشته وجود هم فوتونی برویم ترعقب که هستند و باز هم

 آیندمی وجودبه هافوتون از کوچکیولیه کسر ا انفجار از بعد سال هزار پانصد حدود زمانی و گذردمی سال میلیارد 14 و متحد

 .ببینیم توانیممی امروزه که نورهایی و هاستاره و

 ملی  ۀایران و رصدخان
 ۀآتی وسیلهاي متري آن که در سال 23ملی ایران را برپا کنیم و با تلسکوپ  ۀدر باالي کوه کرکس ایران برآنیم تا رصدخان

لیارد سال فاصله داشته تا به یهاي آسمانی را رصد کنیم و نوري را ببینیم که سیزده متحقیقات اخترشناسی است اشیا و نور

سازي آن زمان برده است هم سال کار آماده 6لیون یورو ارزش دارد و یم 4متري که  4/3این تلسکوپ  ۀینیما برسد، آ

 .دارداکنون در باغ الرك ایران قرار 
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 201تمایز علوم دینی و دانشگري  58

 اعلمیت در حوزه و اجتماع علمی در دانشگري

از تمایز مفهوم علم در کاربرد سنتی آن، که امروزه در ایران هنوز کمابیش با علم نوین یا  معماري علم در ایراندر کتاب 

در هر  .در اینجا مایلم مصداق دیگري از این تمایز را مطرح کنم .شود، به تفصیل سخن گفتمدانشگري یکسان پنداشته می

دو حیطۀ علوم دینی و دانشگري تفکر نقش مبنایی دارد و همین است که گاهی این دو حیطۀ معرفت بشري در ایران یکی 

تفاوت این  .دانیمنمیمدار را عالم یا دانشگر علم سیاست گاه سیاستکنند اما هیچاهل سیاست هم فکر می .شودانگاشته می

گونه که بعضی متفکرلقبان سنگک و تافتون را فقط نان همان .شوددو در کاربرد مفاهیم کلیدي دانشگري به وضوح دیده می

کنند؛ یا بعضی متفکرلقبان ایرانی هنوز از حادث یا قدیم بودن زمان صحبت بینند اما مردم به وضوح این دو را متمایز میمی

شناس امروزي براي هر یک کنند، در حالی که دانشگر کیهانهاي کالمی بر له یا علیه دیگري وارد میتداللکنند و اسمی

کند و به دنبال نتایج رصدي هر کدام است، میان دانشگري و علم به معنی سنتی آن که متأثر از مدلی ریاضی ارائه می

رسد گفتمان به طور محدود در لم و اجتماع علمی به نظر میتعریف دینی است اختالف بسیار است! از دو مفهوم گفتمان ع

در حوزه معموالً اعلم وجود دارد که در دانشگري مدرن  .شودمیان اهل حوزه رایج است, اما اجتماع علمی در آن دیده نمی

جف بود و فقه مدرن وحید بهبهانی اعلم علماي شیعه در ن 12/18به طور مثال در ابتداي دورة قاجار در قرن  .معنی استبی

هاي بعدي گاهی چند در دوره .همین طور یک قرن بعد در دورة ناصري شیخ انصاري در نجف اعلم بود .شیعه را بنیان نهاد

شودکه از یک طرف آخوند نمونۀ جالب آن در اواخر دورة ناصري و ابتداي دورة مظفرالدین شاه دیده می .نفر مدعی بودند

ادعاي اعلمیت نوري به جایی رسید که اهل  .رانی در نجف بودند و شیخ فضل اهللا نوري در تهرانخراسانی و میرزاي مازند

چون مخل  ...«نجف را تکفیر کرد, کافر خواند! و سپس اهل نجف مجبور شدند نوري را تکفیر کنند و حکم دهند که او 

ر حق بودن چه به طور ضمنی و چه به طور ها بدر همۀ این بحث .202»...آسایش و مفسد است تصرفش در اموال حرام است

  .اهمیت بودن اجتماع علمی استاین خود عالمت نبود یا بی .گیري استصریح محور استدالل و نتیجه

تواند در موارد شک بگوید چه چیز صحیح و چه غلط است، چه برسد به اینکه از حق و ناحق در دانشگري هیچ کس نمی

اند بسیاري شادمانی کردند از این اي اعالم کردند امواج گرانشی اولیه را کشف کردهدهکه ع 1393در سال  .صحبت بکند

اي هم شک کردند و موضوع عده .شناسی رفتندهاي تورمی در کیهانکشف و با فرض درست بودن آن به دنبال تأیید مدل

قدر پیگیري کردند تا معلوم شد گروه پژوهشگران مدعی اشتباهی در محاسبۀ نقش غبار کیهانی در پردازش اطالعات را آن

 .نشده است شناسان به این نتیجه رسید که امواج دیدهموضوع حل شد و در نتیجۀ این گفتمان اجتماع کیهان .کرده است

ها بیشتر از سرعت که ادعا شد سرعت نوترینو 1390حبتی از اعلمیت یا ارشدیت نبود! همین طور در سال در اینجا هیچ ص

اي بدیل براي نسبیت خاص رفتند دیگرانی با شک به اي با پذیرش این نتیجه به دنبال نظریهدر حالی که عده .نور است
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رونیکی را به درستی منظور نکرده بودند پس نتیجه قابل نتیجه توانستند اثبات کنند دانشگران مدعی نقش اتصاالت الکت

دفاع نبود و به این ترتیب اجتماع علمی این نتیجه را نپذیرفت، گرچه مرکز تحقیقات سرن که این نتیجه را اعالم کرده بود 

 بزرگترین و معتبرترین مرکز از نوع خود در دنیا است!

در حالی که  .کارهاي نوینی حاکم استو در این اجتماع علمی سازو در دانشگري مرجع اجتماع علمی است نه یک شخص؛ 

پس از فوت شیخ انصاري در سال  .شودمرجعیت و اعلمیت در علوم دینی گاهی توسط عوام و یا شاگردان تعیین می

 هر دو«که در نجف مرجعیت تام داشت آقایان میرزا حبیب رشتی و میرزا حسن شیرازي در نجف  1243/1281/1864

میرزاي شیرازي به سامرا رفت و به دنبال او تعدادي از شاگردانش از جمله  .و مدعی اعلمیت بودند 203»مرجع مساوي

در نتیجۀ این استقبال میرزا نشان داد که اعلم علماي عتبات است!  .محمد کاظم خراسانی هم به سامرا مهاجرت کردندمال

هاي دولتی یا خصوصی هاي قابل توجهی از سازمانکن است بتواند پژوهانهیک دانشگر مم .این روال در دانشگري جایی ندارد

گونه که در دو مثال آورد همانبگیرد و در نتیجه دانشجویان دکتري و پسادکتري جذب بکند اما این براي او اعلمیت نمی

از ما دانشگاهیان گرفتار در مفاهیم  گونه که بعضیدان مشهور (نه اعلم آنزمانی که استیون واینبرگ، فیزیک .باال نشان دادم

منسوخ مایلیم او را بدانیم) با یک پیشنهاد مالی عالی از پرینستون به تکزاس رفت اتفاقی به معناي مهاجرت به منظور اثبات 

 اعلمیت نیفتاد و تغییري در اجتماع فیزیک دانان روي نداد!

توجه باشیم نباید انتظار اشته باشیم در حل مشکالت کشور  ا به آن بیتا ما دانشگاهیان ایران خودمان این تمایز را نشناسیم ی

گونه که اجتماع علمی در موفق باشیم، در توسعهۀ علمی کشور پیشگام باشیم، به مرجعی علمی در کشور تبدیل شویم آن

گونه هزینه کند که از کشورهاي صنعتی تبدیل شده است، و نباید انتظار داشته باشیم کشور براي علم نوین و پژوهش آن

 رود.یک کشور مدرن انتظار می
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 204دو اقدام اساسی براي توسعۀ علم در ایران  59

 نوشتم: معماري علم در ایرانچند سال پیش در کتاب 

 توان دلیل که این به هم ندارد، شاید و توسعه تحقیق به چندانی توجه خصوصی بخش کنونی، شرایط در ...« 

 پا ایران در تواندنمی هاي سیاسیمحدودیت دلیلهم به توانمند خصوصی بخش .ندارد را آن کردن هزینه

 مدتدر کوتاه ترتیب این به .است سیاسی تحوالت خوشدست هم که آن دولتی ماند بخشمی .بگیرد

نشان  توسعه و تحقیق به توجه قابل رغبتی و خدمات صنعت و دولتی خصوصی بخش انتظار داشت تواننمی

 رسدمی نظربه .کند مدرن کمک مفاهیم دنیاي از جامعه بیشتر شناخت به نیز و علم به رشد بتواند تا بدهد

 علوم و حتی فناوري، و علم رشد محرك تا نقش است ترآماده بخش دیگري هر از کشور دفاعی بخش

 »...کرد  توجه هرکدام تأثیر و هامؤلفه این به باید حتماً علم معماري در .بگیرد عهدهبه  درکشور را انسانی،

در آن کتاب  .المللی رفتهاي پژوهشی بینهم چنین در همان کتاب تأکید کردم بر این که باید به سراغ همکاري با طرح

ها اقدام براي 100هاي دیگري نیز براي معماري علم در ایران بیان کردم، اما اگر از من بپرسند کدام دو کار از میان اقدام

 کنم همین دو مورد را پیشنهاد خواهم کرد:و فناوري ایران به بخش دولتی توصیه میعلم 

 همکاري بخش پژوهش کشور براي رفع نیازهاي دفاعی؛ 1

 .هاي کالن پژوهشی بین المللی، عالوه بر هر همکاري پژوهشی ریز و درشت بین المللیهمکاري با طرح 2

 .کنمیدر زیر چند نکتۀ کلیدي در مورد هر کدام ذکر م

 همکاري بخش پژوهش کشور براي رفع نیازهاي دفاعی

 اي در معاونت براي مدیریت این امر تشکیل شود؛الزم است هسته 1

 ها به هر شکل از طرف بخش دفاعی مطرح شود؛موضوع 2

ئه آورد که قابل ارامیها را در یک مرحلۀ اولیه به یک یا چند طرح و پروژة پژوهشی درهستۀ مدیریت این موضوع 3

 هاي پژوهشی کشور باشد؛ به افراد یا نهاد

 شوند؛بندي میها بسته به تخمین نیاز مالی آنها ردهها و طرحپروژه 4

هاي موفقی داشته شود که در ردة مالی موردنیاز تجربهها در درجۀ اول با تشخیص به پژوهشگرانی واگذار میپروژه 5

 باشند؛

اي براي تربیت پژوهشگر (در سطح ر مناسب حضور نداشته باشد برنامهنظر در ایران پژوهشگاگر در زمینۀ مورد 6

 شود؛دکتري) تدوین می
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بندي و ها به یک روش زمانبنابراین همۀ پروژه .ها متناسب خواهد بود با ردة مالی آنهابندي و نظارت بر پروژهزمان 7

 شود؛ارزیابی و نظارت نمی

 هاي جدید به بخش دفاعی مشورت بدهد؛تواند در تعیین زمینهبا پیشرفت کار هستۀ مدیریت، این هسته می 8

ها نیروهاي مناسب و کارآمد پژوهشی را به بخش تواند به مرور و در فرایند پیشرفت پروژهاین هستۀ مدیریت می 9

 .دفاعی معرفی کند

 المللیهاي کالن پژوهشی بینهمکاري با طرح

کشور (به تقریب) در آن مشارکت دارند،  15هایی است که دست کم پژوهشالمللی هاي کالن پژوهشی بینمنظور از طرح

تعداد این  .اند اما به هر دلیل دنبال مشارکت با چند کشور دیگرندهاي کالنی که یک یا چند کشور شروع کردهیا پژوهش

 است:  100هاي پژوهشی از مرتبۀ بزرگی طرح

در غیر این صورت  .کشور مشارکت دارند حتماً وارد شود 15که ایران باید به مرور بکوشد در هر طرح پژوهشی  1

 جایگاه طبیعی خود و منافع خود را در دنیا از دست خواهد داد؛

گیري این نوع علم ایران نیاز به یاد .اطالع هستیمهایی دارد که ما از آن بیهاي پژوهشی کالن ویژگیمدیریت طرح 2

 مدیریت علمی دارد؛

کم طراحی آنها در مراکز دانشگاهی یا اند با ساخت تجهیزات پیشرفته که دستی معموالً همراههاي کالن پژوهشطرح 3

کننده اي است که منجر به پیشرفت صنایع جهانی مشارکتفرایند ساخت این تجهیزات به گونه .شودپژوهشی انجام می

 شود؛می

بنابراین باید به  .اند وارد شودکشور در آنها سهیم 15المللی که بیش از هاي بینتواند همزمان با همۀ طرحایران نمی 4

 هاي مالی خودمان توجه کرد؛هاي خودمان در مشارکت و نیز تواناییتوانایی

دکتري الزامی است و باید بر حضور آنها ها حضور دانشجویان دکتري یا پژوهشگران پسادر انجام این نوع مشارکت 5

   .به همراه مدیریتی ارشد تأکید شود
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 تعامل حوزه و دانشگاه  60

گونه اي سیاسی است که من اینها اما گزارهصحبت از اسالمی شدن دانشگاه .کنم در الیۀ سیاسی نیستبحثی که ارائه می

این دو چه ارتباطی با هم دارند؟ من به دو نهاد  .دو نهاد مدنی در کشور داریم: حوزه و دانشگاه .کنمبه قضیه نگاه نمی

آنچه داریم  .معتقدم ما هنوز دانشگاه به معنی جهانی آن نداریم .نگرمه و دانشگاه با دید علمی و تحلیلی میمعرفتی حوز

حتی دانشگاه صنعتی شریف را که خود عضو هیئت علمی آن هستم نیز دانشگاه  .تعدادي مؤسسۀ آموزش عالی است

 .ها را برشمردها این مصداقتوان ساعتها به حدي زیاد است که میبودن این مؤسسهمصادیق نادانشگاه  .کنممحسوب نمی

  .مراجعه کنید سندرم دورة نقلکافی است به کتاب من با عنوان 

 پدیدة مدنی حوزه و دانشگاه چیست؟

این  .شاپور استموزش عالی بعد از اسالم جنديبینیم تنها نهاد آعالی پیش از اسالم تاکنون، میبا بررسی تاریخچۀ آموزش

خوانند، پابرجاست و بعد از آن به بیمارستان تبدیل سهل را به بغداد فرا میهجري که شاپور بن  150نهاد علمی تا سال 

شوند؛ می تبدیل هاها و نظامیهبعدها مجموعه نهادهایی که بعد از اسالم به وجود آمدند در هم ادغام و به مدرسه .شودمی

مدرسه نیز لفظی عام بوده با مصادیقی که احتماال   .هجري یعنی همان اوائل سلجوقیان تأسیس می شوند 5ها از قرن نظامیه

 .تري ادامه یافتها و بعد از سلجوقیان به معنی خاصاز همان قرن دوم هجري به وجود آمد و البته پس از تأسیس نظامیه

مانده مدرسه یا حوزه علمیه دهاي علمی و معرفتی تأسیس شده پس از اسالم براي ما باقیچیزي که اکنون از مجموع نها

شود، و تاکنون ماندگار است، حوزه تنها نهادي معرفتی از نوع آموزش و آموزش عالی که بعد از اسالم تشکیل می .است

بنابراین در آنچه در عرف عامه علوم  .گرددنهاد ماندگاري که تأسیس آن  به قرون اول و دوم هجري برمی .علمیه است

  .ساله داریم 1200تا  1000دینی نامیده می شود نهادي به نام حوزه با ماندگاري 

 5و  4خوب است توجه داشته باشیم که عمده دانشمندان معروف اسالمی که عصر طالیی اسالم را پدید آوردند درقرون 

نصیر و رصدخانۀ معروف وي در مراغه، یا شمارند، مانند خواجهانگشتبعد از آن دانشمندان معروف  .زیستندهجري می

ها تأسیس شد، باید شروع هجري را، که طغرل بغداد را فتح کرد و سپس نظامیه 456سال  .الدین جمشید کاشانیغیاث

 »!داردبه آنچه شریعت نیاز « ها و سپسپس از آن تفکر محدود شد به نظامیه .دوران انحطاط اسالمی دانست

کردند و در این کار با یکدیگر تر به این نحو نبود، افراد دانشمند را دربارهاي کوچک و متنوع جمع میکه پیشدر حالی 

  .هاخالف شرایط در نظامیهدر دربارها متفکران در تفکر آزاد بودند بر .رقابت داشتند

هاي معرفتی و آموزشی متوقف ها دارد، رشد سایر بخشرسهها و مدداري است و ریشه در نظامیهبه جز حوزه که نهاد ریشه

ترین سطح وجود ندارد و هرچه از تفکر به عبارتی دیگر آموزش عالی به معنی محلی براي رشد تفکر در عالی .شودمی

خاص  دهد تفکر به معنا و در چارچوبیشواهد تاریخی زیادي وجود دارد که نشان می .مانده محدود به شریعت استباقی

 .مانندها باقی میروند؛ بیمارستانسایر نهادها از بین می .گرددمحدود می
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شود که بعدها شویم؛ براي مثال مدرسۀ فالحت، طب و دارالفنون ساخته میدر عصر جدید با نهادهاي مدنی مدرن آشنا می

ها اولین لیسانسه 1314و  1313در سال  .، با ادغام این نهادها تشکیل شد1307دانشسراي عالی و دانشگاه تهران، در سال 

سال است ولی عمر نهادهاي آموزش عالی را پس از نوعی تعطیلی آنها  80سن دانشگاه تهران  .التحصیل شدنداز آن فارغ

این چنین است که با نهادي سرو  .هاي مدرنالبته با احتساب تأسیس مدرسه .سال دانست 150در قرن پنجم، باید حدود 

وجه به سنت هیچتاریخچۀ این نهاد به .ایمکار داریم که در جاي دیگري از جهان متولد شده است و ما آن را کپی کرده

گویند، چون آنچه در ایران علم می مفروضات هاي ما بهدانشگاه .گرددبرنمی -هاي علمیهها یا حوزهیعنی مدرسه-گذشتۀ ما 

پس خواندن و  .خواستیم آن را کپی کنیمشد این چنین بود و نه علم مدرن که میها تدریس میبود، یعنی در مدرسهعلم 

که علم در معناي مدرن آن به این معنا نیست؛ اما این بینش در در صورتی .کتاب خواندن علم و آموزش علمی تلقی شد

 .کنیم که خواندن همان علم استمی طور ژنتیکی فکرمانده است و بهدانشگاه تهران باقی

و دانشگاه  -دانشگاه آریامهر یا صنعتی شریف کنونی 1340در سال  .آیدبا تأسیس دانشگاه تهران تحول چندانی به وجود نمی

شاه دستور داد برو یک چیزي بساز و و با آن بکوب بر «گوید: محمدعلی مجتهدي می .تأسیس شدند -شیراز فعلی-پهلوي 

در آخرین جلسه مرحوم مجتهدي با محمدرضا شاه  .؛ این متن سندي است که به چاپ رسیده است»گاه تهرانسر دانش

این مطلب را از این جهت عنوان کردم که بگویم ما  .کندپهلوي، شاه دستور ساخت دانشگاه صنعتی آریامهر را صادر می

اصولی ساخته شده است، نداریم؛ در مورد دارالفنون هم  گونه سند مکتوبی مبنی بر اینکه دانشگاه تهران بر اساس چههیچ

که پول نداریم از خارج معلم مادامی«طبق اسناد موجود، در تلگراف تیمورتاش به عیسی صدیق آمده است:  .طورهمین

  .ر داریماین تنها سندي است که در اختیا .»آهن) نیرو تربیت کنیمبیاورید، نیاز داریم در رشته طب و راه (شوسه و راه

 بر مبناي تجربیات گذشته» هومبولتی«سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران در اواسط قرن نوزدهم، در اروپا اصول  80حدود 

کم بعد از انقالب من و دیگران کم .شوداي از طرح این اصول در ایران یافت نمیشد اما نشانه مطرحها دانشگاه آثاربراي 

رغم مطرح نشدن اصول هومبولت در ایران، به صورت ناگهانی دانشگاه پهلوي و علی .بردیماز این اصول هومبولت نام 

دادن را از نوع درس .شودتر بوده است، ساخته میآریامهر به روشی جدید و نوعی کپی دیگر مستقل از چیزي که پیش

بعد از انقالب  .شودتهران باشد، تشکیل میگیرند و دو نهاد جدید متشکل از نهاد سنتی پیشین که دانشگاه امریکا الگو می

خواهیم! در جایی که قصد داریم دانیم چه میدانشگاه تربیت مدرس را تأسیس کردیم که از نام آن مشخص است نمی

هاي بعد از انقالب نیز همین وضعیت را سایر دانشگاه .تواند خبري باشدکنیم، از علم به معنی مدرن آن نمیمدرس تربیت 

اي از مدارس پیش از انقالب است؛ به همین ترتیب دانشگاه پیام نصیرالدین طوسی ملغمهبراي مثال دانشگاه خواجه .ددارن

تأسیس دانشگاه  .بعد از انقالب دانشگاهی که مبتنی بر اصول تأسیس شده باشد وجود ندارد .طباطبایی و غیرهنور، عالمه

اي موجود بود کمابیش منطبق با اصول هومبولتی اما این دانشگاه  جان اندیشهعلوم پایه زنجان یا همان تحصیالت تکمیلی زن

نامه ,آن دانشگاه نگاه کنید فهرستی به طور مثال اگر به صفحۀ دوم تأسیس .نیز در اجرا از اهداف  اولیه خود منحرف شد

سه سال پیش در کنفرانسی،  .عوت نشدبار هم از این افراد دالمللی این نهاد آمده است که حتی یکاز اعضاي شوراي بین

المللی شناسید؟ گفتند: نه؛ گفتم: ایشان عضو شوراي بیناستادي را به آقاي دکتر ثبوتی معرفی کردم و گفتم: ایشان را می
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هاي ما نبوده یک از دانشگاهاي بوده که هیچ تفکري پشتوانۀ تأسیس هیچخواهم بگویم شرایط به گونهدانشگاه شماست! می

 .اندشده ست و همگی گسسته و براي رفع نیازي فوري  تأسیسا

اي دار است و بدنهاي به نام حوزه علمیه داریم که تأسیسی است مبتنی بر نهادهاي قرون دوم و سوم؛ ریشهبنابراین مجموعه 

یت هم که این نهاد مانند سنجی است و مستقل است از این واقعقوي تاریخی دارد؛ البته این واقعیت مستقل از هر نوع ارزش

اند، اما داريها نهادهاي مدنی  ریشهبنابراین، حوزه .هاي دیگر جامعه ي ما از تحوالت نوین جهانی به دور بوده استبخش

گونه نیست، یعنی چیزي که به نام دانشگاه در ایران داریم، به شکل گسسته و منفک از گذشته ما است تأسیس دانشگاه این

هر نمایندة  .هم اکنون نیز وضعیت تاسیس هاي حدید بسیار بدتر از گذشته است .مبتنی بر تفکر و تحلیل نیستشده است و 

دانشگاه در مناطق مختلف کشور  300سال گذشته مثال 10مجلس می خواهد در شهر یا روستایش دانشگاه تأسیس شود؛ در 

  .کنیمایم و مشخص نیست چه هدفی را دنبال میتأسیس کرده

این گفتمان همچنان  .میالدي به بعد پس از گفتمانی وسیع در اجتماع دانشگاهی اصول هومبولتی متحول شد 80از دهه  

کنیم منظور نهادهایی است که در دوره قاجار، پس اگر ما از دانشگاه صحبت می .ادامه دارد اما درایران عمال خاموش است

گفتمانی تحلیلی در پس آن بوده است و نه تأسیسی منطبق بر اصول موجود  اند که نهشدهپهلوي و جمهوري اسالمی تأسیس

این است که در تقابل این دو نهاد با هم،  .داردر فرهنگ مبدا! اما حوزه تاریخ دیگري دارد و نهادي است بسیار ریشه

ما در ایران تأسیس نه مفهوم دانشگاه در جهان صنعتی بلکه دانشگاهی که  .خوردمشخص است که دانشگاه شکست می

دانشگاه ما نهادي است که به یک باد انقالب، چهار سال تعطیل شد و هیئت علمی آن زیر و رو شد، اما علم دنیا  .ایمکرده

 هیچ تأثیر از آن نپذیرفت! 

انشگاه گیري ددانیم دلیل شکلسال دانشگاه داري نمی 100نیازي زیاد به بحث نیست تا اثبات شود ما هنوز پس از حدود 

هاي ما باید نسل سوم باشند؛ گوید در حال حاضر دانشگاهدر اروپا چه بود؟ مصداق این عدم اطالع گفتۀ وزیر است که می

توان با آن مخالفت کرد! از لحاظ سیاسی جرأت ابراز مخالفت نداریم؛ گفتمان نمیالبته این خواسته وزیر است و در کشور بی

توان بنابراین نمی .ریزدچیز را به هم میشود و همهو حشمت سیاسی بر رفتار ما حاکم می چون گفتمان وجود ندارد، قدرت

فرض کنید بخواهیم با آنها سخن بگوییم؛  .ها بتوانند با حوزه صحبت کنند یا تعامل داشته باشندانتظار داشت که دانشگاه

براي زدن دارند اما ما چیزي براي گفتن نداریم، هایی کنند و حرفسال قدمت دارند، از شیخ صدوق صحبت می 800آنها 

 MITدانشگاه  .توانیم بحثی نیز با حوزه داشته باشیمجز اینکه من آنم که دانشگاه در دنیا چنین و چنان است! در نتیجه نمی

بحث حوزه و  این همان مشکلی است که در .هاي خوبی هستند اما به ایران ارتباطی ندارندو هاروارد و امثالهم، دانشگاه

  .دانشگاه داریم

هایی که درخصوص علم و دانشگاه در بسیاري ناهنجاري سندرم دورة نقلو جلد بعدي آن  معماري علم در ایراندر کتاب 

اي از آن را خدمت شما خالصه .ها به صورت الکترونیکی در وبگاه من موجود استاین کتاب .امایران وجود دارد آورده

  .کنممطرح می
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دو  بنابراین مقایسه این  .سال 80سال و در ایران  600قدمت دانشگاه در دنیا  .سال است 1000ض کنید تاریخچه حوزه فر

فرض من در  .هاي ایران بحثی دیگرهاي اروپا یک بحث است و مقایسه با دانشگاهمقایسه حوزه با دانشگاه .با هم غلط است

هاي ایران؛ زیرا در ایران در مورد دانشگاه حرفی براي گفتن یا است نه دانشگاههاي دنهایم مقایسه حوزه با دانشگاهصحبت

پس در هر دو مورد لفظ علم به کار می رود اما  .دو فعالیت در این دو نهاد مدنی جاري است: علم دین و علم نوین .نداریم

 .ایمتوجهشود که ما به آن بیاین دو لفظ بر دو مفهوم متفاوت اطالق می

(هاي دنیا) عقل مفهومی کلیدي است با تفاوتی اساسی که در مورد این تفاوت صحبت خواهم در حوزه و هم در دانشگاههم 

پرسند: مدعیان زیادند و دعوا فراوان، چه کنیم؟ امام (ع) میاین حدیث از شیخ صدوق نقل است که از امام رضا .کرد

کنند؟ هر دو ها چگونه فکر میها و داعشیاندیشد؟ سلفیه چگونه میدر حال حاضر شیع .فرمایند به عقل مراجعه کنیدمی

شاید به  .گوید هر جا درماندید به عقل مراجعه کنیدبخشی از شیعه می .اند اما با استنباطی کامال متفاوتبه اسالم متکی

ه نظر می رسد باید پذیرفت اما ب .هاي دیگر اسالمهاي دیگر یا فرقههمین دلیل بخشی از شیعه متمایز است از گرایش

در این  .هاي شیعه هم اکنون این گونه است که عقل تنها در قید معرفت دینی باید به کار برده شودگرایش غالب در حوزه

آقاي جوادي آملی در  .ها اتفاق نظر دارند و اختالف تنها در مرز این قید استها و فرقمورد به نظر می رسد همۀ گرایش

کند که شاید مغایرت داشته بیش این نظر را دارند عقل درون معرفت دینی معنی پیدا میکما عرفت دینهندسه مکتاب 

در این تعبیر عقل آزاد نیست و محدود است و مقید؛ یعنی عقل خارج از معرفت دینی معنا  .باشد با حدیثی که ذکر کردم

ها، که به در آنها به صراحت از این قید از تأسیس نظامیه هاي فراوانی در گذشته ما وجود دارد، به ویژه پسکتاب .ندارد

االسالم واجب است که نگذارد علوم طبیعی و منطق در پس بر شیخ ...نویسد: شود؛ روزبه خنجی اصفهانی میصحبت می

تر و لطیف تر و بیش این دیدگاه به صورتی مدرنموارد فراوان داریم و در حال حاضر نیز کم  از این .مدارس تدریس شود

در این چارچوب  .اماي از ترکیب دورة سلجوقیان صغیر صحبت کردهرو در مصاحبهشود و از همیندر آموزش ما اعمال می

علم سکوالر نیست، زیرا خود یک  .تواند سکوالر باشدم میعلم هرگز سکوالر نبوده و نیست، گرچه عال .فکري جوادي آملی

البد با همین برداشت بعضی مطلق  .خود علم دینی استتفکر دینی است، محدود است به چارچوب دین، پس علم خودبه

فیزیکی را روند که علوم طبیعی مانند علوم دانند، و حتی تا این حد پیش میعلوم انسانی مدرن را غیر اسالمی و منفور می

می گویند خرد و عقل باید  .خواهند همه را اسالمی کنند، یعنی در چارچوب معرفت دینی درآورنددانند، و میهم منفور می

اما علم نوین که با مفهوم دانشگاه عجین است  .تصور و تعریف ایشان از علم این است .صرفاً در این چارچوب قرار گیرد

 .اي دیگراي مستقل از دین مانند هر حرفهاسوتی نه معنی ضد دین بلکه به معنی حرفهن .چیست؟ علم نوین ناسوتی است

آید اختالف از برم که زهر آن گرفته شود و حرفه را تداعی کند نه ضد دین را! به نظر میپس واژة سکوالر را به کار نمی

  .شوداینجا آغاز می

ها نماد آن است، از قرن سوم و چهارم به وجود آمده، پس از نظامیهگوییم و حوزه چیزي که امروزه به آن علم دین می

این تحوالت کامالً مستقل از تحوالت علم  .شکل گرفته، و تحوالت فراوانی را با تاریخی هزارساله پشت سر گذاشته است

ل سابقه دارد، اما تحوالت سا 400ساله علوم دینی، حدود  1000علم دنیا به معنی مدرن آن، در مقایسه با سابقه  .دنیا است

  .آنها کامالً از هم جدا است
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کنم درك من از گزارة اتحاد تکرار می .از هم را به یکدیگر متصل کنیمخواهیم دو بدنه مستقل بنابراین دقت کنید که می

ه و علم به معنی مدرن دانشگا .حوزه و دانشگاه اتحاد علم دینی با علم نوین است که با دانشگاه ایرانی ارتباط ضعیفی دارد

ایم ایم؛ ما تحوالتی در ارتباط با حوزه خودمان داشتهآن در اروپا رشد کرده است و ما از چگونگی تحول آن کامال به دور بوده

هایی است که در فرایند علم گوییم، علم نیست، بلکه حداکثر مجموعه آموزشو آن چیزي هم که به آن علم در دانشگاه می

  .هایی تبدیل شده و خالقیت از آن گرفته شده استنستهنوین به دا

 .ها وجود دارد، چیست؟ علم یک حرفه است، خاص است و کامالً با علم دین متمایز استماهیت علمی که در این دانشگاه

کند تا به حرفه میاي را طی علم مدرن در هر جامعه فرایند پیچیده .برندکار میهاي کامالً متفاوت به هر دو عقل را با روش

کنیم می کنند؛ آخرین مرحلۀ این فرایند پیچیده، کتاب است که ما آن را تدریس میاي در آن حرفه کار شود و عدهتبدیل 

هایی است که با برشی از اتفاقات وجه علم نیست بلکه مجموعه دانستنیکتاب به هیچ .و به گمان خود آن کتاب، علم است

وقتی  .شودها تدریس میعلوم دینی؛ که در حوزه .1کنیم: اما علم را به سه مفهوم متفاوت اطالق می آید؛علمی به دست می

این تداعی نشان دهنده  .هاها هستند نه در دانشگاهبریم منظور حوزه است، عالم و علما در حوزهمیکارلغت علم و عالم را به

سینا چه گفت، توان به این سئوال که ابنطبیعی سنتی؛ براي مثال میعلوم  .2 .اندیشدآن است که ذهن ایرانی چگونه می

هاي روز؛ ها و مجموع دانشدانش، مجموعه دانستنی .3 .زمانی که دارالفنون تأسیس شد، این علم هنوز زنده بود .اشاره کرد

که علم مدرن چنین نیم؛ در صورتیکما در ایران هنوز این مفهوم را علم تلقی می .براي مثال کتاب و تدریس آن در دانشگاه

است و مشارکت در این فرایند پیچیده کار اهل علم است و ما در  آن دانش تعریفی ندارد بلکه فرایندي است که نتیجه

  .شناسیمایران این فرایند را نمی

هاي ، فصلی در مورد مدلممعماري عل در کتاب .در مفهوم نوین علم، دو واژة گفتمان علم و اجتماع علمی نقش اساسی دارد

در علم نوین مناظره معنا ندارد و این  .کند، پرداخته استاقتصادي علم وجود دارد که به سئوال علم چگونه عمل می-شبه

اگر فعالیت تحقیقاتی انجام شد، من پژوهشگر باید آن  .شودگفتمان است که منجر به پذیرش یا رد نتیجۀ یک پژوهش می

سمینار و کنفرانس بدهم و دیگرانی که در اجتماع علمی هستند در مورد آن به ارائه نظر  .ود مطرح کنمقطاران خرا با هم

شناسی، گروهی براي مثال چند سال پیش در کیهان .توان نتیجه را معتبر دانستبپردازند و در صورت پذیرش در اجتماع، می

میلیارد  14ردند امواج گرانشی متعلق به عالم اولیه، یعنی اعالم ک» 2بایسپ «گفتند در آزمایشی در قطب جنوب به نام 

در اجتماع علمی این نتیجه پذیرفته نشد!؛ حتی با اینکه مقاله آن به » گفتمان«بعد از دو سال  .اندسال پیش را کشف کرده

گفتمان  .این مثال نشانگر نقش اجتماع علمی است که از طریق گفتمان محقق می شود .چاپ رسید، اما در نهایت رد شد

دهد، اعتبار فردي که فعالیت علمی انجام می .چنینی استها و مواردي اینصرفاً حرف نیست؛ بلکه مجموع مقاالت، بحث

اکنون استادان ما به دنبال آن هستند  .آورد نه از بخش سیاسی و دانشگاهیمیدست علمی خود را از طریق اجتماع علمی به

که دانشگاه باید اعتبار خود را از افراد و استادان علمی که اعتبار خود را از دانشگاه یا از بخش سیاسی کسب کنند، درصورتی

 .به دست آورد؛ اما در ایران ما اجتماع علمی نداریم
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ین بپردازم؛ البته ناگفته نماند که این دو مفهوم داراي فصل در اینجا مایلم به چند مصداق از تمایز علم دینی و علم نو

 .اي مقدس نیستکس و هیچ ایدههیچ .تقدس در علم دین وجود دارد اما در علم مدرن وجود ندارد .1مشترك نیز هستند: 

سم دانشمندي که در حوزه این تفکر وجود دارد و گاهی به اشتباه کسی را به ااینشتین انسان مقدسی نیست؛ در صورتی

در علم چیزي که برحق باشد،  .2 .کس حق ندارد خالف او حرف بزندکنیم و تصور می کنیم دیگر هیچبزرگ، مقدس می

که در علم نوین از واژة درست و نه بر حق صحبت نداریم؛ در علم دین اما حقیقت و حق مفاهیمی با اهمیت است در حالی

صداقت از جنس  .می آن را پذیرفته است؛ به عبارتی صداقت در مقابل صحتدرست چیزي است که اجتماع عل .کنیممی

 .بودن کافی است اما در علم نوین کافی نیستبراي علم دین مورد وثوق  .شودبودن است که در حوزه مطرح میمورد وثوق 

 .علم جدید مبتنی بر شک است اما در علم دین نص مورد اطمینان است .نص در برابر شک .3

برگزارکردن مربوط به علم نوین است  کنفرانس .گفته نماند که بین علم دینی و علم نوین وجوه اشتراکی نیز وجود داردنا

کنیم، تمرین گفتمان و اجتماع علمی هایی که بعد از انقالب برگزار میکنفرانس .اما در علم دین و حوزه بحث وجود دارد

  .ور فاصله داریماست اما هنوز تا ظهور اجتماع علمی در کش

دهد، اجتماع علمی درخصوص موارد نظر می .و فصل مسائل علمی، اجتماع علمی است که در ایران وجود نداردمرجع حل 

هاي دیگر جامعه است؛ اما گفتمان علم، که به دهد و مرجع ارتباط با الیهگیرد، اجازة مداخله در امور علمی را نمیموضع می

ها نوشته است، گاهی گاهی مثل مقاله .کندنم، چیزي است که ارتباط بین دانشگران را برقرار میکجزئیات آن ورود نمی

گفتمان  .شود یا ردآید که یا پذیرفته میمی دستویدئویی، گاهی سخنرانی است یعنی انتقال اطالعات، که از آن نتایجی به

  .شودگیري فعالیت علمی میباعث شکل آید وشود، از درون آن مسئله به وجود میباعث رشد علمی می

ایم، مانند ایم، بلکه در دیگر نقاط دنیا به وجود آمده و ما از آنها کپی کردهنهادهاي مدنی مدرن را ما به وجود نیاورده

که هنوز درحالی .ایمبر خالف دانشگاه حوزه در ایران ریشه داشته است، اما دانشگاه را کپی کرده و به وجود آورده .دانشگاه

است؟ در آلمان اگر یک روز دانشگاه تعطیل شود، صنایع نیز تعطیل وجود آمده هیچ گفتمانی نداریم که براي چه دانشگاه به

برداري ناقص و ها دانشگاه، پژوهشگاه و انجمن علمی ساختیم و هیچ تأملی نکردیم که این کپیتبع اروپاییما به .شوندمی

  .کجا خواهد رسیدالبداهه در نهایت به فی

اروپایی، یا علم دینی با علم مدرن چه ارتباطی دارند، پاسخ آن طور مطرح کنیم که حوزه با دانشگاه اگر سئوال اصلی را این

آن  اي ندارد! صرفاً تدریس و آموزشکنم؛ اما حوزه با علم داخل ایران چه ارتباطی دارد؟ هیچ رابطهراحتی بیان میرا به

توان در حوزه نیز تدریس کرد و براي آنها نیز مفید است، اما این موضوع را را می 2و  1ي مثال فیزیک برا .مطرح است

هزارساله خود ماست؛ در این ساختار  3ما یک ساختار ذهنی داریم که ناشی از سابقه  .توان در مورد علم مدرن بیان کردنمی

سابقۀ فرهنگی ما  .پذیردیعنی ساختار ذهنی ما چنین چیزي را نمیذهنی علم و دانشگاه به معناي مدرن جایگاهی ندارند؛ 

ما دانشگاه اروپایی را به  .توانیم مفاهیم نوین را به سادگی بپذیریمجانند، لذا نمیطوالنی و مفاهیم ذهنی ما بسیار سخت

شدیم، یعنی ي که متوجه میتوانستیم چیز جدیدي بپذیریم، آن را به چیزایم و چون نمیمدرسه و آموزشگاه تبدیل کرده
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براي مثال در اساسنامۀ دانشگاه شریف آمده است وظیفۀ این دانشگاه  تربیت مهندس است، ما هنوز  .مدرسه، تبدیل کردیم

 .این را نفهمیدیم

هاي وزهکند، یعنی عقل را در حصار آمبنابراین یک حوزة علمیه و علم دین داریم که این علم دین، تفکر را به دین محدود می

کنم، اي را طراحی میکند، به عقاید کاري ندارد و معتقد است من حرفهدهد؛ اما علم مدرن خود را منفک میدینی جاي می

آید که خالقیت وجود داشته باشد و این میوجود اینها وقتی به .سازنداي براي آن ابزار میکنند و عدهاي در آن کار میعده

علم مدرن نه الحادي است نه مخالف  .بودن نیستمتمایز بودن به معناي دشمن  .کنددین متمایز میخالقیت خود را از علم 

کند که مردم و دولت ها آن اجتماع علمی فعالیتی می .کنداعتقادات، بلکه معتقد است راهی نوین را براي فکر کردن پیدا می

کنند، براي این است وقتی کشورها در ازاي علم هزینه می .اند و حاضرند براي آن پول بپردازندرا پذیرفته اند و مفید دانسته

دهم خرم یا سفارش مین را میبراي مثال اگر من اره نداشته باشم که میز را با آن ببُرم، آ .آیدها میکه این ابزار به کار آن

  .سازد یعنی ابزار تفکر تولید می کندوظیفه علم مدرن این است، یعنی ابزار می .تا بسازند

اگر پول نبود، براي مثال ذره هیگز  .پردازدسازد و بشر بابت آن پول میدر نتیجه علم براي رفع نیاز بشر مدرن ابزار می

)Higgs boson( کنیم علم ما فکر می .کنندرتی که این علم ناکارآمد شود، در قبال آن هزینه نمیدر صو .شدکشف نمی

علم مدرن با علم دین تنافر ندارد و این دو مرتب در تمام دنیا  .وجه چنین نیستکه به هیچمدرن الحادي است، درصورتی

نشریۀ علمی در آنجا دیدم، از  1800ن، سال پیش در بازدید من از کتابخانۀ گریگوري در واتیکا 15 .زنندبا هم حرف می

از روحانی همراه هیئت پرسیدم که آیا ما یکی از اینها را در  .شناسی و اقتصادشناسی و جامعهمغز و اعصاب بود تا روان

 کتابخانۀ حوزه علمیه داریم؟ 

ا هم ناسازگار و دشمن هستند و کنند که این دو حوزه بدر ایران، بعضی از همکاران در دانشگاه و برخی در حوزه گمان می

که این علم نوین ابزاري است براي تفکر و ما باید این ابزار را درك کنیم و با آن کنار این یکی بد و نجس است، درحالی

ایم و نشان داده این که علم ما در دانشگاه هم اگر بخواهیم به جنگ حوزه برویم، بدترین کار ممکن را انجام داده .بیاییم

عیب ویژگی هر مجموعه  .البته این بدان معنی نیست که حوزه عاري از هر عیب و اشکالی است .ایمن را درك نکردهمدر

  .انسانی است اما اگر عیبی هم وجود دارد، خود حوزه باید آن را برطرف کند

اما اگر ادعا کنیم  .قۀ ایرانی استغیر از زبان فارسی، حوزه تنها نهاد باساب .کنممن حوزه را نهاد مدنیِ هزار ساله تصور می

دو هریک در حیطه  این .گوي همه مسائل علم مدرن باشد، این ادعا یک اشتباه محض استتواند جوابکه علم دین می

هاي دانم پیوند به چه معنا؟ مجدداً دانشگاهرا بپذیرند و اگر مسئله پیوند مطرح است، نمیدیگر متفاوتی قرار دارند و باید یک

شود در علم تفکر محدود نمی .و علم روش دیگري براي تفکر است گذارم؛ حوزه نهاد مدنی پیچیده هزار سالهیران را کنار میا

تواند بدون علم مدرن حوزه نمی .ها یا تعابیر مختلفی دارندخود روحانیون نیز حرف .کننداما در حوزه برخی آن محدود می

توانیم حوزه را کنار بگذاریم، چون نهادي مدنی و م بدون علم مدرن زندگی کنیم؛ متقابالً نمیتوانیپایدار بماند، زیرا ما نمی

هاي بعد از انقالب عیب .توانند به هم کمک کننداین دو نهاد صرفاً می .درون زندگی مدنی ماست و باید آن را پذیرفت

براي مثال در جلوي در دانشگاه  .یم؛ که اتفاق بدي استابدي را که در علم و دانشگاه وجود دارد به حوزه نیز منتقل کرده
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اي سئوال کنکور براي سطح و کنیم و در حوزه نیز عدهفروشیم و دانشجویان را منحرف میکنیم، میکتاب کنکور چاپ می

اما شاهد هستم که این نکات  .دانم تغییر خوبی است یا نهکردن دروس در حوزه نمیفروشند؛ یا واحدي ها میخارج به طلبه

اگر قرار باشد کار مثبتی انجام شود، باید در این جنبه صورت  .حوزه رسوخ کرده است هاي مثبت درمنفی به جاي جنبه

 .گیرد، یعنی درك صحیح از علم مدرن و متناسب کردن حوزه با دنیاي مدرن و استفاده از این ابزار قوي تفکر
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 یر آن در آیندة علمکشف امواج گرانشی و تأث  61

کاران یا گرانشگران رسد اجتماع علمی گرانشبار است که به نظر میاین اولین .کشف امواج گرانشی سرانجام اعالم شد

که جیمز وبر با در اوایل دهۀ پنجاه خودمان هنگامی .دهندمنتظر بودند و در پذیرش این کشف شک به خود راه نمی

خودش در مریلند براي اولین بار کشف امواج گرانشی را اعالم کرد، به جز خودش، کمتر کسی  ايگیري آنتن استوانهکاربه

  .این بار اما شرایط کامال متفاوت است .گیري او را پذیرفتنتیجه

سال است که در مورد انواع  40هاي امواج گرانشی پژوهش شده است؛ سال است که به تفصیل در مورد انواع چشمه 40

سنج مایکلسون ا آشکارسازهاي ممکن بحث شده است؛ سی سال است که ترجیحاً به آشکار سازهایی از نوع تداخلها یآنتن

» هادور اول برداشت علمی داده«ده سال است که  .ساز شروع شده استآشکار 5سال است که ساخت  20 .فکر شده است

ات علمی این است که ابتدا بخش فنی تجهیزات را که گیري تجهیزکارعرف در به .شروع شده است» 205دور اول علمی«یا 

هنوز به معنی آماده بودن تجهیزات براي هدف اصلی، که » 206تحویل فنی«این  .دهدبخش علمی می» تحویل«کند آماده می

شود هاي مختلفی انجام میپس بنا به نوع تجهیزات آزمایش .شود» آزموده«در این مورد تحقیقات علمی است، نیست و باید 

از این جهت از  .شودشروع می» دور علمی«پس از آن است که  .کاري تجهیزات مطمئن بشوند-تا پژوهشگران از درست

هاي پیچیدة علمی انجام شود تا گیري علمی تجهیزات باید تحلیلکارشود که پس از هر بار انجام بهصحبت می» دور«

هایی را که در طراحی علمی فرض کرده پژوهشگران آگاه شوند تجهیزات ساخته شده، که اشکال فنی ندارد، همان ویژگی

 هایی که قرار است کشف شود در حد مطلوب هست یا خیر؟ ه در ارتباط با پدیدهبودند دارد؛ از جمله حساسیت دستگا

اند که کشف امواج اند و به این نتیجه رسیدهسازهاي امواج گرانشی اکنون چندین دور علمی را پشت سر گذاشتهاکثر آشکار

شهریور  26در » 207الیگو پیشرفته«ید و الیگو در این میان زودتر به نتیجه رس .الزم است حساسیت دستگاه را افزایش دهند

شهریور دانشگري که در انستیتو ماکس پالنک در مونیخ کشیک داشت براي  24قرار بود شروع به کار بکند که در روز 

ابتدا تصورش این بود که مسئولی دیگر براي آزمون تجهیزات  .هاي الیگو پیشرفته متوجه سیگنال شاخصی شدپایش سیگنال

اسن روالی است عادي براي آزمون حساسیت چنین تجهیزاتی علمی قبل  .تزریق به دستگاه کرده است» اختگیهاي سداده«

اي ساختگی به دستگاه خورانده به همین دلیل به دانشگران مسئول پیامی فرستاد که آیا داده .کاري آن-از اطمینان از درست

 ها در علوم فیزیکی! اج گرانشی به عنوان یکی از بزرگترین کشفشده؟ جواب منفی بود! این شروع اطمینان بود از کشف امو

دو سئوال مطرح است: اول  .هاي گوناگون گروه الیگو با اطمینان این کشف را اعالم کرده استها آزموناکنون پس از ماه

تایجی دارد؟ مورد اول پذیرند؟ دوم اینکه این کشف چه نگران این کشف و تفسیر آن را می-اینکه آیا اجتماع علمی گرانش

اند و با محاسبات نشان  هایی از پژوهشگران در این تفسیر شک کرده همین االن گروه .ها و شاید چندین سال طول بکشد ماه

                                                           
205 Fir� science run 
206 commissioning 
207 Advanced LIGO  
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این نتیجه هنوز منتشر نشده و بعد از انتشار  .چاله باید تصحیح شود هاي اعالم شده در مورد دو سیاه دهند که مشخصه می

 .ه خواهد شد تا زمانی که اجتماع علمی به یک توافق برسدهم به بحث گذاشت

شکی نیست این کشف شروع دورانی است براي آنچه  .ال دوم در مورد نتایج این کشف و تأثیر آن در آیندة علم استئوس

کنون از کیهان آنچه ما تا .شود، به قیاس نجوم رادیوییاکنون نجوم امواج گرانشی، یا به اختصار نجوم گرانشی، خوانده می

کردیم، به غیر از پرتوهاي کیهانی، تنها امواج الکترومغناطیسی به شکل نور مریی یا امواج رادیویی و بقیۀ طیف دریافت می

اند که تابش زمینۀ هاییبه ویژه که این امواج تنها سیگنال .شوداکنون امواجی نوع دیگر دریافت می .الکترومغناطیس بود

تابش زمینه اکنون دیگر کدر نیست و به عبارتی دیگر، براي منجمان، کیهان پیشا .عبور آن نیست کیهانی مانعی براي

 هاي ماده قبل از تابش زمینه را نیز روي زمین دریافت کرد!و خیزتوان امواج ناشی از افت است و می» روشن«

گردة هر درخت  .ا و گردة آنها استفاده کنمهبگذارید از تمثیل گونۀ درخت .هاي امواج گرانشی بسیار متنوع استچشمه

هاي پیش از عمق زمین اي بازمانده از هزارههر وقت گرده .هاي دیگر متفاوت استهایی میکروسکوپی دارد که با گونهویژگی

برد و از این راه اطالعات اقلیم توان به نوع درخت پیهاي موجود میهاي آن با اطلس گردهدرآوریم، از مقایسۀ مشخصه

افتی روي زمین هاي ممکن امواج گرانشی ویژگی طیف دریطور اگر براي انواع چشمههمین .شناختی با ارزشی به دست آورد

هاي امواج گرانشی ها تهیه کنیم و در آینده که تعداد رصدتوانیم اطلسی از این طیفسازي به دست آوریم میرا با شبیه

تهیۀ اطلس  .بردسازي شدة موجود به ویژگی چشمه پیهاي شبیهبسیار گسترش پیدا کند با مقایسۀ طیف دریافتی با نمونه

سالی است که  20ع یک دورة فعالیت علمی گسترده در این زمینه خواهد بود که مقدمات آن هاي امواج گرانشی شروطیف

 .شروع شده

گران آن را -توان گفت که گراویتون، یا کوانتوم میدان گرانش، کشف شده است گرچه اکثر گرانشبا این کشف هنوز نمی

هنوز این  .پذیر استکنشی بنیادي است و کوانتشرهمتوانیم با قطعیت بگوییم که گرانش بما هنوز نمی .دانندمحتمل می

هاي آینده ما را به چه سمتی خواهند باید صبر کرد و دید پژوهش .باشد» برآمده«احتمال وجود دارد که گرانش نیرویی 

  .برد

از شده است هر چه باشد راه جدید ب .شاید یک قرن طول بکشد تا کامالً شکوفا بشود .نجوم گرانشی تازه شروع شده است

 منتظر باشیم! .براي شناخت بهتر کیهان

 

 

 

 

 



 533 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 

 

 208زبان و دموکراسی  62

 210هاي بنیاديو رصدخانۀ ملی، پژوهشگاه دانش 209دانشگاه کاشان

 چکیده
در بحث تقابل میان سنت و مدرنیت و نیز نیاز به  .اندگرایی کمابیش مالزم یکدیگر شدهمفاهیم توسعه، مدرنیت، و سنت

 .شود که تنها راه رسیدن به آن نفی سنت و پذیرش مدرنیت استتوسعه وضعیتی یگانه ومطلوب تلقی می التوسعه معمو

شود و آهنگ در فرایند توسعه سنت متحول می .مانداینکه این سه مفهوم فرایندهایی هستند وابسته به هم معموالً مغفول می

وسعه، با ایجاد ساختارهاي جدید اجتماعی، رفتار مردم متحول و بر در فرایند ت .کندتغییر سنتها با پیشرفت توسعه تغییر می

اهیم جدید و هم فآید که هم انعکاسی است از ساختارها و مدر این میان واژگانی پدید می .شودساختارهاي جدید منطبق می

 .ماندرشد و توسعه ابتر میهاي جدید تحول ساختارها به منظور بدون مفاهیم و واژه .راهگشا براي ابداع ساختارهاي جدید

 .سازد که مترادف است با خرد مدرنسال گذشته مفاهیم را به روشی متفاوت با دوران قبل از آن می 400دنیاي مدرن در 

اند ساختار ذهنی به نسبت منجمدي پیدا کرده اند که باید به آن توجه اقوامی که در این فرایند مدرن مشارکت نداشته

توان تحول نهند از این امر غافلند که نمییافته میان سوم، که معموالً پا جاي پاي کشورهاي توسعهکشورهاي جه .کنند

ساالري از این امر مفاهیم نوین اجتماعی و مدنی مانند مردم .داشتو تحول ساختار ذهنی ساختاري بدون تحول واژگانی 

ندي دارد که تحول ساختار ذهنی، درك خرد نوین، و نقش ساالري و ایجاد آن احتیاج به فرایدرك مردم .مستثنی نیستند

 .توان در آن نادیده گرفتگزینی را نمیتحول زبانی و واژه

 زبان و تفکر
ریزي ها در برنامهاي تلقی می شود براي بیان مفاهیم علمی و براي تفکر، که این سر منشأ بسیاري انحرافمعموالً زبان وسیله

جایی است، و یا ، که وسیلۀ جابه»خودرو«زبان را وسیله تلقی کنیم، در ذهنمان مصداقی نظیر  وقتی ما .توسعۀ علمی است

زبان نقشی پویا در فرهنگ جامعه دارد  .اما زبان تنها وسیله نیست .شوداي است براي نوشتن، تداعی میکه وسیله» مداد«

 .گذاردو در تفکر فردي و اجتماعی تأثیر می

 دربارة منشأ زباندر کتابش به نام  211که بحث ارتباط زبان و تفکر در دنیا مطرح است؛ از هِردِرحدود دویست سال است 

ارتباط » اينظریۀ حوزه«یا » نظریۀ میدان«، و سپس در قرن بیستم با پیدایش 212هومبولت) تا ویلهلم فون 1768 /1147(

                                                           
 به مناسبت سالگرد فوت مرحوم دکتر حسن حبیبی و به پاس عشق وي به ایران. 208
 .در مأموریت از دانشگاه صنعتی شریف 209
 .1394مهر  210

 
211 Herder 
2 Wilhelm von Humboldt 
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، بر نقش فعال زبان در 214و وایس گِربِر 213ریرخصوص تبانیان این مکتب، به .زبان و تفکر شکل جدیدي به خود گرفت

هایی دانند، بلکه معتقدند مجموعهکه نقش اصلی را از آن کلمات مفرد و مستقل نمیروند شناخت تأکید دارند؛ با این تفاوت 

اي که در لمهک .کشندهاي انسانی را به دوش میبار فعال تأثیر بر دیدگاه» هاي مفهومیحوزه«یا » هاي زبانیبلوك«به نام 

آورد، یعنی جمله یگانه واقعیت نیست، بلکه رود، معنی خود را تنها از روابط اجزاي جمله به دست نمییک جمله به کار می

کلمه  .است که نظامی است حاضر براي گوینده و شنونده» هاي مفهومیحوزه«شود، و آن واقعیت دیگري نیز وارد کار می

 .)4، فصل معماري علم .کند (براي جزئیات این مبحث ركمی معنا پیدا میتنها با حضور این حوزة مفهو

پس منظور از   .است زبان براي مقصد ویژهزبان در علم از نوع   .به ارتباط زبان و تفکر از جنبۀ علمی هم می توان نگاه کرد

ورد نظر است و با تغییر مدل عوض می زبان در علم، عالوه بر زبان واژگانی عام، و ابزار ریاضی، مفاهیم خاص مدل علمی م

زمانی که اینشتین نظریۀ نسبیت خاص خود را بیان کرد، در اوائل قرن  .مثال اول من نظریۀ نسبیت خاص است  .شود

بیستم، زبانِ بسیار سادة همان روز را به کار گرفت، یعنی الفاظی چون زمان، مکان، طول و جرم را به کاربرد ولی محتواي 

ویساِن علم کار نکما اینکه بعضی از تاریخ .آمد که او کار خیلی پراهمیتی کرده باشدآن زمان به نظر نمی .وض کردآنها را ع

اما، دو سال پس از ابداع نظریۀ  .داننددانند و آن را تکرار کار دیگرانی مثل لورنتس و پوانکاره میاینشتین را کار جدیدي نمی

نسبیت خاص، مینکوفسکی همان مفاهیم نسبیتِ خاص را به زبان دیگري بیان کرد، یعنی به زبان هندسه که ما به آن 

اي العاده، باعث شد که پیشرفت بسیار خارقنسبّیت، یا این زبانِ جدید نسبّیتاین بیانِ جدید از  .گوییمهندسۀ مینکوفسکی می

نسبیت عام و  .خاص، به زبانی که اینشتین بیانش کرده بود، امکان چنین زایایی را نداشت نسبّیتیک ایجاد شود که در فیز

  .ها تماماً  مدیون زبان جدیدي است که مینکوفسکی ابداع کردبه تبع آن مکانیکِ کوانتومی نسبیتی و نظریۀ میدان

م الگرانژ تمامی مکانیک نیوتونی را به زبان علمی جدید بیان کرد؛ در مکانیک ه .توان زدمثال دیگري هم از مکانیک می

اي به نام الگرانژي اصل بود که تمام روابط دینامیکی از زبانی که در آن مفهوم نیرو وجود نداشت، در عوض کمیتی نرده

اما بعد معلوم شد که این  .ابتدا این زبان، یعنی مکانیک الگرانژي، هم ارز مکانیک نیوتونی تلقی شد .آمدآن به دست می

دهد که زبان نیوتون براي دینامیک چنین زایایی زبان جدید، یا بیانِ جدید از مکانیک، امکان رشد چشمگیري به فیزیک می

این دو مثال  .ها را بدون وجود زبان الگرانژ، یا بیان الگرانژ از دینامیک، تصور کردتوان نظریۀ میدانامروزه نمی .را نداشت

تواند به پیشرفت دهد که بیانِ جدید از یک پدیده، یا بیان کردِن یک پدیده به زبان جدید، چگونه میدة علمی نشان میسا

کند که زبان گاهی عین تفکر است، نه داند و توجه نمیاي که زبان را صرفاً وسیله میآن اندیشه .علم و تفکر بشرکمک کند

 .شودبرد، بلکه مانع رشد تفکر خود جامعه میرهنگ را از بین میزند و زایایی فتنها به زبان لطمه می

گونه پویا و زایا باشد که خود علم و افتد؛ احتیاج دارد به یک محیط زبانی که همانعلم و توسعۀ علمی در خأل اتفاق نمی

زبان زایا و پویا اهمیت  پایه است، درك نیاز به یکخصوص در دوران اخیر، که اقتصاد کشورها دانشبه .فرآیند آن هست

هاي پیشرفتۀ دنیاست، پس زبان فارسی تاریخ پرتالطمی را پشت سر گذاشته است ؛ این زبان، که یکی از زبان .اي داردویژه

هاي خود را براي بیان مفاهیم نوین نشان داده از چند قرن رکود، در یک قرن اخیر همراه با تحوالت زبانی دو باره توانایی
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اند و از آن هاي طوالنی دوران مشروطه، به حفظ خط و زبان رأي دادهایرانیان هم در دوران جدید، پس از بحث  .]1است[

 .انداند تاکنون موفق بودهریزي زبانی پرداختهاي هم که به برنامهدر هر زمینه .اندپس در زنگارزدایی از آن کوشیده

گرایی و حفظ زبان، الزم است به این نکته توجه شود که زبان هم در رشد فکر فرد مؤثر است و هاي ملیمستقل از جنبه 

عهده خصوص در مفهوم نوین علم، که در آن اجتماع علمی و گفتمان علم نقش اساسی بهبه .هم در رشد و توسعۀ اجتماعی

فارسی زبان ماست، اما فارسی زنگارزده که ناتوان در بیان مفاهیم  .توجه شود دارند، الزم است با دقت بیشتر به مقولۀ زبان

کند، و موجب پایدار ماندن قالبهاي ذهنی راکد و منسوخ خودي خود اجازة تفکر را از گویندگان آن سلب میجدید باشد، به

که علم و فناوري مدرن این توانایی را  همین دلیل به زبان فنی جدید باید توجه ویژه کرد، هم به این دلیلبه . .می شود

 .شودهاي فنی در زبان روزمره وارد میطلبد و هم به این دلیل که درصد قابل توجهی از واژهمی

 تفکر مدرن و نقش مفاهیم
انسان مدرن، مستقل از اعتقاداتش و   .با رشد و تکامل علوم فیزیکی نسبت انسان با طبیعت شکل دیگري به خود گرفت

سازد؛ اش، با استفاده از قدرت فاهمه اش مفهوم هایی را در ارتباط با طبیعت یا جامعه میفیزیکیتعارض با اعتقادات متا بدون

کند؛ مفاهیم را در یک مدل همراه با ابزار الزم، گاهی ریاضی ها با هم در یک اجتماع علمی تفاهم میدر مورد این مفهوم

این  .کوشدها میها و پیش بینی پدیدهبا این مدل در درك پدیده .کندیري، تجمیع میگاهی تجهیزات یا روش هاي اندازه گ

گذاري روي آن، بسته به ایم براي درك طبیعت و جامعه، و اثرو ما به تدریج دریافته .ها ابداع انسان مدرن استگونه مدل

ها راد و فرهنگ آنها در علوم اجتماعی و سیاسی، مدلشرایط گوناگون از جمله انرژي الزم، مقیاس طولی یا زمانی یا تعداد اف

کنم، و نیز هاي متفاوت میتواند به کار رود که من از آن تعبیر زبانبه این معنی که مفاهیم کامال متفاوتی می .یکتا نیستند

کامال متفاوت باشد؛ همان تواند گیري، میهاي اندازههاي مدل، از جمله ابزار یا زبان ریاضی و تجهیزات و روشبقیۀ مؤلفه

هاي ما مرتبط با طبیعت یا جامعه هاي مفاهیم در مدل .گونه که در دو مثال از علوم فیزیکی در بخش قبلی توضیح داده شد

ارتباط با یکدیگر ها است، به همین دلیل بسته به شرایط مفاهیم کامال متفاوت و بیانسانی است اما برساختۀ ذهن ما انسان

   .هاي علمی مدرن ما استقراردادیگري در شناخت بیان همین آزادي و چندگانگی در مدل .شوندمی

هایی از ذهن بشر بوده است که براي گوي سئوالهاي زیادي کسب کرده و جوابعلوم مدرن با این رهیافت موفقیت

کنند که از اي مدرن را تقبیح میکم نیستند کسانی که نه فقط فناوري ه .دانشمندان پیشامدرن قابل تصور هم نبوده است

اي جز استفاده از همین ابزار مدرن تفکر که خواهند بگریزند؛ اما براي نقد این روش مدرن تفکر هم چارهعلم مدرن نیز می

یکی پریزش این واقعیت  .توجه بوداین روش تفکر دو مولفۀ اساسی دارد که نباید به آن بی .نتیجه رشد بشر است ندارند

کنیم؛ و دیگر اینکه زبان جدیدي به نام ریاضیات ابداع ها روي این مفاهیم اجماع میسازد، ما انسانن ما مفاهیم را میکه ذه

تري بسازد که زبان واژگانی متعارف از تر فکر بکند و مفاهیم بسیار انتزاعیدهد بسیار عمیقایم که به بشر اجازه میکرده

ها ما ایرانی .اثر باشدتواند در زندگی عادي مردم بینکتۀ اساسی در تفکر مدرن نمی این دو .ابداع و درك آن عاجز است

که هنوز با فرهنگ این نوع تفکر مدرن آشنا نیستیم؛ بسته به تعلقات بینشی یا اعتقادي خودمان، از آن انتقاد می کنیم بدون 
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بط با این تفکر مدرن بخشی از فرایند همین تفکر است! آن که آن را به روشنی درك کرده باشیم؛ وگرنه انتقاد و گفتمان مرت

 نفی اعتقادي را با نقد اشتباه می گیریم!

ها، نه به عنوان ابزاري مطلق، بلکه به عنوان سازي به عنوان بخشی از فعالیت ذهنی ما انسانبینیم مفهومبه این ترتیب می

اضی و تجهیزاتی، انقالبی در ذهن بشر ایجاد کرده است که ابزاري سودمند براي شرایطی خاص، با توجه به نقش زبان ری

پذیر نیست، آنگاه به هنگامی هم که متوجه باشیم تفکر بدون مفاهیم امکان .نفی آن به معنی ماندگاري در بدویت است

هاي ر زباننباید فراموش کنیم مفاهیم علمی موجود د .شویماهمیت زبان و توسعۀ آن براي ورود به دنیاي مدرن آگاه می

ها است؛ و ما که بعد از چند قرن انجماد تاریخی و ذهنی و زنده و پویاي دنیاي امروز نتیجۀ چند قرن تالش ذهنی انسان

هاي خاص براي آماده کردن ذهن و زبانمان کنیم محتاج روشزبانی خود را براي ورود به این دنیاي تفکر جدید آماده می

  .ن مفاهیم پیچیدة مدرن هستیمدر جهت توانایی درك و بیان ای

 خردگرایی مدرن و مردم ساالري

همان گونه که  .مردم ساالري مدرن را نمی توان مستقل از پیشرفت جوامع انسانی در نوع تفکر، و در علم و فناري دانست

گونه که مفاهیمی مانند کیهان، فضا، بشر تعریف جدیدي از نسبت خود با طبیعت و با جوامع انسانی ارائه می دهد، همان

گونه هم دموکراسی یا سال پیش دارند، همین 40زمان و مکان عمال تنها یک اشتراك لفظی با مفاهیم متناظر خود تا 

 .اندها بر روي چگونگی و تعریف آن اجماع می کنند چون منافع آن را دیدهست که انسانساالري مفوم کامال جدیدي امردم

ما  .سازي و قراردادگرایی بخش موثري از آن استساالري ارتباط تنگاتنگی دارد با خرد نوین که مدلبه همین دلیل مردم

و در این  .ساالري مدرند مدرن و چه مردمدر هر دو مورد مشغول آشنایی و تمرین به منظور یادگیري آن هستیم، چه خر

دموکراسی  .ارتباط با این فرایند آشنایی با خرد مدرن و دموکراسی نیستمیان توجه به زبان و توان مند سازي زبان فارسی بی

کند شد میشود و رتوجه به فرایندي که علم مدرن را به وجود آورده است و فرایندي که علم در آن تولید میتوان بیرا نمی

در همین بافتار است که باید واژه گزینی را درك  .ها است که خرد نوین را به وجود آورده استدرك کرد؛ و همین فرایند

گزینی را باید در چارچوب لقمه چقدر بدوي است یا کار چه کسی است؛ واژهگزینی تنها این نیست که حاال لفظ کشواژه .کرد

ساختار ذهنی ما که در  .گونگی برخورد آنها با دنیاي مدرن و خرد مدرن ارزیابی و درك کردزبانان و چرشد فکري فارسی

انجماد هشتصد سالۀ تاریخی بعد از دوران طالیی اسالم به سر می برد به راحتی نمی تواند با مفاهیم مدرن که در قالب 

رین بسیار باارزشی است براي ورود به این دنیاي جدید، گزینی تمهاي واژهفعالیت .هاي بیگانه بیان می شوند کنار بیایدواژه

کنیم، و سپس امید به اینکه ذهن ما از انجماد رهایی آشنایی با مفاهیم جدید، درك آنها و بیان آنها به زبان که صحبت می

راه ورود به دنیاي مدرن این تنها  .یابد و ساختاري جدید به خود بدهد و به طور فعال بتواند وارد گفتگو با دنیاي مدرن بشود

گزینی به معنی ساالري و ایجاد آن بدون توجه به واژهبراي من مردم .بدون تخاصم، بدون خون ریزي، و بدون وادادگی است

 .ممکن استدرگاه ورود به خرد مدرن نا
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 215، تفکر ریاضیاتیکالمیتفکر   63

 چکیده
حتی براي نخبگان سنتی ما هنوز این واقعیت که تفکر  .ایمنبردهپیما در ایران هنوز به قدرت ابزار ریاضی در رشد تفکر 

چند قران اخیر اما به ما نشان داده است که تفکر  .شناخته استانسان کالمی است و وابسته به گسترش واژگان زبان است نا

مدنی خلق کرده است و بر مبناي زبان واژگانی یا کالمی اما تنها یک نوع زبان است که بشر  .انسان وابسته به زبان او است

اي دارند، هایی که زبان پیشرفتهانسان .خشکدزبان اگر از بشر گرفته شود تفکرش هم می .کندتوافقی مدنی با آن صحبت می

این گونه است که فیلسوفان در گذشته با در اختیار داشتن  .تر استاند تفکرشان هم عمیقتري ابداع کردهو مفاهیم ظریف

ریاضیات مدرن، با  .اما زبان واژگانی تنها زبان ابداعی بشر نیست .اندتري نیز بروز دادهواژگانی گسترده خرد وسیعزبان 

ها و مفاهیم مرتبط، نوع دیگري از زبان ابداع بشر است که به مراتب تعریف میان این نمادهاي متنوع و روابط خوشنماد

تر شود، بسیار عمیق، که محاسبه نامیده می»هاي زبانی ریاضیاتیبازي«مفاهیم و نتایج  .تر از زبان واژگانی بشودتواند عمیقمی

زبان ریاضی این امکان را فراهم کرده است که  .شودها نزدیک میتر از تفکر واژگانی بشر سنتی به شناخت واقعیتو پیچیده

اي که در آن جامعه .تري میان مفاهیم برقرار کندپیچیدهتر فکر کند، مفاهیم پیچیده ابداع کند، و روابط بشر بسیار پیچیده

این فرهنگ ریاضیاتی تفکر رسوخ نکرده باشد از درك دنیاي مدرن عاجز است و ناچار است تن به فرمان آنهایی بدهد که 

است که ارتباط تنها ابداع دیگر بشر که این دو نوع تفکر را کامل کرده است تجهیزات علوم فیزیکی  .کنندتر فکر میعمیق

  .دهدمیان مفاهیم ممکن ناشی از تفکر ریاضیاتی را با طبیعت تطبیق می

 زبان و تفکر
ریزي ها در برنامهمنشأ بسیاري انحرافشود براي بیان مفاهیم علمی و براي تفکر، که این سراي تلقی میمعموالً زبان وسیله

جایی است، و یا ، که وسیلۀ جابه»خودرو«در ذهنمان مصداقی نظیر  وقتی ما زبان را وسیله تلقی کنیم، .توسعۀ علمی است

زبان نقشی پویا در فرهنگ جامعه دارد  .اما زبان تنها وسیله نیست .شوداي است براي نوشتن، تداعی میکه وسیله» مداد«

 .گذاردو در تفکر فردي و اجتماعی تأثیر می

 دربارة منشأ زباندر کتابش به نام  216در دنیا مطرح است؛ از هِردِر حدود دویست سال است که بحث ارتباط زبان و تفکر

شناخت » اينظریۀ حوزه«یا » نظریۀ میدانی«، و سپس در قرن بیستم با پیدایش 217هومبولت) تا ویلهلم فون 1768 /1147(

ش فعال زبان در روند ، بر نق219و وایس گِربِر 218خصوص تریربانیان این مکتب، به .این ارتباط شکل جدیدي به خود گرفت

هایی به دانند، بلکه معتقدند مجموعهکه نقش اصلی را از آن کلمات مفرد و مستقل نمیشناخت تأکید دارند؛ با این تفاوت 
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اي که در یک کلمه .کشندهاي انسانی را به دوش میبار فعال تأثیر بر دیدگاه» هاي مفهومیحوزه«یا » هاي زبانیبلوك«نام 

آورد، یعنی جمله یگانه واقعیت نیست، بلکه رود، معنی خود را تنها از روابط اجزاي جمله به دست نمیر میجمله به کا

کلمه  .است که نظامی است حاضر براي گوینده و شنونده» هاي مفهومیحوزه«شود، و آن واقعیت دیگري نیز وارد کار می

 .])1[4، فصل معماري علم .جزئیات این مبحث ركکند (براي تنها با حضور این حوزة مفهومی معنا پیدا می

پس منظور   .است زبان براي مقصد ویژهزبان در علم از نوع  .به ارتباط زبان و تفکر از جنبۀ زبان علم هم می توان نگاه کرد

دل علوم در یک م .نظر استاز زبان در علم، عالوه بر زبان واژگانی عام، و ابزار ریاضی، مفاهیم خاص مدل علمی مورد

با تغییر مدل، مفاهیم هم  .اي از مفاهیم سروکار داریم، هم با زبان ریاضی، هم با ابزار آزمایشگاهیطبیعی ما هم با مجموعه

زمانی که اینشتین نظریۀ نسبیت خاص خود را بیان کرد، در اوایل  .مثال اول من نظریۀ نسبیت خاص است .شوندعوض می

همان روز را به کار گرفت، یعنی الفاظی چون زمان، مکان، طول و جرم را به کاربرد ولی محتواي قرن بیستم، زبانِ بسیار سادة 

ویساِن علم کار نکما اینکه بعضی از تاریخ .آمد که او کار خیلی پراهمیتی کرده باشدآن زمان به نظر نمی .آنها را عوض کرد

اما، دو سال پس از ابداع نظریۀ  .دانندنی مثل لورنتس و پوانکاره میدانند و آن را تکرار کار دیگرااینشتین را کار جدیدي نمی

نسبیت خاص، مینکوفسکی همان مفاهیم نسبیتِ خاص را به زبان دیگري بیان کرد، یعنی به زبان هندسه که ما به آن 

اي العاده، باعث شد که پیشرفت بسیار خارقیتبنس، یا این زبانِ جدید نسبیتاین بیانِ جدید از  .گوییمهندسۀ مینکوفسکی می

نسبیت عام و  .خاص، به زبانی که اینشتین بیانش کرده بود، امکان چنین زایایی را نداشت یتبنسدر فیزیک ایجاد شود که 

  .ها تماماً  مدیون زبان جدیدي است که مینکوفسکی ابداع کردبه تبع آن مکانیکِ کوانتومی نسبیتی و نظریۀ میدان

الگرانژ زبانی با مفاهیمی جدید براي مکانیک ابداع کرد که می توانست موضوع  .توان زدمثال دیگري هم از مکانیک می

حرکت را به همان خوبی مکانیک نیوتونی اما به زبانی جدید بیان کند؛ زبانی که در آن مفهوم نیرو وجود نداشت، در عوض 

ابتدا این زبان، یعنی مکانیک  .آمدتمام روابط دینامیکی از آن به دست می اي به نام الگرانژي اصل بود کهکمیتی نرده

اما بعد معلوم شد که این زبان جدید، یا بیانِ جدید از مکانیک، امکان رشد  .الگرانژي، هم ارز مکانیک نیوتونی تلقی شد

ها را توان نظریۀ میدانمروزه نمیا .دهد که زبان بیان نیوتون از حرکت چنین زایایی را نداشتچشمگیري به فیزیک می

دهد که بیانِ جدید از این دو مثال سادة علمی نشان می .بدون وجود زبان الگرانژ، یا بیان الگرانژ از دینامیک، تصور کرد

 اي کهآن اندیشه .تواند به پیشرفت علم و تفکر بشرکمک کندیک پدیده، یا بیان کردنِ یک پدیده به زبان جدید، چگونه می

زند و زایایی فرهنگ را کند که زبان گاهی عین تفکر است، نه تنها به زبان لطمه میداند و توجه نمیزبان را صرفاً وسیله می

 .شودبرد، بلکه مانع رشد تفکر جامعه میاز بین می

یا باشد که خود علم و گونه پویا و زاافتد؛ احتیاج دارد به یک محیط زبانی که همانعلم و توسعۀ علمی در خأل اتفاق نمی

پایه است، درك نیاز به یک زبان زایا و پویا اهمیت خصوص در دوران اخیر، که اقتصاد کشورها دانشبه .فرآیند آن هست

هاي پیشرفتۀ دنیاست، پس زبان فارسی تاریخ پرتالطمی را پشت سر گذاشته است؛ این زبان، که یکی از زبان .اي داردویژه

هاي خود را براي بیان مفاهیم نوین نشان داده در یک قرن اخیر همراه با تحوالت زبانی دو باره تواناییاز چند قرن رکود، 
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اند و از آن هاي طوالنی دوران مشروطه، به حفظ خط و زبان رأي دادهایرانیان هم در دوران جدید، پس از بحث .]2است[

 .انداند تاکنون موفق بودهریزي زبانی پرداختهم که به برنامهاي هدر هر زمینه .اندپس در زنگارزدایی از آن کوشیده

گرایی و حفظ زبان، الزم است به این نکته توجه شود که زبان هم در رشد فکر فرد مؤثر است و هاي ملیمستقل از جنبه 

عهده نقش اساسی بهخصوص در مفهوم نوین علم، که در آن اجتماع علمی و گفتمان علم به .هم در رشد و توسعۀ اجتماعی

فارسی زبان ماست، اما فارسی زنگارزده که ناتوان در بیان مفاهیم  .دارند، الزم است با دقت بیشتر به مقولۀ زبان توجه شود

هاي ذهنی راکد و منسوخ کند، و موجب پایدار ماندن قالبخودي خود اجازة تفکر را از گویندگان آن سلب میجدید باشد، به

همین دلیل به زبان فنی جدید باید توجه ویژه کرد، هم به این دلیل که علم و فناوري مدرن این توانایی را به . .می شود

 .شودهاي فنی در زبان روزمره وارد میطلبد و هم به این دلیل که درصد قابل توجهی از واژهمی

 تفکر مدرن و نقش مفاهیم 
انسان مدرن، مستقل از اعتقاداتش و   .شکل دیگري به خود گرفت با رشد و تکامل علوم فیزیکی نسبت انسان با طبیعت

سازد؛ اش مفهوم هایی را در ارتباط با طبیعت یا جامعه میاش، با استفاده از قدرت فاهمهبدون تعارض با اعتقادات متا فیزیک

اه با ابزار الزم، گاهی ریاضی کند؛ مفاهیم را در یک مدل همردر مورد این مفهوم ها با هم در یک اجتماع علمی تفاهم می

این  .کوشدها میبینی پدیدهها و پیشبا این مدل در درك پدیده .گیري، تجمیع می کندهاي اندازهگاهی تجهیزاتی یا روش

ها یکتا نیستند؛ یعنی براي درك طبیعت و ایم که این مدلو ما به تدریج دریافته .ها ابداع انسان مدرن استگونه مدل

گذاري روي آن، بسته به شرایط گوناگون از جمله انرژي الزم، مقیاس طولی یا زمانی در علوم طبیعی، و یا تعداد و اثر جامعه،

بنابراین، دو یا چند  .توان ساختهاي متفاوت میهاي متفاوتی با مفهومافراد و فرهنگ آنها در علوم اجتماعی و سیاسی، مدل

هاي طبیعی یا اجتماعی به کار رود که من از می تواند براي بیان یک مجموعه پدیده مدل با مجموعه مفاهیم کامال متفاوت

هاي هاي مدل، از جمله ابزار یا زبان ریاضی و تجهیزات و روشطور بقیۀ مؤلفهکنم، همینهاي متفاوت میآن تعبیر زبان

مفاهیم  .علوم فیزیکی در بخش قبلی توضیح داده شدگونه که در دو مثال از تواند کامالً متفاوت باشد؛ همانگیري، میاندازه

ها است، به همین دلیل بسته به شرایط هاي انسانی است اما برساختۀ ذهن ما انسانهاي ما مرتبط با طبیعت یا جامعهدر مدل

هاي علمی دلقراردادیگري در شناخت بیان همین آزادي و چندگانگی در م .شوندارتباط با یکدیگر میمفاهیم متفاوت و بی

ها بر مبناي یک ها را براي درك و شناخت خودمان از پدیدهگوید که ما مفاهیم و مدلقراردادیگري می  .مدرن ما است

 .کنیمقرارداد در اجتماع علمی وضع می

هایی از ذهن بشر بوده است که براي گوي سئوالهاي زیادي کسب کرده و جوابعلوم مدرن با این رهیافت موفقیت

کنند که از کم نیستند کسانی که نه فقط فناوري هاي مدرن را تقبیح می .انشمندان پیشامدرن قابل تصور هم نبوده استد

اي جز استفاده از همین ابزار مدرن تفکر که خواهند بگریزند؛ اما براي نقد این روش مدرن تفکر هم چارهعلم مدرن نیز می

یکی پذیرش این واقعیت  .توجه بودر دو مؤلفۀ اساسی دارد که نباید به آن بیاین روش تفک .نتیجه رشد بشر است ندارند

هاي کنیم؛ سپس به کمک این مفاهیم براي درك پدیدهها روي این مفاهیم اجماع میسازد، و ما انسانکه ذهن ما مفاهیم را می

ت باشد که این مورد بحث کنونی در سازي در علوم مختلف ممکن است متفاوروش مدل .سازیمطبیعی و اجتماعی مدل می
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ایم دیگر اینکه زبان جدیدي به نام ریاضیات ابداع کرده .سازي هنوز اجماع وجود دارداجتماع علمی است، اما در اصل مدل

تري بسازد که زبان واژگانی متعارف از ابداع و تر فکر بکند و مفاهیم بسیار انتزاعیدهد بسیار عمیقکه به بشر اجازه می

ها که هنوز ما ایرانی .اثر باشدتواند در زندگی عادي مردم بیاین دو نکتۀ اساسی در تفکر مدرن نمی .درك آن عاجز است

کنیم بدون آنکه آن با فرهنگ این نوع تفکر مدرن آشنا نیستیم؛ بسته به تعلقات بینشی یا اعتقادي خودمان، از آن انتقاد می

نه انتقاد و گفتمان مرتبط با این تفکر مدرن بخشی از فرایند همین تفکر است! نفی را به روشنی درك کرده باشیم؛ وگر

 گیریم!اعتقادي را با نقد اشتباه می

ها، نه به عنوان ابزاري مطلق، بلکه به عنوان سازي به عنوان بخشی از فعالیت ذهنی ما انسانبینیم مفهومبه این ترتیب می

با توجه به نقش زبان ریاضی و تجهیزاتی، انقالبی در ذهن بشر ایجاد کرده است که ابزاري سودمند براي شرایطی خاص، 

پذیر نیست، آنگاه به هنگامی هم که متوجه باشیم تفکر بدون مفاهیم امکان .نفی آن به معنی ماندگاري در بدویت است

هاي یم مفاهیم علمی موجود در زباننباید فراموش کن .شویماهمیت زبان و توسعۀ آن براي ورود به دنیاي مدرن آگاه می

ها است؛ و ما که بعد از چند قرن انجماد تاریخی و ذهنی و زنده و پویاي دنیاي امروز نتیجۀ چند قرن تالش ذهنی انسان

هاي خاص براي آماده کردن ذهن و زبانمان کنیم محتاج روشزبانی خود را براي ورود به این دنیاي تفکر جدید آماده می

  .توانایی درك و بیان این مفاهیم پیچیدة مدرن هستیم در جهت

 سازي و ارتباط میان آنهانقش زبان ریاضی در مفهوم
به جاي اینکه بگوییم چند نخود در یک قوطی  .هاکنم براي برقراري نوعی ارتباط میان انسانبه ریاضیات مانند زبان نگاه می

براي بیان تغییرات مفاهیم متفاوتی از جمله  .کندبانی را به شدت ساده میایم که بیان زگیرد مفهوم حجم را ساختهجا می

تر در همین طور مفاهیم پیچیده .ایم که زبان کالمی دیگر از بیان آن عاجز استمشتق مرتبۀ اول و دوم و بیشتر را ساخته

هاي بیان مفاهیم ساده در ریاضیات به صور ت نماد و نیز چگونگی برقراري ارتباط میان این مفاهیم اگر روش .ریاضیات

کرد، شد، به عبارتی اگر زبان ریاضی از مرحلۀ تعریف مفاهیم به مرحلۀ، دستور ارتباط میان این مفاهیم گذر نمیابداع نمی

نون نقش یک زبان بسیار پیشرفته با مفاهیم بسیار پیچیده را به عهده گرفته ریاضیات اک .آمدتر به وجود نمیمفاهیم پیچیده

این زبان در اجتماع علمی ریاضیدانان با اجماع  .دهدتر از بشر پیشامدرن را میاست که به بشر امکان تفکري بسیار عمیق

تفاوت در واحدهاي زبانی و  .آمده استگونه که زبان کالمی در میان نوع بشر با اجماع به وجود به وجود آمده است، همان

ها تري بسازیم و ذهن انسانچگونگی بیان آنها و ارتباط میان آنها است که به ما این امکان را داده است مفاهیم بسیار پیچیده

 .استسازي در علوم طبیعی خود را نشان داده این توانایی به ویژه در چارچوب مدل .تري ببریمرا به عمق بسیار گسترده

گیري یک مدل را سازي و اندازههاي مدلکه مجموعه زبان کالمی، زبان ریاضی، و تجهیزات علوم تجربی با روشهنگامی

تا چگونگی این  .دهد که به هیچ وجه با تفکر صرفاً کالمی قابل قیاس نیستسازند امکان و قدرت تفکري به بشر میمی

براي درك این چگونگی الزم نیست ریاضیدان باشیم بلکه  .شودفراهم نمیقدرت درك نشود امکان درك مدرنیت براي ما 

سازي براي درك طبیعت چه تفاوتی دارد با این کافی است درك عمیقی پیدا کنیم از این که اجماع در مفاهیم و نقش مدل

ارتباطی با مفاهیم پیچیده در  ها باشد! همین! و این شناخت ساده هیچروش پیشا مدرن که انسان باید به دنبال ماهیت پدیده
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این ابزار تفکر مدرن در اصل شبیه ابزار مدرن نجاري یا هر  .هاي تنگ فلسفی ندارد و از هر اعتقادي مستقل استچارچوب

براي نقد دنیاي مدرن و علم مدرن هیچ گریزي از استفاده از  .صنعت و فناوري دیگر است که مستقل از اعتقادات است

 ی نوین وجود ندارد مگر قهر و نفی اعتقادي!همین ابزار علم

 مراجع
 .، وبگاه شخصی و وبگاه نجوم1394جلد چهارم، ویراست دوم، نشر الکترونیکی،  ایران من، معماري علممنصوري، رضا،  1
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 هینیم قرن زندگی دانشگا  64

بود که پس از یک هفته با اتوبوس و قطار از تهران به شهر  1965اوایل اکتبر  /1344ماه سال پیش اوایل مهر 50درست 

اگر یک بار زیارت مشهد را ندیده بگیریم، این اولین سفر خارج ار  .وین براي رفتن به دانشگاه در رشتۀ نجوم وارد شدم

دو هفته بعد در وین خانه پیدا کردم و در دانشگاه ثبت  .دیپلم آلمانی خوانده بودم تهران من بود! دو ماه در تابستان پس از

اي محله .ام به ساختمان رصدخانۀ وین در خیابان رصدخانه بوداولین گذر دانشگاهی .نام کردم و در کالس درس نشستم

خود کم از ساختمان بورگ تئاتر و اپراي زیبا، ساختمانی قدیمی و فاخر، از دوران امپراطوري اتریش و مجار، که در جاي 

هاي ما هنوز چه قدر حقیرانه و زشت یابم ساختمانمیکنم دراالن که فکر می .وین یا خود ساختمان اصلی دانشگاه نداشت

دخانه توانند زیبایی و استواري علم را دریابند؟ روزي که وارد باغ رصها کجا میجوانان ما در این ساختمان .شوندساخته می

دار شدن ما در منزل گذشته بود؛ تازه پشت شیشۀ سال از برق 6بودم که تازه  1344شدم، دو هفته قبلش هنوز در تهران 

 اي عجیب که تعدادي زیاد از پشت شیشۀ مغازه به آن خیره شده بودند! یک مغازه تلویزیون دیده بودم؛ پدیده

سالم کردم و فوري پرسیدم شما منجمید؟  .که به نظر استاد بود  وارد باغ که شدم کمی جلوتر شخص محترمی را دیدم

گنجیدم! به دنیاي جدیدي گام از خوشحالی در پوست خود نمی .آري گفتن او مثل این بود که دنیایی را به من داده بودند

 و حاال؟ .گذردسال می 50از آن روز  .گذاشته بودم
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 220تیشه به ریشۀ نهال علم در ایران: چرا؟  65

در این میان تفسیري از آداب مذاکره هست که در چارچوب  .دانان آینده برجام را همه جور تفسیر خواهند کردتاریخ

اي و خلع سالح انقالب اهمیت دارد و آن مستقل است از موضوع توافق، یعنی امور هسته ازتحوالت تاریخی ایران پس 

ار پس از انقالب در ایران، همگام شد با خرد نوین، خردي مبتنی بر علم در برجام عزم ملی، شاید براي اولین ب .المللیبین

اي، بیش از هر چیز با ابزار هاي هستهدر مذاکرات قبلی، نمایندگان ایران و شاید هم نمایندگان قدرت .هاي آننوین و ابزار

د مذاکرات شد، ایران بدون از دست که خرد وارهمگی دیدیم هنگامی .ایدئولوژي و نه با خرد نوین به مذاکره پرداختند

هاي گذار در سیاستهایی دانشگاهی و تأثیراي به توافق برسد، هر چند گروههاي هستهدادن منافع ملی خود توانست با قدرت

! این همگامی عزم ملی با خرد 221نامیدند»  ترین توافق تاریخی در کنترل تسلیحاتناقص«جهانی ایاالت متحده این توافق را 

همین توافق نشان داد  .زداییدهد کشور ما تا چه اندازه نیاز دارد به ایدئولوژيمثال زدنی است و در عین حال نشان می

هاي انقالبی نیست بلکه راه وصول به اهداف انقالب و مصداق مال کردن آرزوزدایی به معنی فراموش کردن یا لگدایدئولوژي

برم به انقالب فرهنگی از این نوع دارد: جابه جا کردن تعصب و ایدئولوژي با خرد! کشور ما نیازي م .انقالب فرهنگی است

ایم، آن گونه که اندیشی را مطرود دانستهایم و هر نوع دگرو گرنه اصرار بر رفتارهایی که از دوران سلجوقیان به ارث برده

ما ثمري نخواهد داشت؛ یک بار در طول تاریخ  بندي شده است، جز انحطاط برايالملک نظریهدر سیاست نامۀ خواجه نظام

ایم و عالوه بر این تحوالت قرن بیستم میالدي در دنیا باطل بودن این نوع دگراندیش ستیزي و این انحطاط را تجربه کرده

چالۀ  تر از این باشیم که باز هم در اینتعصب جاهالنه را به وضوح به ما نشان داده است؛ به این ترتیب ما باید عاقل

 انقالب فرهنگی در همین تشخیص است و نه در تکرار تاریخ! .ایدئولوژي بیافتیم یا دوران سلجوقیان صغیر را رقم بزنیم

اند به تظاهر به نوعی قرائت از اسالم، و نه حتی تظاهر به اسالم! این متأسفانه کسانی در بین ما اهداف انقالب را فروکاهیده

گرایان و از طرف دیگر اندیشان و پذیرش ظاهراعتمادي مسئوالن به دگرد از یک طرف در بیرفتار به طور قطع ریشه دار

در این میان باید حضور  .اي ندارندمیانه» خدمتی-خوش«سوزانی که با تظاهر و خالی شدن صحنۀ مدیریت کشور از دل

الیۀ ایدئولوژي به این پدیده » بیرون«ز وقت آن است که سعی کنیم ا .گري چشم همۀ ما را باز کرده باشدداعش و سلفی

اند؟ مگر آنها هم به ما همان دیدي را ندارند که ما به آنها داریم؟ کدام مگر آنها هم به اسالم متوسل نشده .نگاه کنیم

ایم سخن حضرت علی را که گفت خوارج را کند؟ آیا فراموش کردهبرحقیم؟ اصال حق را چه کسی یا چه گروهی تعیین می

اصرار داریم در » وحدت«تمایز ما با داعش در این نیست که بر  کنند اعتقاد دارند؟ آیا وجهنکشید چون بر کاري که می

کند؟ پس چرا به قرائتی یا رفتاري عین اختالف؟ آیا مگر این همان چیزي نیست که ماهیت خرد در علم نوین را تعیین می

لویت دادن در حال شویم این اودهیم که به تظاهر اصرار دارد و نه به اصالت؟ چرا متوجه نمیخاص در کشور اولویت می
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خدمتی و بله قربان گویی، و تهی کردن جامعه از تخصص تهی کردن جامعه  از اصالت در رفتار، عادت دادن جامعه به خوش

جا بر کرسی تخصص نشسته است مسلما ما که می دانیم کسی که بی .است؛ اصالت و تخصصی که به آن بسیار نیاز داریم

هد دارد یا باید جاهل باشد یا منافق! اصرار بر این رفتار باعث طرد نیروهاي بسیار مؤثر در تعهد است و اگر اصرار بر تعبی

شود؛ اصرار بر این رفتار باعث مهاجرت بسیاري از جوانان مستعدي شده است که کشور در آینده به توسعۀ کشور می

هاي کند که نخبگان نسلانند بمبی عمل میهاي آنها  نیاز دارد؛ اصرار بر این رفتار م تخصص و پیچیدگی ذهن و مهارت

 .پراندبعدي ما را هم با انفجار از کشور می

اند، اما از روي اجبار یا به هر تمهیدي اند در کشور که دلسوزانه مشغول فعالیتیک روي آن مدیرانی .این پدیده دو رو دارد

گریزان -اند؛ روي دوم روي تظاهرریز را تشدید کردهاند، و با این روش طرد دل سوزان تظاهرگتن به پذیرش تظاهر داده

گذرانند یا قاطعانه به طرد هر اند خود را آمادة خدمت به کشور بکنند و به انزوا میتوانایی است که به لحاظ ذهنی نتوانسته

  .پذیر استپردازند که تظاهرکس و هر نهادي می

اي منتشر شد با اخیرا بیانیه .اق افتاده و به موضوع علم مرتبط استپردازم، با چند مصداق که اخیرا اتفبه روي اول می

در این مورد فقط  .222(بله دوازده هزار) استاد دانشگاه 12000موضوع نگرانی از کاهش رشد علم در ایران، معروف به بیانیۀ

چرا؟ چرا  .ین واقعیت استاولین نکتۀ من هم .دار کردهاي زیادي شنیده شد که سکوت عموم دانشگاهیان را معناپچپچ

دانستند؟ موافقت کلی یا اینکه دولت هاي مخالفت با این بیانیه چون آن را تلویحا وابسته به بسیج میسکوت؟ ترس از پیامد

شود؟ خستگی از زندگی هاي دولت مربوط میتفاوتی نسبت به هر واکنشی که به برنامهباید بیشتر به علم بپردازد؟ بی

شود؟ اي چون علم که در مقاله خالصه نمیاثر دانستن چنین بیانیهمعنی دانستن و بیطلبی حداقلی؟ بیفیتدانشگاهی و عا

هم در آن مشارکت نداشتند؟ »  مقاله«درصد از دانشگاهیان فعال در تولید  3سیاسی دانستن بیانیه؟ تمسخر بیانیه چون حتی 

دهد: گفتمان، که ن پدیده هر علتی داشته باشد یک واقعیت را نشان میای .ها مؤثر بوده استرسد همۀ این عاملبه نظر می

اند آن اند یا نخواستهموجود است و نهادهاي جمهوري اسالمی نتوانستهاساس علم نوین است، در زندگی دانشگاهی ایران نا

ایم و براي آن تالش اقف نبودهها ورا ایجاد کنند، و ما دانشگاهیان نیز به اهمیت آن در ایجاد محیط علمی در دانشگاه

اندیشی در زندگی دانشگاهی را باید در همین چارچوب درك کرد، که منشأ آن دانشگاه هاي آزادموضوع کرسی .ایمنکرده

مدعی علم نوین نبوده است بلکه حوزه با سنت دیرینۀ علمی آن را تقاضا کرده است و دانشگاهیان هم در سکوت آن را 

نتیجه اینکه اگر نهادهاي موجود انقالبی، مانند بسیج، به عنوان بخشی از نیروهاي نظامی که امنیت ما به آن اند! تماشا کرده

خواهند به موضوع علم هم بپردازند بدانند که باید از اهلش بپرسند و نه می دان آنها باشیم،وابسته است و همگی باید قدر

 طلب!گرا و عافیت-از هر مدعی ظاهر

کند که نکند در اموري هم که به خودشان وابسته است، مانند دفاع جاي آنها در علم من ایرانی را نگران میبهاین مداخلۀ نا 

کند که نه علم کنند! این مصداق اشتباهی است که بخش دفاعی و امنیتی کشور میو امنیت، این چنین آماتوري رفتار می
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ارد وگرنه چندین توصیۀ رهبري در مورد علم هست که دولت و مجلس به آن بلکه سیاست براي او اهمیت بیشتري د

گاه اعتراضی نکرده است! این است که من را در پاك، انقالبی، و نفر هم هیچ 12000اند و هنوز هستند و آن اعتنا بودهبی

کردند ن بیانیه به اهلش مراجعه میشد نیروهاي بانی ایچه خوب می .اندازدنفر به شک می 12000اي بودن انگیزة این حرفه

 .اعتبار نشوندتا بی

مصداق دیگر از روي اول: مصوبۀ اخیر کمیسیون آموزش مجلس شوراي اسالمی در مورد گزینش دانشجوهاي تحصیالت 

اي که مصداق بدیهی هدر دادن منابع کشور است توسط مدیران با این استدالل که در کشور است؛ مصوبه 223تکمیلی

کنند! انتقاد از متن مصوبه از دید من را در انتخاب دانشجوي دورة دکتري و ارشد مراعات نمی» عدالت«ن دانشگاه استادا

ایم که در زمینۀ چگونگی فرایند علم در ایران قانون وضع بکند؟ اصال مورد ندارد! آیا ما شأن مجلس را تا این حد دانسته

قدر هاي ما تا این حد بیمشابهی براي حوزه تصویب کند؟ یعنی دانشگاهتوان کرد که مجلس قانون آیا حتی تصورش می

اند؟ یا مجلس و کمیسیون این چنین شده است؟ تعجب من از این است که چرا کمیسیون آموزش مجلس به اجرا شده

ن کمیسیون نشدن مصوبۀ خود در مورد بودجۀ پژوهشی کشور که از وظایف او است تاکنون اعتراضی نکرده است؟ چرا همی

ها، که چند بار در دوران مسئولیت همین کمیسیون بیان شده است، به اصرار رهبري در توجه به زبان فارسی در دانشگاه

کنند با این نوع عدالت اي نداشته است؟ آیا اعضاي این کمیسیون تصور میتاکنون توجهی نکرده است یا در مورد آن مصوبه

توانی است که هاي پرندة ایران را تضمین کنند؟ امنیت و توان دفاعی ما در گرو حضور مغزتوانند امنیت آیخواهی بسیط می

مجلس با این مصوبه نادانسته به  کمک کنگرة امریکا آمده است و آیندة توان  .بتوانند با خالقیت در خدمت کشور باشند

اگر قانون بودجۀ اخیر  .ها از کشور استز فرار مغزاین مصوبه شروع موج دیگري ا .کندعلمی و دفاعی ما را از درون تهی می

 .خواسته تحول علمی آیندة ما را نشان گرفته استامریکا تجارت آیندة ما را نشان گرفته است این مصوبۀ مجلس خودمان نا

که این هاي جدیدي بر ضد ایران به دلیل توان موشکی ما است، مجلسیان شک نکنند اگر کنگرة امریکا به دنبال تحریم

توان مغزها را اندیشانه نمیبا عدالت ساده .داشتن توان دفاعی ما استمصوبه بهترین کمک به امریکا در جهت راکد نگه

 اي که در آن به عدالت مدرك دکتري توزیع شود!  »نوانخانه«ایران به خالقیت بیشتر نیاز دارد نه به  .پرورش داد

 

رد متخصصان به بهانۀ اولویت تعهد و در نتیجه کشتن خالقیت در کشور و تهی کردن و اما روي دوم! این دوري از خرد و ط

اطالعی و جهل نسبت به علم گذارم؛  بلکه آن را ناشی از بیتوان علمی را به حساب خیانت به کشور نمیآن از نیروهاي پر

گذاري هاي مدیریتی و سیاستبا مجموعه دانم و به حساب اضطرار ناشی از عدم همکاري برخی متخصصان پر توان با خردمی

گذارم! در اینجا صحبت من با این خردمندان و خالقان است! کشور ما بیش از هر چیز به همکاري و به مبادلۀ حرف و می

ما باید از سکوت به در آییم اما نه به قهر که  .گوینداطالع نیاز دارد؛ همان چیزي که در دنیاي مدرن به آن گفتمان می
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کم وانمود کنیم که از روي جهل یا کنند بپذیریم، دست، به آشتی و به مهر! مدیران ما اگر اشتباه می»معلمانه«درانه و پ

خواهد وانمود کند علم ما راکد شده است امضا می 12000اگر  .اطالعی یا اضطرار است، به کمک آنها بیاییم با روشنگريبی

هاي دانشگاهی به دفعات تولید مقاله را تولید علم هاي گذشته نهاداست که در سال بپذیریم که بخشی از آن تقصیر خودمان

اگر مجلس اکنون این مصوبۀ نا به جا را براي تحصیالت تکمیلی پیش  .عنوان کردند و با سکوت خودمان آن را تأیید کردیم

دانشجوي تحصیالت  120شگاه دولتی کشیده است بپذیریم تقصیر خودمان را که گذاشتیم جلوي چشممان استادي در دان

آنکه حتی دانشجوي دکتري بپذیرد بی 100نیامد؛ یا گذاشتیم واحدي دانشگاهی تکمیلی داشته باشد و هیچ صدایی از ما در

هایی است که نه تنها به آنها اعتراضی نکردیم بلکه با سکوت خودمان بله اینها هم واقعیت .یک استاد مقیم داشته باشد

سال به تقلب کتاب و مقاله به  15اند کسانی که مثالً و شرمگین باشیم از اینکه هنوز در میان ما مانده .ایمهم کردهتأییدش 

اي با این بلبشوي وضعیت علمی در کشور چاره .کشنداند و همچنان عنوان هیئت علمی را یدك میداده» مادر«خورد دانشگاه 

رسانی کنیم، نمونه نشان بدهیم از فرایند سالم علم در کشور و به مدیران و طالعنیست جز این که به مهر گفتمان کنیم، ا

 .سیاست گذاران در انجام امورشان کمک کنیم
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است به » جهیده«انسان مدرن  .بینمشود! این تحول را از جنس گامی در جهت تکامل داروینی میانسان ایرانی متحول می

زید و تفکر هجري می 8تا  6هاي اما انسان ایرانی هنوز با ساختار ذهنی منجمد شده در قرن .است» موتانت«معنی اینکه 

کند! کافی است به رفتار روزمره یا سیاسی انسان ایرانی یا مکتوبات فیلسوف ایرانی نگاه کنیم تا این انجماد فکري را می

شود اما آن را شیر شنود که بر مفهوم مدرن شیر آب اطالق میدرکد! کلمۀ شیر را میاین انسان مفاهیم نوین را نمی .ببینیم

گیرد؛ اي اشتباه میشود اما آن را با علم فارابی و نظامیهنوین اطالق می» چیزي«شنود که بر پندارد؛ کلمۀ علم را میگاو می

سازي بیگانه است! این انسان این انسان با فرایند مدرن مفهوم .گیردگري اشتباه میبا اباحه شنود اما آن راکلمۀ سکوالر را می

 ناجهیده است!

اش به هم ریخت، رو شد، ساختار ذهنیبا شوکی معنوي روبه 1388همین انسان ایرانی اما، پس از سه هزار سال، در سال 

و جایگزین شود! و حاال دارد به سمت درك مدرنیت  و الزامات جهان مفهوم شدند تا مفاهیمی ناش ناهم شکست، مفاهیمدر

انسان  .بینمرا من اولین تجلی این جهش ذهنی پس از فروپاشی در تکامل انسان ایرانی می 1395سال  .رودکنونی پیش می

ارزشش شاید انسان مدرن خواهد متولد بشود، شاید! اما همین انسان ایرانی با شناخت سنت پرروشنفکر ایرانی هم تازه می

نوعی دیگر بیافریند مبتنی بر عشق و نه قدرت؛ مبتنی بر صلح و نه جنگ؛ مبتنی بر گفتگو و نه فحاشی و تخریب؛ مبتنی بر 

 همکاري و همیاري و نه انزوا! خوشاید این انسان ایرانی خوشاید! جاي تفکر اما خالی است!
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 225ثیر آن در علم ایرانأاي و تتوافق هسته  67

ثیر آن بر اقتصاد، بر سیاست، و بر فرهنگ أساز خواهد شد. این روزها پیرامون ترویدادي تاریخ 1+5اي ایران با توافق هسته

علمی ایران چه ۀ شود و هم نگرانی! اما این توافق بر علم و توسعشود، هم شادي و امید ابراز میهاي زیادي زده میما حرف

 خواهد گذاشت؟  ريثیأت

گیرد و در یک بند هم به بر میاي را دراي بسیار جزئیات دارد و طیف وسیعی از امور مرتبط با فناوري هستههستهتوافق 

اي پردازد. اگر تنها به این بندها و متن خشک توافق توجه شود نباید انتظار ویژهمی سیسات فردوأعلم فیزیک در ارتباط با ت

هاي علمی تجهیزات، در انتخاب رشتهۀ ها در تهیثیر تحریمأافل علمی ما بسیار از تثیر آن بر علم ایران داشت. در محأاز ت

هاي هاي علمی و نیز انتشار نتایج پژوهشتوسط ایرانیان در خارج از کشور، و گاهی هم پیرامون شرکت ایرانیان در همایش

نامه اجراي توافقۀ یز درست است که در نتیجاینها درست است، و نۀ المللی ابراز نگرانی شده است. همما در نشریات بین

گذشته تا ۀ علمی ما در دهۀ ها از برخی از این فشارها کاسته خواهد شد. اما من شکی ندارم که کندي توسعو رفع تحریم

خرب هاي مهاي خودمانی، تصمیمندانم کاريۀ ها بوده است؛ و بیش از هر چیز در نتیجحد بسیار زیادي مستقل از این تحریم

هاي علمی ایران بوده است. اگر برنامگی در سیاستعلمی از طرف نهادهاي متولی علم و فرهنگ، و نیز بیۀ در توسع

ها باعث شد اخالق علمی و سیاستی-ها و کجسیاستیاي ما کمک کرد، بیاي به رشد قطعی فناوري هستههاي هستهسیاست

ثیر قابل أها تشده بود، به شدت تضعیف شود. در این شرایط، رفع تحریمدر نتیجه بنیان علمی ما، که نهالی رو به رشد 

هاي توجهی به علم ایران نخواهد کرد. شاید اندکی از پژوهشگران با خرید تجهیزات جدید بتوانند اندکی به تعداد مقاله

ایران، عطش اهل دانشگاه به پول و هاي اشتباه مدیریت علم در هاي علمی و روالاخالقیایرانیان بیفزایند، اما در عوض بی

دهد. این را از و کیفیت علمی ما را کاهش می کند،دهد، ارتکاب به انتحال را بیشتر میهاي مادي بیشتر را افزایش میامتیاز

کند که متکی بر علم باشد نه علمی کمک می ۀگویم که رشد اقتصادي تنها در شرایطی پایدار است و به توسعاین جهت می

نماي آنها بوده است، و هنوز قیمتی. از هم اکنون آنهایی که بوي پول قطب تکی بر فروش مواد خام و گردش مالی به هرم

نماي آنها مانده است، به خوبی درصدد کسب امتیازهاي مالی و تعریف جدید از علم و رشد علمی مبتنی بر پول و قطب

مداران و حتی متولیان علم و فرهنگ را منحرف خواهند الن ما و سیاستامتیازهاي مکانیکی بر خواهند آمد و باز هم مسئو

شناسی راه خواهند انداخت، همان گونه که در دهۀ گذشته این -دانشة شماري خواهند کرد و باز هم بازار مکارکرد، و مقاله

 چنین شد. پس من انتظار ندارم با برجام هرز روي علمی کاهش یابد. 

تواند جهشی در می کند که در صورت هوشمندي ما حتماً شک جوي ایجاد میبیکه بگذریم، این توافق  اما از جزئیات توافق

تواند در انزوا هاي علمی است، نمیترین در زمینهعلم ایران ایجاد کند. علم در هیچ کشوري، حتی در ایاالت متحده که فعال

گذاري شناسیم و با ظرافت سیاستما، که هنوز راه تولید علم را نمیرشد کند و نیاز به ارتباط جهانی دارد. براي کشوري مثل 
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تر نامه راه را براي ما بسیار بازتر است. این توافقتر و حیاتیعلمی آشنا نیستیم، ارتباط جهانی در علم از هر سیاستی واجب

 ه هم اکنون توان استفاده از آن را داشته باشیم. کتر از آنکند، بسیار بازمی

هاي متعارف اي پیدا کرده است که بر طرف کردن آنها با روشهاي پیچیدهظام علمی و دانشگاهی ما به قدري نابهنجارين

اند و فرهنگ غالب هم در خالف جهت ي بازدارنده به شدت فعال. نیروهاپذیر نیسترسند امکانکه ساده هم به نظر می

المللی ما را ناچار خواهد کرد تا حد بسیار زیادي هنجارهاي جهانی را بین کند. ارتباطرشد علمی به معنی جهانی آن کار می

شود، چگونه وال طرح میئهاي خودمانی را کنار بگذاریم. ما احتیاج داریم یاد بگیریم چگونه یک سبپذیریم و نابهنجاري

المللی گیرد، چگونه نهادهاي ملی یا بینوال در اجتماع علمی شکل میئاي براي انجام کار پژوهشی جدید مبتنی بر یک سایده

شود، چگونه ابزار جدید علمی مورد نیاز ساخته پذیرند، چگونه اجراي آن مدیریت میتبدیل ایده به کار پژوهشی را میۀ هزین

د، چگونه شوبرداري میشود، چگونه دادهبرداري تربیت میشود و نیروي الزم براي بهرهشود، چگونه از ابزار استفاده میمی

انجام کار جدیدي به وجود بیاید. در هیچ ة شود تا در پی آن ایدشود. و در نهایت چگونه نتایج اعالم میها تحلیل میداده

هاي جنبی ها ما تجربه نداریم و باید بیاموزیم و تجربه کسب کنیم. آموزش دانشگاهی تنها بخشی از فعالیتاین زمینه یک از

ثر است. متاسفانه سوء مدیریت در علم کشور ما را به عمد از درك این أعلمی است و از آن مت این مجموعه فعالیت هاي

کشور، براي ة مراحل فعالیت علمی بر حذر داشته است و مدیران کشور را هم از واقعیت غافل ساخته است. و این براي آیند

اك است. مدافعان این سوء مدیریت، چه به نام زاد کشور بسیار خطرندرون ۀاستقالل و قدرتمندي کشور، و براي توسع

 اند یا سودجو!اسالم و به نام انقالب حرف بزنند و چه به نام خروج از انزوا و توجه به غرب، در هر دو حالت یا غافل

ار را جاري بتواند مسئله تعریف کند، براي آن اعتبار مالی در نظر بگیرد، اعتب ساًأاي نرسیده است که رایران هنوز به مرحله

هاي دیگر مشارکت هاي علمی کشورآمادگی داریم در طرح کند، انجام کار را مدیریت کند، و به نتیجه برساند. اما ما کامالً

اي تعامل ما را با دنیا ممکن کرده کنند. حاال وقت آن است. حاال که توافق هستهکنیم و آنها هم از مشارکت ما استقبال می

هاي تحقیقاتی استقبال خواهند کرد. این همکاري ما را براي هر وقت دیگر از همکاري ما در پروژه است آنها هم بیش از

ی اسالم و کشورمان یبیابیم، در حرکت علمی بشر فعاالنه مشارکت کنیم، و مشابه دوران طال »مسئله«اي که رسیدن به مرحله

هاي صورت در حماقت علمی خودمان غوطه خواهیم خورد و نسلکند. در غیر این بویه پیشرو باشیم، آماده میدر دوران آل

 دوران قاجار هستیم و خواهیم ماند! ةگونه که ما شرمندبعدي با تفو ما رابدرقه خواهند کرد، همان

ها است. در این طرح 100کشور در آنها مشارکت داشته باشند بیش از  15هاي تحقیقاتی بین المللی که حدود تعداد طرح

کشور مشارکت دارند  15اند. به نظر من ایران باید در هر طرحی که حدود چند ده نفر تا چند صد نفر دانشگر مشغولاز 

دهد. ایران در شرایطی هایی را ازدست میوارد این شود. این بیانگر موقعیت جهانی ایران است که در نبودش حتما امتیاز

بردار باشد. کشور بزرگ دنیا بسپارد و فقط استفاده کننده یا بهره 20به دست نیست که بتواند امور جهانی را، حتی در علم، 

رو تبدیل خواهیم شد. قدرت در مشارکت است! دهیم و به کشوري دنبالهاگر ما مشارکت نکنیم قدرت خود را از دست می

و این از وظایف وزارت علوم است ها وارد شود. هاي علمی که ذکر کردم آماده است در این طرحایران با تمام نابهنجاري
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المللی در علم ترغیب و تشویق کند. سیاست هاي بینها را تسهیل کند و دانشگاهیان را به این نوع مشارکتکه این ارتباط

 ها اولویت بگذارد!ما در علم باید براي این نوع همکاري

اي به آن مایل هاي جهانی یا منطقهاگر بعضی قدرتاي راه را در این جهت به وضوح براي ما گشوده است حتی توافق هسته

نباشند. ما باید این هوشمندي را به کار ببریم که از این فرصت به دست آمده حداکثر استفاده از امتیازهاي آن را ببریم، و 

للی است که براي المشده با نادانی لگد بزنیم. حاال فرصت این تعامل علمی بینچیده ةنه اینکه خداي ناکرده به این سفر

 قطعی علم ایران حیاتی است.ۀ توسع
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 226ملی و قدردانی؟ ۀرصدخان  68

هاي من براي طرح ساله کتاب مقدسمان قرآن را دریافت کردم که قرار است نماد تالش 35امروز از دست دوستی 

 دانم.ملی باشد. رویدادي که قدرش را میۀ رصدخان

هاي کالن طرح ةاید 70ۀایده را مطرح کردم، ده 60ۀ ام: دهسال است که پیگیري کرده 35ملی را حدود  ۀطرح رصدخان

ملی و شتابگر ملی را به تصویب رساندم؛ ۀ هاي کشور به کرسی نشاندم؛ و سپس طرح رصدخانعلمی را در شوراي پژوهش

تصویب رساندم؛ پس از ابالغ طرح به پژوهشگاه در ،  طرح رصدخانه را در دولت به 80پس از انحالل این شورا در سال 

تیمی از طراحان به وجود آوردم با توانایی براي موفقیت هدف  90 ۀسیس کردم؛ دهأنجوم را ت ةپژوهشکد 80ۀ دوم دهۀ نیم

ی که در اي ملاي براي علم دنیا در ایران. رصدخانهخانهاي درخشان براي ایران آینده! رصداندازي رصدخانهساخت و راه

 رشد علم دنیا نقش داشته باشد. این هدف من بوده است.

ملی به سمتی برود که فقط چیزي ساخته شود براي نشان دادن. یعنی نگرانم  ۀحاال اما نگرانم از اینکه نکند طرح رصدخان 

اي دهد؛ دارد به سازهدست میگذاري در علم  دنیا را دارد از ثیرأاین رصدخانه اهمیت خود را، و درخشان بودن خود را، و ت

کیفیت این طرح را داشته و دارند؛ کیفیتی که قرار بود نمادي ۀ دانم آقاي الریجانی هم دغدغشود. میکیفیت تبدیل میبی

 مشغولیت و ساختمانی براي نشان دادن.   تاریخ علم ایران و نه محملی برايبدیل در باشد براي شروع تحولی بی

هاي من قرار است باشد، به امانت در این کتاب مقدس را، که نماد تالش ،انی از افت کیفیت طرحبه دلیل همین نگر

 گذارم با این امید کمرنگ که این نگرانی اشتباه باشد. آنگاه قرآن را با شادمانی با خود خواهم برد.پژوهشگاه می
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 .با تشکر از آقاي مجید قهرودي –قهرود به رصدخانه ملی ة حیف نیست این زیبایی را خوب رصد نکنیم؟ جاد
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 227تاریخیچند تقویمی و بی  69

هاي تاریخی هي ما در تمام دوراآن غفلت کرد. فض ۀاي است که نباید از هیچ جنبپیچیدهة یادگیري و تربیت ذهن خالق پدید

توجه تاریخی و آگاهی ذهن نسبت به آن بیهاي مهم رویدادۀ در دویست سال اخیر، به جنب »گذار به آگاهی«و  »بهت«

نسبیت خاص را  1905شتین در سال نخواند که ایشنود یا میآموز یا دانشجوي اروپایی میکه یک دانشاند. هنگامیبوده

کند. نسبیت شود و در یادگیري به او کمک میراحتی رویدادهاي تاریخی کشورش یا حتی دنیا در ذهنش تداعی میهنوشت ب

سلطنتی هابسبورگ در اتریش یا قیصر ویلهلم ة زمان با رویدادهاي تاریخی خانوادداند هماینشتین را هم اتفاقی تاریخی میو 

شنود جنگ می 1915در آلمان. یا هنگامی که از ابداع نسبیت عام اینشتین و تحول در تصور ما از فضا و زمان  در سال 

ثر است و علم را ؤها در آموزش بسیار مآورد. همین تداعیکشورش را به یاد می افتد و رویدادهايیادش میه جهانی اول ب

تر نشاند، خودمانیتري در میان تحوالت اجتماعی میآورد، آن را در جایگاه واقعیبه بستر تاریخی و تحوالت تاریخی می

آموز یا دانشجوي ي چیزي در ذهن دانشهاي میالدنمایاند. اما این سالکند، و دینامیک تحوالت را بهتر در ذهن میمی

هستند که باید از حفظ کرد. به همین دلیل  »عدد«ها تنها وي ایرانی این سالجآموز یا دانشکند. براي دانشایرانی تداعی نمی

اشراف بر  گنجند. آنهایی هم که دراند و در توالی ذهنی ما نمی»تاریخبی«مردم ما  ۀاکثر رویدادهاي تاریخی دنیا براي عام

اند. این هزینه سه تاریخ هجري شمسی و هجري قمري و میالدي تبحر دارند براي این اشراف و حفظ آن بسیار هزینه کرده

تواند روي آنها پل بزند و به خالقیت بپردازد. ها است که نمیبه معنی این است که ذهن بعضی آن چنان درگیر این تطابق

ها در یک محیط فرهنگی بسیار بدیهی باشد به یک تخصص نادر تبدیل براي انسانبه عبارت دیگر موضوعی که باید 

 ها.ذهنی بسیار براي یک ملت و هدر دادن استعدادۀ شود! این یعنی هزینمی

 به چند نمونه از نوشتارهاي مدرن توجه کنید:

ش.  هم در کسوت  1305.ق.  تا ه 1284/ 1925تا  1905بهار در دوران مشروطه، یعنی از «... : 111ص  1مرجع  الف)

 228.».. نگار وروزنامه

اي تاریخی قابل درك و اتصال به اطالعات او تداعی بازه ه.ش. 1305 تا  ه.ق. 1284ایرانی تاریخ ة آیا در ذهن خوانند

شود و غربی این تاریخ  بالفاصله با انواع رویدادها اجتماعی و فرهنگی و علمی تداعی می ةشود؟ حال آنکه براي خوانندمی

 ایرانی اما این یعنی بار خاطر و خستگی ذهنی!ة این یعنی درك و رشد ذهن. در مورد خوانند

از همان سال عنی ی ... آشوببود که در ظرف چند سال  1299 /1921و این علت اصلی کودتاي ...«: 115ص  1ب) مرجع 

  229»... در روزهاي تلخ و سیاه استبداد ه.ق. 1326 /1908
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زمان چهار -بندي فضایک سال پس از فرمول 1908توانم حتی به عنوان ایرانی بگویم این تاریخ، یعنی سال من می مثالً

ه در کالس درس ها است که.ق. در ایران چه خبر بوده است؟ سال 1326بعدي توسط مینکوفسکی بوده است اما سال 

گذارم. بسیار اندك بوده است موردي که یک دانشجوي ایرانی توانسته ها را با دانشجویان به بحث میدانشگاه این گونه تاریخ

باشد تاریخ میالدي یا حتی هجري قمري را با وقایع تاریخی که شنیده است جفت و جور بکند؟ امتحان بکنید: از خودتان یا 

زمان یا هم عصر بوده؛ بپرسید گالیله در عصر کدام محمد غزالی با کدام رویدادهاي تاریخی غرب هم اطرافیانتان بپرسید

کرده است؟ شیخ بهایی قبل یا بعد از نیوتون بوده است؟ کانت یا دکارت قبل یا بعد از پادشاه یا سلسله ما زندگی می

 تاریخی ذهن ما ایرانیان را درك کنید.هید تا عمق بیاند؟ این سیاهه را می توانید به دلخواه ادامه دمالصدرا بوده

کنند! اینها اما سوادي مردم ما و جوانان ما میها آن را حمل بر بیکم نیستند اهل فضل سنتی ما که هنوز با شنیدن این نکته

ین اطالعات نقشی در شود. دانستن از حفظ اتلقی نمی »سواد«اند که در این دنیاي جدید این اطالعات دیگر فراموش کرده

 تاریخی بکاهیم.شود. پس بهتر است راهی پیدا کنیم کمی از این درد بیخالقیت ندارد و فقط بار خاطر و بار ذهن تلقی می

 نیافتگی ما است!شک نکنیم که کاهش این درد گامی مهم در رفع توسعه

هاي متفاوت را به کار برده است (تفکیک گرچه تا حدي سبک نوشتاري نوین تاریخ شود،باال دیده میۀ که از دو نمون 1مرجع 

فیزیک در مرکز نشر ۀ ل انقالب این سبک را در مجلیاما هنوز بیانگر مشکل است. اوا) »/«هجري/ میالدي با این عالمت 

یم، این گونه تعریف کردیم: سال هجري ها را، در گام اول بدون تغییر تقودانشگاهی باب کردیم. استاندارد نوشتاري تاریخ

شمسی/ سال میالدي. علت این که ابتدا سال هجري شمسی و سپس میالدي را در سمت چپ نوشتیم به این دلیل بود که 

شود. پس اگر این سبک چه در متن فارسی چه در متن متن فارسی از راست به چپ و التین از چپ به راست نوشته می

 1395/2016شود. بنابراین ما االن در سال لوف خودش آشنا میأنده به هر زبانی باشد اول با تاریخ مالتین حفظ بشود خوان

نیست؛ خواننده این  »میالدي«و  »ه.ش.«سال با هم اختالف دارند. در این استاندارد دیگر نیازي به ذکر  621هستیم که 

 ح!کند حتی بدون توضیتفکیک را با یکی دو بار دیدن استنتاج می

ماند مواردي که به هر دلیل ذکر تاریخ هجري قمري هم الزم است. در این گونه موارد مثال زیر راهگشاي استاندارد می

است. یا اگر فقط ذکر سال هدف باشد به صورت  »2016می  31/  1437شعبان  22 /1395خرداد  11امروز «است: 

داند که می داند وآب که هر ایرانی هم می ۀنند استاندارد لولاین استاندارد را گسترش دهیم ما.  »1437/2016 /1395«

 شود. اگر آن را به کار نبرد در منزل با مشکل مواجه می

 کش!بنیادي پیشۀکمی راه توسعه را هموار کنیم. توسع
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سپس با آینده روشن کنیم. اگر منظور ما از کنیم باید اول تکلیف خودمان را با علم و علم صحبت می ةهنگامی که از آیند

المللی، بخوانید آي اس آي، که در این صورت هاي بینگویند، یعنی تعداد مقالهگذاران کنونی ما میعلم آن باشد که سیاست

ان کند نگر«؛  یا حد اکثر 231»اندنگران کشورهاي دیگر شد که از ما بسیار عقب مانده«وضع ما بسیار خوب است و فقط باید 

در سال گذشته اعالم کردند! اگر این  232»نفري از استادان 12000«آن گونه که یک بار یک گروه  »شدن تولید علمی ایران

یک دولت کافی باشد. در این صورت کمابیش به  ةسال دور 4مفهوم از علم را بپذیریم آنگاه منظور از آینده شاید همان

ۀ آن فکر کرد. متاسفانه گروهی از دانشگاهیان هم که رشتۀ یابی چند سالبرونرشد مقاالت و  ۀتوان به نمایسهولت می

اند منافعی در تقویت این برداشت از علم و تولید علم دارند. من این برداشت را نه تنها به شناسی را به راه انداخته-دانش

دانم، بلکه به عکس هیچ شکی ر نمیکشور و نقش حیاتی علم نوین در کسب قدرت و امنیت و رفاه براي کشوة نفع آیند

، که »حباب رشد علم«دهد. هولناکی سوق میۀ گذاري علم بر این مبنا، کشور را به ورطندارم که این برداشت، و سیاست

ها و مراکز تحقیقاتی ما را اند دیر یا زود خواهد ترکید و دانشگاهمداران ما به تبع بعضی دانشگاهیان ما درست کردهسیاست

کند از درك نادرست ما از مفهوم علم و حکایت می قطعی است و ۀنگرانآینده ةبحران مواجه خواهد کرد. این اولین گزار با

 اخیر. منتظر ترکیدن این حباب و بحران دانشگاهی در ایران باشیم!  ۀپیشرفت علمی در ایران در چند ده

شود. پاسخ هاي جامعه از هر نوع پاسخ داده میوالئبه سعلم به معنی نوین آن فرایندي است اجتماعی که در ضمن آن 

ها است یعنی کتاب حاوي دانسته آید؛ معموالًمیها در انتهاي این فرایند به صورت مقاله یا کتاب دروالئمکتوب به این س

اخیر ۀ دههمان دانش است که محصول بخش نهایی فرایند علم است. آموزش هم بخشی از این فرایند است که در چند 

در دنیا به شدت در تحول است! این تحول در بیشتر نهادها و مفاهیم مرتبط با فرایند علم از جمله مفهوم دانشگاه دیده 

خبرند و به آن ناآگاه. تحول مفاهیم علمی در فرایند گفتمان علم در ها کمابیش بیهاي علمی ما از این تحولشود. نهادمی

جنینی خود را ۀ اخیر مرحلۀ تعطیل بود و در چند ده گفتمان اما در ایران قبل از انقالب کامالً .افتداجتماع علمی اتفاق می

آغاز کرده است و هنوز به ثمر دهی نرسیده است. همین طور اجتماع علمی هم هنوز ناموجود است. پس نباید انتظار داشت 

را در ایران اداره بکند. سازمان  »علم«باشد تا بتواند که دیوان داري ادراي سنتی ایران به بوروکراسی نوین تبدیل شده 

تواند در مورد علم و پژوهش آشنا است؛ پس نمیعلم و پژوهش ناۀ مدیریت ما، با بیش از نیم قرن تجربه، هنوز با مفاهیم اولی

 بندي معقولی بکند چه برسد که آن را مدیریت بکند.بودجه

هاي دانش بنیان، اي، شرکتش، پژوهش بنیادي، پژوهش کاربردي، پژوهش توسعهبه این مفاهیم توجه کنید: آموزش، پژوه

کالن، تحقیق و توسعه، تجهیزات بزرگ،  ةتحقیقاتی، پروژۀ سازي، فروکاست گرایی، آزمایشگاه، پروژه، برنامسازي، مدلتجاري
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، دانشگر، استاد، دانشیار، استادیار، گرایی، دانشگاه، آموزشگاه (کالج)-پژوهشگر، پژوهش هاي بنیادي راهبردي، سراندیپ

شوند. دستیار فنی، اعتبار علمی، اجتماع علمی، گفتمان علم. این ها بخشی از مفاهیمی هستند که در فرایند علم وارد می

یزي رها بر مبناي آن برنامهاند و دولتهاي نوین این مفاهیم و بسیار دیگر را در عرف اداري خودشان استاندارد کردهکشور

ریزي کشور تعریف، استاندارد، یا وارد نشده . در ایران هیچ یک از این مفاهیم در عرف سازمان مدیریت و برنامه233کنندمی

 است!

اي جز این ندارد این علم، که در جهان صنعتی پذیرفته شده است، صحبت می کنم. شکی ندارم که ایران چارهة من از آیند 

ریزي بکند. چون کشور ما هنوز به سطح درك مفاهیم وارد نشده بکند و در اجراي آن برنامهکه مفهوم این پدیده را درك 

تمرین، یا به ۀ هاي این فرایند وارد مرحلسیس کرده است و در بعضی از بخشأاست، و تنها بعضی از مظاهر نهادي علم را ت

شد. توجه داشته باشیم که اولین دانشگاه ایران حدود ، شده است، پس ابعاد زمانی آینده باید بسیار طوالنی با»مشق«قول من 

سال گذشته، به ویژه  50سال پیش. رشد ما در  50سال پیش تاسیس شد، و چند دانشگاه پویا تر، نظیر شیراز و شریف  80

 گیر بوده است. بعد از انقالب، به لحاظ رشد در کیفیت و کمیت آموزش و تمرین پژوهش البته چشم

ایران مفاهیم مرتبط با علم دنیا را درك خواهد کرد؟ وارد عرف  ةا باید این باشد که آیا در پنجاه سال آیندوال اکنون مئس

ها، و توان ارتباط با جامعه را پیدا خواهد کرد؟ خوب، و توان حل خوب مسئله ۀاداري خود خواهد کرد؟ توان خلق مسئل

فکرت براي دیدن «دانم که خواهد کرد؟ من هم مانند ناصر خسرو می ها از علم را پیداها و انحرافتوان مهار نابسامانی

خواهد. ما در دوران اخیر می »چشم«مدت فقط هاي کوتاهریزينگري. دیدن حال و برنامهو تفکر یعنی آینده »آینده است

دیگران! و این ۀ گذشت ایم و گاهی هم گوش براي شنیدن، به تعبیر ناصرخسرو، اکتفا کرده»چشم«خودمان تنها به ۀ توسع

شک بیتوانیم حتی قدرت کنونی خودمان را حفظ کنیم و انگیز است. تا تفکر براي آینده غالب نشود نمیبراي کشور مخاطره

سال گذشته  300هاي قوي مبتنی بر تحوالت فکري بشر در هاي بزرگ دنیا خواهیم شد و مغلوب فرهنگمغلوب قدرت

 خواهیم شد. و اما آینده:

 تفاهم بر مفهوم علم و چالش فرهنگی
کشور بر نوعی مفهوم ناموجود علم، نه حتی در حد مُثُل افالطونی، به نام علم اسالمی کماکان  »فرهنگی« بخش اصطالحاً

بررسی مفهومی و تحلیلی  ةکید ناصریح نه راهگشا براي هدفی خواهد شد و نه اجازأکید خواهد کرد. از طرف دیگر این تأت

نظام در علم  ةجدي از علم و چگونگی تحول آن در ذهنیت ما ایرانیان را خواهد داد. در نتیجه وزارت عتف به عنوان نمایند

آن به موردهاي اجرایی و تقلید ۀ در سر در گمی خواهد ماند و تنها در تقلید بعضی مفاهیم روز دنیا و تبدیل شکسته بست

مایه در علم کشور با استفاده از این موقعیت ناتوانی ن مفاهیم بسنده خواهد کرد. از طرف دیگر نیروهاي میانبعضی مظاهر ای

ها براي حفظ توان را به هیئت علمی دانشگاهوزارت عتف در بخش سیاسی و اجرایی خواهند توانست جذب نیروهاي کم

ن که در دولت نهم و دهم شروع شد ادامه خواهد یافت و تواموقعیت خودشان موجه جلوه بدهند. این جذب نیروهاي کم
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دولت دوازدهم هم به زحمت بتواند در رفع این انحراف موفق شود. این واقعیت به معنی این است که نیروهایی که تا حدود 

نده با حضور خود سال آی 50در تمام  شوند تا سی سال بعد از آن، یعنی تقریباًسر رسید سند چشم انداز وارد دانشگاه ها می

علمی دانشگاه و وزارت عتف، و با تمایل به رکود خود، مانع رشد قطعی علم در ایران خواهند شد. به این ترتیب ۀ در بدن

کنونی درنخواهند آمد و به سطح یک دانشگاه مدرن نخواهند رسید! به این  »بودن آموزشگاه«هاي ما از وضعیت دانشگاه

انتظار تحول در علم  »فرهنگی«توان از بخش دولتی به دلیل فشارهاي نمی 1404نداز در سال ترتیب تا سررسید سند چشم ا

در هیئت علمی  »افزایش امتیازها«و رفتارهاي مکانیکی  234انتحال ةپدید ۀهاي علم در ایران، از حملایران داشت. نابسامانی

 به ضرر رفتارهاي معقول علمی دنیاي صنعتی افزایش خواهد یافت.

 هاي دولتی در علمگذاريیر سرمایهثأت
کند: وزارت عتف، وزارت بهداشت، و معاونت علمی. در دو می گذاريدولت از چند طریق در علم و خدمات علمی سرمایه

وزارت عتف و بهداشت اعتبارات دانشگاهی کاهش پیدا خواهد کرد. همین طور در بخش عمومی مانند دانشگاه آزاد اسالمی 

انتفاعی. تعداد دانشجویان هم کمابیش ثابت خواهد ماند و حتی احتمال کاهش آن خواهد هاي غیرانشگاهو بخش خصوصی د

ماند. میلیون باقی می 5داري تعداد دانشجویان ما در همان حدود کمتر از رفت. به این ترتیب تا تحول بعدي در امر دانشگاه

ریزي التحصیالن افزایش خواهد یافت، و نه به دلیل برنامهاري فارغاما تعداد هیئت علمی به دلیل جلوگیري از افزایش بیک

ها خواهد بود. البته باید دقت کرد که منظور من از مایگی در دانشگاهرشد میان ةعلمی کشور. این همان پدیدۀ براي توسع

 مایگی مقایسه با سطح جهانی است نه مقایسه با امروز و دیروز ایران.میان

هاي شود ارتباطی با آموزش ندارد در معرض چالشیعنی معاونت علمی ریاست جمهوري، چون تصور مینهاد سوم، 

سازي تحقیقات، که هیچ نهاد فرهنگی خود تواند کمک کند به جا انداختن مفاهیمی از نوع تجارينیست، پس می »فرهنگی«

هم  ، در موضوع خدمات پزشکیآن وجود نداشته است کند، و در سنت ما مشابهداند و در آن مداخله نمیرا متولی آن نمی

گیرد. اي در کمک به درك مفهوم علم نوین در ایران به عهده میکنندهاین چالش وجود ندارد. پس این نهاد نقش تعیین

 ت.گذاري این نهاد بستگی به توان مدیریتی و نیز توان به کارگیري متخصصان در امر علم نوین خواهد داشثیرأمیزان ت

مستقیم بر علم کشور دارند. امنیت در کشور اهمیت بسیار دارد. امنیت گذاري غیرثیرأهایی هستند که تعالوه بر این نهاد

ها و سطوح آن به تخصص و علم مدرن نیاز دارد. بخش فرهنگی کشور به پیچیدگی الیه است که تمام الیههم موضوعی چند

شود که این دو وزارت بتوانند به این ش با وزارت عتف و بهداشت مانع از این میدر نتیجه در چال امر واقف نیست واین 

ترین نهادهایی است ها به عهده بگیرند. بخش دفاعی کشور که یکی از مهماي در تحول دانشگاهکنندهها نقش تعیینزودي

ها در د، تمایل به تحول در دانشگاهپذیرثیر میأت »فرهنگی«که نیاز شدید به تخصص مدرن دارد، گرچه به شدت از بخش 

هاي جامعه والئهاي ما بر مبناي نیاز و سورود به علم نوین و نه فقط فناوري خواهد داشت. با توجه به اینکه دانشگاه

را ها هاي دفاعی بپردازند. این همکاريبه همکاري با بخش رود نیروهاي دانشگاهی منفرداًاند، انتظار میگذاري نشدهبنیان

باید شکل  »سخت«علوم ۀ ها تنها در زمینباید به هر روش ممکن گسترش داد. اما اشتباه است اگر تصور شود این همکاري
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نیست که بخش دفاعی ما به آن نیاز نداشته باشد. از طرف دیگر هم معاونت علمی و هم  ايعلمیۀ بگیرد بلکه هیچ زمین

د حل مشکالت دفاعی هم در سطوح پایین نه علوم بنیادي اگر رشد نکنکنند کهاي دفاعی کمتر به این توجه میبخش

سفانه تا انتهاي دولت دوازدهم و شاید أبه این مهم توجهی بکنند. بنابراین، مت 1404بینم این دو نهاد تا ماند. اما بعید میمی

 ماندگی علمی درجا خواهد زد. هم سیزدهم بعید است به علوم بنیادي توجهی بشود و از این جهت ایران هنوز در عقب

کنند و حتما به این سمت هاي خدماتی در کشور روز به روز بیشتر به علم نوین و ابزار آن توجه میاز طرف دیگر بخش

هاي مورد نیاز  بخش آموزش ۀهاي ما براي ارائخواهند رفت که از دانشگاهیان کمک بگیرند. اما آماده نبودن دانشگاه

گذاري موثر در کشورهاي اروپایی سوق خواهد داد. به این ترتیب سرمایه إًه سوي کشورهاي دیگر و عمدتاخدمات آنها را ب

 هاي دیگر صنعت و خدمات کشور خواهد بود.  مستقیم از طریق بخش دفاعی و نیز بخشها به صورت غیرتحول دانشگاه

مد ناخالص آدر صد از در 1به  1395تی در سال تحقیقات کشور را، حۀ در مجموع دولت یازدهم نخواهد توانست بودج

اعتبارات  1404خواهد ماند! اینکه در سال  1384در صد سال آخر دولت اصالحات در سال  0,7ملی برساند و هنوز زیر 

مد ناخالص ملی برسد خیال خامی است و اصرار بر آن باعث افسردگی در بخش علمی کشور آدر صد در 3تحقیقاتی به 

به  داري سنتی کشور را-ایم دیوانافسردگی از این بابت که چرا پس از حدود نیم قرن انقالب هنوز نتوانستهخواهد شد؛ 

درصد تولید ناخالص ملی را براي پژوهش داشته  1درصد حتی  3بوروکراسی مدرن تبدیل کنیم تا توان به هزینه گرفتن نه 

 باشد.    

 بخش خصوصی
هایی است ها (کالج)انتفاعی بوده است که منظور آموزشگاههاي غیراندازي دانشگاههنقش اصلی بخش خصوصی تاکنون در را

هاي آینده بخش خصوصی به دو شکل در هاي دولتی است. اما در دههتر سطح کارشناسی دانشگاهتکرار نازل که معموالً

هاي مختلف. دریافت خدمات علمی به روششود. اول از طریق قرارداد براي گذار میثیرأها تتحول علم در دانشگاه

تحوالت چشمگیري در این زمنیه به وقوع خواهد پیوست  1404دانشگاهیان ما با این مقوله کمتر آشنایی دارند. اما تا سال 

کوش و خطا از طرف  ةگیر خواهد کرد. بدیهی است این دوره هنوز دورهاي ایران را دردانشگاهۀ و این نوع خدمات هم

 خدمات علمی بسیار ورزیده خواهند شد. ۀها در ارائانداز، دانشگاهمد سند چشمآها خواهد بود، اما در سراهدانشگ

تجاري و دانش  هايگذاري در فعالیتنوع دوم نقشی که بخش خصوصی به عهده خواهد گرفت حمایت از جنس سرمایه

مستقیم بخش خصوصی در حمایت از نهاد علم در جاهایی که  گذاريها است و نیز سرمایههاي وابسته به دانشگاهنهاد بنیان

ها کمک خواهد کرد به نقش بنیادي خود در ارتباط گذاري به دانشگاههاي فرهنگی کمتر مانع باشد. هر دو نوع سرمایهچالش

ند یادگیري را از توان انتظار شروع فرایبا جامعه بیشتر آگاه شوند و در جهت آن بکوشند. تنها از این طریق است که می

به بعد به پاالیش کیفی  15دوم قرن ۀ نهاد دانشگاه و دو وزارت عتف و بهداشت داشت. این حرکت شاید بتواند در ده

هاي وارد به دانشگاه بکاهد! به این و زیان »فرهنگی«هاي نیروهاي دانشگاهی به معنی مدرن آن منجر بشود و از چالش
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اي در تسریع درك مفهوم مدرن علم و دانشگاه در بخش خصوصی نقش عمده 15 دوم قرنۀ ترتیب من انتظار دارم در ده

 ایران به عهده بگیرد.

 هاي دانشگاهیریزيبرنامه
توانم بر شمارم. اول اینکه خر زمانی بسیار دارد. دو علت را میأریزي دانشگاهی در ایران به شدت صلب است و تبرنامه

برنامه هاي  »یخ ۀنوك قل«ثر است از أدیوانی منسوخ ما مت-نداریم به طور طبیعی بخش اداريتمان علم در ایران فچون گ

هاي صنعتی. به همین دلیل گذار در اجتماع علمی کشورثیرأهاي تهاي شاخص دنیا بدون توجه به جریانموجود دانشگاه

خانه و تفکر دولت اینکه ساختار صلب وزارت هاي دانشگاهی از دنیا عقب هستیم. دومریزيکم پنجاه سال در برنامهدست

اندازي دیده هاي فرهنگی که ذکر کردم چشمبا توجه به چالش دهد.ها و مراکز پژوهشی نمیابتکار به دانشگاهة متمرکز اجاز

ت و در دول 1404هاي درسی وارد شود. شاید پس از سال ریزيزدایی به برنامهشود که چابکی و چاالکی و تمرکزنمی

 سیزدهم به بعد امکان چنین تحوالتی اداري در بخش آموزش به وجود بیاید!

 الن دولتیئونقش مس
اند و یا به علم و پژوهش با آموزش اشتباه گرفته اند و علم راالن دولتی ما تاکنون یا درك درستی از علم نداشتهئومس

جهات امور دفاعی کشور است، تنها مورد استثنا است که به اعتقاد بوده و هستند. رهبري کشور، که به ناچار درگیر تمام بی

اعتقاد  توان انتظار داشترو نمی اینها کمتر به اجرا تبدیل شده است. از دهد اما این توجهعلم و علوم بنیادي توجه نشان می

اید. این وضعیت تنها در آینده به وجود بی ۀبه نقش بنیادي علم و پژوهش در ایران در بخش اجرایی کشور در یک تا دو ده

 سازي مدیران کشور را بیابند. کند که خود دانشگاهیان و متخصصان راهکارهاي متقاعدصورتی تغییر می

 بندي علم ایرانرده
ارقام «ها از جنس بندياین رده ةهاي دنیا باب شده است. ارقام اعالم شدبندي یک تا صد یا تا هزار در مورد دانشگاهرده

بندي است که معادل است با لگاریتم شود. اما نوعی ردهدر علوم فیزیکی است که در اول دانشگاه تدریس می »معنیبی

بندي، علم را در شود. در این نوع ردهاین ترتیب به جاي یک تا هزار فقط سه رده مشخص می ههاي مرسوم. ببنديرده

یک قرار می گیرند. علم در کشورهاي ة هاي صنعتی در ردربرشمرد. کشو 3یا  2یک یا ة توان در ردکشورهاي دنیا می

کشورهاي در حال توسعه. ۀ فریقاي جنوبی متمایز شده است از بقیا)، شامل برزیل، روسیه، هند، چین، و BRICSبریکس (

کرد. ایران توان این گروه کشورها را در علم هم متمایز ه این عنوان به لحاظ نقش در اقتصاد جهان ساخته شد اما میچگر

توانست سال گذشته ایران می 20قرار خواهد گرفت. اگر در  3ة گیرد. بنابراین در ردبه وضوح در این مقوله قرار نمی

علمی با این کشورها قابل مقایسه  ظکه اکنون به لحا بودگذاري در علم را افزایش بدهد براي من قابل تصور میسرمایه

هایی بینیدومی در علم جهان برسد؟ با پیشة توان انتظار داشت ایران به رده زمان میوال این است که چئبشود. اکنون س

سفانه نخواهد أکردم، ایران مت در درك مفاهیم نوین علم و پژوهش کشور »فرهنگی«که در مورد نقش بازدارندگی بخش 

علمی  ۀبعد بحث منطقی در مورد توسع علمی برسد. اگر در دولت دوازدهم بهة به این رد 15دوم قرن  ۀتوانست قبل از ده
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بیست ساله ایران به این رده صعود کند. شکی  ۀتوان امیدوار بود که در یک برنامدانم، میایران در بگیرد، که هنوز بعید می

هد علمی منجر نخواۀ به توسع الزاماً  »فرهنگی«هاي خالف کشورهاي بریکس، به علت چالشندارم که رشد اقتصادي ایران، بر

کند؛ شود تصور کرد که ایران رشد قابل توجه اقتصادي بکند بدون اینکه علم و تفکر در ایران خریدار پیدا شد. بنابراین، می

سیس کرد همراه با رفاه أسلجوقیان مشاهده کرد که ایران امپراتوري جدید ت ةتوان در دوررا در تاریخ می مشابه این اتفاق

هاي دوران طالیی رونق علم و تفکر در قرنۀ آن سقوط ما  از قلۀ مد، که نتیجآر انقیاد دراما تفکر در آن تعطیل شد و د

 بود.  ،مدن طغرل و خواجه نظام الملکآسوم تا پنجم، قبل از بر
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 235جمهوري جدید ایاالت متحده و فرصت پیدا شده براي ما  71

سیاسی ۀ گذارند و نابهنجاري در فلسفتی بدعت میروند اما گاهی با آمدنشان در سبک حکومآیند و میرییس جمهورها می

تبعات هولناك  ف هیتلر یکی از این موارد بود کهکنند. جمهوري وایمار و صدر اعظم انتخابی آن آدولپدیدار می حاکم را

است مریکا هم ممکن ابشري هنوز التیام نیافته است. دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب ایاالت متحده  ۀآن براي جامع

نگ جهانی دوم را به دنبال آورد و سپس دموکراسی و جاي از این جنس باشد با تبعات هولناك براي بشر! مورد اول پدیده

مورد دوم  وح دموکراسی پیدا نشان داده است.جمهوري جدید آلمان را که تاکنون دوام آورده است و کمتر انحراف از ر

پردازي ورد، طبیعی است که به گفتمانی جدید در علوم سیاسی و نظریهآهم، مستقل از ابعاد بحرانی که به پیش خواهد 

هاي دانشگاهی در علوم سیاسی  کی و  جدیدي براي اصالح مفهوم دموکراسی منجر بشود. باید منتظر ماند و دید گروه

خواهند شد. مورد مشابهی هم ما در دولت نهم و دهم با آقاي احمدي نژاد تجربه  اًشوند که قطعچقدر در این زمینه فعال می

 سازي مفهوم مردم ساالري دینی نشد! کردیم که منجر به گفتمانی در نابهنجاري در پیاده
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  236کنفرانس فیزیک  72

ت. این سخنرانی مشوق من شد گذرد. ثبوتی هم سخنرانی داشسال از برگزاري اولین کنفرانس فیزیک بعد از انقالب می 33

 که برداشت خودم را از کنفرانس فیزیک ایران پس از سی و سه سال و چگونگی برگزاري آن بنویسم. 

شود: مشارکت اعضاي انجمن نگاه میۀ چند سالی است که در انجمن فیزیک ایران با نگرانی به برگزاري همایش ساالن

پوستر حضور دارند، همایش ۀ کمابیش فقط در سخنرانی خودشان یا براي ارائ پیوسته بسیار کم شده، پذیرفتگان به همایش

فیزیک با نگرانی ۀ نقد شرایط موجود همایش ساالن هایی است که درساالنه شبیه شده است به همایش دانشجویی! اینها نکته

هاي انجمن ا نگرانی! تعداد همایشها است؛ اما نه بید همین نکتهأئشود. آنچه من امسال با دقت مشاهده کردم تمطرح می

ها که اولین کنفرانس فیزیک بعد از انقالب را برگزار کردیم تا سال 1363رسیده است. در سال  20در سال به بیش از 

گیرد. دور نیست که بعضی هاي تخصصی دارد شکلی بسیار جدي به خود میهمان تنها همایش در سال انجمن بود. همایش

هایی بپیوندیم. به این تحوالت باید به فعالیت جهانی برگزار شود و از این طریق به اجتماع جهانی در زمینه از آنها به زودي

اند، هاي علوم فیزیکی که از انجمن فیزیک زاییده شدند، و گاهی بسیار فعال و به لحاظ کمیت بسیار هم بزرگ شدهانجمن

اي ایران، انجمن خال، و تونیک ایران، انجمن نجوم ایران، انجمن علوم هستهاند انجمن اپتیک و فونیز توجه کرد؛ از این جمله

فیزیک  ۀثیر این رشد را روي همایش ساالنأاي علوم نانو. پس رشد در این جهت قطعی است و باید ترشته-نیز انجمن میان

 ۀنقش آن با توجه به تحوالت همه جانبثیر نباید به معنی تعطیلی همایش ساالنه باشد بلکه باید در تعیین أپذیرفت. این ت

 علوم فیزیکی در ایران بازنگري شود.

 فیزیک اکنون دو نقش عمده به عهده دارد:ۀ به نظر من همایش ساالن

هاي ارشد و دکتري براي تعداد قابل توجهی از رساله هاي پژوهشینقش نظارتی به عنوان اجتماع فیزیک ایران بر فعالیت .1
نتایج در همایش ساالنه است. این امکان  ۀهاي دانشگاهی، تنها محک جدي همین ارائنیز برخی پژوهشفیزیک در ایران، و 

علمی ایران تنها  ۀنقد و محک نتایج تحقیقات را دست کم نباید گرفت. توجه داشته باشیم که براي درصد قابل توجه جامع
خالف علمی در جهان مدرن است. براي مثال، بر محمل گفتمان فیزیک همین همایش ساالنه است؛ و گفتمان محور رشد

بهترین مرجع براي پاالیش کارهاي تحقیقاتی و تشخیص  ها در مورد وضع قانون براي جلوگیري از انتحال،بعضی پیشنهاد
هاي انتحال نیز همین همایش ساالنه است. پس انجمن باید این نقش اجتماع علمی را جدي بگیرد: هم در افشا کردن مورد
کافی نیست انجمن به بهترین  ها. به این ترتیب مثالًها به منظور رشد کیفی پژوهشهاي انتحال و هم در نقد ارائهمورد

ها را گوشزد کند تا هم دانشجو هاي ضعیف؛ نقطه ضعفها و ارائهپوستر جایزه بدهد بلکه باید سازوکاري بیندیشد به پوستر
و در رشد کیفی بکوشند. جاي این مقوله االن خالی است! عالوه بر این، انجمن باید و هم استاد راهنما متوجه ضعف بشوند 

مداري -علمی برساند تا نقش پاالیندگی و اخالقۀ هاي انتحال را پس از قطعی شدن به تناسب مورد به اطالع جامعمورد
 تري به عهده بگیرد.خود را در علم کشور به نحو مطلوب
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هاي همایش، بعد از افتتاحیه، کنون تمام سخنرانیهاي ساالنه از ابتدا تادر همایش علم مدرن فرهنگۀ نقش ایجاد و توسع .2

انجمن نیز ة امور مربوط به این کارگروه هیئت مدیر درشود. توسط کارگروه علمی کنفرانس ساالنه ممیزي و تعیین می

استثنایی که امسال براي بار دوم تکرار شد. این کارگروه کند. این روال از ابتدا تاکنون ادامه داشته است به جز مداخله نمی

حرمتی به آن چیز دیگر. امسال سخنرانی ثبوتی کنند. نقد این روال یک چیز است و بیشبیه به داوران یک مجله رفتار می

حرمتی و بدون اطالع کارگروه علمی در برنامه گنجانده شد. این رویداد یک بی اواز این روال خارج شد و بنا به تقاضاي 

فیزیک. با کسی که دو دوره رئیس انجمن بوده و در ۀ حرمتی به جامعحرمتی به شخص ثبوتی و نیز بیدوگانه است: بی

اي رفتار شود که انگار با فیزیک ایران و آموزش مدرن فیزیک نقش پر رنگی به عهده داشته است نباید به گونهۀ توسع

تهدید وقت براي سخنرانی خواسته است. مستقل از محتواي ارائه، که جاي بررسی آن اینجا نیست، روال گنجاندن این 

هایی است که چند نسل در انجمن فیزیک لوف نافی زحمتأسخنرانی بدون اطالع و موافقت کارگروه علمی به روشی نام

اي علم نوین و براي پاگرفتن اجتماع فیزیک و نقش آن در جامعه کشیده شده است. هیئت هایران براي پاگرفتن روال

اعمال  ایران را بپذیرد و از تکرار این شکنی و نیز زیان به روال سالم اجتماع فیزیکانجمن باید مسئولیت این حرمتة مدیر

آموزش رفتار علمی که دانشجویان و  هاي خارج از عرف علمی جلوگیري کند. همایش ساالنه مرجعی است براينظر

میمون مصداق شوند. به این نقش باید توجه بیشتري کرد. این رخداد ناهاي ما با آن مواجه نمیدانشگران جوان در دانشگاه

 علمی ما گمراه کننده.ة ادبی علمی بود و براي نسل آیندبی

تر گرفته شود، انجمن باید به نقش علم رد و باید جديعالوه بر دو این دو نقش که همایش ساالنه کمابیش به عهده دا

رود؟ هاي ساالنه بیشتر توجه کند. فیزیک ایران به چه سمتی میکشور در همایشۀ فیزیک و فرهنگ ناشی از آن براي توسع

ه با ه اندازچفیزیک ایران چیست؟ مشکالت آموزش ما کجا است؟ آموزش و پژوهش فیزیک در ایران تا ة نقشه راه آیند

» خاموش«یزیک در ایران فهاي تحوالت اقتصادي و اجتماعی ما و نیز تحوالت جهانی متناسب است؟ چرا بسیاري از زمینه

ها فراوانند که والئاست؟ فیزیک در ایران چه نقشی دارد در صنعت، در تحوالت اجتماعی، و در خدمات؟ از این نوع س

این یکی از وطایف اصلی هر انجمن علمی است که به آن بپردازد و چه جایی فیزیک و مردم ایران با آن درگیرند.  ۀجامع

ها پرداخته شود. امیدوارم انجمن فرصت کند بحث پیرامون این والئانجمن که در آن به این گونه سۀ بهتر از همایش ساالن

 ها را شروع کند.نوع مسئله

هاي ساالنه. باید از انجمن و از همکارانمان در ري همایشداري کاري بس دشوار است و همین طور برگزادانم انجمنمی

علم مدرن ۀ وانجمل در پیشرفت و کمک به رشد أاند. اما تدانشگاه شیراز تشکر کرد که این مهم را امسال به انجام رسانده

 در ایران هم بخشی از همین زحمات است! 
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 237المللیهاي بینفساد در علم ایران و واکنش  73

کشور بود. یعنی هنوز  180در میان  130ساد ایران در دنیا حدود ف ۀهشتاد خاطرم هست رتب ۀل دهینهم در اوادر دولت 

و این عدد را به دشمنی با ایران نسبت بدهد.  آشوبدفساد برۀ تر بودند! ندیدم کسی در ایران از این رتبکشور از ما فاسد 50

یعنی ایران جزو فاسدترین کشورهاي جهان اعالم شد. باز  ،رسید 178بنا به فساد ایران بر همان مۀ در اواخر دولت دهم رتب

و بعد  ساینس ۀدانم چرا حاال که بخشی از فساد علمی ایران در مجلهم ندیدم کسی از این اعالم فساد ایران برآشوبد. نمی

الب فرهنگی که سه سال پیش اعالم شد این همه حساسیت نشان داده شد. آقاي مخبر دزفولی دبیر شوراي انف نیچرهم 

ۀ پیش، پس از چاپ مقال ۀهاي دیگر هستیم، دو هفترشد علمی ایران به حدي است که ما نگران کشور نداعالم کرده بود

آن را در  ۀاین دشمنی با ایران و عقبة ما پشت پرد :« هاي ایران، اعالم کردها و مقالهنامه ساینس در مورد تقلب در پایان

دهیم اما زمانی که متخصصان خودمان در امر علم و فناوري را می »توانیمما می«دانم چرا شعار نمی. »ایمایی کردهایران شناس

کند لب تر می »زاق و بور فرنگی«اما همین که یک  ؟کندلی توجه نمیئودهند هیچ مستقلب در علم هشدار می ۀ در زمین

 گردند!دشمن در داخل می ۀآشوبند و دنبال عقبمیهمه بر

هاي متخصصان ما مشکوك به تقلب و هاي ایران و مقالهدر صد از پایان نامه 10گوییم دست کم بله چند سال است که می

ها است ول ما بدهکار نبود. سالئمصداق انتحال (همه نوع خالف علمی از جمله سرقت ) است. اما گوشی در مقامات مس

ها همه را به سوي فساد و پژوهشگاه هاآموزشی و استخدامی وزارت عتف و پزشکی دانشگاه هايگوییم که سیاستمی

 دانند!می »غربی بودن«والن ما هم ارزش حرف را هنوز در ئکند؛ اما گوشی بدهکار نیست. انگار مسمی »رهنمون«

هست اما اگر در کشورهایی تنها در بله موضوع انتحال و تقلب در علم همیشه در طول تاریخ و در تمام کشورها بوده و 

شون فیزیکدان برجستۀ آلمانی به  درصد فساد رو به رو هستیم؟ 10با درصد است چه ربطی به ما دارد که  0,001حدود 

از دست داد و مجبور شد علم را ترك کند، اما دو سال  1380سازي در یک مقاله عنوان دکتري خود را در سال خاطر عدد

هایش مصداق انتحال است و هنوز مقام علمی خود را در ها و کتاباستادي در دانشگاه تهران تمام مقالهاست معلوم شده 

هراسیم؟ چرا از این فرصت استفاده کشند میدانشگاه نگهداشته است. چرا؟ چرا از اینکه بیگانگان فساد ما را به رخمان می

ا، در برابر تمایل به فساد نشان دهیم. ما این توان را داریم که خود ر علم »تاب آوري«کنیم تا قدرت خود را، قدرت نمی

ها جلوگیري نادانان در سپهر علم کشور را کنار بزنیم و تاللو واقعی توان علمی تاریخی خودمان را نشان بدهیم و از فرار مغز

 نیم!  ک
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 238دکتر حسن حبیبی عاشق ایران و فرهنگ اسالمیش  74

انجمن اسالمی دانشجویان اروپا و امریکا اجالس ساالنه در یکی از شهرهاي کوچک آلمان ! 47بود شاید هم  1346سال 

خواست قردا اش را که میکرد. روز قبل از افتتاحیه رسیده بودم. حسن حبیبی سخنران افتتاحیه بود. متن مقالهبرگزار می

نوشت ریز بود. صفحه دست 40اي نبود: حدود دهقرائت کند از او گرفتم بخوانم. سخت خوان بود. چند بار خواندم. کار سا

اش را شروع تر ارتباط حکومت و اسالم. روز بعد صبح اول وقت سخنرانیمضمون آن چگونگی حکومت اسالمی، یا دقیق

خواند. اما هضم آن براي دانشجویان حاضر سخت بود. پس از حدود یک ساعت صحبت او خواند. روان میکرد. از رو می

آقاي دکتر کلمۀ سَبیل که در شعر اول مقالۀ شما «و نوبت به سئوال رسید. مدتی سکوت! تا اینکه یک نفر پرسید:تمام شد 

دلم به حال دکتر حبیبی سوخت. چقدر براي نوشتن آن زحمت » بود همان سبیل است که شما به اشتباه سَبیل خواندید؟

 کشیده بود!

هایی در اروپا. یک مورد پیامی بود از طرف او و چند نفر از سران از طریق رابط فرستادبه دفعات او را دیدم. گاهی پیامی می

سرود و در مجلۀ جنبش دانشجویان اسالمی در اروپا که نقشی براي من در آینده ترسیم کرده بودند. او شعرهایی هم می

دوستش داشتم، بسیار و برایش شد. همه پر از سوز بود و عشق، سوز و عشق براي ایران و فرهنگ آن. انجمن چاپ می

 کرد! از دیگران متمایز بود.احترام خاصی قائل بودم، گرچه نثر او همواره اذیتم می

! یک همکار دانشگاهی به 61بود یا  1360انقالب که شد در ایران به مناسبتی پیش او رفتم در ستاد انقالب فرهنگی، سال 

دانستم نه از مدیریت بویی برده است و نه از علم، در حقش ختمش و میشناشدت اذیت شده بود. رئیس دانشگاهی، که می

آید؛ کاري بکنید. بسیار ظلم کرده بود. به دکتر حبیبی گفتم، تازه وضو گرفته بود براي نماز ظهر، گفتم آخر خدا را خوش نمی

عشق به ایران و آن عشق به اسالم گویید، آن مقاله، آن توصیف حکومت اسالمی، آن پذیرفت! سپس به او گفتم حاال چه می

 و این ظلم به بنده خدا!

اش رفته بود و فحاشی زن او را به خرقانی شنیده بود؛ ناخودآگاه به یاد مالقات ابوعلی سینا و خرقانی افتادم. اول به در خانه

؟ در پاسخ شنید تا درد در دشت که شیخ را دید با شیري رام شده و هیزم بر پشت از او پرسید اي شیخ آن زن؟ این شیر

 چنان زنی نکشم شیري چنین یار من نشود!

 کرد تا ایران یارش شود!این یار حسن حبیبی بود و او یار ایران؛ درد یاران را تحمل می

 خدا این یاران ایران را افزایش دهد! 
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 239حباب آموزش عالی، سرگردانی در جایگاه و مفهوم علم  75

 چکیده
نگري براي کشور، و بدون اخیر، بدون رشد متناسب هیئت علمی و نیازسنجی و آینده ۀدر چند ده تورم دانشجو و دانشگاه

مدرن و ارتباط آن با نیاز کشور به حبابی تبدیل شده که صداي  ۀشروع گفتمانی پیرامون مفهوم علم و نهاد دانشگاه در جامع

جویاي کار، سالی ۀ گاهی، سالی یک میلیون دانش آموختشئون دانشۀ آید: تورمی بیش از تحمل جامعه در همترکیدن آن می

ها بدون امکان استخدام. دکتري جویاي مقام استادي در دانشگاه 25،000کارشناس ارشد جویاي کار، و سالی  350،000

یی تورمی خرسندند و مانع شروع هرگونه گفتگو ةهاي سیاسی و فرهنگی کشور، بدون توجه به این حباب، از این پدیدبخش

به  »شناسی-دانش«اي به نام هاي دانشگاهی نیز با به راه انداختن رشتهاند. متولیان برخی رشتهدانشگاهی در این زمینه شده

سیاسی  ةاند! این شرایط پیچیدهاي علمی را به عدد بازي فروکاستهاند و گفتمان پیرامون علم و نهاداین وضعیت کمک کرده

 جدي انداخته و فرار مغزها را تشدید کرده است.  ةکشور را به مخاطر ۀکشور و توسع ةو فرهنگی آیند

 مدآدر
سابقه را شاید بتوان با کم ةها و مراکز آموزش عالی در ایران است. این دورهفتاد و هشتاد اوج رشد کمی دانشگاه ۀده

ر عمرش به تفصیل از آن دوره هاي آن وقت مقایسه کرد. مرحوم عیسی صدیق در کتاب یادگاو رشد کمی دانشگاه 40ۀده

کند که پذیرش و درك برانگیز از دانشجویان دانشگاه تهران یاد میهایی بسیار جالب و تعجبثیر آن روي کیفیت با مثالأو ت

سف بار است. از جمله، دانشجویانی أخوریم که بسیار تمیهایی براخیر هم به نمونه ةا براي ما سخت است! در این دورهآن

دانند یا هیئت علمی در دانشکده هاي علوم پایه و مهندسی که تفاوت سینوس و تانژانت را نمیطع ارشد در رشتهدر مق

علم و دانشگاه دیده  ابعاد ۀگیرد! این رشد کمیت در همکولر آبسال اشتباه می سینا را باادبیات که کتاب سالمان و اَبسال ابن

کند تورم ناپایداري است که متمایز می 40 ۀو آموزش عالی را در این دوره از ده شود. اما آنچه مشکل کنونی ما در علممی

یم، و نیروهایی در جامعه حتی در دامن زدن به آن اصرار دارند و آن را حرکتی انقالبی اتوجهایم. به آن بیگرفتار آن شده

 انگارند! یا اسالمی به معنی مثبت می

هایی هاي شیک براي رشتهاي مرتبط با آن، نبود گفتمان علم،  اصرار بعضی بر کاربرد واژهدرك اشتباه از مفهوم علم و نهاده

سنجی، -هاي علمآن همراه با انحراف ۀگونثیر سرطانأبه جاي مطالعات علم، رشد و ت »شناسی-دانش«دانشگاهی مانند 

پکیج دکتري، پکیج استادیاري، پکیج پکیج کارشناسی ارشد، «آموختگان دانشگاهی، بازار کسب و کار -بیکاري دانش

اي است که در اینجا از آن با نام ، و نیز فرار بیش از حد مغزها بخشی از مظاهر تورم و پدیده»دانشیاري، و پکیج استادي
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 هاي مهار و جلوگیري ازدر ادامه به تفصیل از شاهدهایی براي این حباب و نیز راه خواهم یاد کنم.می »حباب آموزش عالی«

 کنم. بحران ترکیدن آن صحبت می

 دانشگاه و مفهوم علم
ایم و دانشگاه گذرد. در تمام این مدت ما مفهوم علم را بدیهی تلقی کردهسال از تاسیس دانشگاه در ایران می 90نزدیک به 

دهد ما فرایند نوین ). این در حالی است که تمام شواهد نشان میمعماري علم در ایرانکتاب  .ایم (ركرا مهد علم دانسته

ایم، از جمله دانشگاه و پژوهشگاه، ایم؛ نهادهاي علمی که ساختهعلم را با دانش و معرفت عام حاصل از آن اشتباه گرفته

هاي ما گذاريهاي ما از علم و فناوري مبتنی بر همین اشتباه بوده است؛ و سیاستمبتنی بر همین اشتباه بوده است؛ ارزیابی

همین اشتباه بوده است! به این ترتیب رفتار مدنی ما با موضوع علم منحصر بوده است به دانش و معرفت به هم مبتنی بر 

ایم ایم و خیال کردهایم و اسم آن را دانشگاه گذاشته) ساختهcollegeما آموزشگاه ( ن علتعوض فرایند نوین علم؛ به همی

university ایم!ساخته 

مد ناخالص ملی، آدرصد از در 6/0به  2/0ایم بودجه پژوهشی کشور را  از سال خواسته 25 ساله طی 5مۀ ما در پنج برنا

اول ۀ ایم اما هنوز به هدف برنامدرصد برسانیم؛ بله ربع قرن خواسته 3و بعد به  2، بعد به 5/1درصد، بعد به  1سپس به 

سطح کشور یعنی در سطح رهبري آن را توصیه و ترین ایم! این در حالی است که ایران در عالیجمهوري اسالمی نرسیده

اي را در دفتر مشاور توانم فراموش کنم جلسهکنم. نمیوال را از خودم میئها است این ستصویب کرده است! چرا؟ سال

جمهوري اسالمی ایران به مجلس، وقتی متن مربوط به افزایش  لۀپنج ساۀ اولین برنام ۀیس جمهور، قبل از رفتن الیحئعلمی ر

 25هاي مشابه در طول درصد تولید ناخالص ملی کشور نوشته شد؛ و بعد هم جلسه 0,6به  0,2پژوهشی کشور از  ۀبودج

ز هر تصویب اند و بعد اریزي در دلشان مخالفکردم کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامهسال را! مدتی فکر می

توانم بگویم که این برداشت اساسی نیست. در مجلس در اجرا مخالفت می کنند؛ شاید این برداشت درست باشد، اما حاال می

گوید علم و دانشگاه و پژوهش اما در اساسی این است که نظام اداري ما هم بر مبناي همان اشتباه بنا شده است: می ۀنکت

 ریزي و اجرا بکند! خواهد برنامهآموزشگاه، و نیز مقاله نوشتن به جاي پژوهش می عمل بر مبناي دانش (معرفت)،

ترین مفاهیم نوین تحقیق و توسعه را بسیار سعی کردم نظام اداري ما در سازمان برنامه اولین و بدیهی 80 ۀهاي دهدر سال

یافتم که نظام اداري ما هنوز به هیچ وجه به این بومی بکند و در عرف اداري ما وارد بکند. نتیجه اینکه پس از چند سال در

درك نرسیده است و مدیران آن هم با این مفاهیم آشنا نیستند، و شاید هم ورود این مفاهیم در عرف اداري را مانعی براي 

 دانند! اداري خود می »اقتدار«حفط 

سال نبود درك مدرنی از فرایند  25شور بعد از پژوهشی ک ۀتوانم قاطعانه بگویم که علت اساسی در جا زدن بودجاکنون می

شئون علم و پژوهش و فناوري در ایران دارد. به  ۀهاي متعددي در همعلم است. بدیهی است که این ابهام در درك پیامد

توانید چنین نام همین همایش توجه کنید: همایش دانشمندان برتر (بگویید یک درصد آي اس آیی)! یعنی چه؟ آیا می

علمی تصور کنید؟ نه! این خاص ایران است و شاید یکی دوکشور دیگر نظیر هند و ۀ یافتیشی را در یک کشور توسعههما

هاي ایران نگاه در خیابان »پکیج دانشیاري و پکیج استادي«نامه و مقاله و چین! به موضوع انتحال و خرید و فروش پایان
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هاي ی و فعالیت فارغ التحصیالن آن نگاه کنید؛ همین پدیده است! به بحثشناس-هاي دانشکنید؛ همین پدیده است! به رشته

 پیرامون دانشگاه نسل چند نگاه کنید همین پدیده است! 

 90ما با یک سوءتفاهم در درك مفهوم مدرن علم و نهادهاي مدرن دانشگاه و پژوهشگاه، به عنوان نماد علم در جامعه، در 

مدت، به جاي کوشش در اصالح این سوء تفاهم، بر اشتباه خود به دالیل تاریخی و فرهنگی  ایم. در اینسال پیش شروع کرده

بیشتر گرفته ۀ علم و فناوري فاصلۀ مان با آگاهی نسبی از رفتار جهان صنعتی در زمینایم، و به مرور رفتارپافشاري کرده

ایم. ایم و مفاهیم را مصادره کردهنی خودمانی دادهها معایم و به واژهگاهی خاص خودمان را شکل داده-است؛ رفتار دانش

هاي در حال تغییر علم و دانشگاه آشنا ایم و آنها با ویژگیزمان نسل بعد از نسل به جهان صنعتی دانشجو اعزام کردهاما، هم

اند و به خودشان مفید رنگ شده اند، و بعد از مدتی سرگشتگی، یا با روال موجود دانشگاهی هماند و به کشور برگشتهشده

براین، نسل اند. بنااند و کشور را ترك کردهاند یا تحمل روال و رفتار موجود را نکردهبودن روال موجود وطنی را تلقین کرده

ایم، در توهم خود ایم. نظامی در انزوا براي علم ایران ایجاد کردهسال خو کرده 90اد شده در طول جبعد از نسل به توهم ای

زده و دهیم و هر آنچه با این روال و رفتار و تعریف ما مخاففت کند جاسوس و غربکنیم، انزوا را ترجیح میار میاصر

خواهم این این پدیده شبیه به بیماري روانی شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی در فرد است. من می نامیم.استکبار جهانی می »ۀدنبال«

از شیزوفرنی اجتماعی مرتبط با مفهوم علم و دانشگاه صحبت بکنم. پس ما در  عنوان بیماري را به جامعه گسترش دهم و

کنیم بدون اینکه آن را بشناسیم، و در ایم؛ و دردي را حس میرفتارمان با علم و دانشگاه دچار نوعی شیزوفرنی مزمن شده

ترین لمی هستیم و باور داریم باهوشدانیم. در توهم پیشرفت عهاي معیوب مینتیجه دردمان را هم در پافشاري روي روال

هاي هایی از جنس نشانههاي علمی دنیا پدیدهکنیم! هنگامی هم که رسانهمردمیم و باسوادترین جوانان دنیا را تربیت می

ال کنیم و به دنب، تلقی می»دیگري«کشند آن را کار جاسوسان و استکبار جهانی،  به عنوان بیماري را در ایران به رخ ما می

 شود.گردیم. رفتارهایی جمعی مشابه شیزوفزنی فردي در ما زیاد دیده میدر ایران می »هاني آدنباله«

 نمایش و واقعیت (تئاتر علم): فروش نقش

بنامم. شیزوفرنی  علم-دوگانگی دانشعلم در ایران است  ۀهاي موجود در صحناي را که ناظر بر نابهنجاريبگذارید نام پدیده

دوگانگی در ایران است. خورده گیران بهتر است بهانه نیاورند که در عرف  ةوجود این پدیدۀ نام بردم در نتیجکه از آن 

ایران مجبورم مفهومی نوپدید را  ۀبسیار مهم در کندي توسع ةزبان فارسی دانش همان علم است. من براي درك یک پدید

دانش را در این جا معادل  ةدر جهان صنعتی مصداق ندارد. واژاي بیان بکنم؛ این پدیده خاص فرهنگ ما است و با واژه

knowledge تر از دانش است و جوابگوي انگلیسی است اما عام ةگیرم؛ گرچه معرفت هم معادل دیگري براي این واژمی

انی آن یعنی نیاز من براي بیان این مفهوم جدید نیست. هر وقت هم که بخواهم موقع به کار بردن لفظ دانشگاه معنی ایر

 گاه! -نویسم: دانشکید بکنم آن را چنین میأکالج و آموزشگاه را تداعی و ت

نظیر از جنس اهل فضل در سنت مدرسی ما سیس دارالفنون، جدیتی بیأسال پس از ت 60گاه تهران، -سیس دانشأدر ت

ر با سنت علم نوین را هم جایگزین آن هاي آن به مرور این جدیت را فراموش کردند و سنتی متناطشد. اما استاددیده می
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ایران همگی به سنت آموزشگاهی درافتادند. ة سی در شهرهاي عمد ۀهاي دهسیسأنکردند. این است که این دانشگاه و ت

اي خورد اگر در جایی دیگر از دنیا دانشگاه مبتنی بر فرایند علم در جامعهاین سنت کالجی یا آموزشگاهی به ایرادي بر نمی

گاه ما، بعد از آموزش -دیدند، اهل دانشها آموزش نمیداشت، و نسل بعد از نسل جوانان ما در این دانشگاها وجود نمیپوی

بهنجاري هم در جامعه پیدا شدند و هیج نارنگ میافتادند و همگاهی ما در می-نظام دانش ةدیدن در همین نهادها، در چنبر

بینند. این اي از جوانان ما در آنها آموزش میزاد که عدهنظام دانشگاهی پویا و درونشد. اما هستند کشورهاي دیگر با نمی

گردند. علم در جهان صنعتی، به ایران برمی »اصل«کرده در جهان صنعتی پس از آشنایی با و شناختن متخصصان تحصیل

کنند و برخورد می »اصل«ی دوباره با ها و در فرصت مطالعاتگاه در همایشگاهیان موجود هم گه-عالوه بر این، دانش

مطرح کردم،  شود. این است که ما شاهد نوعی شیزوفرنی، که قبالً شود یا تشدید میا زنده میهعلم در آن-دوگانگی دانش

گاهی براي ارزیابی -گاهی هستیم! همین پدیده است که ما را مجبور کرده است هنجارهاي بومی دانش-دانش ۀدر جامع

 خوانی و نمایش یا تئاتر واداشته است! ما در حال وانمود کردنیم!هاي خودمان ابداع بکنیم. این امر ما را به نوعی شبیه

کنیم! ما در بهترین شرایط اهل دانش هستیم نه اهل علم، ما در یم »وانمود«یم و تنها اما اصیل نیستیم، ما اهل نمایش

کنیم کنیم اما وانمود میایم و آنها را بر مبناي آموزشگاه اداره میسیس کردهأهایی به نام دانشگاه تبهترین شرایط نهاد

دانند و هم اوت که هم خودشان میآورند با این تفگونه که بازیگران در تئاتر نمایش زندگی را در میدانشگاه داریم. همان

گاه هایمان در ابهام غرقه هستیم! -اند. اما ما در دانشتماشاگران که در تئاتر هستند و به تمایزِ میان نمایش و واقعیت آگاه

دارند تا پنها ما را واقعا دانشگاهی مینگرند. دانشجویان تا سالو مردم تماشاگر نیستند، به ما مانند دانشگاهیان واقعی می

اند؛ از جمله هنگامی که به شهري یا کشوري از جهان صنعتی وارد شوند و دانشگاهی گاه-زمانی که درك بکنند در دانش

گرفتارش هستیم و مظاهر  است کهنمایش ابداع ما ایرانیان براي درمان شیزوفرنی اجتماعی  ةواقعی را ببینند. این پدید

 کنم: به چند نمونه از آن اشاره میزیادي در فضاي علمی ایران دارد که 

 گسترش وسیع مدرك فروشی؛  •

 گسترش وسیع کسب و کار  مقاله فروشی با مشارکت دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو؛  •

واهمه از اینکه اجتماع جهانی علم متوجه نمایش ما بشود. یک گزارش ساده از این واقعیت مقاله فروشی و  •

آشوبد و به مداران و شوراي انقالب فرهنگی را بر میدانشگاه تهران سیاست مدرك فروشی و عکس از جلوي

 دارد؛ میواکنش تند و نابخردانه وا

 مدرك دکتري وها براي گرفتن گاه-اهل سیاست و اهل قدرت در دانش ةتقاضاي مستمر و بیش از انداز •

 تقاضاي مقام استادي؛  

گاهی و در -درت و اهل سیاست براي کسب اعتبارهاي دانشگاهی به تقاضاي اهل ق-تن دادن مدیران دانش •

دادن ها به تمام نهادهاي دانشگاهی و رسوخ -نتیجه نادیده گرفتن سازوکارهاي اجتماع علمی و رسوخ این تن

 فساد در آنها بدون استثنا.

 تا شش دفاع ارشد یا دکتري یک استاد؛  5روزي  •

 گذارند؛ هاي ارشد و دکتري براي خواندن رساله میدقیقه وقت که استادان مشاور رساله 5در حد  •
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دانشجو به استاد: استاد من وقت نوشتن رساله ندارم ممکن است از شما تقاضا کنم زحمت آن را بکشید  •

 کنم؛ اش هر چه باشد پرداخت میهزینه

 اند؛ دانشجوي دکتري گرفته 200تا  100هاي دانشگاهی با یک یا دو استادیار که کم نیستند گروه •

هاي هاي ارتقاء و ترفیع بوده است، و رسانهوزیر از دانشگاهی که استادش مشکوك به انتحال در تمام مرحله •

 خواهد؛ اند، به منظور روشن شدن موضوع گزارش نمیداخلی و خارجی آن را مطرح کرده

ت تکمیلی دارد، عالوه دانشجوي تحصیال 100وزیر از استادي در دانشگاهی دولتی گزارش می دهد که بیش از  •

 کنند! دانشجوي تحصیالت تکمیلی و همه با خنده از موضوع عبور می 80بر استاد دیگري با 

دیگري را به نام خودش منتشر  ۀشود چند مقالشود. معلوم مییک هیئت علمی قراردادي مرتکب انتحال می •

دیگر در دانشگاه نیست و قرارداد  کرده است. در جایی که دانشگاه وجود دارد بدیهی است جاي این شخص

گاه ما اما وقتی بر طبق نهادهاي نمایشی همه چیز اثبات شد و به شخص -شود. در دانشاو بال فاصله فسخ می

شوند و نهادهاي دانشگاهی و حتی انقالبی داخل دانشگاه دست ابالغ شد تازه سازوکارهاي نمایشی وارد کار می

 کنند.  کنند و ماندگاري شخص را در دانشگاه قطعی میمی »یتي حیثاعاده«شوند، به کار می

دهند و کنند، سپس وامیبینند، ابتدا تعجب میهاي باال را به مرور میهاي ما موردگاه-دانشجویان در دانش •

 شوند با اصالت که در آن بتوانند شکوفا بشوند. بخشی همهایی میشوند و به فکر رفتن به دانشگاهافسرده می

 ها به دنبال کار.مانند و سالدر ایران می

شود سخت است پذیرفتن علم دیده نمی-اندازي براي درمان این شیزوفرنی و رفع دوگانگی دانشدر این شرایط که چشم

 . »همه چیز براي مرجعیت علمی ایران در دنیا فراهم است«این گزاره که 

من خرده خواهند گرفت، به خصوص اهل سیاست بر خواهند آشفت گاهیان  بر -شک ندارم بسیاري دانشگاهیان و دانش

کنند که تولید نظیر است! اما توجه نمیبی »آهنگ تولید علم در دنیا«که این چه سیاه نمایی است در شرایطی که ایران در 

اطمینان شک ندارم معنی است و ترکیبی بدترکیب ساخته شده توسط ما ایرانیان است! اما با همین علم در عرف جهانی بی

ها را با پوست و استخوان درك خواهند کرد؛ و شک ندارم ایران اهل علم مطلع هم عصر ما و قطعا در آینده این حرف

 70,000علم فکري بشود!  از حدود -یافته نخواهد شد مگر براي درمان این شیزوفرنی و رفع این دوگانگی دانشتوسعه

ها را درك بکنند و خودشان اهل نفر این حرف 7000درصد یعنی حدود  10داشت  توان انتظارکم میهیئت علمی دست

درصد درگیر  90کم م که دستنکاي صحبت مینفر که تعداد قابل توجهی است؛ ولی من از پدیده 7000علم باشند، یعنی 

اهی نداریم به جز اینکه همان ده آن هستند! به این معنی این پدیده فراگیر است و باید براي درك و رفع آن اندیشید. ما ر

علمی ایران را از این دوگانگی برهانند. در این جهت من امید کمی دارم  که در  ۀدر صد دست به دست هم بدهند و جامع

سال آینده  دولت و نهادهاي رسمی دیگر بتوانند یا فرصت بکنند به درمان این شیزوفرنی بپردازند یا حتی متوجه آن  20

 بشوند.
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 نقل ةسندرم دور
هایی است که در موضوع علم اي از نابهنجارينمایش و نقش فروشی عنوان کردم بیانگر مجموعه ۀهایی که براي پدیمصداق

گذار  ةنقل از این باب است که ما هم در دور ةام. دورها را سندرم نام نهادهو آموزش عالی گرفتارش هستیم. این نابهنجاري

کنیم و نه اینکه به خود فرایند علم توجه داشته علم می »نقل«ها اي که در دانشگاههستیم و هم در دورهو انتقال به مدرنیت 

گاه بدون داشتن دانشگاه، و -سیس دانشأباشم یا درگیرش باشیم، مانند نقالی شاهنامه! نقل علم بدون درك مفهوم آن، ت

گذار به مدرنیت  ةعلم است که ایرانِ دور-ین دوگانگی دانشنقل همگی به خاطر ا ةها یا سندرم دورنابهنجاري ۀمجموع

 گرفتار آن است.

زده نقل الزم است تا تحوالت علمی ایران را به درستی درك بکنیم. بسیط اندیشان سیاست ةتوجه به این سندرم دور

آورند. و به انگ زدن رو می کنندنمایی می-شنوند از آن تلقی سیاهعلم را می -که مفهوم سندرم یا دوگانگی دانشهنگامی

قدرت بر سیاست مدنی  ۀگرا که همیشه نوعی فلسفهاي اقتداراي است در جامعهاین روش انگ زدن روال شناخته شده

آورند و مدار، چه اهل سیاست و چه اهل علم و دانش، هر زمانی که در تفکر و استدالل کم می-حاکم است. افراد قدرت

شناختی براي کنند و از آنها به هر دلیلی وحشت دارند، همان مفاهیم پیچیده را به سالح زبانمییده را درك نچمفاهیم پی

ند چون برایشان قابل درك نیست! طرف صحبت من اتوجهبرند و به معناي جامعه شناختی آن بیکوبیدن دشمن به کار می

پهر علم ایران تبدیل بشود. فقط از این طریق است که این بسیط اندیشان نیستند. امیدوارم این ادعاي من به گفتمانی در س

-اي درونهاي ابداعی خودمان به توسعهانتقال را پشت سر بگذاریم و به روش ةتوان امیدوار بود ما به سرعت این دورمی

-گانگی دانشدوةهایمان و به همین دلیل پایدار. پس من اگر از شیزوفرنی مرتبط با پدیدزا دست پیدا کنیم مبتنی بر سنت

مثبت آن یعنی توان درك خودمان از شرایط تاریخی ایران توجه  ۀبه جنب کنم کامالًنقل صحبت می ةعلم و از سندرم دور

نقل و تبدیل شدن به یک ة علمی ما و کوشش این جامعه براي برون رفت از این دور ۀدارم که عالمت زنده بودن جامع

ها نداشتیم. این حرفی براي زدن در این جهت سال پیش اصالً 40گردیم به اگر بر اجتماع علمی با حضور گفتمان علم است.

 علمی ما دارد.ۀ کنیم نشان از تحوالت عمیق در جامعها را درك میکه نابهنجاري

 اند در غیاب اجتماع علمی در ایران و سازوکارهاي شناختهدهد چگونه اهل سیاست توانستهتوجه به همین سندرم نشان می

آن در جهان صنعتی به دانشگاه همچون یک نهاد حزبی نگاه بکنند و افرادي را به عنوان دانشجوي دکتري یا هیئت ة شد

ها ها و تزریقاند. حتی اگر این انتخاببودن انتخاب شده »حزبی-هم« ۀبا ضابط بکنند که صرفاً  »تزریق«ها علمی به دانشگاه

دن در راه رفاه و امنیت جامعه هم اتفاق افتاده باشد، بیشترین ضرر را به جامعه زده با نیت خیر اصالح دانشگاه و مفید بو

که در بیرون دانشگاه روالی جاري در ایران کنونی است، و ناشی از  »زِبلی«و  »زرنگی«است. این روال باعث شده مفهوم 

گرایی علمی ناشی از مفهوم د و مانع رشد حرفهها رسوخ کنانسان ایرانی باید تلقی بشود، به دانشگاه »240سلجوقیانی«رفتار 

ها عادي و نوعی علم در دانشگاه بشود؛ و باز هم در غیاب اجتماع علمی و سازوکارهاي درون آن انواع انتحال در دانشگاه

ا هنامه فروشی و مقاله فروشی و خالصه نقش فروشی را در دانشگاهمجاز تلقی شده است. همین است که پایان »زرنگی«

                                                           
 .انسان شناسی و فرهنگ، 1396نامه نوروزي ویژه، »جمهوري جدید ایاالت متحده و فرصت پیدا شده براي ما« 240
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کنیم که با آن در کنیم وانمود میشود گرچه در نمایشی که همه بازي میعادي کرده است و مقابله با آن مسخره تلقی می

نجنگ که طرف «گوییم که همه از آن مطلعیم؛ گاهی هم در کمال صداقت درِ گوشی به هم می »زرگري«حال جنگیم؛ جنگی 

یا سیاسی است! تصور کنید اگر در ورزش قهرمانی هم چنین روالی مرسوم  ؛ و قدرت نه اعتبار علمی که مالی»قدرت دارد

جهانی  ۀها خودمانی است و در عرصکرد! در علم اما چون نظارتشد ورزش قهرمانی ما در جهان چه وضعیتی پیدا میمی

بازي در سپهر علم ایران -زِبلهمین ۀ شویم. در نتیجایم متوجه قبح رفتارمان نمیبینیم یا ایجاد نکردهلزومی به حضور نمی

ر به پذیرش بازي در نقش نیستند و  جدیت ضهاي ما است که بازیگران جدي علم در سطوح مختلف که حاگاه-و در دانش

هم هزار دلیل براي فرار این افراد آماده  »بازان با مهارت در نقش-زبل«شوند. طلبند به جالي وطن مجبور میدر علم را می

ل اصلی در میان آنها نیست! این گونه است که توجه به این سندرم و کوشش براي رفع آن باید جدي گرفته دارند که دلی

 بشود.

 حباب آموزش عالی

هاي فراوان بعد از به دو دلیل بوده است. یکی تشنگی مردم براي علم پس از رها شدن انرژي تورم در آموزش عالی ما

نود. ۀ ل دهیهشتاد و اواۀ هفتاد و سپس موج دوم در اواخر دهۀ جمعیت در ده انقالب و جنگ تحمیلی، و دیگر موج اول

نقل را بهتر درك  ةگذاران علمی ما این دورعلمی و سیاست ۀدولت در این دوران نتوانست به گفتمانی دامن بزند که جامع

دوم جمعیت، دولت با تمرکز  هاي موجبکنند و براي رفع آن و رسیدن به مدرنیت تالش بکنند. به عکس، در همین سال

ها بدون توجه به دادن به انتخاب دانشجوي دکتري و استخدام هیئت علمی، و نیز تزریق دانشجو و هیئت علمی به دانشگاه

ة آیند ۀهاي ایدئولوژیک به نام اسالم، به بدترین وجه ممکن به توسعکید بر ضابطهأمفهوم علم و دانشگاه و توسعه اما ت

ة ها، به عالواین عاملۀ علم را تشدید کرد. مجموع-م افزود و شیزوفرنی دانشوهاي سندرو به مصداق کشور لطمه زد

هاي ما را به یک مشکالت اقتصادي کشور و تحوالت ژئوسیاسی منطقه و جهان، این تورم در آموزش عالی و در دانشگاه

سال  90لی ما دیگر نخواهند توانست به سبکی که در ها و مراکز عاحبابی تبدیل کرد که ترکیدن آن حتمی است. دانشگاه

حیات بدهند و این تنها به خاطر کاهش رشد جمعیت نیست بلکه تا حد زیادي  ۀاند ادامگذشته طراحی شده و مدیریت شده

 هایی است که به درك نادرست ما از مفهوم علم و فناوري و پژوهش وابسته است.ریزيناشی از اشتباه در برنامه

بینم که خواهد ترکید؟ ترکیدن این حباب مترادف است با بحرانی سخت که در پیش چرا این تورم را در حد حبابی می

دهی نهادهاي مرتبط با آن سوق داریم که ما را با تلخی به بازنگري بنیادي در مورد علم و آموزش عالی در ایران و سازمان

 خواهد داد.

 ۀرود. توسعمی شدن میئو به رو هستند و این مشکل موقت نیست و به سمت داهاي ما با مشکل بودجه ردانشگاه •

کردیم و به می فرض میئرا دا رشد جمعیت بودیم و آن ۀریزي شد که در بحبوهآموزش عالی در زمانی برنامه

ابق تواند مانند سکردیم که محقق نشد. دولت دیگر نمیفکر می میلیون نفر 120رشد جمعیت ایران تا حدود 

آموزش عالی شد، بر تعداد ۀ ریزي باعث تورم در بودجمین کند. همین اشتباه در برنامهأها را تدانشگاه ۀبودج
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هاي خصوصی را به شدت افزایش داد. دانشگاه شده است اسب واحدهاي دانشگاه آزاد افزود، و تعداد دانشگاه

اند خواهد! اسم این را گذاشتهانشگاه حلوا میکند! کشور از دچرخد اما دیگر حلوا تولید نمیعصاري که می

اند که راه رهایی از آن تنها در سال در کنجی گرفتار آمده 90هاي ما پس از سازي نتایج تحقیقات! دانشگاهتجاري

تواند به باز تعریف خودشان است. دانشگاه باید خود را تعریف بکند و بگوید چه نقشی در جامعه دارد، چه می

ضه کند که جامعه نیاز دارد؛ آموزش بخشی از آن است اما نوع آموزش هم باید باز تعریف بشود. جامعه عر

آینده جان سالم به در خواهد برد که بتواند نقش خود را در جامعه تعریف ۀ دانشگاهی از این ترکیدن حباب در ده

نباید انتظاري از دولت داشت؛  انتظار  کند، و اجراي این نقش را در حد توان به عهده بگیرد. براي انجام این مهم

تر شدن اثر مخرب آن است. امیدوار باشیم دولت در از دولت به معنی به تعویق انداختن ترکیدن حباب و شدید

باید از خود ابتکار  ندها اگر مدعی محل تفکراین زمینه حامی دانشگاه ها باشد نه مانع؛ همین کافی است! دانشگاه

ثر در توسعه به عهده بگیرند. آموزش به معنی مدرك دادن ؤرا به دولت نشان بدهند و نقش م نشان بدهند و راه

 دیگر اعتبار ندارد! جامعه انتظار دیگري دارد!

شوند و از یکی دو سال دیگر همین ها میهم اکنون ساالنه حدود یک میلیون دانشجوي کارشناسی وارد دانشگاه •

تواند سالی یک میلیون شغل براي این دانش د و جویاي کار! کدام دولت میشونتعداد در سال دانش آموخته می

اند؟ این مشکل آیا به آموختگان ایجاد کند عالوه بر درصد بسیار از بیکاران دیگر که هم اکنون گریبانگیر دولت

رب شروع هه به تقلید از غسازي و کارآفرینی که حدود یک دمشکل سیاسی تبدیل نخواهد شد؟ فعالیت تجاري

صد از جمع این دانش آموختگان را مشغول کند، یعنی سالی در 5تواند بیش از نتوانسته است و نمی شده است

در  5دهد، یعنی یک دهم از تخمین حد اکثر درصد را نشان می 5/0نفر. آمار کنونی البته عدد کمتر از  50,000

 درصد فکري نشده است!  5/99صدي من، یعنی براي 

شوند و همین تعداد هم دانش دانشجوي کارشناسی ارشد وارد دانشگاه می 300,000ن ساالنه حدود هم اکنو •

ا است؟ براي هیئت علمی شدن هم که در این سطح محدودیت هشوند. کدام شغل در انتظار آنارشد می ۀآموخت

 وجود دارد!

زودي همین تعداد در سال با ه کنند. بهاي ایران ثبت نام میدانشجوي دکتري در دانشگاه 25،000ساالنه حدود  •

ها هستند؟ آنها به دنبال استخدام به عنوان هیئت علمی دانشگاهۀ هم شوند. تقریباًدکتري دانش آموخته میۀ درج

ها هاي قبل از آن به نسبت تعداد بیشتري به عنوان هیئت علمی به دانشگاهدر ده سال گذشته، که نسبت به سال

اند، یعنی به طور متوسط سالی یک دهم تعدادي که نقر جذب شده 25،000عدادي کمتر از شده است، ت »تزریق«

اند و در تعریف کنونی ها کمابیش اشباع شدهگاه-هم اکنون در انتظار استخدام اند! این در حالی است که دانش

 گنجد! گاه در ایران تعداد هیئت علمی بیشتر نمی-دانش

کنند به خارج از کشور مهاجرت کنند. این مهاجرت البته به گان فرصت پیدا میدرصد کمی از این دانش آموخت •

معنی هدر دادن منابع مالی و انسانی کشور هم هست. ارزش هر دانشجوي دکتري در حدود یک میلیارد تومان 

کاران دانش آموخته بی کنیم. تعدادکار رها میکنیم و بیالمللی است. ما کاالیی با این قیمت را تولید میدر بازار بین
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کار دانش آموخته به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل نخواهد در سطوح دیگر البته بیشتر است. آیا این تعداد بی

شود؟ هیچ یک از پالسکو تکرار می ةشد؟ چه کسی در ایران مسئولیت این بحران را خواهد پذیرفت؟ آیا پدید

 کنند زیر بار مسئولیت نخواهند رفت.سئولیت دارند یا مداخله مینهادهایی که هم اکنون در آموزش عالی م

ها و این پژوهشگاه ۀا را نباید از نظر دور داشت. چرا بودجهمدي آنآها و ناکاردر این میان موضوع پژوهشگاه •

ر سر این کنیم؟ براي من بسیار مشکل است این تصور که چه بالملی آنها مقایسه نمیا را با مشابه بینهفعالیت آن

هایمان دست داري در پژوهشگاهها خواهد آمد اگر روزي به مدیریت منطقی روي بیاوریم و از تیولپژوهشگاه

 برداریم!

 رفت سالم از بحران ترکیدن حبابراهکارهاي برون

اند. عنوان تهیه کرده ریزي راهبردي و سندهایی به ایناند به برنامهگذشته روآورده ۀهاي ما در یک دهپژوهشگاه ها ودانشگاه

ام دانشگاهی یا پژوهشگاهی در این اسناد اول خود را به دقت تعریف کرده باشد یا تصویري از جایگاه خود ارائه داده ندیده

ها توجه شده و نه در راهبردهاي اجرایی عزمی براي اجرا و باشد؛ نه در تعریف دانشگاه و چشم انداز و ماموریت به واقعیت

ریزي شد همان برنامهام میهایی که من دیدههاي سازمانی دیده شده است. در موردنظارت بر اجرا در زیربخش روشی براي

ها بعید است راه به جایی ببرند. اگر ریزيعلمیه هم تلقی کرد! این نوع برنامه ةبراي وزارت ارشاد یا حوز راهبردي را مثالً

کدام به هیچ  چبینید هیسال پیش نوشته شده است، می 5ها نگاه کنید، که بیش از به هر کدام از این اسناد راهبردي دانشگاه

هاي راهبردي حتی مشق خوبی ریزيانداز خود حتی نزدیک هم نشده است. به عبارت دیگر، این برنامهیک از اهداف یا چشم

 هم نبوده است. 

بهتر است همان آشنایی با ادبیات راهبردي را به فال نیک شوند هاي دانشگاهی و پژوهشی ما وارد بحران میاکنون که نهاد

ي درست از مفاهیم و دقت به راهبردهاي اجرایی متناسب با توان اجرا در بگیریم و امیدوار باشیم این آشنایی باعث استفاده

ذشته به بازنگري کلی سال گ 90توان امیدوار بود نهادهاي علمی ما براي اولین بار در طول ایران بشود. در این صورت می

 توانم تصور کنم این بحران، که تمام نهادهاي آموزشی و پژوهشی ما را در برخواهداز نقش خود در جامعه بپردازند. می

 ۀگرفت و همه را به فکر واخواهد داشت، منجر به گفتمانی در سطح جامعه بشود؛ منظورم این نیست که فقط به ترجم

خودمان هم  ۀهاي جامعبیاوریم بلکه براي اولین بار به ویژگی يرد مفهوم علم و دانشگاه رونوشتارهاي جهان صنعتی در مو

هاي گذشته خودمان به برنامه تبدیل کم چشم اندازهاي جهانی را در بافتار فرهنگی خودمان و تجربهتوجه کنیم و دست

ما ارتباطی تنگاتنگ با جامعه و تحوالت آن داشته  ةهاي آیندتوان امید داشت دانشگاهکنیم. تنها در این صورت است که می

 زاد تبدیل شوند. باشند، و به نهادي پویا و مفید و منعطف و درون

گیرد. بنابراین، دانشگاه که نهادي مرتبط ها را دربر میهاي آن طیف وسیعی از فعالیتتعریف ما از علم هر چه باشد مصداق

هاي متفاوت تعریف بشود. اما دانشگاه، مستقل از نوع متنوعی داشته باشد و به روش هاي بسیارتواند تعریفبا علم است می
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اي باشد که اگر دانشگاه خواست به سمت تعریف، باید ارتباط خود را با جامعه درست تعریف بکند. این تعریف باید به گونه

 تعطیلی برود صداي جامعه به درآید تا جلوي تعطیلی را بگیرد. 

هاي زیاد به تأسیس دانشگاه داشت بر مبناي مدل ۀهاي گوناگون عالقو هفتاد ما به دلیل 60 ۀال تحول دهدر ح ۀجامع

آنها را در ارتباط با جامعه به درستی تشریح بکند. تازه در این دهه است که صداهاي  ةموجود و بدون هیچ گفتمانی که آیند

ۀ دون اینکه به گفتمانی منجر شده باشد؛ این صداها هم کمابیش ترجمهاي ما ببومی و ملی بلند شده در بازتعریف دانشگاه

برخی متونی است از جهان صنعتی. ادعاي من این است که هنوز صدایی بلند نشده که بحران پیش رو را منعکس یا تحلیل 

 داریم.   يزیادۀ اصلهاي ما نیست؛ تا شروع گفتمان در این خصوص هم فاین عالمت خوبی براي پویا بودن دانشگاه. بکند

دولت است که اعالم بکند چه انتظاري در  ۀها در هر صورت باید دست بکشند از انتظار از دولت. گرچه این وظیفدانشگاه

سال آینده  20تا  10بینم، در شرایط سیاسی کنونی، دولت در مقابل چه اعتباري و امکان مالی از دانشگاه دارد، اما بعید می

اداري کافی براي شروع چنین اقدامی داشته باشد؛ به ویژه این که گفتمان کار نهادهاي دانشگاهی است و نه توان فکري و 

اند باید خودشان دست به اقدام بزنند. در این میان، تا دولت فرصت و ها اگر مدعی محل تفکردولت! بنابراین، دانشگاه

اي و خردمندانه تعریف بکند، و امکانات متناسب تخصیص بدهد چاره توانایی پیدا بکند انتظاراتش را از دانشگاه به روشنی

هاي براي حضور مطلوب خود در جامعه بیندیشند و بکوشند منابع الزم براي انجام برنامه ساًأها رنیست به جز اینکه دانشگاه

د، و با تعریف خود به انجام خود فراهم بکنند. معنی این اقدام این است که دانشگاه از نمایش و وانمودکردن دست بکش

 هاي جهانی نشان بدهد.  ي متناسب با نیاز کشور بپردازد، و جدیت خود را با استانداردنقش تعریف شده

ار جلوگیري از تخریب بیش از حد ترکیدگی این حباب درك درست آن، تعریف مسئله، و به دنبال آن بحث پیرامون کراه

اند چگونه مسئله حل کنند، ها یاد گرفتهورد قبول جامعه است. مهندسان در طول قرنها و سپس انتخاب راه حل مراه حل

سازي باشد، یا راه حل رفتامد اما تاریخ نشان داده است واگذاري راه حل به آنها اشتباه است!  این که راه حل معضل آب سد

ترین راه حلی بوده که تر باشد سادهمرتبهلندهاي بشهري باشد، یا راه حل سکونت مردم برج ۀهاي دو طبقمردم بزرگراه

دیگر را هم دارد، اما انتخاب راه حل نباید به  ةهاي پیچیداند پیدا کنند. مهندسی توان یافتن راه حلتوانستهمهندسان می

ور داشته دست مهندسان سپرده شود. در انتخاب راه حل مردم و به نمایندگی از آنها جامعه شناسان و فیلسوفان باید حض

ي انتخاب راه حل کنند مواظب غلطیدن در ورطهاي از مهندسی جامعه صحبت میباشند و تعیین کننده! اگر این روزها عده

لقبان اجتماعی باشیم. گفتمان جمعی و مشارکت فراگیر پیش نیاز راه حل سیاسی و مهندسی جامعه است. -به دست مهندس

 حباب را جدي بگیریم.

 ما با سوادیم؟  76

آموزي ما، چه قبل داشتن یا با سواد بودن در ایران تغییر نکرده است! هنوز مبانی نهضت سواد »سواد«ست که معنی هاقرن

کند. این در حالی است که سال پیش نمی 800سال یا  1000از انقالب و چه بعد از آن، فرقی محتوایی با همین مفهوم در 

نعتی (علمی) شده است. صنعت ما هنوز در موج اول انقالب صنعتی گیر کرده وارد موج چهارم انقالب ص جهان اصطالحاً 
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اداره  مبناي ظواهر دانشگاهی قرن نوزدهمهاي ما هنوز بر مبناي، نه تفکر هومبولتی قرن نوزدهم، بلکه بر است؛ دانشگاه

د نداشت، اما حاال بر مبناي جدیدي است و چند صد سال پیش این مفهوم براي ما ایرانیان وجة شوند؛ فرهنگ که واژمی

اول  ةما  به مصادیقی در هزار »لقبان-مدار-فرهنگ«شود، و سال پیش تعریف می 2000سال پیش و شاید  1000مصادیق 

هاي ذهنی بشر مدرن نیست بلکه پیچیدن کنیم منظورمان ساختاراگر از مدرنیت صحبت می کنند؛تاریخمان رجوع می

برد ایم اما ساختار ذهنی ما مصداق آن را مینوآوري را ساختهة هاي امروزین است. واژدر لفافههاي منسوخ باستانی مصداق

روي بشر است رسد پیشکه به نظر می »یکتکین«اي امروزین. هنوز درك تحوالت نوآوري و به هزاران سال گذشته با لفافه

امروز سخت است بدون درك تحوالت جهانی در ایران با ساختار ذهنی ما به شدت بیگانه است! مفهوم سواد را در جهان 

 اي اجرایی تبدیل کرد.به برنامه

ترین فرد ایرانی بود. هر کس سواد خواندن و نوشتن داشت شغلی در دوران سلجوقیان خواجه نظام الملک مصداق با سواد

دانست یا استخراج تقویم بلد بود دانشمند کرد و نانش در رونق بود. در دوران قاجار هر کسی اندکی نجوم میدیوانی پیدا می

شد! این مفهوم سواد امروزه چه اندازه تغییر کرده است؟ کسی اندکی درس خوانده باشد و کمی با رایانه و منجم الممالک می

اد سو«شود. مفهوم گردند پذیرفته میمی »باسواد«هاي استخدام کشوري که در آن به دنبال افراد آشنا باشد در آموزش

 اینکه فراگیر شود.بیدر عرف اجتماعی ما وارد شده است  کهکمتر از دو دهه است  »رایانه

با «مسنخدمان دیوانی جایشان را به کارکنان نوین داده است. کافی است به دبی یا سنگاپور رفته باشید تا ببینید کارکنان 

به معنی نوین آن  »باسواد«ها گذرد چون محلیحلی نمیهایی هستند. چرخ زندگی در دبی با کارکنان مچگونه انسان »سواد

مردم دنیا تبدیل  »ترین-باسواد«شهر به -ساله بومیان این کشور 40ریزي کمتر از نیستند. در سنگاپور اما با یک برنامه

سوادیم! قیاس ما بیبینند. با این ها محل رویش انقالب چهارم صنعتی دنیا را در سنگاپور میجهت نیست بعضیاند. بیشده

هفتاد  ۀل دهیترین بخش اجرایی کشور مشغول بود. روزي در اواها در عالیمرحوم دکتر حبیبی را که سال دخدا رحمت کن

گفت نشد دهد! میمیتار ریاست جمهوري ما یک نفر داریم که کاري به او محول شود درست انجام خگفت در تمام سامی

ترین غلط به دست من برسد. هر نامه باید چندین بار رفت و آمد داشته باشد. این تازه از سادهیاي بدهم تایپ بشود و بنامه

شود! امروزه هم هر کس پذیر با دوران سلجوقی است نه آنچه در دبی و سنگاپور کار اداري نامیده میخدمات اداري مقایسه

کسی  رکند. اگماند و کارکنی متناسب پیدا نمیول راه میدر کشور بخواهد کاري در سطح جهانی انجام بدهد شک نکنید در ا

باشد به من معرفی کند و جایزه بگیرد! بخش دولتی ما  »سوادبا«شناسد که به معنی امروزین آن چنین کارکنی در ایران می

گیرند. اما معنی یکنند و تصمیم ممدیرانی دارد البد دلسوز که در سطح جهان با همتایان خود انگار در یک سطح صحبت می

اینکه مدیران ما این را بدانند! کار به گل یاست که از سواد خبري نیست بنجا کار این است که در اجرا نتیجه بدهد. آ

تنها راه مشکالت «کنند که صحبت از این می لقبان مثالً-مدار-افتد! در این میان فرهنگنشیند و توسعه اتفاق نمیمی

 داران سنتی ما نیست؟ -سوادي سواد. این نشان از بی241»دن آن استاقتصادي کشور مردمی کر
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 242هاي آزاداندیشیحلقه  77

شوراي عالی آزاداندیشی به ریاست مرحوم آقاي هاشمی رفسنجانی شرکت ۀ بود که در یک جلس 1394گمان کنم در تیرماه 

علم و جایگاه  دربارةکردم. چند بار از طرف دفتر این شورا تماس گرفته بودند و من رغبتی نشان نداده بودم. این بار گفتند 

باز هم روي خوشبینی گول آن در ایران است و خواستند من  هم نظرهاي انتقادي خودم را بیان کنم و بحث بشود. من 

کنم که آنها منظورشان است. اما این طور نبود. مطلب زیر را هاشان درك میخوردم و تصور کردم همان چیزي را از گفته

 کنم. آن جلسه وانویسی می ردهاي خودم ها که فرصتی در تعطیالت پیدا شد از روي دست نوشتهحاال پس از مدت

 ندیشی با هدفگفته شد شوراي عالی آزاد ا

 ترویج و توسعه آزاداندیشی •

 آزادي بیان مبتنی بر تعقل و تدین •

 هاي آزاداندیشیایجاد هسته •

 و با تشویق در  

 ها در چارچوب مبانی و اصول اعتقادي و اخالقی اسالم ناب اندیشه ۀارائ •

 اندیشی دینیهاي علمی و فرهنگی آزادساختتالش براي تقویت زیر •

 هاي علوم و فنونزمینه ۀاندیشی در همهاي آزادنع و محدودیتتالش براي رفع موا •

 اند:هاي زیر شروع به کار کرده) حلقه1394کنون (تیرماه تشکیل شده است؛ و نیز اینکه تا

 علمی فقه و حقوق؛ ۀحلق •

 علمی اخالق و تربیت؛ ۀحلق •

 علمی ادیان و مذاهب؛ ۀحلق •

 علمی فرهنگ و تمدن؛ ۀحلق •

 علمی دانش و فناوري؛ ۀحلق •

 علمی اقتصاد و مدیریت؛ ۀحلق •

 علمی بانوان. ۀحلق •

علمی قوي، یا آثار علمی معتبر اعالم  ۀها مرتبه استادي یا دانشیاري، مدرس خارج حوزه؛ کارنامشرایط عضویت در این حلقه

 ها نیز با روحانیت است. شد. رهبري و مدیریت این حلقه
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هاي اي است با مخلوطی از اقتدارگرایی سیاسی؛ به این اضافه شود تعارفالیت همان سبک نظامیهاین فع ةاز دید من سبک ادار

ات ادبی ایرانی؛ هر سخنرانی با هر نظري خوش آمده است و زحمت کشیده است و از زحماتش تشکر ظمرسوم و مالح

ود و فقط در اجزا اگر نقدي باشد مطرح شاي تعریف میشود و از هر ارائهقدر او به خاطر زحماتش شناخته می .شودمی

دارد که البته بهترین اند و رئیس جلسه هم نظر خود را اعالم میهاي خوبی زدهاند و حرفشود. در نهایت هم همه خوبمی

و » راستا«دهد که در همین یس جلسه هم نوید میئشود. رگیري به مراحل بعدي ارجاع داده مینظر است و براي تصمیم

انشاء «پژوهشگاه آزاد در سراسر ایران در حال تصویب نهایی است که ۀ اهداف دانشگاه آزاد، حاال اساسنام »راستاي«در 

 شود.به همان سبک دانشگاه آزاد اجرا خواهد شد. جلسه هم تمام می »اهللا

هم بحث بشود. وقتی دیدم هاي مبسوط مطرح کنم و بعد من تصورم این بود که فرصتی کافی دارم تا نظر خودم را با توضیح

دقیقه  5نفر، و تعداد قابل توجهی سخنران و هر کس با حدود  30، در حدود ندرضحا »اساتید«در جلسه طیف رنگارنگی از 

ام دوباره بیهوده بوده است. جلسه هیچ ارتباطی و مشابهتی با گفتمان نوین علمی و نقش آن بینیصحبت، متوجه شدم خوش

مورد علم از  هایی دراندیشی نداشت. براي اعضا حضور اهمیت داشت تا درك نکتهمعنی آزاد در رشد علم و به یک

شناختم واضح بود که نظر خود ها. آنهایی را که میهاي مختلف و پرسش در مورد اختالف نظرهاي مختلف با دیدگاهزاویه

کند در مورد آن ه کسی اگر دیدگاهی را عنوان میکردند بدون هیچ تفکر قبلی. موردي را هم ندیدم کمطرح می را بداهتاً

 سند مکتوبی هم ارائه داده باشد.

شوند. این ناامیدي در ها نفعی حاصل بشود. به نظرم بانیان این جمع پس از مدتی ناامید میتوانم تصور کنم از این جمعنمی

کنندگان ف بار است. به نظرم رسید براي شرکتشود به ناامیدي از علم و پژوهش که بسیار تاسسطوح عالی کشور تبدیل می

رسید؛ بیش از هر چیز نفس حضور در این جمع اهمیت دارد؛ هر چیز دیگر فرعی است. نفع آنها بسیار شخصی به نظر می

علمی خودشان این حضور را ثبت بکنند و به موقع امتیاز دانشگاهی خودشان را بگیرند. پس، در ۀ توانستند در کارناممی

 گرفتند نه اینکه اعتباري به این جمع بدهند. اقض با عرف اجتماع علمی، اعضاي جلسه از این جمع اعتبار میتن

کشور مهم است. ندیدن این  ۀعلم و توسع ةریزي براي آیندحکومتی براي هر نوع برنامه ۀها با پشتواندرك این جمع

هاي اندازد. منسوخ بودن این نوع حلقهما را به عقب می ۀتوسعهاي ما، ریزيها، و منظور نکردن آنها در برنامهواقعیت

 اي اندیشید. آزاداندیشی طبیعی است اما انکار آنها انکار واقعیت است و براي رسیدن به درك منسوخ بودن باید راه چاره
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کالجی عالی بدون چشم اندازي به عنوان ، دانشگاه صنعتی شریف  78
 243دانشگاه

 مدآدر  
سیس أبه مناسبت مراسم سالگرد پنجاهمین سال ت 1395فیزیک پاییز سال  ةمبتنی است بر سخنرانی در دانشکداین نوشته 

ایران، و  ۀسال گذشت 200اي در دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده فیزیک. در بیان دیدگاهم در این متن تحوالت توسعه

ام. ام؛ به عالوه به تحوالت جهانی توجه داشتهدر نظر گرفتهصد سال گذشته را  100نیز تحوالت مرتبط با علم در ایران در 

کنم دو کتاب من به خوشایند یا ناپذیرفتنی است. به این طیف از خوانندگان توصیه میدانم براي بسیاري این دیدگاه نامی

 ار دارد مراجعه بکنند.، که هر دو به صورت الکترونیکی روي وبگاهم قرنقلة سندرم دورو نیز  معماري علم در ایراننام 

من نقد اجتماعی با عالقه به درك ۀ اساسی دیگر در رفتار خودمان به هنگام ورود به نقد اجتماعی مایلم ذکر بکنم. نوشت ۀنکت

سنتی  ۀمدنی یا سنتی ما. ما در جامعۀ علمی و فرهنگی ایران است، و نه نقد افراد به عنوان یک فرد در جامعۀ شرایط توسع

تالش، خداجو، پاك دست، صادق، و در عرف علم هاي اخالقی مانند انسان وارسته، پرراد را در چارچوب مالكخودمان اف

نامیم و برایمان دیگر مهم نیست که او کنیم. در عین حال در امور کشوري شاه عباس را کبیر میسنتی فاضل ارزیابی می

ۀ رسد همانداخت تا بخورندشان! در مورد علم و دانشگاه اما به نظر میمخالفان خود را زنده به پاي خامخواران چگینی می

دان گیر اصول اخالق فردي هستیم. زمانی که من نقدي بر مرد علمی سال شدن مرحوم حسابی نوشتم همکاري ریاضیما در

که من از امري اجتماعی  اش برخورد؛ توجه نکردايام؛ به همیت رشتهشفت که چرا هشترودي را هم در همان ردیف دیدهآبر

کنم، و تفکر نقاد کنم و نه امري فردي و شخصی. حاال هم که از امري اجتماعی به نام علم و دانشگاه صحبت میصحبت می

گذاران، از جمله مرحوم مجتهدي، هدف من نیست که در هاي فردي بنیانکنم، فرد و ویژگیرا وارد این بحث اجتماعی می

ه تفصیل صحبت شده است؛ بلکه منظور من نقد و درك شرایط مدنی در اجتماع پنجاه سال پیش ما سجایاي اخالقی او ب

مفرد دانشگاه به چه ة هایی مانند (دانشگاه) ام آي تی ایران، دانشگاهی متمایز از دانشگاه تهران، و حتی خود واژاست. جمله

دانشگاه چه منظوري داشتند؟ چه درکی از ۀ از این کلم سیس بکنند؟أاند تخواستهگذاران چه میمعنا بوده است؟ بنیان

 ۀهاي دنیا که در آن آموزش دیده بودند داشتند؟ ناصرالدین شاه در موقعیتی به محمود خان قمی اولین دانش آموختدانشگاه

در نقد . »اریمما براي هوا پول ند«ملی گفته بود  ۀیس یک رصدخانأسنجوم مدرن در اروپا و به دنبال درخواست او براي ت

تاریخی که این را به حساب حماقت شاه نباید گذاشت؛ بلکه بایدکوشید درك کرد فرهنگ غالب ما ایرانیان در آن زمان 

در چه سطح بوده است. یا به هنگام سلطنت شاه عباس کبیر هنگامی که سیاحان اروپایی پنجاه سال پس از اختراع تلسکوپ 

کنند چه اتفاقی در علم کنند و درك نمیگان علم دربار صفویه به آن کمترین توجه را میآورند بزراي به ایران مینمونه

انسان در شرف وقوع است؛ این را که نباید به حساب حماقت بزرگان علم و فرهنگ آن زمان گذاشت، بلکه به عنوان امري 
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ه نه به این انگیزه است که نویسندگان آن هاي من در این نوشتاجتماعی باید کوشید آن را درك کرد. همین طور نقل قول

نظر ما حق دارند زبان به نقد بگشایند یا نه؛ بلکه باید این هاي اخالقی موردگویند، یا اینکه در چارچوب ویژگیدرست می

 من قرار نیست حق یاۀ ها را سندي حاکی از احساس گویندگان آن از امري اجتماعی دانست. همین طور هم نوشتنقل قول

توان همه گونه ابهام وارد کرد؛ بلکه به این نوشته باید به عنوان شروع نقدي بر حقیقتی را بیان کند، که در تعریف آن می

امري اجتماعی نگریست که شاید شروعی باشد بر گفتمانی انتقادي از امر علم و دانشگاه در ایران؛ نیازي که پیشینیان ما به 

اند. تا تفکر انتقادي هاي اخالق فردي در جنین خفه کردهدر این عرصه را با توسل به مالك اند یا هر شروعیآن توجه نکرده

اجتماع مدرن را نیاموزیم انتظار توسعه تنها خیال است و  ةهاي مختلف باب نشود و ما این پدیدو گفتمان مدنی در عرصه

 توهم.

 مفهوم در جهانبداهت تصور بانیان شریف از مفهوم دانشگاه و تحول این   
پنجاه سال سن دانشگاه ما، مفهوم دانشگاه در دنیا تحوالت بنیادینی را پشت سر گذاشته است. منظور من ة در همین دور

هاي باب شده ي این دوسه سال اخیر در ایران یعنی دانشگاه نسل اول و دوم و سوم نیست، بلکه منظورم مفهوم کلیشه

در دهه ي شصت/ هشتاد  2هه ي چهل / شصت و سرانجام مفهوم دانشگاه و علم نوع هومبولتی دانشگاه و تحول آن در د

با تغییر اندکی نسبت به اصول هومبولتی، و متاثر از تحوالت دره سیلیکونی  2است (ر.ك. معماري علم در ایران). دانشگاه نوع 

اثیر گذاري آن در کشورهاي مختلف آمریکا و  اعتراض هاي دانشجویی دهه چهل/ شصت اروپا، به مرور شکل گرفت و ت

صنعتی و نیز در دانشگاه هاي مختلف بسیار متفاوت بوده است. به ویژه، دانشگاه هاي رده ي باالي جهان تاثیر اندکی از این 

مفهوم جدید پذیرفته اند؛ بیشترین تاثیر گذاري این تحوالت اما در سیاست گذاري هاي علمی دنیا و در ارتباط میان دولت 

سال اخیر که ما دانشگاه داریم اثري از  90و نهادهاي علمی از جمله دانشگاه ها مشاهده شده است. در ایران اما در  ها

گفتمانی در این زمینه، یا حتی انعکاس گفتمان جهانی پیرامون مفهوم علم و دانشگاه، دیده نشده است. انگار ما ایرانیان مفهوم 

کرده بودیم، آن را مفهومی تعریف شده و و اضح تلقی می کردیم صلب و بدون پویایی،  علم و دانشگاه را امري بدیهی تلقی

و فقط دغدغه ي اجرا، یعنی امور مربوط به تاسیس، را داشته ایم. موسسان دانشگاه صنعتی شریف هم از این امر مستثنی 

ولی می  "می دانستیم چیست"ت که نبوده اند؛ اختالفی هم اگر دیده می شود در چگونگی اجرا و در تاسیس نهادي اس

خواستیم بهتر از نمونه هاي موجود، یعنی دانشگاه تهران، باشد! تمام نوشته ها هم نشان می دهد. اگر به تاریخ شفاهی جاپ 

شده از مرحوم مجتهدي مراجعه کنیم به وضوح این فرض را به طور ضمنی در البه الي کلمه هاي او می بینیم؛ او مفهوم 

 را بدیهی تصور کرده بود.  دانشگاه 

مهمترین دغدغه و با اهمیت ترین موضوع در این امر مهم توسعه اي را گویندگان و نویسندگان ما نه در مفهوم پذیرفته 

شده یا فرض شده ي علم و دانشگاه به خودي خود، بلکه در پاك دستی و صداقت و پرکاري بانیان از جمله مرحوم مجتهدي 

نقد یک امر اجتماعی این قراردادهاي اخالقی نقشی ندارند؛ نقد در این عرصه بر می گردد به اجراي قانون می بینند؛ اما در 

و قوه ي قضائیه نه امري در عرصه ي بلوغ مدنی.  ما هنوز از این امور اخالقی در توسعه نتوانسته ایم فراتر برویم. نوع 

ان از این نوع نوشته، که از جنس تعریف و توصیف و مرثیه صحبت من اما از این جنس نیست و نگرانم بعضی خوانندگ
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نیست، براشوبند و اصل حرف را نگیرند. اما چاره اي جز نوشتن به این سبک براي رشد خودمان نمی بینم. اتفاقی که در 

از فرهیختگان افتاد هم در همین بافتار قابل تحلیل است. آن جا هم بسیاري  1384انتخابات ریاست جمهوري ایران در سال 

تنها به این دلیل به برنده راي دادند که تصور می کردند انسان صادق و پاکدست و پرکاري است. نکته ي من این نیست 

که برنده پاك دست یا صادق نبود، بلکه این است راي دهندگان دانش آموخته ما هم از خلقیات فردي انتظار توانایی کشور 

   ماعی را با امر فردي اشتباه گرفتند.داري داشتند و امري مهم و اجت

 سیسأ): دوران ت1359 -1345سیس تا انقالب (أدانشگاه صنعتی شریف از ت  

گذار آن هم نامم. خوشبختانه از این دوران اطالعات با ارزشی داریم و افراد بنیاناین پانزده سال اول را دوران تاسیس می

اهی متمایز بسازد. گتوان نقل کرد یا نقل شده است. شاه از مجتهدي خواسته است دانشرند و از زبان خودشان هم میضحا

اند. من در اینجا متمایز بودنی که شاه از مجتهدي خواسته است تمایز در آموزش بوده است. این را بانیان هم ذکر کرده

ام کنم که براي نویسنده فرستاده است؛ این نقل قول را نه از این بابت آوردهاي از آقاي دکتر محمد پلپانی ذکر مینوشته

ة ر کاسته شود بلکه به برداشت یک هیئت علمی در آن زمان از آرمان و ایدکه از ارزش کار مجتهدي و مدیران دیگ

ام. با این بیش برداشتی با همین مضمون را هم از آقاي دکتر فیروز پرتوي شنیده و گذاران شریف توجه دارم. کمبنیان

دانست.  البته این شعار را  »راه اندازي آموزش دانشگاهیِ متمایز«شود سیس را میأتة ترتیب، هدف بانیان در این دور

است؛ که البته به عنوان هدف باید آن را در قید  »شریف ام آي تی ایران«همیشه گفته شده  کنیم که افواهاًفراموش نمی

 آموزش گذاشت.

 دانشگاه نگاه کنید:ۀ دانشگاه شریف هم به طور ضمنی آمده است. به این بند اساسنامۀ همین هدف در اساسنام

هاي بزرگ دنیا در ترین دیپلم تخصصی از دانشگاهاعضاي هیئت آموزشی دانشگاه باید داراي درجۀ دکترا یا عالی: 15مادة 

 رشتۀ تدریس خود باشند.

اند تا سیس یک کالج بودهأدهد بانیان دانشگاه، همان گونه که در باال ذکر شد، بیش از هر چیز به فکر تاین بند نشان می

رسد این تفکر هنوز در دانشگاه تعیین کننده است و هیچ سندي یا مکتوبی دیده نشده که خالف آن را دانشگاه. به نظر می

 در دانشگاه شریف نشان بدهد. 

تهران تشکیل بدهید و دانشگاه تهران را از خواب  رضا شاه: یک دانشگاه بسیار بزرگی از لحاظ علمی و صنعتی، درمحمد

 هوشی بیدار کنید.بی

            در تأسیس دانشگاه شریفاز خاطرات مرحوم مجتهدي 
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خوب است یادمان باشد که بانیان دانشگاه تهران حتی تصورشان از پژوهش یا تحقیق هم در همین حد آموزش بوده است. 

نگاه کنید و توجه داشته باشید که عیسی صدیق طراح اصلی  1344دیق در سال به نقل قول زیر از آقاي دکتر عیسی ص

 است: 1307دانشگاه تهران در سال 

اي دانشجو در موقع تأسیس دانشکدة ادبیات و دانشکدة علوم توجه داشتم که منظور تنها این نیست که عده

هاي دانشگاه باشد. اید یکی از هدفدر رشتۀ معین تربیت شوند بلکه تحقیق و تتبع از طرف استادان نیز ب

اي محدود شد که در آن چنانکه سابقاً مذکور افتاد درس هر استاد به ماده براي نیل به این مقصود: اوالً

این در حدود امکان دیگر استاد جغرافیا به تدریس تاریخ نپرداخت و استاد زبان تخصص کامل داشت. بنابر

 نظر کردم صرفو ادبیات عرب از تعلیم فلسفۀ قدی

 146، ص یادگار عمرعیسی صدیق،  

اندازي مل در بازسازي و راهأ: ت1370تا  1358دانشگاه صنعتی شریف از   

 مل)أت ۀپژوهش (ده
هاي گذرم تا از یک دهه بتوانم صحبت بکنم. این دهه که با انقالب فرهنگی و انواع تالطمدر می 59و  58از دو سال   

هاي تحصیالت تکمیلی به خصوص در مقطع دکتري انجامید. این شروع ساده نبود به شروع دوره دانشگاهی شروع شده بود

اصلی در این تحرك انجام کارهاي تحقیقاتی  ةها همراه بود. انگیزهاي جدي در مخالفت با این برنامهو در ابتدا با استدالل

هاي آموزشی و پژوهشی مطرح نبود؛ یکی از دالیل ریزيهبود. هنوز موضوع علم و ارتباط با جامعه یا نقش جامعه در برنام

واسطه از نوعی اصول هومبولتی افراطی. از آن نفی شدید هرگونه تعامل استاد دانشگاه با جامعه بود، یعنی تلقی ضمنی و بی

ط با جامعه نه از چهل/ شصت اروپا هیچ خبري در ایران ما هنوز نبود. این نفی ارتبا ۀهاي دانشجویی دههاي جنبشانگیزه

اندازي گذار در دانشگاه بود. انتهاي این دهه که شروع راهثیرأت» معلمان«روي اصول که از برداشت دوران تحصیل بعضی 

سال بعد دوران دیگري است که به آن هم خواهم پرداخت.  25سالگی دانشگاه.  25تحصیالت تکمیلی است مصادف است با 

سسان که آموزش و سپس پژوهشی متمایز در این دانشگاه راه بیفتد، ؤدورانی است با این چشم انداز مسال اول  25براین، بنا

هاي علمی و ارتباط والئشود بحثی پیرامون سها حاکم است و اگر پژوهشی هم میمقطع ۀکه البته هنوز تفکر آموزشی بر هم

جا است ش براي چاپ نتیجه در سطح جهانی است؛ همیناکثر پذیراستاد و حد ةآن با جامعه مطرح نیست و مالك انگیز

ها به چاپ در کند؛ مقصود این بوده که نباید مانند هنديمیان استادان شریف معنی پیدا می »فیزیک هندي«که اصطالح 

دنیا  هاي خوباي راضی بود بلکه باید کار خوب پژوهشی انجام داد و معنی آن این بود که باید نتیجه در مجلههر مجله

چاپ بشود. هر گونه تحلیل جایگاه دانشگاه شریف و جایگاه علم در ایران بدون توجه به این فروکاستن مفهوم نوین علم و 

 پژوهش به مطلق چاپ گمراه کننده است. 
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 بانیانة اید ۀرشد و توسع رة: دو1395تا  1370دانشگاه صنعتی شریف از   

استخدام نمود ولی ما را، که  که ما بودیم را »معلمین موقتی«هایی ساخت، مجتهدي در زمانی بسیار کوتاه ساختمان

هاي نادان خود فرض کرد و حق دخالت و اظهار نظر خارج از محدوده کالس درس و »بچه«همگی جوان بودیم، 

 ... ما نداده موارد نیز تنها همراه با شروطی بسیار، را ب حتی در آن

لقب پرفسوري از امریکا آوردند. او که بیشتر از مجتهدي خود را از ما   اهللا رضا را بابعد از دکتر مجتهدي، فضل

 ... ، باز هم افزایش داد»نقال علم«دید، فاصله را، از ما معلمینِ تنها متمایز می

از بخش خصوصی به ریاست بر ما  رضا امین، بدون هر گونه ادعا،محمد سیس دانشگاه،أبعد از او در سال سوم ت

اولین بار، ما جوانان را به شور خود گرفت. او بود که دانشگاه را مکانی براي بحث و جدل در  منصوب شد. براي

 ... مورد آینده خود نمود

، پس از تنها سه سال از میان ما رفت و سید حسین نصر با تخصص فلسفۀ قدیم »استادان«یوس شده از ما أولی م

ها و براساس تفکر برخاسته نزد قوم را براساس سنت نظامیه نگر علمی و صنعتیت یک دانشگاه آیندهیآمد تا مدیر

ما مانده از امام غزالی، بر عهده گیرد. براي تسهیل راه رسیدن به امیال خود، از میان ما، ولی در مقابله با برخی از 

 ... ما، یار گرفت و ما را آموزش داد چگونه در مقابل هم ایستادگی نماییم

صل، از میان خود ما به مهدي ضرغامی جوان روي آوردند أت و ظاهراً آن باالها دیگر مستبه هر حال او هم زود رف

 ... سرچشمه، نوبت به مهران (پرفسور) و انواريِ خودي و تالطم انقالب اسالمی سررسید

، هر کدام هاي درونی این دانشگاه را بر مال کرد. تناقض درونی و ماهیتی بود. مجتهديولی این انقالب نبود که تضاد

ن این ورقه ییکرد. در شروع مرکب پااستخدام می »معلم موقت«یافت، به عنوان دکتري می ۀاز ما را که با ورق

تصدیق دکتريِ اکثر ما هنوز کامالً خشک نشده بود و مخلوطی بودیم با دانشی محدود و تجربیاتی اندك و نیم پخته 

اي محدود بود به چند کالس تمرین. عده »آسیستانی«از دوران  از ممالک مختلف دنیا. حداکثر تجربه آموزشی ما

 ةاي دیگر در انگلیس تنها دورها نشسته. عدههفت سال سر کالس -بودیم آموزش یافته در شمال امریکا، شش 

 ... چهار ساله آموزش سر کالس را طی کرده بودند

ما محدود بود به آنچه به فرمان استادي انجام داده بودیم. وقتی آمدیم نه از ما پرسیدند  ۀتجربه تحقیقاتی تقریباً هم

هایی باید داشته باشد و نه فرصت این را یافتیم که جواب دانیم یک استاد دانشگاه چه خصوصیات و توانکه اصالً می

 ماندیم، تا انقالب »استاد«م. این شد که همه وال را در درون خود بیابیم، تا اگر نیابیم سراغ شغلی دیگر برویئاین س

... 

 

مروري بر  به بهانه هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران، شکل گرفتن گروه شیمی (مثالی عینی تراز علم سازي در کشورمان):
 یلپانیمحمد ، روند اندیشه زایی در ایران و نیز از گوشه هایی از شروع دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده شیمی)



 587 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 

 

داد مکتوب علمی هاي تحصیلی و نیز رشد برونها و مقطعسال دوم ما شاهد رشد دانشگاه به معنی کمی رشته 25در این 

، یعنی متمایز بودن از انیانهاي بهاي چاپ شده در سطح جهان هستیم؛ هر دو اتفاق مبتنی است بر ایدهیعنی تعداد مقاله

ساله اول به  25ة در انتهاي دور 7دانشگاه تهران، نه بیشتر نه کمتر! از جمله به طور مثال تعداد هیئت علمی در فیزیک از 

دوم ة در انتهاي دور 100اول به حدود ة دانشجوي دکتري در انتهاي دور 4ساله دوم رسید. از  25ة در انتهاي دور 35

مقاله به  700سال دوم بیش از  25بوده است اما در این  20فیزیک کمتر از  ةسال اول دانشکد 25هاي مجموع مقاله رسید.

هاي علمی دانشکده. این نسبت آماري در مورد کل دانشگاه برابري براي مستند 35نام دانشکده به چاپ رسید؛ یعنی رشدي 

فیزیک  ةدهد رشد تعداد مستندات علمی دانشگاه شریف و دانشکدهاي زیر نشان میبیش درست است. نمودارو  هم کم

 شود.داري میان دانشگاه و دانشکده متناسب با بحث من دیده نمیسال چگونه بوده است. تمایز معنی 50در این 
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ساله مورد  25 ةطور نمودار تعداد مستندات در دنیا در دو بازهمین 

دهد رشد تعداد مستندات بینید. این نمودار نشان میبحث من را می

برابر  6سال قبل از آن کمی کمتر از  25سال دوم نسبت به  25در 

برابري مستندات دانشگاه یا دانشکده عدد  35براین رشد است. بنا

عیت آموزش در سطوح ضبا معنایی است. در مجموع با توجه به و

سیس أت ۀسال 15 ة، چه در دوربانیانة مختلف دانشگاه باید گفت اید

مل نتیجه داده و اکنون شریف در تمام أت ۀسال 10 ةو چه در دور

بیش متمایز است و در و  هاي دیگر کمسطوح آموزشی از دانشگاه

المللی قراردارد. همین طور و به همین دلیل هاي بینخوب کالجة رد

دانشجو جذب ها را به عنوان ممتاز بودن در ایران، بهترین استعداد

کند، و دانش آموختگان آن در سطح کارشناسی مقام قابل توجهی می

دو عامل است: یکی موفقیت بانیان  ۀدر دنیا دارند. پس این مقام نتیج

سیس در آموزشی متمایز، و دیگر جذب دانشجویان برتر به خاطر أت

 گیريتر ارشد و دکتري نتیجهمقام ممتاز در ایران. اما در سطوح عالی

 یید کرد. أتوان تمشابهی را نمی

بانیان با توصیفی که شد به ثمر نشسته است: شریف کالجی است عالی به ویژه در سطح  ةتوان گفت ایدبه این ترتیب می

اي هم وجود دارد که این کالج خوب به یک دانشگاه انداز یا برنامهدیگر ایران. آیا چشم »هايدانشگاه«کارشناسی و متمایز از 

 وب ارتقا یابد؟خ

 انداز دانشگاه صنعتی شریف: وضعیت کنونی و چشم  

هاي متفاوت از اندازیم به فعالیتدانشگاه شریف  نگاهی می ةشناختی از آیند ۀتر وضعیت کنونی و در نتیجدقیقبراي درك 

هاي دیگر ایران، دانشگاه انداز دانشگاه. دانشگاه شریف، مانند بسیاريآموزش و پژوهش و نیز سندهاي مکتوب موجود چشم

گنجد رفته و توانسته است سازي علم میکلی تجاري ةدر ده سال اخیر با موفقیت درخور توجهی به سمت آنچه در واژ

از این طریق دانشگاه هم به  مین بکند.أدولتی خودش را در سال ت ۀدرصد بودج 50گردش مالی قابل توجهی نزدیک به 

هاي خودش به فرینی براي دانش آموختهآارتباط با بخشی از جامعه روي آورده، و هم در کارزایی رسیده، هم به مدآدر

آموزش و پژوهش که تاکنون  ۀمتفاوت است از دو جنبیتاً ماه »دانشگاهی«هاي رسیده است. این فعالیت جدید موفقیت

هاي بینی کرد این فعالیتد است بتوان پیش. هنوز زودومهاي دانشگاه و علم نوع مرسوم بوده است، و نزدیک است به ویژگی

فرینی تا چه اندازه شریف را به یک دانشگاه نزدیک خواهد کرد یا از آن فاصله خواهد گرفت. هیچ سندي هم که به آکار

 شریف وجود ندارد. دربارةاین موضوع بپردازد 

 

به خاطر می آورم اوایل انقالب را، زمانی را که کرسی 
مکانیک ، کرسی ترمودینامیک، و از این دست در 
رشته ي فیزیک در دانشگاه مادر ما  وجود داشت و 

 هیئت علمی به تصدي آنها افتخار می کرد. 
گونه از  -آنچه بود ، کمابیش برداشتی بود نمایش

علم نوین جهانی ؛ تعداد انگشت شماري از 
فیزیکدانان برجسته ي ما ، که حتا حاضر نبودند به 

انجام بدهند،به دنبال  فیزیک هنديقول خودشان 
 فیزیک درخشان بودند . 

اول انقالب دوران تامل و نهاد سازي بود:  ۀ... ده
اسی ارشد و دکتري فیزیک تاسیس مقطع هاي کارشن

 شدند و توسعه یافتند ، انجمن فیزیک بازسازي شد 
.... 

 
 رضا، مشق علم و بازیگري در علم ،مجلۀ فیزیک

 1385، منصوري
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توان به آنها مراجعه هاي راهبردي خود را منتشر کرده است که میهاي اخیر دانشگاه شریف هم برنامهخوشبختانه در سال

 منتشر شده توجه کنید: فیزیک که اخیراً ةموریت دانشکدأبه مکرد. 

 دانشگاه مراجعه کرد:ة انداز دانشگاه شریف در سند چاپ شدتوان به چشمهمین طور می

فیزیک آن هم فقط به عنوان یک کالج براي خودشان  ةهر دو سند گویاي این واقعیت است که دانشگاه شریف و دانشکد

هاي هلفؤاند و بیش از هر چیز به کلیاتی تقلیدي یا ماند ولی به عنوان دانشگاه به نقش خود واقف نبودهموریت نوشتهأم

 ر در رشته فیزیک و سایر رشته هاي فنی و علوم پایه؛احراز آمادگی براي ادامه تحصیل و تحقیق در مقاطع و مراحل باالت �
کسب قابلیت هاي نظري و تجربی الزم براي رفع نیازهاي تخصصی صنایع و حل مشکالت فنی مربوط به فناوري هاي نوین  �

 و مراکز پژوهشی؛
 رفع نیازهاي آموزشی دانشگاهها و آموزش و پرورش براي تدریس کلیه دروس فیزیک دوره هاي مختلف؛ �
 ایفاي نقش اصلی در احراز و انتقال فناوري نوین. �

 1399 - 1394سند تحول راهبردي دانشگاه صنعتی شریف،                                                

هجري شمسی، محیطی علمی و فرهنگی براي رشد و شکوفایی استعدادهاي گوناگون دانشجویان  1404دانشگاه صنعتی شریف در سال 
گذاري، اجتماعی، اعتقادي و اخالقی در مسیر رشد و اعتالي کشور، فرینی، مدیریتی، سیاستآهاي علمی، پژوهشی، کارینهخود در زم

هاي علم و فناوري به جهانیان هاي واالي انقالب اسالمی در عرصهتحقق مرجعیت علمی و فرهنگی در جهان اسالم و صدور پیام
 باشد. می

  1399 -1394سند تحول راهبردي دانشگاه صنعتی شریف 
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ام که علم کشور هنوز از آن خالصی نیافته یا بر آن اي نامیدهاند. این همان است که من سنت نظامیهکید کردهأاخالقی ت

 ). معماري علم در ایرانکند (ر.ك. پافشاري می

چیز درگیر دوران سال دوم بیش از هر  25رسد شریفیان در ساله به نظر می 25 ةهایم و تحلیل دو دورگفتهبا توجه به پیش

مل جدیدي با أدهد بر اینکه تاند. اما اسناد اخیر گواهی نمیمل بودهأهاي دوران تگذاران و ایدهبنیان ةرشد خود بنا بر اید

اي اخالق هاي از علم و التقاط آموزههاي جدیدي در جهت رشد نوعی دیگر در راه باشد، بلکه بیشتر بر مفاهیم نظامیهایده

 شود.تکیه می ش علوم مدرنسنتی و آموز

 انداز دانشگاه صنعتی شریف چشمبیة آیند 
توان با یک منحنی اس کشیده نمایش سیس را میأهاي تازه تدهد رشد نهاداي در علم مدیریت هست که نشان میآموزه

سیس أهاي بانیان تایدهسازي کشد که دوران پیادهسال طول می 25تا  20رو به باالي این منحنی حدود  ةداد. بخش کشید

هاي جدید شروع نکند رشد است. هرگاه بنگاهی قبل از رفتن منحنی رشد به سمت بخش افقی باالي اس موتوري براي ایده

گذاران را در دهه شصت یعنی همان هاي بنیانماند. بنابراین اگر ایدهشود و بنگاه در بهترین شرایط در سکون میمتوقف می

 هاي جدید و بانیان حرکت جدید پیدا شوند! ایم به جاي خطرناك سکون مگر ایدهم، حاال رسیدهمل ببینیأدوران ت

گذاري خود را در بنیانگذاران نبوده و اثرة سازي تنها فعالیتی است از نوع دیگر که در ایدفرینی و تجاريآهاي کارفعالیت

زندگی دانشگاهی شروع کرده است. معلوم نیست این فعالیت تا چه اندازه به دانشگاه شریف کمک بکند خود را به تعریف 

 نوین دانشگاه نزدیک بکند.  

یدي جدید بشوند و بانی حرکت جدة جدید و کمبود کسانی در دانشگاه است که بانی ایدة بینم نبود یا کمبود ایدآنچه من می

د، و به خصوص دانشگاه را به مفهوم نوین علم نزدیک بکند. غلبه را در این میان با کسانی نتا دانشگاه را از سکون به در کن

دانند. این براي علم ایران و براي اند و آن را بهترین در ایران و براي ایران میبینم که از فعالیت و جایگاه دانشگاه راضیمی

شود. علم ایران احتیاج به تحول دارد و شاید هلک است. این بینش مانع هر تحولی و هر نوآوري میدانشگاه شریف زهر م

 شریف بتواند در این عرصه پیشتاز شود.
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 1396244سردار سپه و انتخابات   79

ت به کار هایی را براي کسب قدرالوزرا شد، اما هنوز خود را شاه ایران نخوانده بود، روشیسئسردار سپه در زمانی که ر

اندازد. اقلیتی به رهبري برد، و براي حذف مخالفان، که من را یاد این روزهاي پر التهاب انتخابات ریاست جمهوري میمی

اي دیگر، کوشیدند او را مهار کنند و انقالب مشروطه و مدنیت را پایدار بکنند. اما عدهکردند و میمدرس این را درك می

شاه، به هر روشی متمسک شدند تا دوست بودند و نگران فروپاشی ایران در اواخر سلطنت احمدکه شاید آنها هم ایران 

کرد. این شد که فرصت رشد مدنیت و ظهور ملت در ایران از خان را شاه کنند؛ براي آنها هدف وسیله را توجیه میرضا

وتراهاي آن عصر خیال کردند با چند مدنیت مدرن در ایران از دست رفت و تکنۀ دست رفت و بیش از نیم قرن تجرب

بعضی متفکران و روشنفکر لقبان آن  ۀاین تصور ساده اندیشانۀ کنند؛ نتیجیافته میکارخانه و راه و ساختمان ایران را توسعه

 هزار سال دارد 3000تلخ، و در حالی که ایران پس از  ۀسال پس از آن تجرب 90دوره را در انقالب اسالمی دیدیم. اکنون 

شوند تا به اقتدار برسند یا کسی شود، بعضی هنوز به دنبال مقتدر دیگري هستند، یا به هر روشی متمسک میداراي ملت می

گیرد به شکل ما که حاال دارد شکل یک ملت به خود میرا به اقتدار برسانند؛ به جاي اینکه همه کمک کنند جمعیت بی

 جهانی تبدیل بشود.  ۀعثر در جامؤملتی مقتدر و حاظر در صحنه و م

آقا شیخ هادي معجزه کرده است! گفتند یک  ۀبه ناگاه شهرت دادند که دیشب سقاخان  «... 1304در مرحله اي در سال 

تاریخ احزاب (» نفر را که در مقابل سقاخانه اهانت کرده یا پولی به سقاخانه نداده خشم و غضب سقاخانه کور کرده است

اي جلد دوم). از فرداي آن روز همه نوع مردم براي گرفتن شفا به دور سقاخانه حلقه زدند. معرکه، بهار، سیاسی در ایران

مریکا کنجکاو شد به محل برود و عکس بگیرد. جمعه روزي اهاي خارجی رسید. خانمی از سفارت شروع شد. خبر به رسانه

دهند که اجنبی اسالما سر میکند. جمعیت واپا میبر خود راۀ رود و عکاسخانمریکا، به محل میابا ماژور ایمبري، کنسول 

شود. شوند. اما نه! کار زار جدي میجا میبهگیرند و جاآمده است و نامحرم است. کنسول و خانم اول قضیه را شوخی می

شود تا جانشان می يها را نجات بدهد. اما همان بالآن رسد که مثالًاي سر میخواهد با خانم فرار بکند. کالسکهکنسول می

بقی جانش را عوامل شهربانی جا ماشود آنخانه که منتقل میشود و به مریضاینکه قضیه به زخمی شدن کنسول منجر می

شود که تمام قضیه از سقاخانه ها معلوم میبعد ها بعد از قتل عشقی بود!این دسیسه ۀگیرند. همو ایادي دولتیان هم از او می

ها به طرفداري از او بوده است. این گونه شد که سردار چییا شهربانی طراحی سردارتا مرگ کنسول و البته قتل عشقی 

مدنیت مدرن در ایران خشکانده شود. نه پهلوي اول و نه پهلوي  ۀمریکا هر دو قرار گرفت تا ریشامورد حمایت روسیه و 

کالبدي  ۀکمکی به کشور نتوانستند بکنند و مجالی به رشد مدنیت ندادند و در بهترین شرایط  به توسع دوم در این جهت

 ذهنی ما ایرانیان. ۀ پرداختند نه توسع
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گیرد، که نمود بسیار شکل ما دارد شکل یک ملت به خود میمعیت بیج ةاکنون سه دهه پس از انقالب اسالمی که تود

اي براي هر وسیله ةرسد نیروهایی به هوس افتاده اند هدفی واهی را توجیه کنند، به نظر میمتجلی آن جنگ تحمیلی بود

 رسیدن به قدرت و تحکیم نوعی طریقت بکنند.

اخالقی را در جامعه رواج داد و در ما شاهد بودیم که چگونه دولت نهم و دهم به نام توسعه و به نام اسالم و مهدویت بی

رود باز نمونه شد و آن را در تمام سطوح جامعه رواج داد. چرا حاال که کشور کمی رو به آرامش می زدنحرمتی و تهمتبی

رسد دستیابی به قدرت و تحکیم کند؟ به نظر میهاي انتخاباتی بروز میها در فعالیتاخالقیها و بیمداريهم همان قدرت

شود، عجب آنکه فردي و جمعی است به حاشیه رانده می هاي رفتاریک طریقت اصل شده است و هر آنچه اخالق و ظرافت

شود که مدعی انقالبی فرهنگی است. چه شده که مدیران سیاسی کشور به نام اینها به نام جمهوري اسالمی انجام می ۀهم

د فقط در گذارند از جمله ادب! شوراي انقالب فرهنگی ما که نبایهدفی موهوم هر حسن رفتاري ما ایرانیان را زیر پا می

شود؟ چه کسی مسئول رفتار اخالق مدار مدیران سیاسی انتخاب استاد دانشگاه مداخله کند؛ پس فرهنگ عمومی چه می

 کشور است؟ 

ها که این روزها وزیر اطالعات ریزيها، در پرتو حمله به کنسولگري عربستان و بعضی برنامههاي انتخاباتی این روزفعالیت

اي اهل سیاست به اندازد. در دوران ما نیز عدههاي رضا خان و عوامل او در شهربانی میریزيبرنامه برمال کرد، من را یاد

خاطر کسب قدرت، و به زعم بعضی از فرهیختگان آن روز و بعضی اهل سیاست امروز به خاطر حفظ ایران یا حفظ اسالم 

کنند. اندازند، و هیچ اخالقی را مراعات نمیرا به خطر میزنند، امنیت ملی اي دست میو قدرت و رفاه ایران، به هر وسیله

 ه شده؟ آیا در شرف این هستیم که ملت را از دست بدهیم و فقط قدرتی سخت در اختیار بخشی باشد؟ چما را 

که  اشتباه نکنیم قدرت و رفاه و امنیت البته که الزم است و همه از آن خشنودیم، اما این نبود مدنیت و حضور ملت است

قدرت و رفاه نسبی ما را مانند یخی روي آتش به سرعت آب خواهد کرد. ایران راهی ندارد به جز این که ملت در آن به 

نشینان، و این گروه اندك داخلی، که نقش ملت را وجود بیاید و نقش خود را در این بزنگاه تاریخی بازي بکند. آن خارج

حافظ منافع خود و دیگران و نه ایران. به ایران فکر بکنیم، نقش خود را دریابیم، و به  خوار وخواهند، یا نادانند یا جیرهنمی

انتخاب دست بزنیم. اگر ایران نباشد اسالم هم نخواهد بود. اگر ایران ملت نداشته باشد ایرانی وجود نخواهد داشت. این را 

 باید همه درك بکنند.
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 245علم و دولت دوازدهم
پیش دیدم. حاال ۀ تاریخ هفتاي بینوآور را در جزوهۀ عنوان جامع بابراي بخش علم، فناوري و نوآوري  آقاي روحانیۀ برنام

اش صحبت کرد. اینکه در بارهدولت دوازدهم تلقی کرد و درۀ توان آن را برنامشده میکه تکلیف ریاست جمهوري مشخص

اي هم طرح شد به حقوق معلمان فروکاهیده شد نشان نامزدهاي انتخاباتی بحثی از علم و فناوري نشد یا اگر جمله ةمناظر

گذاران کشور اولویت ندارد. بنابراین نباید متوهم بود و انتظاري خالف واقعیت داشت. دهد موضوع علم در میان سیاستمی

کنند اما در مداران ما دایم از علم و فناوري صحبت میاست که چرا سیاستشناسانه در این زمینه خالی جاي تحقیقی جامعه

بزنگاه ها و در اجرا به آن توجهی ندارند. در این میان باید ممنون بود که آقاي روحانی دست کم بخش علم و فناوري را در 

 دولت دوازدهم فراموش نکرده است. ۀبرنام

ها، و انتخاباتی آقاي روحانی است. این بخش  سه قسمت دارد: مقدمه، سیاست ۀبرنام 6بخش علم، فناوري و نوآوري فصل 

در نظرگرفته  »وريآنظام علم، فناوري و نو«براي  »هدف عمده«شش  ۀها، که هرکدام هم چند قسمت دارد. در مقدمبرنامه

 ايرد. آن چه از برنامهساله دا 4ریزي یک دولت کنم که این اهداف کلی چه نقشی در برنامهشود. من درك نمیمی

سال دنبال کند، و نه اهداف کلی در حال تحول و  رود ذکر هدفی است که دولت باید در این چهارساله انتظار میچهار

پذیر در این برنامه گنجانده نشده است؛ گرچه در بند آخر مقدمه هاي دانشگاهی. به این معنی، هدفی دسترسمستلزم بحث

 »....  بر پاي ضرورت فراهم آوردن ملزومات رسیدن به این اهداف ....  تدوین شده است شنهاديپی ۀبرنام«گفته شده 

بیان شده که اهداف مذکور قرار است با آنها پیگیري بشود: منظور از کلیدي بودن » سیاست کلیدي«در قسمت دوم شش 

 ها: کدام سیاست براي کدام هدف است. چند نکته در مورد این سیاست یابدنمیهم مشخص نیست. خواننده در

کردم این هدف است و نه مطرح شده است. تصور می »سیاست آموزش یکپارچه، متنوع و عادالنه«آموزش  ةدر حوز .1

مگر این هدف  خواهند برسند، مستقل از اینکه اصالًسیاست! نفهمیدم که نویسندگان این متن با این سیاست به چه هدفی می

 مطلوب است و در چهار سال قابل حصول! 

شوم. شود. این عنوان را براي بار اول میعنوان می »هاسیاست ابرپژوهش براي مقابله با ابرچالش«پژوهش  ةدر حوز .2

نم مگاچالش دیگر داپروژه؛ در این صورت نمیمگا ۀترجم شاید منظور از این واژه همان اغراق متعارف ما ایرانیان باشدیا مثالً

هاي کالن چیست! در هر صورت در هیچ جاي متن مفهوم ابرپروژه تعریف نشده است و در قسمت بعدي صحبت از طرح

دانم به چه منظور است، و نتوانستم با آن به عنوان توضیح این سیاست آمده است نمی ۀهایی که در ادامپژوهشی است. گزاره

 شود در انتهاي چهارسال تحقق این سیاست را ارزیابی کرد.دانم چگونه مینمی یک سیاست ارتباط برقرار بکنم؛ و

 ۀعلم و فناوریة هاي حوزبرنامه«پردازم به قسمت سوم با عنوان گذرم. میشده میهاي دیگر ذکراز آنچه به عنوان سیاست

تغییر ساختار نظام «بشود. اولین اقدام  »الها دنبعلم و فناوري با این اقدام ةهاي تشریح شده در حوزسیاست«که قرار است 
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اقدام  6که به دنبال آن  »مستلزم انجام اقدامات زیر است«شود است که بالفاصله گفته می» علم، فناوري و نوآوري کشور

 شود و همین طور تنظیم چند الیحه. از ذکریک اقدام تلقی می »... تمرکز در سیاست گذاري«شود. به طور مثال ذکر می

 رم. حرفی در این زمینه براي گفتن نیست.اگذهاي بعدي با عنوان اقدام میگزاره

اند که من است. در اینجا مفاهیمی ردیف شده »علم و فناوري ۀنهادهاي الزم براي اجراي برنام«عنوان بخش چهارم و آخر 

ساز، گر دانش، دانشگاه تمدندانشگاه ترویج ورز،اند، مانند: دانشگاه اندیشهاند و براي چه آمدهدرك نکردم از کجا آمده

ها چه دیگر. نتوانستم بفهمم این واژه ةساز، نهاد تحقیق و توسعه: بنگاه نوآور، و چندین نوواژآیندهۀدانشگاه امن و آزاد، مدرس

 ها استناد شده باشد. اینکه در هیچ جاي برنامه به این واژهیربطی به یک برنامه دارد ب

هاي سختی بتوان در آن عنصره خوریم که بها برمیاي از جمالت و بیان آرزوها و ایدهمجموعه هب در این متن ببه این ترتی

پذیر مشخص است و نه اقدامی روشن به جز در برخی موردهاي مرتبط با ملی را دید. نه هدفی دسترس ةیک برنام

هاي مرتبط با علم و . کوشیدم از مجموع این کشکولِ ایدهیات شده استئبنیان که برنامه وارد بسیار جزهاي دانششرکت

 کنم:دریافت خودم از این متن را بیان می ةآموزش عالی دریابم. اکنون چکیدۀ فناوري تفکري را در زمین

 دولت دوازدهم تصور روشنی از علم و فناوري بیان نکرده است؛ .1

 سازي؛عمده به ترویج تجاريکاهیده خواهد شد به طور فعالیت دولت در این زمینه فرو .2

اي تنظیم هحتر شود و در این مورد الیسعی خواهد شد میان معاونت علمی و وزارت عتف تفکیک وظایف روشن .3

زیاد و نیز اصطکاك فراوان میان نیروهاي ۀ واضح است که این امر منجر به مصرف کردن وقت و هزین بشود.

 متخصص خواهد شد؛

 4هاي آن اتفاقی در بودجهۀ ها باید در آن درگیر بشوند و در زمیننوعی که دانشگاه در امر پژوهش و انواع آن و .4

 سا ل آینده قرار نیست بیفتد؛ 

علم و پژوهش و فناوري در عرف اداري ایران قرار نیست  جهت وارد کردن مفاهیم اداري مدرنهیچ اقدامی در  .5

هاي دیوانی به مدیریت علم و فناوري خواهیم پرداخت شبراین در چهار سال آینده هم هنوز به روشروع بشود؛ بنا

 و این یعنی تعلل در اتصال به مفاهیم جهانی علم و فناوري.

هاي کالن پژوهشی فراهم آورد آن را در صورتی هزینه خواهد هایی براي طرحدر صورتی که دولت بتواند اعتبار .6

کند و هیز میهاي بنیادي پرماکان از انجام پژوهشآن از بخش خصوصی بیاید. یعنی اینکه ایران ک %50که کرد 

 تر عمل خواهد کرد؛ثرؤساز بیشتر خواهد شد و در نتیجه تهاجم فرهنگی ماش به کشورهاي تمدنگیتن وابسایبنابر

 دانشجو در بهترین شرایط.ۀ المللی فروکاهیده خواهد شد به مبادلبین يهاهمکاري .7

شد. ما دولت دوازدهم به آنها پرداخته میۀ ران رو به رو است که کاشکی در برنامعلم و آموزش عالی ما با چندین بح

کارشناسی رو به رو هستیم و یک میلیون هم ورودي به دانشگاه. به چه منظور؟  ۀساالنه با حدود یک میلیون دانش آموخت

یابند و همین تعداد هم در سال ه مینفر به کارشناسی ارشد را 300,000کارشناسی حدود ۀ از این یک میلیون دانش آموخت

نفر هم در سال به مقطع  30,000شوند. به چه منظور؟ از مجموع این دانش آموختگان ساالنه حدود ارشد می ۀدانش آموخت



 595 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 

 

نفر دانش  700,000هاي ما ساالنه شوند. به این ترتیب دانشگاهروند و همین تعداد هم دانش آموخته دکتري میدکتري می

دهد؟ به چه منظور؟ براي امعه تحویل میجنفر دکتري جویاي کار به  30,000نفر ارشد، و  270,000کارشناسی،   ۀآموخت

آنها در  %10هاي دکتري توجه کنید که شاید اند؟ تنها به دانش آموختهچه شغلی این افراد دانش آموخته تربیت شده

 خواهد مهار بکند؟ آموزش عالی را چگونه دولت می مراکز آموزشی استخدام بشوند بقیه کجا بروند؟ این حباب

شود! گفته شده سازي موفق بوده است، که البته معلوم نیست موفقیت با چه سنجیده میکند که در تجاريدولت افتخار می

به  نفر را 30,000در کل شاید توانسته باشند  3000داریم که خبر خوشی است. اما این  نشرکت دانش بنیا 3000که ما 

درصد آنها؛ توجه داشته باشیم این تعداد شرکت در  3کار گمارده باشند. یعنی از مجموع دانش آموختگان یک سال تنها 

ساله دید که در مراکز رشد شروع به کار کرده  10کم سیس نشده اند بلکه باید آنها را در یک فرایند دستأسال ت یک

 توان کرد؟ این حباب خواهد ترکید؟تگان نیست. چه میگوي موج دانش آموخبودند. پس این روال جواب

شوراي  ۀپیش معاونت علمی و دبیرخانۀ داند. همین هفتهاي تحقیقاتی میترین برنامهنانو فناوري را یکی از موفقۀ دولت برنام

ه بر شاخص رسیدن عتف اعالم کردند ایران پنجم در دنیا شده و ژاپن و آلمان را پشت سر گذاشته است. مستقل از نقدي ک

مریکا را هم پشت سر گذاشتیم چه بر سر این دانش اوال کرد که گویی حاال اول هم شدیم و ئبه این نتیجه وارد است، باید س

-چندم«آید و چه نفعی براي اقتصاد ما دارد؟ حتی چه نفعی براي فرهنگ ما دارد؟ ما را چه شده که کار ما میآموختگان بی

انجامد. این بحران اقتصادي نمیۀ حقارتی دارد که رفع آن به توسع ةبودن نشان از عقد »چندمی«نبال به د »شده ایم "گرا

 ارتباط با حباب آموزش عالی نیست. بی »گرایی-چندم«

سال  40 ۀدولت باید در جهت رفع این دو چالش اصلی در علم و آموزش عالی ما باشد. این دو چالش را، که نتیج ۀبرنام

چهارساله مرتفع کرد و دولت نباید هم چنین قولی بدهد، اما باید  ةتوان در یک دورنمی ماست، قطعاًۀ رویاري بیدانشگاه د

هایی ها و برنامهانبه باشد. پس باید سیاستجهمه ۀ قول بدهد هدفش حرکت در جهت رفع این دو بحران و در جهت توسع

 توان به این سه سیاست فکر کرد:می مثالًاتخاذ بکند که منجر به رفع این دو بحران بشود. 

 نظر، گرفتن دانشجو، و استخدام استاد؛هاي موردها براي طراحی رشتههاي بیشتر به دانشگاهدادن آزادي .1

 منطقی کردن اعتبارهاي پژوهشی؛ .2

 منطقی کردن حمایت ازکارآفرینی و نوآوري. .3

خالف هاي بنیادي هم، برجامعه است؛ البته نیاز به پژوهش ها زمینه ساز حرکت دانشگاه و علم به سمت نیازاین سیاست

 هاي زیر را بالفاصله در این جهت شروع کرد:توان برنامهتصور بعضی مدافعان تجاري سازي، بخشی منطقی از آن است. می

صورت  دانشگاهی هستند به آنها این امکان داده شود. در این-هاي درونریزيهایی که متقاضی برنامهدانشگاه .1

اي متناسب با اسناد باالدستی کشور ارائه دهد که کند برنامهاي که دریافت میدانشگاه موظف است براي بودجه

 شود. این برنامه در زمان اجرا و بعد از آن ارزیابی می
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ي املی یا منطقهۀ ها باید خود را باز تعریف بکنند و به صراحت اعالم کنند در جهت حل کدام مسئلدانشگاه .2

ها به این اندازي رشتههاي خود براي گرفتن دانشجو و استاد و نیز راهریزيخواهند حرکت بکنند و در برنامهمی

 ها پایبند باشند. به این ترتیب تنوع در آموزش عالی باید به طور طبیعی رخ بدهد.برنامه

را در استاندارد جهانی منطقی و سه ساله اعتبارهاي پژوهشی کشور  ةشود در یک دورسازمان مدیریت موظف می .3

اي و سهم هر شفاف بکند. تعریف استاندارد پژوهش و تقسیم اعتبارهاي پژوهشی به بنیادي و کاربردي و توسعه

سال گذشته این سازمان در مقابل انجام  15سازي خواهد بود که در بخش از مجموع اعتبارها بخشی از این منطقی

 آن مقاومت کرده است. 

اي با توجه به تعریف استاندارد هاي تحقیقاتی بنیادي، کاربردي، و توسعههادهاي مسئول به نظارت بر بودجهتعیین ن .4

 ها.این نوع پژوهش

تعیین تکلیف صندوق حمایت از پژوهشگران، صندوق شکوفایی و نوآوري، اعتبار شوراي عتف، و نیز اعتبارهاي  .5

 سازي؛منطقیهاي اجرایی در چارچوب این پژوهشی دستگاه

بخش خصوصی. این برنامه مستلزم ۀ اندازي کسب و کار دانش بنیان با سرمایهاي اداري براي راهسازي قیدآزاد .6

گذاري و تر کردن گردش سرمایه است و متناسب با ابعاد سرمایهتعریف گردش کارها در جهت هر چه سریعباز

 فرینی.آابعاد کار

علم ۀ هاي دولت در زمینهاي برنامهتابیبازوي دولت و جامعه در تشخیص کجهاي علمی به عنوان تقویت انجمن .7

اجتماع علمی کشور، تشخیص ۀ سطوح و انواع آن و انتقال آن به بدنۀ هاي انتحال در همو فناوري، تشخیص مورد

علمی کشور و به  ۀها و ارزیابی آنها، و نیز انتقال نیازهاي جامعه به بدنهاي ناشی از استقالل دانشگاهتابیکج

 گذاران.سیاست

 ۀکشور جهان در هم 20اي که ایران به عنوان یک قدرت در میان الملی به گونههاي علمی بینمشارکت در پروژه .8

 کشور جهان مشارکت دارند حضور و سهمی داشته باشد. 20هایی که پروژه
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  246ناس و رقص شمشیر  80

مریکا در ایل در ئمریکا، سخنرانی سفیر اسراادر سناي » ایرانة کنندثباتبیقانون مقابله با اقدامات «دیشب خبر تصویب 

کید او بر اینکه برجام ایران را در شرایط آمادگی براي ساخت بمب قرار أو ت خواه کنگرهحضور جمعی از نمایندگان جمهوري

مدیریت  ۀمصطفی صادقی، دانش آموخت زمان خبر شهید شدن سیدکنیم، و هممداخله نکند ما مداخله می اداده است و اگر

دانم که به تعداد مراکز قدرت شنیدم و خواندم. میرا مریکا افناوري، را در اثر بمباران نیروهاي مقاومت در سوریه توسط 

نیز الهدي در مشهد، و توسط آقاي علم »ناس«قرانی  ةشود. من اما به یاد تفسیر واژدر ایران و جهان این اخبار هم تفسیر می

هاي پیش افتادم؛ که ارتباط تنگاتنگی میان این چند موضوع سعودي با حضور آقاي ترامپ در هفته ةرقص شمشیر خانواد

شود و هیچ ایرانی بینم. هیچ ایرانی از این که کشورش در فشارهاي سیاسی و اقتصادي و نظامی قرار بگیرد خوشحال نمیمی

توان  ةتخریب کنند لۀمداخة دهد. تعجب من از این است که چرا نخبگان ما اجازي بیگانه در کشورش نمیمداخله ةهم اجاز

 زنند؟هاي مخرب میدهند که حرفمقاومت کشور را به مفسرانی می

ها بیش از صد سال پیش، یک بار به نجف اشرف به منظور نابودي نمادهاي شیعه حمله کردند که با مقاومت مردم سعودي

تر در امور اینکه نسلی جوان و کم تجربه ها هم چیز جدیدي نیست.ه فرار شدند؛ رقص شمشیر آنمواجه شدند و مجبور ب

هایی هم داشته باشد چیز جدیدي نیست. همان طور هم روابط همسایگی چند طلبیالملل با تکیه بر ثروت خانوادگی جاهبین

 15/21ایران ن ترتیب هم، همان گونه که در کتاب به همی و یمن شناخته شده است و ارزشمند.ما با عربستان  ۀهزار سال

باید یاد بگیرد و این در طبیعت نوباوگی است که ما هم آن  هااي است که هنوز خیلی چیزمریکا امپراتوري نوباوهاام نوشته

قرآنی ناس، و تفسیر  ۀکه چرا یک تفسیر مخرب سیاسی از کلم این است کننده استکنیم. آنچه براي من نگرانرا درك می

کنند؟ منِ دانشگر در مقامی شود و اهل حوزه سکوت میمخرب از نتایج انتخابات، در یک کالس درس  حوزوي مطرح می

نیستم که بتوانم در تفسیر حوزوي مداخله بکنم؛ اما این درك علمی را دارم که اهل حوزه براي حفظ اعتبار علمی خود الزم 

هم بدانم این تقسیر سندیت دارد، یا مانند بعضی رفتارهاي ما بعد از انقالب به اسم اسالم اما به است موضع بگیرند تا من 

پذیرد؛ دوم اینکه حوزه سکوت حوزه در این زمینه دو معنی دارد: یکی اینکه این تعبیر را می ونیستی است؟تبع رفتارهاي کم

کنم چطور داشت. اگر این تعبیر درست است آن وقت درك نمیگیري علمی از آن توان انتظار موضعدر انفعال است و نمی

یونسکو این چنین سخت موضع گرفته است. خاطرم هست در  2030اهمیت مانند سند آموزش حوزه در مورد سندي بی

هاي سال گذشته کارگروهی تشکیل شده بود براي بررسی یا اجراي این سند. از من هم دعوت شده بود براي شرکت. سند

اهمیت است. این سند را ورق زدم و به این محتوا و بیدانم بعضی از آنها تا چه حد اداري و کمشناسم و میسکو را مییون

بینم  این سند چه اهمیت سیاسی پیدا کرده نتیجه رسیدم که شرکت در آن کارگروه اتالف وقت است. حاال به یکباره می

افتاد. هر کردیم، مانند بسیاري کشورهاي دیگر جهان؟ هیچ اتفاقی نمیوش میفرام شد اگر این سند را ما کالًاست. چه می
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داند چه مشکالت مفهومی بر داند که چقدر این وضع اسفناك است و میشناسد میکس وضعیت آموزش را در ایران می

کنم چرا دولت با این شدت درك نمی ایم. من اصالًنظام آموزشی ما چنگ انداخته و ما از چه بدیهیات آموزشی غفلت کرده

هاي بسیار ابتدایی سامانیهثیر ندارد. آموزش در ایران گرفتار نابأکند که به هیچ وجه در آموزش ما تاز سندي دفاع می

است که نظام دولتی نتوانسته یا نخواسته آن را مرتفع بکند، و با  چسبیدن به این سند یا کنار گذاشتن آن هم مشکلی از 

شود. کافی است آن را فراموش بکنیم. اما تفسیر ناس به ویژه تفسیر سیاسی آن در زندگی رش ما حل نمیآموزش و پرو

پاسخی راه دانشگران نیست به تفسیر قرآنی بپردازند. این بی فۀدهد؟ این که وظیثر است. چرا حوزه پاسخ نمیؤما م ةروزمر

دانیم که جمهوري اي بکند. میأزمان به دلخواه قرآن را تفسیر به رحوزه هر ة کند براي هر درس خوانده و نخواندرا باز می

کند! ناس به اتکاي اسالمیت دارد جمهوریت را پایمال می ۀبال دارد: اسالمیت و جمهوریت. تفسیر اخیر از کلم اسالمی ما دو

 خواهد؟آیا حوزه این را می

کافی است به رشد توان دفاعی کشور پس از انقالب نگاه  دهد.دانشگاه سهم خود را در حفظ کشور در حد توان انجام می

اند. گمان هاي اقتصادي، خدماتی، و دفاعی کشور منتقل کردهها درحد توان به بخشبکنیم. علم و فناوري نوین را دانشگاه

هاي والئبه س جهان و ایران پاسخ دادن کنم حوزه در این امر شکی بخواهد ایجاد بکند. نقش اصلی دانشگاه مدرن درنمی

دهد. حوزه هم نقش هدایت جامعه در امور معنوي را به عهده دارد. دانشی است که بد یا خوب انجام می ۀجامعه در زمین

ما کمک به امینت  ۀهم فۀظیدانند. وشود به زور به مردم تزریق کرد و نه معنویت را. این را هر دو نهاد مینه دانش را می

دانشگاه کمک به امنیت و نیروهاي امنیتی و توان دفاعی کشور است، و همان ۀ طور که وظیفانو آرامش جامعه است. هم

هاي دفاعی ما خورد اي براي تحریمند و ترهاطور که دانشگاهیان به نقش خود در افزایش توان دفاعی و امنیتی کشور آگاه

هاي سیاسی از نوع کمونیستی و اقتدارگرایانه ارد تفسیررود حوزه به اهمیت نقش خود آگاه باشد و نگذکنند، انتظار مینمی

تر در گذارثیرأسازي در این گونه مراتب بسیار تو قطبنده به آمادگی دفاعی ناشی از اتحاد ملی خدشه وارد بکند. آگاه

 هاي فقهی روزمره. اسالمیت ما است تا رفع شبهه

اران ما را بسته به خرد و خرد خردمندان ما را رها از سیاست هاي قدر سیاست سیاستمدپروردگارا در این روزها و شب

 بگردان!
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 247یبرنامگیب یۀسا ریدانشگاه ز  81

 علم و دانشگاه گاهیبرنامه دولت دوازدهم درباره جا يبرا ينقد

علم  گاهیبه جا ،یحسن روحان یدر فصل ششم برنامه انتخابات ست؟یدر برنامه دولت دوازدهم چ يعلم و فناور گاهیجا

قرار  یاست که مورد نقد و بررس یشده موضوعنییتع حصول به اهداف یبرنامه و چگونگ نیاست؛ ااشاره شده يو فناور

 .ردیگیم

و  يبخش علم، فناور يبرا یروحان يآقا مۀبرنا ،يجمهوراستیدوره ر نیانتخابات دوازدهم غاتیتبل امیدر ا ش،یپ يچند

آن  توانیمشخص شده م يجمهوراستیر فی. حاال که تکلدمید خیتاریب يانوآور را در جزوه ۀتحت عنوان جامع ينوآور

 ياز علم و فناور یبحث یانتخابات يکه در مناظره نامزدها نیصحبت کرد. ا اشهکرد و دربار یدولت دوازدهم تلق ۀرا برنام

کشور  گذاران ٰاستیس انیموضوع علم در م دهدیمشد نشان  دهیهم طرح شد به حقوق معلمان فروکاه يااگر جمله اینشد 

 یخال نهیزم نیدر ا شناسانهمعهجا یقیتحق يداشت. جا تیخالف واقع يمتوهم بود و انتظار دینبا نیندارد. بنابرا تیاولو

ندارند. در  یها و در اجرا به آن توجهاما در بزنگاه کنندیصحبت م يما دائم از علم و فناور مداراناستیاست که چرا س

 دولت دوازدهم فراموش نکرده است. يرا در برنامه يکم بخش علم و فناوردست یروحان يممنون بود که آقا دیبا انیم نیا

و  ها،استیبخش سه قسمت دارد: مقدمه، س نیاست. ا یروحان يآقا یانتخابات ۀبرنام 6فصل  يو نوآور يعلم، فناور بخش

در نظرگرفته  »يو نوآور ينظام علم، فناور« يبرا» هدف عمده«سمت دارد. در مقدمه شش ها، که هرکدام هم چند قبرنامه

چهار  ياچه از برنامهساله دارد. آن 4دولت  کی يزیردر برنامه ینقش هچ یاهداف کل نیکه ا کنمی. من درك نمشودیم

در حال تحول و مستلزم  یچهارسال دنبال بکند، و نه اهداف کل نیدر ا دیاست که دولت با یذکر هدف رودیساله انتظار م

در بند آخر مقدمه گفته  چهبرنامه گنجانده نشده است؛ گر نیدر ا ریپذدسترس یهدف ،یمعن نی. به ایدانشگاه يهابحث

 ».ستشده ا نیاهداف ... تدو نیبه ا دنیضرورت فراهم آوردن ملزومات رس هی... بر پا يشنهادیبرنامه پ«شده 

بودن  يدیشود: منظور از کل يریگیشده که اهداف مذکور قرار است با آن ها پ انیب »يدیکل استیس«قسمت دوم شش  در

 ها:استیس نیکدام هدف است. چند نکته در مورد ا يبرا استیکدام س ابدیی. خواننده در نمستیهم مشخص ن

هدف است و نه  نیا کردمیمطرح شده است. تصور م» متنوع و عادالنه کپارچه،یآموزش  استیس«آموزش  ةدر حوز .1

 نیکه اصال مگر ا نیبرسند، مستقل از ا خواهندیم یبه چه هدف استیس نیمتن با ا نیا سندگانیکه نو دمی! نفهماستیس

 هدف مطلوب است و در چهار سال قابل حصول!

. شنومیبار اول م يعنوان را برا نی. اشودیعنوان م» هامقابله با ابرچالش يابرپژوهش برا استیس«پژوهش  ةحوز در .2

مگاچالش  دانمیصورت نم نیترجمه مگا پروژه؛ در ا مثالً ایباشد  انیرانیواژه همان اغراق متعارف ما ا نیمنظور از ا دیشا

 يهاصحبت از طرح يقسمت بعد است و درنشده فیمتن مفهوم ابرپروژه تعر يجا چی! در هر صورت در هستیچ گرید
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به چه منظور است، و نتوانستم با آن به  دانمیآمده است نم استیس نیا يکه در ادامه ییهااست. گزاره یکالن پژوهش

 یابیرا ارز استیس نیچهارسال تحقق ا يدر انتها شودیچگونه م دانمیارتباط برقرار بکنم؛ و نم استیس کی حیعنوان توض

 کرد.

علم و  يحوزه يهابرنامه«به قسمت سوم با عنوان  پردازمی. مگذرمیذکر شده م گرید يهااستیبه عنوان ساز آنچه 

 رییتغ«اقدام  نیشود. اول» ها دنبالاقدام نیبا ا يعلم و فناور يدر حوزه شدهحیتشر يهااستیس«که قرار است  »يفناور

که به دنبال » است ریمستلزم انجام اقدامات ز« شودیفاصله گفته مکه بال ستا» کشور يو نوآور يساختار نظام علم، فناور

. حهیچند ال میطور تنظ نیو هم شودیم یاقدام تلق کی...»  يگذاراستیتمرکز در س«. به طور مثال شودیاقدام ذکر م 6آن 

 .ستیگفتن ن يبرا نهیزم نیدر ا ی. حرفگذرمیبا عنوان اقدام م يبعد يهااز ذکر گزاره

اند که من شده فیرد یمیمفاه جانیاست. در ا »يبرنامه علم و فناور ياجرا يالزم برا ينهادها«بخش چهارم و آخر  عنوان

ساز، دانش، دانشگاه تمدن گرجیدانشگاه ترو ورز،شهیاند، مانند: دانشگاه اندچه آمده ياند و برادرك نکردم از کجا آمده

 نی. نتوانستم بفهمم اگرید ينو واژه نیو توسعه: بنگاه نوآور، و چند قینهاد تحق ساز،هندیآ يدانشگاه امن و آزاد، مدرسه

 ها استناد شده باشد.واژه نیبرنامه به ا يجا چیکه در ه نیبرنامه دارد بدون ا کیبه  یها چه ربطواژه

 يبتوان در آن عنصرها یکه به سخت میخوریبرم هادهیآرزوها و ا انیاز جمالت و ب يامتن با مجموعه نیدر ا بیترت نیا به

مرتبط با  يموردها یروشن به جز در برخ یمشخص است و نه اقدام ریپذ-دسترس ی. نه هدفدیرا د یمل يبرنامه کی

مرتبط با علم و  يهادهیکشکولِ ا نیاز مجموع ا دمیشده است. کوش اریبس اتییکه برنامه وارد جز انیبندانش يهاشرکت

 :کنمیم انیمتن را ب نیخودم از ا افتیدر يدهی. اکنون چکابمیدر یآموزش عال ۀنیرا در زم يتفکر يفناور

 نکرده است؛ انیب ياز علم و فناور یدولت دوازدهم تصور روشن .1

 ؛يسازيتجار جیخواهد شد به طور عمده به ترو دهیفرو کاه نهیزم نیدولت در ا تیفعال .2

بشود.  میتنظ ياجهیمورد ال نیتر بشود و در اروشن فیوظا کیو وزارت عتف تفک یمعاونت علم انیخواهد شد م یسع .3

متخصص خواهد  يروهاین انیاصطکاك فراوان م زیو ن ادیز ينهیامر منجر به مصرف کردن وقت و هز نیواضح است که ا

 شد؛

سال  4در  یآن اتفاق يهابودجه ينهیبشوند و در زم ریدر آن درگ دیها باکه دانشگاه یامر پژوهش و انواع آن و نوع در .4

 فتد؛یب ستیقرار ن ندهیآ

شروع  ستیقرار ن رانیا يدر عرف ادار يمدرن علم و پژوهش و فناور يادار میدر جهت وارد کردن مفاه یاقدام چیه .5

تعلل  یعنی نیاپرداخت و  میخواه يعلم و فناور تیریبه مد یوانید يهاهم هنوز به روش ندهیدر چهار سال آ نیبشود؛ بنابرا

 .يعلم و فناور یجهان میدر اتصال به مفاه

خواهد  نهیبه هز یفراهم آورد آن را در صورت یکالن پژوهش يهاطرح يبرا ییکه دولت بتواند اعتبارها یصورت در .6

و  کندیم زیپره يادیبن يهاکماکان از انجام پژوهش رانیکه ا نیا یعنی نی. ادیایب یآن از بخش خصوص %50گرفت که 

 موثرتر عمل خواهد کرد؛ یتهاجم فرهنگ جهیخواهد شد و در نت شتریساز بتمدن يبه کشورها اشیبنابرآن وابستگ
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 . طیشرا نیدانشجو در بهتر ۀخواهد شد به مبادل دهیفروکاه یالمللنیب هايهمکار .7

. ما شدیها پرداخته مدولت دوازدهم به آن يدر برنامه یبحران رو به رو است که کاشک نیما با چند یعلم و آموزش عال

به دانشگاه. به چه منظور؟  يهم ورود ونیلیم کیو  میرو به رو هست یکارشناس ۀآموختدانش ونیلیم کیساالنه با حدود 

تعداد هم در  نیو هم ابندییارشد راه م ینفر به کارشناس 300,000حدود  یکارشناس يآموختهدانش ونیلیم کی نیاز ا

نفر هم در سال به  30,000آموختگان ساالنه حدود دانش نی. به چه منظور؟ از مجموع اشوندیآموخته ارشد مدانش سال

نفر  700,000ما ساالنه  يهادانشگاه بیترت نی. به اشوندیم يتعداد هم دانش آموخته دکتر نیو هم روندیم يمقطع دکتر

به چه منظور؟  دهد؟یم لیکار به جامعه تحو يایجو ينفر دکتر 30,000نفر ارشد، و  270,000 ،یکارشناس ۀآموختدانش

ها در آن %10 دیکه شا دیتوجه کن يدکتر يهاآموختهاند؟ تنها به دانششده تیآموخته تربافراد دانش نیا یچه شغل يبرا

 مهار بکند؟ خواهدیرا چگونه دولت م یحباب آموزش عال نیکجا بروند؟ ا هیاستخدام شوند بق یمراکز آموزش

! گفته شده شودیم دهیبا چه سنج تیموفق ستیموفق بوده است، که البته معلوم ن يسازيکه در تجار کندیافتخار م دولت

نفر را به  30,000توانسته باشند  دیدر کل شا 3000 نیاست. اما ا یکه خبر خوش میدار ادیبنشرکت دانش 3000که ما 

تعداد شرکت در  نیا میدرصد آنها؛ توجه داشته باش 3سال تنها  کی انآموختگاز مجموع دانش یعنیکار گمارده باشند. 

که در مراکز رشد شروع به کار کرده  دیساله د 10دست کم  ندیفرآ کیآنها را در  دیاند بلکه بانشده سیسأت سال کی

 د؟یحباب خواهد ترک نیکرد؟ ا توانی. چه مستیآموختگان نموج دانش يروال جوابگو نیبودند. پس ا

 رخانهیو دب یمعاونت علم شیپ ۀهفت نی. همداندیم یقاتیتحق يهابرنامه نیتراز موفق یکیرا  ينانو فناور يبرنامه دولت

که بر شاخص  يشده و ژاپن و آلمان را پشت سر گذاشته است. مستقل از نقد ایپنجم در دن رانیعتف اعالم کردند ا يشورا

چه بر سر  میرا هم پشت سر گذاشت کایمراو  میحاال اول هم شد ییکرد که گو الئوس دیوارد است، با جهینت نیبه ا دنیرس

فرهنگ ما دارد؟ ما را چه شده  يبرا یچه نفع یاقتصاد ما دارد؟ حت يبرا یو چه نفع دیآیما م کاریآموختگان بدانش نیا

. انجامدینم ياقتصاد ۀآن به توسع رفعدارد که  یبودن نشان از عقده حقارت »یچندم«به دنبال  م؟یاشده» گرا-چندم«که 

 .ستین یبا حباب آموزش عال ارتباطیب »ییگرا-چندم«بحران  نیا

سال  40 ۀجیدو چالش را، که نت نیما باشد. ا یدر علم و آموزش عال یدو چالش اصل نیدر جهت رفع ا دیدولت با ۀبرنام

 دیبدهد، اما با یقول نیهم چن دیچهارساله مرتفع کرد و دولت نبا ةدور کیدر  توانیما است، قطعا نم ۀیرویب يداردانشگاه

 ییهاو برنامه هااستیس دیجانبه است. پس باهمه ۀدو بحران و در جهت توسع نیا عقول بدهد هدفش حرکت در جهت رف

 فکر کرد: استیسه س نیبه ا توانیم دو بحران بشود. مثالً نیاتخاذ بکند که منجر به رفع ا

 مورد نظر، گرفتن دانشجو، و استخدام استاد؛ يهارشته یطراح يها برابه دانشگاه شتریب يهايدادن آزاد .1

 ؛یپژوهش ياعتبارها کردنیمنطق .2

 .يو نوآور ینیاز کارآفر تیحما کردنیمنطق .3
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هم، بر خالف  يادیبن يهابه پژوهش ازیجامعه است؛ البته ن ازیحرکت دانشگاه و علم به سمت ن سازنهیزم هااستیس نیا

 جهت شروع کرد: نیرا بالفاصله در ا ریز يهابرنامه توانیاز آن است. م یمنطق یبخش ،يسازيمدافعان تجار یتصور بعض

صورت دانشگاه  نیامکان داده شود. در ا نیهستند به آنها ا یدانشگاه-درون يهايزیربرنامه یکه متقاض ییهادانشگاه .1

برنامه در زمان  نیکشور ارائه دهد که ا یمتناسب با اسناد باالدست يابرنامه کندیم افتیکه در يابودجه يموظف است برا

 .شودیم یابیاجرا و بعد از آن ارز

 خواهندیم يامنطقه ای یمل ۀکنند و به صراحت اعالم کنند در جهت حل کدام مسئل فیخود را باز تعر دیبا هادانشگاه .2

باشند.  بندیها پابرنامه نیها به ارشته ياندازراه زیگرفتن دانشجو و استاد و ن يخود برا يهايزیرحرکت کنند و در برنامه

 رخ بدهد. یعیطور طببه دیبا یالتنوع در آموزش ع بیترت نیبه ا

و شفاف  یمنطق یکشور را در استاندارد جهان یپژوهش يسه ساله اعتبارها ةدور کیدر  شودیموظف م تیریمد سازمان .3

و سهم هر بخش از مجموع  ياو توسعه يو کاربرد يادیبه بن یپژوهش ياعتبارها میاستاندارد پژوهش و تقس فیبکند. تعر

 سازمان در مقابل انجام آن مقاومت کرده است. نیسال گذشته ا 15 رخواهد بود که د يسازیمنطق نیاز ا یاعتبارها بخش

 نیاستاندارد ا فیبا توجه به تعر ياو توسعه ،يکاربرد ،يادیبن یقاتیتحق يهامسئول به نظارت بر بودجه ينهادها نییتع .4

 ها.نوع پژوهش

 یپژوهش ياعتبارها زیعتف، و ن ياعتبار شورا ،يآورو نو ییاز پژوهشگران، صندوق شکوفا تیصندوق حما فیتکل نییتع .5

 ؛يسازیمنطق نیا بدر چارچو ییاجرا يهادستگاه

برنامه مستلزم باز  نی. ایبخش خصوص يهیبا سرما انیبنکسب و کار دانش ياندازراه يبرا يادار يدهایق يآزادساز .6

 .ینیو ابعاد کارآفر يگذارهیاست و متناسب با ابعاد سرما هیکردن گردش سرما ترعیگردش کارها در جهت هر چه سر فیتعر

علم و  ينهیدولت در زم يهابرنامه يهایتابکج صیدولت و جامعه در تشخ يبه عنوان بازو یعلم يهاانجمن تیتقو .7

 صیکشور، تشخ یاجتماع علم يسطوح و انواع آن و انتقال آن به بدنه يانتحال در همه يموردها صیتشخ ،يفناور

 .گذاراناستیکشور و به س یعلم يجامعه به بدنه يازهایانتقال ن زیو ن ا،آن  یابیها و ارزاز استقالل دانشگاه یناش يهایتابکج

کشور جهان در همه  20 انیقدرت در م کیبه عنوان  رانیکه ا يابه گونه یالملنیب یعلم يهادر پروژه مشارکت .8

 داشته باشد. یکشور جهان مشارکت دارند حضور و سهم 20که  ییهاپروژه
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 249سیایی-اس-و قربانی براي آیین آي 248جواهري به نام مریم  82

هاي اند در غم از دست دادن جواهري به نام مریم، یا به قول دوستگرفته اند. همه عزااین روزها همه در حال تسلیت گفتن

دان بزرگ دنیا در جوانی فوت شده است؟ نه! چون زن بوده است؟ نه! چون زن و اش م.م. چرا؟ چون یک ریاضیالمپیادي

ها بوده توان بخشید چون افتخار بسیار بیش از این حرفایرانی بوده است؟ پس حجابش چه؟ البد این را در این مورد می

ن مرحوم هاشمی بودند و است. پس حجاب هم قیمتی دارد؟ آقاي حداد عادل هم نگران حجاب نبودند. شاید فقط نگرا

 اسالما! گرایی. البته هنوز ممکن است از مشهد صدایی بلند بشود که واسیاست اصول

اي و دانشگاهی ما آنها را چرا ما در این دوران به هیچ وجه نگران هزاران نفر جوان مستعد نیستیم که نظام آموزش مدرسه

دانی را از دست داد و پدر و مادر و م. هم از دنیا رفت و جهان ریاضیکند. بله سال به سال! و همین امسال! م.مُثله می

نشیند؟ چون مرگ آنها عینی نیست؟ کس در سوگ آن هزاران نفر در سال نمی چبستگانش به سوگ نشستند. اما چرا هی

ه اشتباهی را تر از آن هستند کمکانگذاران ما جنتچون مرگ آنها روحی و روانی است و جسمانی نیست؟ چون سیاست

؟ »انقالب نکردیم که مثل ژاپن بشویم بلکه براي معنویت انقالب کردیم«گرا مداري اصولبپذیرند؟ چون ما به قول سیاست

اند و دیگر هم نخواهند شد؟ ما ها هم عین معنویت ما است؟ یا اینکه چون هنوز قهرمان نشدهآیا این مُثله کردن استعداد

ایم! م.م. هم قهرمان نشده از ایران رفت؛ او تنها یک المپیادي بود یعنی در ابتداي راه! ما او را هکه روح خالق آنها را کشت

مریکا، که اخواهیم توانا باشیم تا م.م. ها را قهرمان بکنیم. باید آنها را به قهرمان نکردیم. ما توانایی نداشتیم و نداریم و نمی

مداران و مردم ما این روزها اظهار سیاست ۀکنیم هم. چرا؟ خوب که نگاه میمرگ بر او نباد، بفرستیم تا قهرمان بشوند

این بابت  کند، بلکه البد ازهاي ما را قهرمان میمریکا بچهاکنند؛ عزا نه از این بابت است که چرا دشمن ما جشن عزا می

 کند!که چرا تعداد بیشتري را قهرمان نمی

تر علمی ما رفتاري شیزوفرن دارد؟ نظام علمی ما متصلب ۀها را ندارد؟ چرا جامعتعدادعلمی ما توانایی پرورش اسۀ چرا جامع

از آن است که بتواند این درد دوگانگی رفتار را درك بکند چه رسد که به درمان آن بپردازد. اما چرا؟ نظام علمی ما فقط 

ك علم مدرن ندارد! رفتار علمی ما در نظام متصلب نیست، بلکه صالبت در رفتاري دارد که سالمت ندارد. سالمت در در

پنداریم. به علمی موجود شبیه به رفتارهاي آیینی است. یعنی رفتارهایی تکراري و مبهم براي هدفی که آن را مقدس می

 هاي آي اس آي و آي اس سی توجه بکنید این رفتار را ما از ظاهر رفتار دانشگرانی در دنیاي صنعتی، بگوییدمقاله ةپدید

اي است از نویسند، پس ما هم باید مقاله بنویسیم. جالب گزارهمریکا، یاد گرفتیم. آنها، بدون این که بدانیم چرا، مقاله میا

ما دیدیم در هاروارد در کافه تریا هم از «اند (با کمی تغییر در مضمون) استاد ثبوتی که در فرهنگستان، محلی آیینی، گفته

ما را به تکرار  »هادیدن«این .  »هم کافه تریا ساختیم و گفتیم در آن از علم صحبت بکنندکنند پس ما علم صحبت می

                                                           
 وام گرفته از نوشتۀ آقاي نجفی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و مشاور رئیس جمهور روحانی. 248
 .1396تیر  26 249
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کند. این ایم و هیچ دلیل دیگري نداریم و فقط تقدس آن ما را وادار به این کار میدانسته »خوب«رفتاري واداشته است که 

 همان رفتار آیینی است که گفتم. 

باب  »مشق علم«گیري نوشتن علمی به عنوان را به عنوان سیاستی ملی و براي تمرین یاد نویسیدر ابتداي امر، که مقاله

مسئوالن نظام با آن مخالفت کردند و گفتند باید آي اس آي اسالمی درست بکنیم. این گونه شد  ۀبیش همو  کردم، کم

) تبدیل شد؛ بگذریم که این کفر سیایی-اس-اي (بخوانید آي-اي کفر تلقی شد و به آیین آي اس سی آي-که آي اس آي

نویسی ختم آیینی آن. این رفتارهاي آیینی فقط به مقاله ۀهاي فرهنگی غرب؛ البته جنبهم باب شد و ماندگار از نوع تهاجم

ها به فروش این آیین ۀمکتوب براي پرداختن به هم ةهاي آماددکتري، آیین استادیاري (بسته ۀارشد، رسال ۀشود: رسالنمی

مقام در این رفتارهاي آیینی  يها براي ارتقاها و پژوهشگاهرسد)، آیین دانشیاري، آیین استادي، و حاال در بعضی دانشگاهمی

آن را نه نفس علم بلکه  ۀنامآیین ةاند. و جالب این که  انگیزبه فکر القاب جدید مانند استاد برجسته و کرسی مفاخر افتاده

دانند. پس رفتارهاي آیینی جدیدي در راه است که مجموع این ، و غیره میIF ،Q1  ،HFنند مظاهر رفتار علمی فرنگیان ما

هم نامید؛ این هم  251شد آن را آي اس آي پرستیبنامم! می 250سیایی-اس -رفتارهاي آیینی را در علم مایلم آیین آي

شود استادي در دانشگاهی یینی باعث میننامیم که تداعی اشتباه بکند! همین رفتار آ 252پرستی-از این جهت که آن را علم

توانی بخري! همین رفتار آیینی گوید میمی »بنویسد«تواند رساله اش که نمیمعتبر در تهران به دانشجوي تحصیالت تکمیلی

 الصالحی را به کسوت هیئت علمی بپذیریم اما م.م. یا مشابهش واعظی را نه!شود هر مسلمان ظاهرباعث می

که در اواخر قرن نوزدهم تا اواخر جنگ جهانی دوم به وجود  253نوظهور بسیار شبیه است به آیین محموله پرستیاین آیین 

ها هاي مدرن را دیدند که با کشتی آمدند و باراقیانوس آرام هنگامی که اولین انسانۀ آمده است. خالصه اینکه بومیان منطق

ی از دنیاي صنعتی نداشتند، آن را ترتیبی آیینی براي خدایان تلقی کردند و کردند، چون درکجا میبههایی را جایا محموله

شناسی و رفتارشناسی مجامع شناسی یا انسانشروع کردند به تکرار ظاهر این رفتارها به عنوان آیینی جدید. از دید جامعه

سیایی را -اس-آیین آي ةاین جهت واژ محموله پرستی است. از ةانسانی، رفتار علمی ما در ایران بسیار شبیه به این پدید

شود. توجه داشته هاي رایج از آیین و مذهب در اینجا هم به وضوح دیده میدانم. به ویژه که سوء استفادهخیلی ناروا نمی

 سیایی هیچ ربطی به علم ندارد! -اس-باشیم که آیین آي

دان جهانی درك بکنم. قربانی ظام را در فقدان یک ریاضیها و نتوانم عزاي عمومی خودمانیسازي میبا توجه به این مفهوم

سیایی ما هم حاال خوشحال است، نه عزادار، از اینکه -اس-هاي آیینی همیشه مصداق داشته است. معبد آیین آيدر نظام

   !هزاران نفر ساالنه مُثله شده اهمیت چندانی ندارند. اما این قربانی چرا ۀیک قربانی مهم دارد. آن بقی

باید بدهیم که تاریخ دیگر از ما قربانی نخواهد! چه کنیم که این رفتار آیینی به رفتاري  هنوز چند هزار هزار قربانی مُثله

کشور تبدیل بشود؟ چه کنیم تعداد این قربانیان مثله شده را کمتر و کمتر بکنیم؟ م.م. حتی به جشن  ۀهوشمند براي توسع

                                                           
250 ISC cult 
251 ISI cult 
252 Scien�sm 
253 Cargo cult 



 605 - نقل ةسندرم دور يهامصداق

 

 

هاي علم ایران کمتر و کمتر بشود و نظام دانشگاهی هم ندارد. اما حتما آرزو داشت تعداد مثلهملی ما هم نیاز نداشت و دیگر  

 ما از بین برود. ۀگون-ضحاك
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ی که در هایشناسم که بشر به آن نیاز نداشته باشد. چه شعر باشد چه تفکر، چه حتی فعالیتمن هیچ فعالیت انسانی را نمی

؛ کافی است به شوداطالق میبه آن فساد  ، چنانکهاست و اخالقی هاي عرفیخالف قرارها و قاعده هاي مدنی معموالًجامعه

امنیت و اطالعات توجه کنیم تا ببینیم همین خالف تا چه اندازه در این نهادها رایج است. همواره  ۀها در زمینفعالیت دولت

به خوانند و حتی میشعر کسانی که با عالقه همچنین و  گویند،و شعر می که توانایی شاعري دارندند و هستند کسانی اهبود

هاي دیگر هم دارد؛ دولت تا جنبهاین پرسش بدیهی است. اما آن به پرسش باال نگاه کنیم پاسخ  آن نیاز دارند. چنین اگر

آیا الزم است مردم تشویق به خواندن شعر بشوند؟ تیراژ براي شعر و شاعري هزینه کند؟ که چه اندازه باید یا خوب است 

به عدد و رقم تبدیل  ي آنهافردي و هزینهعالقۀ ملی یا   نیازکتاب شعر چقدر باشد باید راضی بود؟ تا زمانی که این 

موش نکنیم است و بیهوده! فرامعنی به آن بی هر پاسخی نشود، منجربه کمی کردن نیاز  پرسشاین  دربارةنشود، یا بحث 

در ها دهیاین صله ،نوین انسان عصرکه انتظار داشته باشیم دربار یا سلطان به شاعر صله بدهد. در عرف  نیستزمانی  حاال

 به طور کلی و خصوصاً مد ناخالص ملی خودش را صرف هنر آکه کشور چند درصد از درنهفته است به این پرسش  پاسخ

راضی  در چه شرایطی بایدآیا آماري جهانی در این زمینه داریم؟  ؟است موجهمعقول یا کند؟ چه درصدي شعر میصرف 

کنیم آل را چگونه تعریف میایده مرفهسالم و  ۀاست که جامع منوط به آنناراضی؟ وجه کیفی پرسش  در چه احوالیباشیم و 

 و این جامعه چقدر به شعر نیاز دارد؟

مفاهیم  توسعۀ، ایجاد و تولید صنعتی ۀ. پیش زمیننیستمحصوالت صنعتی  منحصر بهخالق و نوآور نوین  ۀجامعتولید در 

است؛ همین فعالیت است که نیاز به آرامش ذهنی در جامعه دارد؛ این آرامش براي تفکر خالق حیاتی است. خالقیت و 

 ةکنندچه مصرف کننده است،نوآوري دو مفهوم کلیدي در زندگی انسان نوین در کشورهاي صنعتی است. کشوري که مصرف

جوامعی است که خالق در علم و فناوري است. عمله ۀ کاال، چه خدمات، و چه علم و فناوري، مردمش در بهترین حالت عمل

علم و فناوري  ۀکند؛ عملبه هنر و شعر حس نمی احتیاجیشود؛ تعریف می يش نوع دیگرهاینیاز به آرامش فکري ندارد؛ نیاز

تولید کاال و  ۀ، چه در خدمات پزشکی و مهندسی، درگیر خالقیت نیست، درگیر امور روزانو خدمات، چه دانشگاهی باشد

کنونی ما کمابیش در این شرایط است: ۀ نیازي به خالقیت نیازي هم به شعر و شاعري ندارد. جامعخدمات است؛ در بی

ش خود در خالقیت اعتقادي ندارد. در شود و به اهمیت نقعلم و فناوري و هنر تبدیل میۀ متوجه نیست که دارد به عمل

کنونی ما نیازي به شعر در سطح ملی ندارد.  ۀکند. جامعحس نمی ينیازي هم به شعر و شاعر ، طبیعی است کهاین شرایط

اي خود ردیفی براي شعر ندارد. اگر هم جایی ذکري از اعتباري مالی براي هاي بودجهبه همین دلیل دولت هم در ردیف

هاي کالمی است منظوم براي خوشنودي اهل انقالب نه به منظور شعر براي تلطیف و غلیان ذهن شود منظوریشعر دیده م

 فعال!
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کند، و مد ناخالص ملی خود هزینه میآاي براي شعر و شاعر از درجامعهآن شود، و اي حس میجامعهآن نیاز به شعر در 

علم و فناوري به درآید و  محصوالت کننده بودن کاال و خدمات وف، که از مصرگنجاندمردمش می در سبد خانوارشعر را 

ما از این شرایط بسیار فاصله دارد! براي من قابل تصور ۀ ها واقف بشود. جامعزمینه ۀبه اهمیت خالقیت و نوآوري در هم

هاي مشتاق به خالقیت و به هنر و شعر بتوانند به خالقیت روي بیاورند و انسان دادن هایی بدون اهمیتنیست که انسان

این شرایط و از این احساس نیاز بسیار فاصله  از ما هنوز .اندشعر براي غلیان احساس انسانی و تفکر خالق نیازمندنوآوري 

و توجه به شعر  امید روزي که این نیاز حس شود هنیازي به شعر ندارد! بفعالً اي تعریف شده که ما به گونه ۀداریم. جامع

 ه فقط نیاز که ضرورت باشد.و شاعري ن
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تمایز شیعه با تسنن بیش از هر چیز پذیرش شرایط زمان و اجتهاد در امور عرفی متغیر با زمان است. با این شیعه ما بزرگ 

سال  1400. همین شیعه پس از ایم. سرنوشت انقالب و کشور تاکنون در گرو همین شیعه بوده استایم و انقالب کردهشده

مسائل جامعه راه حل دارد. جمهوري اسالمی ایران ۀ حاکمیت مدرن ایران را به عهده گرقته است با همین ادعا که براي هم

ها کشور را در شرایط سخت اداره بینیخالف بسیار پیشهاي فراوانی را پشت سرگذاشته است و برسال دشواري 40در این 

در مواردي مانند امنیت و قدرت سخت و نرم در منطقه و نیز در بخشی از امور علمی و بهداشتی دستاوردهاي کرده است و 

زایی، و اجتماعی مواجه است سالی و بیابانطبیعی، مانند خشک یدةچهاي پیملی داشته است. اکنون اما ایران با بحرانأقابل ت

وردن است که از آن کمتر آاند. اما بحرانی دیگر در حال سربربرشمرده هاي اخیر آن راهاي مختلف در این سالکه سازمان

 شود.صحبت می

توان و نباید مقایسه کرد. در تاریخ ایران دو حکومت شیعی آل بویه و بعد هم صفویان را داریم که با جمهوري اسالمی نمی

ة دیشی بر ایران آن زمان حکومت کردند و دورانساله با حمایت از آزاد 150اً حدودة آل بویه شیعه بودند و در یک دور

 طالیی تمدن اسالمی را به وجود آوردند. صفویه هم شیعه بودند اما نه آزاداندیش؛ رفتار مذهبی آنها هم خاص بود. مثالً

هاي وقت هم ندیده شده خواران چگینی در کنار شاه عباس براي تنبیه دگراندیشان عادي بود و شیخ السالمحضور آدم

خواران ابعاد آن است و از آدمۀ عتراضی به آن کرده باشند. جمهوري اسالمی اما مدعی پیاده کردن اسالم شیعی در هما

چگینی مدرن براي حذف دگراندیشان استفاده نکرده است؛ اما قدرت صفوي را، که قاجار به هدر داد، در دو شکل نرم و 

اندیشی نوین را به سبک آل بویه در جامعه گسترش نتوانسته است آزادکنون سخت از خود نشان داده است. در عین حال تا

هاي هاي جدید با انواع اشتباهبدهد بلکه بیشتر شبیه شده است به جذمیت سلجوقیان اهل سنت! اینها را باید به عنوان تجربه

نوین بشري را ۀ هاي جامعمسئله سال به یک باره همه 1400توان از مکتب شیعه انتظار داشت بعد از ممکن تلقی کرد. نمی

 طبیعی است و قابل انتظار. درك کند و براي آن راه حل ارائه بدهد. این کامالً

هاي مدرن روشی جامعه در دنیاي مدرن به شدت در تحول است و با شدت هر چه بیشتر مشغول مسئله آفرینی. جامعه

گویند. این روش و این علم کمترین تشابه می »روش علمی«به آن  اند کهها در چند قرن اخیر پیدا کردهبراي حل این مسئله

نگفتم سکوالر چون ! »بد«اي در ایران این روش نه غربی است و نه اي آن؛ و برخالف تصور عدهرا دارد با علم و روش حوزه

بدیهی دیگر هم ۀ یک نکت. »بد«لیبرال، فعال مترادف است با  ةسفانه در ایران، مانند واژأاي دارد که متاین واژه معنی پیچیده

بالند که آن را هاي مدرن صنعتی به داشتن راه حل براي هر مسئله نه تنها نمیاینجا است که باید به آن توجه کرد. جامعه

چگونه با هر مسئله روبه رو  ایم این است کهدانند. آنچه روش علمی نوین به آنها یاد داده است و ما یاد نگرفتهمعنی میبی

 این روش براي یافتن راه حل تشابه معنی داري با اجتهاد در شیعه دارد.  بشوند. اتفاقاً
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رسد شیعه بر سر دوراهی قرار دارد. یک طرف فقه حکومتی است که در دست سال به نظر می 40اکنون پس از حدود 

ایی سریع بگیرند بدون فرصت براي یک گفتمان و ایجاد اجماع میان هاي اجرتعداد اندکی از فقها است که ناچارند تصمیم

شوند. ملت، که هاي حکومتی نمیفقها؛ طرف دیگر فقیهان پرشمار حوزه هستند که شاید به دالیلی وارد گفتمان در این مورد

این میان تعیین کننده در  جدیدي در ایران است، و مردم هم، در صورت نارضایتی از حکم فقیهان حکومتی، حتماً ةپدید

رضایت مردمی از حکم فقیهان که پس از این به چه صورت حل و فصل خواهد ۀ سال 1400 ۀماند این تجربخواهند شد. می

مداران قانونی که قانون ۀجنبه دارد. یک جنب شد؟ مورد سپنتا نیکنام در شوراي شهر یزد از این جنس است. این مورد دو

ما ایرانیان از ۀ شود. تجرباجماع فقهی آن و انتظار مردم که در این جهت حرکتی دیده نمیۀ نبو دیگر ج باید بپذیرند؛

مشروطه تاکنون نشان داده است که راه درست توسعه و آرامش و رفاه مردم ما در امنیت و گفتمان اجتماعی توسعه است. 

ز جهان که بسیار پر التهاب است بیشترین خوشبختانه تفکر غالب شیعی و حمایت مردمی توانسته است در این بخش ا

امنیت را براي ما مردم ایران به ارمغان آورد. اما حاال شیعه در گفتمان اجتماعی کم آورده است. تفکر غالب شیعی در طول 

وان ها رایج بوده است. شاید بتتاریخ نخواسته است اجماع را با قدرت به مردم تحمیل بکند و رواداري در این گونه مورد

داري بعد از انقالب این دوري از رواداري اجتماعی و دوري از منش غالب شیعی را به حساب کم تجربگی حاکمان در کشور

 بینم. دانست. از دید من مورد سپنتا نیکنام از این دست نیست. من آن را بخشی از لختی علمی در حوزه می

سالمی هم نقش مبناي فکري حاکمیتی را به عهده گرفته است. چرا حوزه بخشی جداناپیر از فرهنگ ما است و در جمهوري ا

هاي اجتماعی را دهد؟ گفتمان مرتبط با اجتهاد در مسئلههاي اجتماعی ویژه از خود استقالل فکري نشان نمیحوزه در زمینه

وزه مجبور خواهد شد از کننده است. شک نکنیم که پنجاه سال دیگر، شاید هم زودتر، همین حبینم و این نگرانخاموش می

یان از رفتار خود با نوآوران مذهبی در قرون گذشته با اصطالح حرطقه ئاین سکوت خود شرمنده شود. همان طور که کلیسا

گذار بودند یعنی نوآور! »بدعت«در آتش سوزاندند. آنها  590/1210ها را در سال مواجهه کردند و در یک نمونه آلماریکی

؛ این واژه تا حدود جنگ جهانی دوم innova�onکنیم، یا همان بدعت، وزه آن را به نوآوري ترجمه میاي که ما امرواژه

هنوز در اروپا معنی منفی داشت کمابیش مانند بدعت در فرهنگ امروزي ما. بسیار کسان و فالسفه کوشیدند تا این واژه 

کنیم به خصوص . هنوز بدعت را منفی تلقی میایمنکردهمعنی مثبت پیدا کرد. این چالش را ما در فرهنگ خودمان تجربه 

جدید نوآوري را به کار ببریم تا شیک و مثبت باشد! اما حوزه هنوز ة در حوزه. همین باعث شده است در عرف مدرن واژ

کنند و یرسد دست باال را فقیهانی دارند که نوآوري را بدعت و حرطقه تلقی مآمادگی ندارد نوآوري بکند و به نظر می

 خالف اسالم!  

گفتمان و اجتهاد در حوزه باشیم: تصمیم حاکمیتی یک چیز است گفتمان  ۀمورد سپنتا را به فال نیک بگیریم. منتظر نتیج

اجتهاد چیز دیگر. منتظر بمانیم! شاید این مورد در آینده شاهدي بشود بر تحول در حوزه. شاید هم دانشگاه به کمک بیاید 

هاي اجتماعی روشن بکند. علم نشان داده است که توانسته در چند سال ي نوین بشر را در مواجهه با مسئلههاو تکلیف روش

هاي خود فراهم هاي اجتماعی ارائه بدهد و در این روال راه حل هم براي دوري از اشتباهاخیر روشی مورد قبول براي مسئله

 مذهبی مردم توجه بکند. آینده نشان خواهد داد کهاعتقادهاي غیربه  یکرده است از جمله این که چگونه به مذهب یا حت
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تواند پیشران هم باشد. نتیجه هر چه پا خواهد بود یا مانند علم میهاي بشري همبا جامعه حوزه در این زمینه تا چه اندازه

تاریخی قرار ة ر پر مخاطرکند که در یک دوراهی بسیاباشد مستقل است از اعتقاد مذهبی مردم ما. حوزه حتما درك می

پذیر! اکنون اما، به خاطر ارتباط حوزه با اند و نه فقط تاثیرگرفته است. در طول تاریخ مردم در ارتباط تنگاتگ با حوزه بوده

رسد تعریف قدرت، و نیز ظهور ملت در ایران پس از چند هزار سال، عالوه بر مردم یک ملت هم منتظر است. به نظر می

هاي قدرت در کشور به واکنش حوزه در این تصمیم حاکمیتی ایران و ارتباط آن با حوزه و نیز تناسب ةیندمذهب در آ

 بستگی خواهد داشت.
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 256بومیان با فرهنگ  85

گیري فاصلۀ زمین تا . سلطنت ناصرالدین قاجار. گذر زهره. رصدي جالب براي منجمان دنیا. اندازه1253/1874سال 

 خورشید!

 دو گروه آلمانی به ایران: تهران و اصفهان!و  سی به هاوایی!یک گروه انگلی

 

 
George Lyon Tuppman 1874 

 

 

 
 1253/1874رصد گذر زهره در اصفهان توسط گروه آلمانی 

 

 

 

                                                           
 نوشته شده است.1396در آبان 1394اي در تدکس دانشگاه تهران در پاییز دقیقه 3این متن بر پایۀ سخنرانی  256



 هاادداشتی: 3بخش  - 612

 

 
 

سال پس از کشف  100 ،انجام رصد به دیدن تلسکوپ و ،، پادشاه بومیان هاوایی)King Kalakaua( شاه واکنش کاالکوا

 هاوایی!

شوم کشورم بتواند سهمی در انجام این دستاورد مهم نجوم رصدي قرن اخیر داشته و کمکی هر چند بسیار خوشحال می«

  »موریت پر هزینه!أناچیز بکند به کشورهاي روشنفکر دنیا در این م
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 :سال تاریخ 3000مدار با  و اما واکنش ناصرالدین شاه قاجار، پادشاه ایران تاریخ

گوییم شما میالحال بهاید و دماغتان هواي بالد اجنبی دارد. فیاید و خام و تازه از فرنگ برگشتهمشاورالملک، شما هنوز جوان«

توان اسراف روا داشت. جوان، در کل ممالک محروسه کرور کرور خرج زمین و زمان و چاکران که در تدبیر مملکت نمی

ایم. همین مانده است ایم و هر روز جزء لعنتی از  کسی نشنیدههاي دُول بیگانه کردهخانهدربار و جماعت رعیت و سفارت

            »که به هوا بپردازیم، نه! مارا نیازي به اسباب فرنگی تفرج آسمان نیست. بدانید که نباید پول را خرج هوا کرد.

 ال:و حا

 ملی؛ ۀسال پس از شروع فعالیت براي رصدخان 30 •

 هاي علمی کشور؛پس از تصویب آن در شوراي پژوهش سال 18 •

 سال پس از تصویب آن در هیئت دولت؛  12 •

 و

 پس از این که گروهی تلسکوپ ساز تربیت کردیم،  •

 هاي نجومی تربیت کردیم؛  پس از این که متخصصانی براي طراحی تلسکوپ و آزمون آینه •

 پس از آن که منجمان رصدگر تربیت کردیم، •

 هاي کالن علمی را فرا گرفتیم،که مدیریت طرحو پس از آن  •

 گیري خواهیم کرد. چرا؟توان گفت کی از تلسکوپ ملی نورهنوز نمی •

 حاضر نیستیم هزینه کنیم!  "هوا"چون هنوز براي  •

در  د تا ما هم بتوانیم نقشینچون هنوز مانده است تا از میان تاریخ مداران پر ادعا کاالکواهایی روشنفکر ظهور کن •

 .رهنگ علمی جهان داشته باشیمف
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 257و آیندة ایران میرزاخانی  86

خودم در  ۀسال 50 تقریباًۀ من در این جمع تجرب کردند تافراهم  یامکان متشکرم کهمیرزاخانی  ةاز دانشگاه شریف و خانواد

 متناسب با این مراسم بیان کنم.را آموزش عالی 

مریکا زندگی کرد ا دانی برجسته شد، درمریکا ریاضیامریم میرزا خانی در ایران متولد شد، در ایران آموزش خوب دید، در 

او ریشه در ایران داشت و این ریشه را حفظ  .گاه به ایران و به فرهنگ اجدادي خودش پشت نکرداما ایرانی ماند و هیچ

ریشه است. کشوري که تاریخ تاریخ بیکن کنیم؟ کشور بینیم؟ نکند این ریشه را بنهداآیا ما این ریشه را قدر می اما کرد.

 سازند! تواند بسازد؛ دیگران برایش میخود را نمیة خود را نشناسد، آیند ۀخود را نداند، و ریش

 خود را بسازیم؟ ة آیند توانستامتحانی بزرگ در تاریخ است. آیا ما خواهیم  ۀآستان ایران ما در

سیس کردیم بلکه چندین امپراتوري را پشت أهان را تجسال تاریخ دارد. ما نه تنها اولین امپراتوري  3000ایران 

گري مهم در یایم، چه قبل و چه بعد از اسالم. اکنون نیز، پس از حضیض تاریخی در دوران قاجار، ایران به بازسرگذاشته

بینیم ، کمتر دورانی را میدر هر حالخود را در جهان نشان بدهد.  ةزندمنطقه تبدیل شده است که البته هنوز باید نقش سا

 فقط با مدرن، قدرت پایدار ةبا برکشیدن و حضور نخبگان علمی همراه باشد؛ اکنون اما، در جهان پیچید که عظمت ایران

  ؛ و علم پایدار بدون جذب نخبگان در فرایندهاي اجتماعی ناممکن!استپذیر علم پایدار تصور

 آیا ما به دنبال علم پایدار هستیم؟ 

و  افتادآزاد اندیشی به راه  ی ازدوران؛ بر ایران حکومت کردند ی مذهب بودند،شیع ه، کههجري آل بوی 350از  حدود سال 

بسیاري هاي شی نامیاین آزاد اند ۀحمایت از علم و فلسفه پرداختند. نتیج درتر هم به رقابت زمان دربارهاي کوچکهم

درخشند: فارابی و خوارزمی و ابن سینا و بیرونی و بسیاري دیگر. این دوران طالیی ست که در تاریخ علم و تفکر جهان میا

اند که حکومت شیعی ایران در آن تعیین کننده بوده است. آل روشنگري اسالمی نام نهاده ةاسالم را فرزانگان جهان دور

بدیل در تاریخ ایران به جاي گذاشتند؛ اینکه ایرانیان، عالوه بر نخبگی در اي بیسیس نکردند اما نمونهأبویه امپراتوري ت

 کشورداري، نخبگی در خالقیت و علم نیز از خود نشان دادند. 

 چرا آیندة ایران این چنین نباشد؟

حکومت شیعی صفوي را داریم که دوباره عظمت جغرافیایی ایران را کمابیش احیا کرد اما در  این،حدود سیصد سال پس از 

بزرگان دربار صفوي هنگامی که گردشگران  که جهت نیستاز دوران سلجوقی عمل کرد. بی جزمی ترعلم و خردگرایی  ۀزمین

ه آن توجه کردند و نه آن را درك کردند، و ایران سال پس از گالیله اولین دوربین نجومی را به ایران آوردند نه ب 50غربی 

اندیشی سلجوقیان شروع مزج ۀها بود که در سایعلم و خرد نوین به صورت کامل دور ماند. انحطاط علمی ما مدت ۀاز غافل
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 هفویدینی ساسانیان و سلجوقیان و ص هايشده بود و رهایی از آن در چشم انداز نبود. در هیچ یک از سه دوران حکومت

ایران نتوانست همانند دوران آزاد اندیشی آل بویه سهمی در تاریخ علم جهان به یادگار بگذارد. این باید براي ما عبرتی 

دورانی پایدار در علم و خردگرایی باشیم.  فقدان کنیم؛ باید نگرانباشد هنگامی که از سهم خودمان در علم دنیا صحبت می

 شده است. هم تر پیچیدهبسیار  لحاظدنیاي جدید از این 

 ایران را کسانی خواهند ساخت که علم پایدار داشته باشند. ة آیند

دوران خردگریزي  ۀاما در این تالش هنوز از سای ایران ما در دوران گذار به نوعی مدرنیت است که خودش خواهد ساخت.

ما هنوز . پنداریماي میآل بویه-در خرد گریزي پساایم؛ دوران طالیی اسالم را نه در خردگرایی آل بویه که خود خارج نشده

حاال که سوداي امپراتوري داریم یا  و صد سال،یم پس از هشتاایم. ما بیدارشدگان تاریخزبان دنیاي مدرن را درك نکرده

و اجتماعی و زیست پلیتیکی هاي ژئوهایی مستقل در این دنیا زندگی کنیم، با مفاهیم منسوخ به جنگ چالشخواهیم با ایدهمی

اند اما آنها را گذشتگی البته که مفاهیمی بسیار باارزش دهد! صداقت و جدیت و از جانرویم. این جواب نمیمحیطی می

ما امروزه اقتدار ایران در منطقه و امنیت خودمان  صد سال پیش گنجاند!هاي اجتماعی هشتنباید در بافتار مفاهیم و مصداق

راه ما را در همین جهت تضمین کند و ۀ تواند ادامها به تنهایی نمی! اما این ارزشتردیدها هستیم؛ بیارزشرا مدیون همین 

 امنیت و عزت و رفاه به ارمغان بیاورد. 

 هاهاي آن است که از آنما باید زبان و مفاهیم دنیاي مدرن را درك کنیم. این درك نیازمند آزاد اندیشی و زیرساخت

 غافلیم.

پرورانیم. کدام دوران؟ سلجوقیان، صفویه، یا آل بویه؟ اکنون در جمهوري اسالمی احیاي دوران طالیی اسالم را در سر میما 

آل بویه به عنوان الگو مل، از صدر اسالم یا دوران پساأتها، بینامند. برخی خودمانیبیگانگان سپاه ما را جیش الصفوي می

هاي هایمان از کرسیاما که دوران طالیی اسالم را پدید آورد خبري نیست. ما در دانشگاهکنند؛ از الگوي آل بویه صحبت می

ایم ایم؛ یعنی کاري کردهکرده »سنگ«ها کنیم، اما متوجه نیستیم که کار آزاداندیشی را به قول تهرانیآزاد اندیشی صحبت می

نظیر ها در هر مقیاسی بیعلمی مدرن در ایران در این سالحرکت در ایجاد نهادهاي  که آزاد اندیشی از جامعه رخت بربندد!

ها، و به دنبال آل بویه هم با ساخت نظامیهبوده است. اما سازوکارهاي مبنایی آنها با آزاد اندیشی منافات دارد. در دوران پسا

اندیشی در بنیان تعطیل شد  زمان آزادنهادهاي به اصطالح علمی فراوان ساخته شد، اما هم شمار،هاي بیآن ساخت مدرسه

ها واجب االسالمقلمداد شد، و بر شیخ »الکفر الصریح«هاي آنها کافر تلقی شدند، و نوشته و بانیان تفکر دوران طالیی اسالم

 حذر باشند.  اعالم شد که از آموزش آنها بر

دارد به دوران اوج مدرسه سازي پس از آل بویه. ما معنی آزاد  يساله هم شباهت زیاد 40دانشگاه سازي ما در این دوران 

فهمیم. ما مریم میرزاخانی را در قید هنجارهاي ظاهري ایم. ما نخبگی علمی را در قید اخالق میاندیشی را از دست داده

دانی جهانی انستیم از او ریاضیتوکرد؛ نه میشک در استخدام دانشگاهی مشکل پیدا میبیبینیم. او اگر در ایران مانده بود می

چنان واقف بزرگی او  به چون دیگران پرداختیم،بزرگداشت او  از سرناچاري به. ما گرفتیمبه کار میتربیت کنیم و نه او را 
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اسباب رشد خالقیت در ۀ ایم اما براي تهیکتمان کرد؛ ما اسباب متعبد شدن را فراهم کرده آن را شدنمی شدند که دیگر

کنند. اسباب بزرگی ایم؛ دیگران راه شکوفایی جوانان ما و همین اسباب بزرگی را فراهم میترین گام را برداشتهوچکککشور 

خواهیم. ما او و مشابه او را در مریم میرزاخانی را هم دیگران فراهم کردند، و او بزرگ شد. ما او و مشابه او را بزرگ نمی

پنداشتند و خواهد، همان گونه که صفویه مالصدرا را بزرگ نمیخاص از مذهب میخواهیم که یک قرائت قید ظواهري می

اندیشی هاي صفوي مالصدرا و اردستانی را که گام در آزادخواستند. نهادهاي ما محل خردگرایی نیست. اگر شیخ االسالمنمی

 کنند. کنیم و آنها هم مهاجرت میتحمل نمیرا  بسیاريهاي ساله مریمنهاده بودند تحمل نکردند و تبعید کردند ما هم همه

هاي ما به دلیل این چند گنی در شرایط کنونی، دولت گنی و نه فقط ناهمگنی فرهنگی است. درایران ما در شرایط چند 

ساختار فرهنگی و انعکاس آن در مرکز هاي قدرت توان توجه به نیازهاي اساسی براي ماندگاري ایران را ندارند. بخش 

حدي بیرون است و در حفظ امنیت کشور تاکنون موفق بوده است. تنها نهادهایی که  عی ما خوشبختانه از این جدال تادفا

نهاد دفاعی بخش خصوصی است و کند کند و آن را با پوست و استخوان درك میاندیشی دفاع میدر حد توان از این آزاد

  .ما

شکوفایی ما ایرانیان ممکن است. میرزاخانی در زندگی خود نشان داد زن ایرانی مریم میرزاخانی در زندگی خود نشان داد 

بیند بعد انسان؛ در نتیجه زنان ما سفانه زن را اول زن میأفرهگی ما مت ۀتواند قبل از هر چیز انسان باشد. بخشی از جامعمی

 که مرد و زن ما اول انسان باشند واهد آموختبینند و بعد انسان. توجه به خرد و خالقیت به ما خهم مرد را اول مرد می

کند. نخواهیم که انسان ایم که کلمه، یعنی فکر، است که انسان را از مالئک متمایز مینه مرد و نه زن. مگر از قرآن نیاموخته

 مستقل از جنسیت. بیندیشددر حد مالئک سقوط کند. بکوشیم انسان ایرانی انسان باشد، چه زن چه مرد، 

. او با بزرگی خود توانست نشان بدهد نظام علمی خواهد شدعطفی در تاریخ ایران  ۀنقطالبد استاد مریم میرزاخانی  مورد 

کنیم. از ما معیوب است. زن بودن او به ما نشان داد که در تعریف انسان، و نیازهاي او به شکوفایی و خالقیت، اشتباه می

ها نامهها و بخشتوان به بیانیهها آرامش بخش کند. آرامش را نمیانسانرود محیط را براي مطلوب انتظار میۀ جامع

ند. بله کامل نیستند و افروکاهید. آرامش که اولین نیاز انسان است باید حس بشود. آنها قبل از این که جوان باشند انسان

ند. ما ارامش داشته باشند. آنها ناآرامخواهند کامل باشند قبل از اینکه آرام باشند و آادعاي کامل بودن ندارند و نمی

هاي اقتصادي و فرهنگی دولتی انتظاري بیش از این هاي قدرت از بخشتوانیم در این جو چندگنی فرهنگی و چالشنمی

تري براي جوانان جویاي خالقیت توانند همراه با دانشگاهیان بکوشند محیط آرامداشته باشیم. از دید من دو بخش کشور می

 بخش دفاعی و بخش خصوصی.همان رامش پدید آورند: و آ

هاي توان با موعظهبخش را هم نمیاین . اش کردتوان در شعار و کلمه خالصهبخش دفاعی نیازهاي واقعی دارد که نمی

رفع ثیر توهمات روشنفکري از أسفانه گاهی تحت تأخواهد. دانشگاهیان ما متاخالقی راضی نگهداشت. بخش دفاعی نتیجه می

زنند. بخش خصوصی اما تاکنون درك بسیار ابتدایی از حمایت از علم داشته که کمابیش در نیازهاي دفاعی سرباز می

سازي خالصه شده است. ایران ما اکنون به هشیاري این دو بخش هر دو نیازمند است. من بسیار امیدوارم که این ساختمان

 .یاري کنندتاریخی مهم ۀ یران را در این گردنهر دو بخش به نقش تاریخی خود واقف شوند و ا
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ما باید بیش از هر چیز این روزها به طبل دانشگاه و جوانان دانشگاهی احتیاج به محیط آرام، خردگرا، و صلح اندیش دارند.  

 صلح بکوبیم، و بکوشیم شرایط را هر چه بیشتر براي شکوفایی خالقیت جوانانمان فراهم بکنیم.  

ور شد؛ اینکه الزم است ما ایرانیان در جمهوري اسالمی بیش از هر آاي اسالمی را یادمرگ خود به ما آموزه میرزاخانی با

انسان بیش از هر چیز در تفکر اوست و نه  چیز به نیازهاي انسانی خود براي شکوفایی و آرامش و صلح بپردازیم. انسانیتِ

 اي هم که آرامش براي جوانانش پدید آوردآفریند. جامعهه نخبگی میدر ظواهر او! این امکان تفکر و بروز خالقیت است ک

   اي مطلوب بیافریند.پایدار  امیدوار باشد و آیندهۀ به علم پایدار و توسع تواندمی
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ها در هاي گوناگون دارد. یکی از دستاوردهاي نوین بشر شناخت چگونگی مداخلۀ دولتشناخت تحوالت فکري بشر جنبه

شد. علوم سیاسی و اقتصادي مداخله مطلوب فرض می هر نوعزندگی روزمرة شهروندانش است. تا حدود یک قرن پیش 

ه چگونه اقتصاد اینکهاي اقتصادي برود؛ و باید به سمت آزاديهاي دولتی براي حکمرانی بهتر چگونه سیاستکه نشان دادند 

کند؛ و اینکه چگونه مداخله در کسب و کار باعث تضعیف دولت و کاهش رفاه جامعه ایجاد می بیشتريآزاد رفاه و توسعۀ 

از آن پیش قانون اساسی ما هم مبتنی بر همین شناخت است. این دریافت بشر مدرن از حکمرانی پس  44شود. اصل می

ها ، پس از صدها سال جدال، دست دولتاینکه ها در امور فرهنگی مردم را به تنگ آورد تاآمد که در غرب مداخلۀ دولت

ها بود؛ این هاي فرهنگی دور کردند. رشد علمی و ورود به علم مدرن هم در نتیجه یا به علت همین جدالرا از مداخله

و گاهی از سمت دولت یا هر دو. تجربۀ ما ایرانیان و مسلمانان اما کامالً متفاوت است.  بود ها گاهی از سمت کلیسامداخله

حکومتی در  کرد که از مداخله به دور است و انکوییزیزاسیون، به معنی مداخلۀاسالم، به ویژه شیعه، همواره افتخار می

 مگر به منظوِر ارشاد. -دفرهنگ، در اسالم وجود ندار

ها به دور نبوده است. اما شتی از این نوع مداخلهتروحانیت زر ،اسالم خودمان، به ویژه در دوران ساسانیاندر تاریخ قبل از 

هاي سراسر جهان امري عادي که در حکومت ،همان روزها مقایسه کرد اوضاع و احوالها را باید با این دوران و این مداخله

جامعۀ  ،که مداخلۀ خالفت به حداقل رسید ،ایم. به ویژه از دورة آل بویههاي متفاوتی داشتهبوده است. پس از اسالم، دوران

 تشدیدهاي دینی با قرائت اهل سنت هاي فرهنگی به دور ماند. گرچه در دورة سلجوقیان تعصبایرانی کمابیش از مداخله

ناشی از تفکر شیعی و علماي ها باز هم کاهش یافت. این کاهش هم تا حد زیادي شد، با روي کار آمدن مغول این مداخله

که در ، شیعه بوده است. صفویه، که حکومت شیعی و مذهب شیعه را گاهی با زور بر کشور حاکم کردند، از تساهل شیعی

. در دوران پهلوي مداخلۀ فرهنگی باز هم رایج شد. این بار گرچه ، دور افتادنددوران قاجار متناسب با شرایط روز ادامه یافت

هاي مذهبی بود، اما در اصل تفاوتی نداشت و باید آن را در همین جهت مداخله در رفتار ر خالف جهت مداخلهها دمداخله

گذاري نیست که این امري کامًال متفاوت است. ما در مردم تلقی کرد. توجه داشته باشیم که منظور من از مداخله سیاست

 ایم.آورده جمهوري اسالمی هم به نوع دیگري به مداخلۀ فرهنگی روي

تفاوت تجربۀ تاریخی خودمان با غرب. این تفاوت  دربارةبدهم  ياین تحلیل فشردة تاریخی را از این جهت آوردم که هشدار

کند، در هاي اجتماعی ندیده گرفت. قانون اساسی ما، که اقتصاد خصوصی را توصیه میریزيتوان در برنامهتجربه را نمی

کوت را باید نتیجۀ بدیهی بودن آزادي فرهنگی در چارچوب تفکر شیعی تفسیر کرد. در مورد فرهنگ ساکت است. این س

بیش از پیش به  نقانون اساسی کمابیش دولتی مانده، فرهنگ ما 44طور که اقتصاد ما هنوز با وجود اصل عمل اما، همان

هاي علمی بشر مدرن؛ از این با یافتهسمت دولتی بودن رانده شده است، و این نه با تفکر متعارف شیعی سازگار است نه 

ناسازگاري اعتقادي را،  دربارةجهت ما با دو ناسازگاري اعتقادي و عقلی در تحوالت بعد از انقالب رو به رو هستیم. بحث 
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 نشان بدهد و آیندة خود را به» رنگ«، به حوزه وامی گذارم که باید از خود 259امکید کردهأکه در نوشتۀ اخیرم تطور همان

 است.نظر صاحب روشنی ترسیم کند. در مورد ناسازگاري دوم و حکمرانی هوشمند اما علم مدرن و دانشگاه 

گونه که هستند، با هر اعتقادي، ها را همانها نیست. حکمرانی هوشمند انسانحکمرانی هوشمند به دنبال تغییر در انسان

هزینه کنند. تجربه شیعه و  موردتبلیغ و به میل خود در این  شاندهد اهل اعتقاد براي اعتقاد خودپذیرد. اجازه میمی

گذاري گفتارهاي شیعی هم با همین روال سازگار بوده و همیشه بر آن تأکید کرده است. در حکمرانی هوشمند سیاست

عنی هرج شود نه مداخله، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ. این اصل بنیادي حکمرانی مدرن است. آزادي اقتصادي به ممی

گذاري هوشمند اقتصادي است. آزادي فرهنگی هم به معنی هرج و مرج فرهنگی نیست! و مرج نیست. بلکه به معنی سیاست

رود. پیش می چشمگیريبه سمت موفقیت  اشیشکست خورد اما قرائت چین قرائت شورويکمونیسم با  کهجهت نیست بی

در موفقیت یا شکست کمونیسم کمترین نقش را داشت. اما مشابه با این، جنبۀ فرهنگی کمونیسم، یعنی شاید ضد خدا بودن، 

. اگر بانیان جمهوري خواهد انجامید، به معنی مداخلۀ مطلق در فرهنگ شهروندان، احتماالً به شکست نیز کمونیسم فرهنگی

، باید بدانیم قرار است این گزاره پسندیمرا به کار بردند، و اگر ما این را می» سیاست ما عین دیانت ما است«اسالمی گزارة 

گذاري به معنی دیانت هم باید ایم که سیاستکنیم. در این دنیاي مدرن درك کرده اجرارا در دنیاي مدرن به کار ببریم و 

تبعیت کند. در غیر این صورت عقل و خرد خود را به بدویت » حکمرانی خوب«و از فرهنگ » آزادي اقتصادي«از فرهنگ 

 از اکثر از گوگرد استفاده کنیم و نهاستفاده کرده باشیم؛ مثل این که در ساخت موشک حد آناز  آنکهبیایم و سوق داده

هاي نوري مبتنی بر نسبیت نه از ژیروسکوپ استفاده کنیمیابی از سایۀ چوب یا براي جهت و جامد مدرن، مایع هايسوخت

 خاص. 

 آنکه مگر ،هاي علم مدرن و علم دانشگاهی را نپذیردتواند این یافتهقطع نمی وظیفۀ حوزه به عهدة خودش. اما حوزه به طور

تواند سوخت موشک و ژیروسکوپ نوري را کتمان کند، که بخش دفاعی ما هم نمی طوربخواهد خودش را کتمان کند؛ همان

و در مقابل دشمنان تسلیم شود.  هاي خودش را باال ببرد، مگر اینکه دسترا به کار بگیردو به نام مهندسی مدرن گوگرد 

 ینکهمگر ا - ، چون قرار نیست تسلیم شودبپردازدرفتارهاي حکمرانی بدوي  به تواند به نام مهندسی فرهنگیشیعه هم نمی

 حوزه به این نتیجه رسیده باشد! آینده منتظر نقش دانشگاه و تصمیم حوزه است.
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ایم. از روستاي مِشکنار با صد در صد تخریب. از روستایی که کرمانشاه برگشته ةزدشود که از مناظق زلزلهاي میدو هفته

روستاي تخریب شده انتخاب شده بود. رفته بودیم با اهالی روستا شرط و  60پس از بازدید سه گروه و از میان بیش از 

خواستیم که صبر کنند. پیام موافقت داده بودند. دهد. قول آنها را میجواب نمیتر از سه سال پیمان کنیم که طرح ما زود

به دادِ ما برسد. قول شما را قبول داریم، بیایید؛ ما هم رفته بودیم. رفته  کِیدانیم معلوم نیست دولت گفته بودند ما که می

طرح ما را اعالم کند. قرار بود دانشگاهیان کارِ  سماًبودیم تا اگر مردم آماده بودند وزیر علوم را هم دعوت کنیم بیاید و ر

ها. معلوم شده بود متفاوتی بکنند. چند گروه دانشگاهی آماده بودند تا کار مطالعات میدانی را انجام بدهند؛ در بسیاري زمینه

ما ساختنِ زندگیِ پایدار  اطالعات میدانی ما در ایران از روستاها بسیار اندك است. هدفِ ما ساختن خانۀ مقاوم نبود. هدف

شان را بر مبناي سنّت اما براي خواستیم به خودشان کمک کنیم و از خودشان کمک بگیریم تا زندگیبود. بهتر بگویم می

هاي پایدار روستایی هاي پایدار؛ کما اینکه در ساختن سازهتر بود از سازهباز بسازیم. پس اشتغال پایدار بسیار اصلی ةآیند

کم دو گروه از بخش هاي زندگی پایدار! دستدیدیم. اما خبر داشتیم از دشواريعلمی یا فنی یا حتی اقتصادي نمیمشکل 

آید. عنوان میهایی از آن دراي براي همین روستا تا ببینیم چه ایدهاندازي مسابقهخصوصی آمادگی داشتند کمک کنند به راه

ار بود. قرار نبود روستا الگو باشد، قرار بود روش ما در طراحی و بازسازي مسابقه هم بازسازي زندگی در روستاي مشکن

 زندگی الگویی باشد براي آینده و براي حکمرانان آینده. خیالی باطل!

رسد معاون عمرانی استانداري کرمانشاه مخالف برنامۀ ما شنبه بعد از ناهار، ساعتی قبل از سفر، گفته شد که به نظر میسه

قول داده بودند سپاه و مدیرانی دیگر، عالوه بر موافقت، ة با مقامات محلی صحبت شده بود؛ نمایند نگرفتیم. قبالًاست. جدي 

همه جور همکاري خواهندکرد. قرار شده بود که خیرین دانشگاه کاشان هم همراه با تعدادي از هیئت علمی دانشگاه  که

در نهایت خیرین کاشان با پیگیري جناب آقاي دکتر زراعت رئیس  کاشان روز بعد براي اعالم رسمی به منطقه بیایند.

براین به راه افتادیم. در میان راه خواستند پشتیبانی طراحی زندگی پایدار را به عهده بگیرند. بنادانشگاه کاشان بودند که می

علوم تشکیل شده بود نمایندة هم تلفنی مذاکراتی انجام شد. در جلسات کمیتۀ علمی و فنی ستاد بازسازي که در وزارت 

دهیم بنیاد مسکن یک بار مخالفتی ضمنی با این پیشنهاد کرده بود؛ با این استدالل که بازسازي به روشی که ما پیشنهاد می

آمد! ما در فیزیک نمیها چی؟ ممکن نبود این حرف جدي باشد. با عقل سلیم جور درروستاۀ ؛ پس بقی»خالف عدالت است«

علمی مواجه شدیم الزم نیست با دقت همه چیز را وارسی کنیم که آیا -ریۀ علمی یا شبهظایم که اگر با یک نیاد گرفته

هاي ساده پاسخِ در تناقض هست یا نه! آیا به پرسش »عقل سلیم فیزیک«درست است یا نه. بلکه کافی است ببینیم با 

آید. این در حالی است که در همان نمیعقل سلیم جور درمعلوم بود که این پاسخِ یک حکمران با  دهد یا نه!درست می

آید: ادارة آنجا به عهدة یک مدیر قابل که با هیچ حکمرانی ما جور در نمی روستایی وجود دارد ةزدنزدیکی مناطق زلزله

فق خودمان با دلگیري موکنم حکمرانان ما آنجا را خراب نکنند. در روز پنجشنبه، به هنگام برگشت نااست. از ته دل دعا می
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ترسم اگر نام ببرم می زمین نبود؛ کجا بود آنجا؟ة روي کر بسیار، از این روستا بازدید کردیم. انگار ایران نبود! انگار اصالً

 حکمرانان ما آن را فردا به نام عدالت و به نام اسالم تخریب کنند و به این ترتیب به اسالم هم لطمه بزنند!

اي باستانی؛ در دشتی رمق. کنار تپهاصلی. مثل اکثر روستاهاي ایران بی ةروستاي مشکنار رفتیم. کنار جادروز چهارشنبه به 

مديِ بخش آنه به خاطر زلزله، بلکه به خاطرِ ناکار -توان در آن کشت و برداشت کردزیبا که گفته شد امسال دیگر نمی

سیساتی مدرن براي آبیاري اما بعد رها کرده و رفته و اهالی أاد تما که شروع کرده است به ایج ةدیگري از حکمرانیِ فرسود

دو روستا را در بهت و بیکاري گذاشته است؛ تا چه وقت باشد که حکمرانان ما متوجه بشوند نان دو روستا را براي دست 

 اند! کم یک سال سنگ کرده

نسبت به بقیۀ روستا؛ گفته شد چند سال پیش ساخته  به دبیرستان دخترانۀ روستا رفتیم. ساختمانی با ظاهر مرتب و پابرجا

خوانند. مدیر هایی که در اختیارشان گذاشته شده درس میها ناچار در کانکسهایی برداشته شده که بچهشده اما ترك

 گردد. مدیرمیرود و سریع برمدرسه اما دفترش در داخل ساختمان است و هر بار که کاري دارد با ترس به داخل می

بیان کردند. به ما امیدوار بودند و همه جور آمادگی  را مدرسه و رئیس شوراي روستا و تنی چند از مردم دردهاي خود

ها شد. مدیر آنها را به صف کرد. چه به سرعت  کردند. بعد نوبت بچهخودشان را براي همکاري و صبر سه ساله اعالم می

شان را؛ به زلزله و چند لحظه فراموش کنند دردهاي خودشان و خانوادهسه صف منظم تشکیل دادند. به آنها گفتم براي 

آمده فکر نکنند؛ خواستم از آرزوهاشان بگویند. دیدم چند نفرشان سر به زیر انداختند بغض کردنشان را مشکالت پیش

حیرت کردم. چه آرزوهاي  شانام گرفت؛ از دیدن برقِ چشمانِ باهوش آنها و حاال از این افسردگینبینیم؛ اما خودم گریه

خواست پزشِک متخصص زنان بشود؛ یکی دوست داشت سونوگرافی بخواند؛ بلند پروازانه و اتکا به نفسی داشتند. یکی می

دیدم. اما چرا هیچ کس آرزو نداشت شان مییکی بازیگري و گویندگی. چرا نه! توان این کارها و بیش از آن را در همه

 حکمران بشود؟ چرا؟ 

هاي کوچک بدقواره است. جور دیگر بگویم. شود در واقع شهرستا برایم در ایران مفهومی گنگ شده است. هرآنچه دید میرو

نظم. به روستاي چند میلیونی کرج نگاه کنید! با ابات آباد حومۀ اسالم شهرهامان تبدیل شده به روستاهاي بزرگِ بدقوارة بی

؟ حاال اما روستاهاي ما به شهر کوچک بد قواره 30ستاي زیباي کرج در اواخر دهۀ آباد پاکستان چه فرقی دارد؟ کو آن رو

کند. اگر جا داشت آنجا هم یک بزرگراه پل تفاوتی نمیمانند و مشکنار هم استثنا نیست. معبرهاي آن با شهر سرمی

نگر؟ کو درك واده سر کنند! کو عقل آیندهشان را در هاوایی با خانهاي راه ساز ما بهتر بتوانند تعطیالتکشیدند تا شرکتمی

ایم به ظاهر مذهب و ظاهر مدرنیت رفاه وآرامش براي مردم؟ کو عزت و شرف و حرمت انسانی؛ همه چیز را فروکاهیده

اند. مشکنار هم استثنا هاي منحط از شهر خراب تبدیل کردهسفانه دست در دست هم روستاهاي ما را به کلیشهأکه مت

یک استثنا وجود دارد و آن نسل جدیدي است تحصیل کرده و آشنا با دنیا؛ دست به اینترنت و تلفن همراه نیست. اما 

کایت حکه من دیدم  هایک دنیا. این بچه ۀپرش. پرش به هر جاي دنیاي فناور و هر دانشگاه درج ةهوشمند؛ با هوش و آماد

هاي روستا دیگر به رو هستیم. این را دست کم نگیریم؛ این بچهاز آن دارند که ما در جمهوري اسالمی با تحولی عظیم رو 

دلیل هنوز هایی هستیم که بیها باید امیدوار بود. ما براي اینها فسیلنیستند. به این نسل و به این بچه 1357هاي سال بچه
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کرده است شاید به نحوي که حتی حضور داریم. ایران آینده را اینها خواهند ساخت. انقالب اسالمی اینها را به جلو پرتاب 

 گذارانش انتظار نداشتند.بنیان

والن سپاه هم که به مدرسه آمده بودند ادامه داشت. با ئوالن استانداري و مسئهمراه با گفتگوها در مدرسه، مذاکره با مس

مایندة سپاه مشکلی در اجراي رسیدیم. امید ما به جلسه با استاندار هم خیلی زود نقش بر آب شد.  ناستانداري به جایی نمی

او حتی بعد از مذاکره با   همکاري است؛ة برداري هم به هر شکلی آمادداشت که در آواردید و اظهار میما نمی ۀبرنام

یید کرد بلکه اظهار داشت که از دید آنها هیچ منعی براي اعالم برنامۀ بازسازيِ أفرماندة سپاه ناحیه نه تنها همراهی سپاه را ت

ا نیست. اما الزم بود استانداري هم موافق باشد تا وزیر بیاید. در این میان گفته شد مدیر کل بازسازي بنیاد مسکن هم در م

منطقه است. تلفنی با او صحبت کردم با این امید که شاید موضوع ختم به خیر بشود و استانداري هم دست از مخالفت 

 25000سازي کرد. از اینکه مشغول بازکرد. باز هم صحبت از عدالت میي سیر میاین مدیر گویا در دنیاي دیگر . امابردارد

سیمان بعضی  روستاها بخرند، یا مثالً ۀخواهند کمک بکنند شیرآالت براي همهزار روستا هستند، از اینکه خیرین اگر می

ها را هایش هزینه کند. وقتی این حرفب برنامهمین بکنند، یا اینکه پول را مستقیم بدهند به بنیاد تا در چارچوأها را تروستا

اند و بناي یک ساختمان را هم از طرف سازيشنیدم، همراهمان به دو جوان پیمانکار اشاره کرد که در روستا به دنبال بازمی

م به دنبال ئها داهمین اند؛ اماها را گرفتهمقاوم است جلوي آناند نوع بازسازي نااند؛ اهالی روستا که دیدهبنیاد شروع کرده

ساختمان را تا جایی  ایم که معموالًگفتند دیدهاند تا سهمیه وام آنها را بگیرند و شروع به بازسازي کنند؛ مردم میمردم

 سازانی انداختنداش با خودتان است! این نوچه پیمانکاران مرا یاد آن بزرگراهگویند وامتان تمام شد و بقیهرسانند و بعد میمی

، هنگامی که من در مقام استاد تمامی دانشگاه صنعتی شریف 70ۀشناختم؛ او به مهندسش در دهشان را خوب میکه یکی

برابر حقوق من! فهمیدم عدالتی  15داد؛ یعنی حدود میلیون تومان حقوق می 5گرفتم ماهانه تومان حقوق می 70000کمتر از 

کنید ییان را تحریک میاها هستید که روستهمین شما« گفتش هم با تغیّر میت یعنی چه! ایشان بعدفگکل میکه آن مدیر

 که دیگر گوشی از دستم رها شد. »...و 

شنوند. آنها اند که دیگر چیزي نمییدهچکنیم؛ حکمرانان چنان در تار خود پیجهت تقال میدر این میان جایی نداریم؛ ما بی 

سپاه که با اخبار جدیدي آمده بود هنوز  ةه موقع خداحافظی در آخرین دیدار نماینداند و بقیه مزاحم! شاهد بودم کبر حق

همه نوع همکاري است و امیدواریم شما همین فردا شروع بکنید. اما دیگر دیر شده بود.  ةگفت سپاه آمادامیدوارانه می

 بودن کار خودش را کرده بود! »برحق«

شود جلوي کمک داوطلبانۀ مردم را گرفت؟ بله بسیار سخت است. مگر میشک ندارم براي آیندگان درك این قصه 

خواهد آن هم رقیبی که احتمال دارد بهتر از خودش عمل بکند. از آن شود. دولت به عنوان مقاطعه کار بزرگ رقیب نمیمی

 ه دارم....چهار بچ اند: ...یم پیامک کردهها و بارها براها را باراند و این حرفروز بارها و بارها مردم منطقه با من تماس گرفته

تو را به امام زمان....  جوابم بده ....  و من مانند کسی که در هیاهوي سیل و زلزله و بدبختی گرفتار شده و فقط پرهیبی از 

 خواهد؟اگر خدا بخواهد! خدا می مگوید چشم....  چشم ...چشرمق میبیند و ناالن و بیامید می
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مستقیم به نقل از همکارمان آقاي مهدي گلشنی، به دور از مدنیت غیرشنویم، مستقیم و هایی میها و گزارهاین روزها کلمه

ست. هاکننده. من، که سالآور باشد و نگرانتر تعجبلوف، که شاید براي شما و همکاران جوانأهاي علمی مو ناساز با بینش

بازنشستگی، دیدگاه خودم را در مورد دانشکده  ۀرصت را غنیمت بشمارم، و در آستانخواهم فین منش آشنایی دارم، میبا ا

 ور بشوم:آشود یادهاي بعد از شما که اکنون دانشکده به دست توانایشان اداره میو جنابعالی و نسل

قبل از آن از فرهنگ و ساختار مدیریتی بسیار سال پیش و  40بسیار خشنودم که دانشکدة ما اکنون در مقایسه با  .1

شود که به ما به دست نسلی مدیریت می ةبینم هم اکنون دانشکدمطلوبی برخوردار است. بسیار شاکرم که می

 اي را فراگرفته است.یافته است و تمیز میان منافع فردي و حرفهتر از نسل ما و قبل از ما دستمدنیتی پیشرفته

فیزیک را به علم به معنی جهانی آن پیوند زده است، و با  ةه نسل شما و بعد از شما دانشکدبسیار خشنودم ک .2

 زدي براي دانشکده فراهم آورده است.وجود امکانات اندك پژوهشی،  بازدهی جهانی زبان

و دانشگاه نسل ما و قبل از ما فرصت نیافت و موفق نشد مسئوالن کشور را از تصور نادرستشان از دانشگاه برهاند  .3

 این مهم موفق بشوید. را به جامعه مرتبط بکند. به نسل شما امیدوارم که در

رفتاري من در دانشکده، که افتخار ما در این است که نسل بعدي از ما  ةبینم گزارو کالم آخر اینکه، بسیار خشنودم که می

هاي ها و کلمهبهتر بشود، هم در مدنیت مدرن محقق شده است و هم در توان علمی. خدا یار و یاور شما باشد و از توهین

 نهراسید و به راه خود ادامه دهید. گاه ناباب ما اصالً

  

                                                           
 .1396اسفند  23 261



 هاادداشتی: 3بخش  - 624

 

 262هاوکینگ هم رفت  90

اش گذاريشناسی او، زندگی شخصی او، و تأثیرنیا امروز پر است از گزارش درگذشت استیون هاوکینگ، کیهانهاي درسانه

ماند و این غفلت شاید ناشی از ابهت هایی مغفول میام که در مورد هاوکینگ نکتهها همواره دیدهدر جامعه. در این سال

ها هاي هر از گاهی او در رسانهاش، و گزارههاي ترویجیتماعی او، کتابعلمی او باشد که اجازة تفکر مستقل دربارة رفتار اج

 دهد. نمی

السالم در شهر تریستۀ ایتالیا دیدم. در همایشی در مرکز فیزیک نظري عبد 1351/1972هاوکینگ را اولین بار در سال 

در  1365/1986آن در سال اي نشسته بود. پس از گرچه روي صندلی چرخدار ساده ،توانست صحبت کندهنوز می

که است شناسی به انتها رسیده و تنها چند پارامتر مانده سال قبلش اعالم کرده بود کیهان ،کنفرانسی در ژاپن او را دیدم

گیري شود؛ شبیه به ادعاهایی که در شروع قرن بیستم در اروپا مطرح شده بود دربارة کل فیزیک و دیدیم تر اندازهباید دقیق

شناسی هم همین طور است: در سی سال گذشته، بعد از این هایی در علمِ فیزیک رخ داد. در کیهاناز آن چه انقالبکه بعد 

شناسان برجستۀ جهان این یک از کیهانبسیار پرباري شده است. هیچ یشناسی وارد فاز تحولادعاي هاوکینگ، تازه کیهان

 هاي عمومی بودند که آن را جدي گرفتند.شد اما این رسانهم مربوط میحرف او را جدي نگرفته بود. این ادعاي او به عل

علمی و بدیهی بود کسی از اجتماع اي بود غیرشناسی، که چند سال پیش منتشر شد، گزارهگزارة او در مورد خدا و کیهان

بسیار جهانی شده بود. تعجب  گرفتند. حاال دیگر هاوکینگ شخصیتی ها آن را جديرسانهباز علمی آن را جدي نگیرد، اما 

 شد سریع به پول تبدیل کرد و اگر علمی نبودند چه باك! ندارد اگر گفته شود این ادعاها را می

توان ادعا کرد که اند، اما نمیها نفر آنها را خواندههاي علمی همگانی او به چند ده زبان زندة دنیا ترجمه شده و میلیونکتاب

اند که ودهانگیزي بجوامع بشري داشته باشند؛ آنها بیشتر شبیه مطالب هیجان» علم کردنبا«تی در ها تأثیر مثباین کتاب

هایی را که در نتیجۀ ایم انحرافاند. ما در ایران بسیار مشکل داشتهکردهرا مجذوب می» علم تخیلی«مندان عمدتاً عالقه

هاي بد بوده ها ناشی از ترجمهزداییم. البته بخشی از این انحرافشد بمان وارد میها در ذهن دانشجویانخواندن این کتاب

که  ايهاي علمیها را نخوانند. هستند کتاباما نه همۀ آنها. هنوز هم توصیۀ من به دانشجویان این است که این کتاب

 شود با اطمینان خواندنشان را توصیه کرد. اند و میدانان دیگري براي عموم نوشتهفیزیک
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شود و البته در همۀ دنیا. ما توانستیم در صحنۀ جهانی ترامپ خارج شد. صداي حمایت از ایران حاال در آمریکا هم شنیده می

ا دولت کنونی امریکا را بی اعتبار کنیم. این اولین دستاورد بزرگ و تاریخی ما در تاریخ چند صد سال اخیر خودمان و امریک

است. این دستاورد را قدر بدانیم. بلوغ تاریخی ما اکنون در حفظ این دستاورد و تبدیل آن به قدرت قطعی دولت و ملت 

اعتبار کنیم و طلبان را بیآشوب خودمان. با حفظ این بلوغ و با استقامت جنگایران است براي کمک به صلح در منطقۀ پر

ادامه دهیم. به دستگاه دیپلماسی خودمانَ و به دولت و ملت خودمان اعتماد به حفظ حرمت و عزت و رفاه مردم خودمان 

 داشته باشیم. مرگ کسی را نخواهیم. ایران را زنده و پایدار بخواهیم.
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کند؛ اما باید هشیار بود به ناهشیار میهاي تیز را هم سرسام ناشی از التهاب هاي اقتصادي و اجتماعی این روزها دارد ذهن

 ویژه در این گونه موردهاي بحرانی.

انقالب با وحدت ملی آغاز شد، با تصور و امیدي به یک فرهنگ مشترك ایرانی و اسالمیِ پویا؛ با همین امید و وحدت بود 

اقتصادي از دنیا را تحمل کنیم. که جنگ تحمیلی هشت ساله با سربلندي خاتمه یافت، و پس از آن توانستیم فشارهاي 

با یک  -میلیونی ایجاد کردیم 80اي تحصیل کرده با جمعیت سازندگی را در ابعاد علمی و اقتصادي پیش بردیم و جامعه

مداران دنیا، که تازه بدیل ایجاد کردیم. اکنون، بعضی قدرتقشر متوسط با مدنیتی رشد یافته؛ و قدرت سخت و نرمی بی

اند به هر قیمت ایران را نابود کنند. ایران اما تابند، تصمیم گرفتهاند و دگراندیشی ما را بر نمیقدرت ما شدهمتوجه ابعاد 

 را فراهم کرده باشد!» اسباب بزرگی«اینکه همۀ شده است، البته بی» بزرگ«

اي در تبدیل شده است. عده غرور ما را گرفته است. آن فرهنگ مشتركِ ابتداي انقالب به یک افتراق فرهنگی و اعتقادي

اند و خواهند به هر قیمتی قرائتی خاص از زندگی مطلوب را به مردم تحمیل کنند؛ و همین شده که مردم بریدهاقلیت می

جامعه چند قطبی شده و دیگر خبر از فرهنگ مشترك هم نیست؛ براي همان اقلیت هم ایران، تا وقتی قرائت خودشان زنده 

کند نه زور براي پذیرش یک قرائت خاص از دانند که یک ملت را فرهنگ مشترك ملت میرد. آنها نمیباشد، اهمیتی ندا

اي هاي حرفهمایگان را در همۀ زمینه-اند و پرمایگی را در ایران رشد داده-ها میاندانند که با این تحمیلیک فرهنگ؛ و نمی

اند ان الشخورهایی هم در گوشه وکنار دنیا بوي خون شنیده و گمان کردهاند. در این میبه کنار رانده یا از کشور فراري داده

 خورد یاخیر. ایران اما تکان خواهد خورد!                                   اند منتظرند ببینند تکان میاي طرفبا الشه

اشتن پاسخ براي هر سئوال و هر مشکلی ایم؟ در انقالب اسالمی تفکر شیعی با ادعاي دتوجه بودهچرا به اسباب بزرگی بی

براي فرد و جامعه زمام امور را به دست گرفت. حمایت مردم از این جهت بود که مدعیان پاسخ به نیاز مردم در ابتدا 

آزادي آنها و به کارگرفتن نیروهاي متخصص مخلص و ایران دوست را در ادارة امور کشور پذیرفتند. اما به مرور قرائتی از 

ها را به زور به بهشتی روانه کند دست باال را گرفت که به این آزادي اعتقادي نداشت و حاضر بود و هست که انسان شیعه

کنون موضعی نگرفته است. کند. متأسفانه حوزة علمیه در مجموع در مقابل این قرائت غالب و حاکم تاکه خودش تعریف می

یعه بپندارند و نتیجۀ تاریخی خودشان را  خودشان بگیرند. همین جا مردم هم طبیعی است همین تعریف را عین تفکر ش

هاي فساد ناشی از این تفکر به قدري مشهود است که پیوند این فساد با دار شده است. نمونهاست که وحدت ملی خدشه

گرداند. این رناك بر نمیقرائت غالب به یک اعتقاد براي مردم تبدیل شده و دیگر هیچ استداللی آنها را از این اعتقادِ خط

فروکاست. از همین دو » محدودیت زندگی فردي بانوان«و » نظارت استصوابی«قرائت غالب را می توان به دو تاکید سیاسیِ 

تأکید چه فسادها که نجوشیده است. به حق یا ناحق بودنِ این قرائت را نباید در متون فقهی جستجو کرد، بلکه باید آن را 
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ثمرة این قرائت دانست: اعطاي ترفیع و ارتقاي امتیاز استادي دانشگاه در عوض چادري کردن دانشجویان سال  40پس از 

دختر، افزایش فساد در همه سطوح، و به هم خوردن وحدت در جامعه و افزایش بی حد تمایل به ترك کشور. ایران راهی 

 اسی و تفسیر مقبول و همگانی آن برگردد.ندارد جز اینکه از این قرائت ناصواب دست بردارد و به قانون اس

هاي اند که به طور حتم به قدرتاي رشد کردهسال پس از انقالب اسالمی به اندازه 40مردم ما خوشبختانه در همین 

اي که بخواهند آرامش و یکپارچگی کشور را به هم بریزند مجالی نخواهند داد. به نیروهاي مسلح و حامیان کشور بیگانه

بازانی را که از کوشند ضعف و تردید دولت را جبران بکنند. در همین حال با رفتار مدنی خود دَغَلکنند و مید میاعتما

اثر خواهند کرد؛ مدافعانِ صادق اما نادانِ کنند افشا و بیخواري در قدرت و ثروت می-حاکمیت این قرائت ناصواب رانت

اید از این منشِ منسوخ دست بردارند و منافع ملی را ببینند. بازندة اصلی این این قرائتِ ناصواب را تحمل خواهند کرد تا ش

اي است که در این چهل سال نتوانسته است خود را از این قرائت ناصواب منفک بکند؛ دین و ایمان ها حوزة علمیهتالش

لت جبران خواهد کرد و ایران را مردم در نتیجۀ همین تعلل حوزه هم دگرگون خواهد شد. این ضعف در اسباب بزرگی را م

 بزرگ خواهد کرد با همۀ اسبابی که براي بزرگی الزم دارد.

هاي خارجی طرفی نخواهند بست و مجبورند به شعور و صلح طلبی ایرانیان احترام بگذارند و تن به در این میان قدرت

خواهد آورد و دگرگون خواهد شد؛ آن قرائت تعاملی محترمانه بدهند با ایرانی که در نهایت اسباب بزرگی را به وجود 

 ناصواب را در حکمرانی کم اثر خواهد کرد، و خرد جمعی را به جاي آن خواهد نشاند.

شنوي رئیس جمهور سابق شوي میصبح از خوب بیدار می«گفت: مندانه به من میاي گلهبله همین دیروز بود که راننده

گویند آیت اهللا فالن .... فالن کرده است! واهللا مشکل در همین داخل د، برادرانِ فالن میگوید برادرانِ فالن ... فالن کردنمی

 » هاي ما نشسته است!است. اصالً ترامپ کیلویی چند؟ او در انتظار گاف

هاي گزینشی یا چه مردم حساس و هوشمندي داریم. راننده کارشناسی ارشد زمین شناسی داشت و مطابق با همان نظارت

هاي کارش کرده بودند. واي که چه مردم و چه دختران و بانوان باخرد و صبوري داریم؛ حیف است همان قرائتصوابی بیاست

 ناصواب این ملت را به جنگ بکشاند و نابودش کند. 
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 265 کوچر بیرکار/فریدون درخشانی کرد ایرانی  93

فریدون درخشانی عاشق ریاضیات و کوچربیرکار برندة جایزة فیلدز. فریدون درخشانیِ عاشق را ما فراري دادیم تا کوچر 

بیرکار بشود و جایزه بگیرد. اخالق مداران او را مذمت کنند چرا وطنش را ترك کرده، چرا از گروه دانشگاه تهران جدا شده 

قفس را بر نمی تابد؛ قفسی که ما با قرائت منسوخِمان از دین و علم ساخته ایم تا و پناهنده شده. او اما عاشق است. عاشق 

 مُثله کنیم تا مثل خودمان در قفس بجیکَند. » سِندِرماگی«ِعاشقان علم را به روشهاي 

ه که مُثله هاي عاشق به کام برسند نساخته شده تا انساناخالق، مرز، وطن، نظام، شرافت، ارزش، قداست، همه مفاهیمی بر

ایم جو به نام علم و دین ساخته-لقبانِ بهشت-که عاشقِ علم است از قفسی که ما عالِم کند انسانیشوند. همین اخالق حکم می

اي فرار بکند. انسان با انسانیتش انسان می شود نه با نفی انسانیت. مرزها براي حفظ انسانیت است نه براي حفظ منافع عده

طلبد که با تدبیر راه شکوفایی انسان را باز و ها را در قفس نگاه داشت. انسانیت میام انسانیت انسانتوان به نخاص. نمی

هاي متنوع آن را، در نطفه خفه کنیم، که نظام آموزشی ما این اسباب آن را فراهم کنیم نه این که انسانیت را، و ساحَت

 کند.  چنین می

حال نشدم! کوچر حتما -ار جایزة فیلدز گرفت، نه این که خوشحال نشدم، خوشمن از این خوشحال نیستم که کوچر بیرک

کند که کند که خوشحال باشم از خوشحالی او. اما ایرانی بودن من حکم میخوشحال شده پس انسانیت من هم حکم می

سال ستاد و شوراي انقالب  40 آورم را از این نظام علمی و آموزشی، که مثال پس از-حالی تهوع-دوباره به یاد آورم این بد

کند؛ باز هم فرهنگی داشتن، تواِن تحملِ عاشقاِن علم و پروراندن آنها را ندارد. بله کوچر بیرکار حالِ بدِ من را یادآوري می

هاي عاشق سال تا درد این قفس خودساخته را براي بچه 40دانانی چه زحماتی کشیدند در اینآورد چه ریاضیبه یادم می

هاي آموزش و حکمرانی موفق دنیا و تا ضی ما، مثل فریدون درخشانی، کم کنند تا توان پذیرش داشته باشند در نظامریا

نامانی که قدرشان در هاي شریفِ عاشقِ ایران درد نکند. بیها، کوچر بیرکار شوند. دستِ این انسانشکوفا شوند در آن نظام

کارستان است. اینها مرز نمی شناسند و عاشق این مرز و بوم هستند. دلم به این  ایران شناخته نیست کارشان با کاشتنِ گُل

 نامان خوش است.بی
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 97/18266ترویج علم، ارتباطات علم، و ساي کام   94

» پَنل«شرکت کنم. خواسته بودند در یک به اصطالح  97دیروز موفق شدم نیم روز وقت بگذارم و در برنامۀ ساي کام 

کنم. من هنوز براي اینکه تا مفهومی را به فارسی نتوانم بیان کنم آن را درك نمی» اصطالح«م به گویشرکت کنم. می

ام کسی ام. و ندیدهها و پاسخ مبهم گرفته»پنل«ها و ام از برگزارکنندگان همایشفهمم پَنل یعنی چه؟ و بسیار پرسیدهنمی

سال طول کشید تا بفهمم ما  50اش چیست. کما اینکه خچهبداند چرا این مفهوم در کشورهاي صنعتی باب شده و تاری

ایم درك اش را نتوانستههایمان علم به مفهوم نوین جهانیایرانیان از کلمۀ علم چه درکی داریم؛ و اینکه چرا هنوز در دانشگاه

کرد ر همین ساي کام سعی میدر ایران داشته باشیم. اتفاقاً یک سخنران د» اجتماع علمی«ایم کنیم یا اینکه هنوز نتوانسته

کنم. ممنونم از او که آیم اما در پنل شرکت نمیاي فارسی بیان کند. به هر حال به اتابک گفتم میواژه» کامیونیتی«براي 

ام و تصادفاً گویم احساسم این بود: از دنیا رفتهبسیار با بلوغ اجتماعی رفتار کرد و اجازه داد بنشینم و حرف نزنم. جدي می

کشد. احساس بسیار جالبی بود و ممنونم از اتابک که کند و چگونه بار زندگی را میام ببینم نسل بعدي ما چکار میبرگشته

 این امکان را فراهم کرد. 

کنم با فرهنگ خودشان صحبت کنم. برایم سخت گویم اتابک و نه آقاي اتابک آکسون چون براي اولین بار دارم سعی میمی

کند. براي اینکه کند و سختی این کار را جبران میاس  اینکه ایران چه فرزندان بالغی دارد بسیار مشعوفم میاست. اما احس

شعف من را از بلوغ این نسل درك کنید بگذارید به مصداقی از رفتار نسل خودمان اکتفا بکنم. دو هفتۀ پیش در همایشی 

رت داشتم. از من خواسته بودند در آنجا در اختتامیه سخنرانی شرکت کردم که در مدیریت بر آن نزدیک به یک سال نظا

کنم. من هم وقت گذاشته بودم و خودم را آماده کرده بودم. جلسه نظمی نداشت و رئیس جلسه، که از هم نسالن خودم 

و با اتابک، به  هایی که با گروه دانشجویی ساروس آشنا شدمهاست با او آشنایی داشتم، و تصادفاً از همان سالبود و سال

اعالم قبلی توجه بود اما به اعتبار گرفتن از افراد سیاسی توجه داشت و بیمدیریت زمان، سخنرانان و اصول علمی همایش بی

کرد و ناگهان وسط جلسه هم رفت براي مصاحبۀ تلویزیونی، بعد هم وقت تمام شد و از سیاسیون دعوت به سخنرانی می

» دل شکستۀ من را ترمیم کنند«ین شده بود رفت هوا! بعضی مدیران همایش سعی کردند مثالً سخنرانی من که از قبل تعی

و من هم که از این امور فارغم خیالشان را راحت کردم که به فکر ادامۀ کار باشند و اختتامیه که شرکت کنندگان و مدعوین 

را شروع کرد و رأس ساعت مقرر هم به پایان برد،  »بحثانه«یا » میز بحث«خسته شده باشند. اما این نسل جدید به موقع 

 هایی براي عبرت:ریزي. خیالم از این نسل راحت شد. اما نکتهمزاحم منِ برگشته از آن دنیا هم نشد. آفرین بر این برنامه

شود. هنوز  بینم. هنوز متانت علمی نتوانسته است به زندگی ایرانیان این نسل حاکمحوصلگی در این نسل می. هنوز کم1

شود پیشینیان اطالعاتی کنیم؛ هنوز باورمان نمیایم، و هنوز مفاهیم را کپی میعجله در توسعه داریم و هنوز به تعمق رو نیاورده

خورد؛ هنوز اطالعات نسل ما به نسل جدید منتقل ها) میاند که به درد ما (نسل جوانان ساروسی و نسل بعديداشته
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دانم و توجهیم و من علوم انسانی هم را بخشی از علم میدر این انتقال نسلی بی» ارتباطات علم« شود، یعنی هنوز بهنمی

کند با کپی رسد هیچ بخشی فرصت تفکر ندارد و تصور میاطالعات مدنی را بخشی از دانش اجتماعی؛ هنوز به نظر می

 شود!کنم نمینوز خیال میشود. و من ههاي دیگر دنیا کار ایران درست میکردنِ مفاهیم از بخش

توانستم ساي کام را حتی تلفظ بکنم چه رسد به این . تا وقتی که اطالعیۀ ساي کام را به دقت نگاه نکرده بودم درست نمی2

اسم «خواستند یک که بدانم چیست و چگونه ساخته شده یا کپی شده! یادم افتاد که چندي پیش همکاران مجله نجوم می

ام گرفته بود که مثالً قرار بود انقالب اسالمی اي نجومی بگذارند؛ شیک مثل استارت آپ ویکند!! خندههبراي گشت» شیک

اند! از هویت خبري نیست. منظورم هویت شده» امریکایی«انقالب فرهنگی باشد. حاال همۀ نسل بعد از انقالب به یک معنی 

بیند و نه ایران را پس چه باك اگر هویتمان هم جهانی بشود یا ملی است نه اسالمی چون اسالِم این روزهاي ما دنیا را می

 هویت بشویم. به جاي ارتباطات علمی، یا اختصاري براي آن، هم بگوییم ساي کام!بی

اي را که انجمن فیزیک امریکا  از تحوالت علمی هاي میانی دهۀ شصت قرار گذاشته بودیم مرور ساالنهرود سال. یادم نمی3

اي در کرد ما هم در ایران ترجمه و چاپ بکنیم. کاري بسیار سخت بود کما اینکه ما حتی هنوز واژهنتشر میسال قبل م

وردا. برنامۀ ما به جاي هم» کوواریان«به جاي ناوردا و » الیتغیر«گفتیم فارسی براي بسیاري از مفاهیم آن نداشتیم. هنور می

هاي فیزیک که در شهریور بود ترجمه و چاپ کنیم. موضوع در همۀ زمینههاي این بود که این ترجمه را براي کنفرانس

هاي جدید بود! بله دقت کنید صد هزار کلمه با بسیار واژه 100,000هاي این مجموعه از مرتبۀ فیزیک بود . تعداد کلمه

. این SETI- Sear� for Extraterre�rial Intelligence»: سِتی«ها! یک سال برخوردیم به مفهوم براي ما فارسی زبان

یا چیزي شبیه به این. اگر این » ايستی اینسترومنت جعبه«و » ستی اینسترومنت«مفهوم ترکیبات دیگري هم داشت مانند 

هاي زیادي شد؟ روزها و شبآمد و آن وقت ایران و هویت ما چه میمیدادیم چه از آب درها را به ساروسیان میکلمه

که » هوشمندیابی برون زمینی«شد اختصار براي » هویابی«قتمان را گرفت اما عاقبت موفق شدیم: بحث داشتیم خیلی و

اي بسیار کوتاه و ساده به بیان کلمه -»هویاب«خومان ساختیم تا بشود مختصرش کرد؛ بعد به جاي ستی اینسترومنت گفتیم 

کار بودیم؟ نه! قبول ندارم. ساروسیان خوب عنی ما بیاي و دیگر مشتقات: تأمل و تفکر پاسخ داد! یفارسی؛ و هویاب جعبه

 است بیشتر تأمل کنند!

شناسی فناوري (یا به قول خودش تکنولوژي)، از همین نسل جدید، شناس با تخصص انسان. آقاي حسین مدنی، انسان4

انسان شناسی علم و کتاب هاي گذشته ترجمۀ موضوع بسیار جالبی را مطرح کرد. برایم جالب بود چون از قضا همین هفته

شناسم و چندین نوبت در ایران، اروپا را خوانده بودم. مایکل فیشر را خوب می MITشناس اثر، مایکل فیشر انسان تکنولوژي

ام. متأسف شدم از اینکه آقاي مدنی انسان ایرانی را به انسان و در امریکا و در دفترش با او در مورد ایران صحبت کرده

د فروکاهید، یعنی دورة انحطاط ما که از سلجوقیان شروع شده بوده؛ کاشکی سري به اَریسمانِ نظنز بزند و صفوي به بع

را ببیند که از » مظاهري«ساله را هم ببیند؛ یا کتاب مسلمانان در قرون وسطاي  7000هاي ذوب فلز پاالیشگاه مس کوره

و داستان مالقات ریچارد » فوالد دمشقی«سال پیش مقالۀ  15حدود  Scien�fic Americanفرانسه ترجمه شده، یا در 

المقدس شود؛ این دو رزمنده پس از صلح در بیتشیردل و  صالح الدین ایوبی را بخواند. مقاله با این داستان شروع می
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خواهد کردند. ریچارد شیردل براي نشان دادن قدرتش از سربازانش میهاي خود صحبت مینشسته بودند و از پهلوانی

نمایی، صالح الدین از اطرافیانش کند. بعد از این هنرسنگی به باال پرتاب کنند و سپس با شمشیرش سنگ را به دو نیم می

پرسد کند! نویسنده میخواهد پارچۀ حریري به باال پرتاب کنند و سپس با شمشیرش پارچه را در هوا به دو نیم میمی

توانسته تا این حد تیز باشد! مقاله سپس نتیجۀ تحقیقات ه که این چه آلیاژي است که میهمیشه این سئوال براي ما مطرح بود

نویسد و تعجب از پیشرفت متالورژي در این کشورها در آن زمان. چرا نسل ما نتوانسته است این اخیر را در این مورد می

ایم را به درستی تحلیل کنیم؟ ضعف هم که داشته ایم تاریخ خودماناطالعات را به نسل جدید منتقل کند؟ چرا ما نتوانسته

خواهیم قدرت تعبیر بکنیم و قدرتمان هم طبیعی است قدرت بوده است. چرا هر چیزي از اما چرا ضعف خودمان را هم می

مور تابند توان تأمل در این ااي دیگر هم چون این تقدس را به درستی برنمیکنند و عدهاي مقدس میجمله گذشته را عده

شود، بله، اما فراموش نکنیم بعد از فروپاشی امپراتوري سلجوقیان طاط ما از سلجوقیان شروع میدهند. انحرا از دست می

ها از خاکسترِ این سلجوقیان برآمدند. پس تاریخ ایران را به بعد کردند تازه عثمانیایران که از چین تا مدیترانه حکومت می

 نکاهیم.از صفویه فرو

اي است. بله این هم ناشی از مکتوب نشدن سئوال شد معلوم نیست واژة ترویج علم از کجا آمده است و ترجمۀ چه واژه. 5

اي دست کم صد ساله دارد و احتماالً اي رایج در ایران است که در کشاورزي سابقهاي طوالنی است. ترویج علم واژهتجربه

تر است. حدس من این است که این مفهوم برساختۀ خودمان است و ترجمه یمیگردد به واژة ترویج دین که بسیار قدمیبر

نیست. البته احتیاج به تحقیق بیشتر دارد که امیدوارم متخصصان ما در زمینۀ ارتباطات علم کنکاش کنند. این هم مصداقی 

م هنگامی که در دهۀ هفتاد ترکیب کناست از کار علمی زیربنایی که در ایران به آن بسیار کم توجهیم. البته فراموش نمی

اي است و گویاي هدف ما زدند این دیگر چه واژهبردیم بسیاري از فرهیختگان زمان نهیب میرا به کار می» ترویج علم«

 نیست!

از به هر دلیل نتوانست ارتباط با نسل جدید را به خوبی برقرار کند. این هم واقعیتی است » رفتگان«. و نکتۀ آخر. نسل ما 5

دینامیک تحوالت ایران که بسیار شدید و پرتالطم است. اما با دیدن این نسل جدید و پیشرفت مدنی آنها نسبت به نسل 

کنم و نوشتم، از آن دنیا به تحوالت ایران نگاه می» برمزار خودم«در  1388گونه که در سال خودم بسیار امیدوارم. همان

سامانۀ ترویج علم ایران نباید این باشد که کدام جایزه -! اما سئوالشان در بومشوم. دست ساروسیان درد نکندشادمان می

تر شود کرد که مؤثرچه عیبی دارد؛ بهتر است سال بعد این سئوال را در بحثانه مطرح کنند که به هر جایزه چه کمکی می

 ر فعالیت نکردن است. اشتباه نکنیم.باشد! جا براي فعالیت خیلی زیاد است، آن را تنگ نکنیم. عیب در فعالیت نیست د
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دانشگاه نماد آموزش عالی است. تحوالت اخیر جهانی پیرامون تنوع بخشی به آموزش عالی را هم که در نظر بگیریم باز این 

رمق تا یک دبیرستان بینماد برجا مانده است. پس، از این نماد باید دفاع کرد. دانشگاه در ایران اما طیفی دارد از یک 

هاي متنوع موجود لگاریتم بنديجهانی. اگر از مرتبه در رتبه 3مدرسۀ عالی (کالج) بسیار خوب و تا یک دانشگاه درجۀ 

هاي خوب خودمان . پس معقول است اگر دانشگاه3,5شود تا شروع می 2,5هاي ما از بگیریم آن وقت لگاریتم رتبۀ دانشگاه

صحبت کرد. حاال با این تعبیر آیا از » دانشگاه ایرانی«شود از ترکیب واژگانی از این رو است که نمی بدانیم. 3را درجه 

 شود دفاع کرد؟دانشگاه در ایران هم می

ورودي کارشناسی و همین تعداد خروجی، سالی  1,000,000اند: سالی هاي ما حباب آموزش عالی را ساختهدانشگاه

ورودي دکتري و سالی همین تعداد خروجی؟  30,000ودي و سالی همین تعداد خروجی، سالی کارشناسی ارشد ور 300,000

این اعداد مرتبۀ بزرگی آمار واقعی است و همین براي درك حباب کافی است. اگر این حباب نیست پس چیست؟ از این 

هاي خودمان این را ما در دانشگاهکنند. بقیه چی؟ چدر صد شغلی پیدا می 10آموختۀ دکتري حتماً کمتر از تعداد دانش

دانیم؟ برایمان مهم نیست؟ مسئولیتی در قبال این تولیدات نداریم؟ توجهی به این مسئله کنیم؟ نمیکار تولید میتعداد بی

ایران را هر کس » هايدانشگاه«ام. این حباب ترکیده است، صداي ترکیدگی این حباب آموزش عالی در در دانشگاه ندیده

شود از خواهیم داشته باشیم؟ بحران شروع شده است. آیا باز هم میشنود. ما دانشگاهیان اما چرا گوش شنوا نمیهد میبخوا

 دانشگاه دفاع کرد؟ 

رسد، افشا هاي ما نگاه کنید. هیئت علمی با جا زدن کتاب و مقالۀ دیگري به مقام استادي میبه پدیدة انتحال در دانشگاه

شود، در سمیناري شود، خوانده نمیهاي زیادي در سطح ارشد و دکتري خریده میماند! رسالهدانشگاه می شود، باز هم درمی

 80شود! هیئت علمی تعداد خوانند، اما امضا و پذیرفته و به اصطالح دفاع میشود، استاد مشاور و راهنما هم نمیمطرح نمی

کند، رئیس دانشگاه داند یا تحمل میاه یا دانشکده آن را عیب نمیدنشجوي تحصیالت تکمیلی همزمان دارد و دانشگ 120یا 

خورد! استاد به دانشجوي جویاي رسالۀ داند، و آب از آب تکان نمیداند و وزیر هم میداند و معاون آموزشی وزارت میمی

 ست؟  گوید قبول اما به شرطی که تا موقع دفاع تو را نبینم. این دانشگاه قابل دفاع ادکتري می

خبري خبر است یا خودش را به بیاطراف ما در کشور، در استان، در شهرستان، در شهر پر است از مسئله. دانشگاه از آن بی

زنیم اما انگار در اروپا زند. ما حتی در مورد مفهوم دانشگاه، اخالق در دانشگاه، تحول در دانشگاه، آیندة دانشگاه حرف میمی

ها دهد؛ استدالل و تحلیل ما به جامعۀ ایران ارتباطی ندارد، مفاهیم و گزارههاي ما اصالً بوي ایران نمیو امریکا هستیم، کلمه

ها یا فیلسوف لقبان صدا و سیمایی از دانشگاه ايمبتنی بر تعریف دانشگاه در جهان صنعتی است. البته گاهی هم که حوزه

 نجم و ششم هجري است. این دانشگاه قابل دفاع است؟ايِ قرن پهاي نظامیهزنند منظورشان مفهومحرف می
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شود که فرد وانمود کند متعبد شود، یا اهمیت داده میهاي دانشگاهی بیش از هر چیز به تعَبّد فرد توجه میدر استخدام

رش در شود. پذیشود و جایی کمتر از تعبد ختم میاست، توجه به تخصص دانشگاهی، بسته به دانشگاه، از صفر شروع می

 کند. این دانشگاه قابل دفاع است؟ تحصیالت تکمیلی هم از همین قاعده پیروي می

گیریم متخصص جوانی عالقه مند به کار در دانشگاهی در ایران باشد، به هر شکل از فیلتر جذب هم بگذرد، آنگاه باید با 

ضی باشد؛ با حقوقی که کرایۀ خانه خودش توانست بگیرد راآنچه در یک دانشگاه در کشور صنعتی می 10/1حقوقی حدود 

 تواند بدهد. این دانشگاه قابل دفاع است؟را در تهران قطعاً نمی

کنیم؟ آیا البد این دانشگاه قابل دفاع نیست! اما این دانشگاه را به عنوان یک نهاد اجتماعی با کدام نهاد ایرانی مقایسه می

نگاه کنیم! به نهاد سیاست نگاه کنیم؟ به نهاد قضاوت نگاه کنیم؟ به  صنعت ما قابل دفاع است؟ به خوروسازي خودمان

سال سابقه نگاه کنیم! در این صورت بله این دانشگاه  800نهاد مجلس و رویدادهاي آن نگاه کنیم؟ حتی به حوزة علمیه با 

 قابل دفاع است.

برنامگی ناشی از جا داریم، بیریم، انتظارات نابهجا داهاي بیما در دانشگاه و در آموزش عالی مان بحران داریم، مداخله

ترین نهادهاي اجتماعی است که باید از آن دفاع ربط داریم. اما هنوز دانشگاه در ایران یکی از سالمهاي نهاد هاي بیمداخله

هاي ر اثرهاي سوء مداخلهاند و در برابکنیم. هنوز دانشگاهیانی اندك با تالش و مقاومت بسیار این نهاد را زایا نگاه داشته

کنند و هاي با استعداد را شکوفا میکنند و جوانجاي نهادهاي پر قدرت اجتماعی و فرهنگی به سختی تمام مقاومت مینابه

کند. از این دانشگاه باید دفاع رمق شده در برابر جهل مقاومت میپردازند. هنوز این بدنۀ کمبه رفع مشکالت کشور می

 شود.

دانشگاه دفاع کنیم چون از درون خودش را باز تعریف خواهد کرد و مفهومی از دانشگاه براي ایران توسعه یافته ابداع از این 

اش خواهد کرد. نهاد دانشگاه در ایرانِ بعد از انقالب، بدون هدفی متناسب با مأموریتِ تعریف نشده اما افواهاً فرض شده

بهترین موقعیت را دارد خودش را متناسب با نیاز ایران و تحوالت علمی و فناورانۀ بسیار رشد کرده است. حاال دراین بحران 

جهان تعریف کند. هر دانشگاه باید بلوغ نشان بدهد و با استقاللی نسبی که دارد خودش را بسته به نیاز منطقه تعریف کند. 

 شود. از این دانشگاه باید دفاع کرد.ها شنیده میزمزمۀ این بازتعریف

 جا، محلی است براي رشد جوانان و رساندن هاي نابهکنیم که هنوز، بعد از این همه مداخلهاین دانشگاه دفاع می از

کنند؛ تنها در اطراف شرکت دانش بنیان رسماً کار می 4000آنها به بلوغ اجتماعی و آمادگی براي کارآفرینی: بیش از 

گاهیان و دانش آموختگان تشکیل شده است؛ حرکتی رو به رشد شرکت جدید با همت دانش 700دانشگاه صنعتی شریف 

 که به قطع در تعریف دانشگاه ایرانی تأثیر جدي خواهد گذاشت. از این دانشگاه باید دفاع کرد.

 علم مقابله کرده و با هماهنگی مرَوّجان علم نگذاشته جامعه بهاش با شبهکنیم که با رفتار سنجیدهاز این دانشگاه دفاع می

ساله عمالً در این زمینه خلع سالح شده و مداحان با  800اي انحراف کشیده شود. این در حالی است که حوزه با سابقه

 اند. از این دانشگاه باید دفاع کرد.مذهب دست باال را گرفته-هاي شبهگویه
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جامعه در انتظار دانش آموختگان  مطلوب،کنیم چون هنوز، با وصف شرایط اقتصادي و فرهنگی نااز این دانشگاه دفاع می

آن است تا چرخ اقتصادي کشور را  به حرکت درآورند، به تولید در کشور کمک کنند، و در افزایش تولید ناخالص ملی 

مشارکت کنند. هیچ جایگزینی هم کشور براي آن ندارد و حوزه هم در این زمینه بدیلی براي دانشگاه نیست. از این دانشگاه 

 کرد.باید دفاع 

گذار در کشور نتوانسته و نخواهد توانست حل بکند -کنیم چون  سرانجام کاري را که قانون و قانوناز این دانشگاه دفاع می

مداران مدرك جو را -در درون خود حل خواهد کرد و موضوع انتحال و گسترش آن را مهار خواهد کرد و دست سیاست

 اه باید دفاع کرد.از سر دانشگاه برخواهد داشت. از این دانشگ

کنیم چون بی بدیل است و با قوت استقالل خود را گسترش خواهد داد، نقش مؤثرتري در جامعه از این دانشگاه دفاع می

هاي حاکمیتی حفظ خواهد بازي خواهد کرد، استقالل مالی بیشتري به دست خواهد آورد، فاصلۀ خود را از دولت و قدرت

و بخش خصوصی را کم خواهد کرد و  نشان خواهد داد که هر مسئلۀ حل نشدنی در جامعه کرد و همزمان فاصله از مردم 

 در نهایت براي حل راه به دانشگاه خواهد برد. از این دانشگاه باید دفاع کرد.

ه را بدنام اند و دانشگاتواند نهادهایی را که به نام دانشگاه موجودیت یافتهکنیم چون تنها خودش میاز این دانشگاه دفاع می

اند بدون این که تنوع در نهاد دانشگاه را بشناسند و جایگاه مناسبی پیدا کنند، از این مجموعه خارج اند، یا تأسیس شدهکرده

 کنند یا در مسیر درستی قرار بدهند. از این دانشگاه باید دفاع کرد.

تواند علم ایران و خردگرایی ایران را رصۀ جهانی میکنیم چون تنها و تنها نهاد ملی است که در عاز این دانشگاه دفاع می

بزبانی جهانی نمایندگی کند و از منافع ملی کنونی و آینده دفاع کند و به موقع هشدارهاي الزم را به بخش سیاسی بدهد. 

 دانشگاه در این امر بی بدیل است. از این دانشگاه باید دفاع کرد.

بدیل در شناخت تحریم و کمک به کم تواند در این دوران بحرانی نقشی بینیم چون میکو باالخره، از این دانشگاه دفاع می

اثر کردن درد آن براي مردم مؤثر باشد و این کار را خواهد کرد و بدیلی ندارد. و همین در باز تعریف دانشگاه در ایران و 

  رفع بحران راهگشا خواهد شد. از این دانشگاه باید دفاع کرد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گفتارپس

 268بر مزار خودم

 .شناختمشهیدي را می .گذشت پدر نوشته بودخواندم از پسر مرحوم سید جعفر شهیدي، که به بهانۀ سالگرد دراي مینوشته

زبان فارسی در مقام زبان علم، ة میزگردي بود دربار .اي در کیهان فرهنگی آشنا شده بودمبا او در اوایل انقالب در جلسه

من «استاد شهیدي در همان جلسه، به مناسبتی که یادم نیست، گفت: .که در آن شادروان احمد آرام هم حضور داشت

 .در آن زمان هنوز نمی دانستم که او مجتهد است و روزگاري معمم بوده است »ي نماز بخوانم!حاضرم پشت سر این منصور

اي داشتیم پیاده در خیابان انقالب می رفتیم، دست یک بار دیگر، باز هم در اویل انقالب، وقتی بعد از بیرون آمدن از جلسه

اراحت نباش جوان، عصبانی نشو؛ ایران هزار سال است ن« ام در آن جلسه گفت:ام گذاشت و به تسالي بی تابیروي شانه

خیلی دوستش داشتم و  .بعدها فهمیدم که استاد تاریخ هم هست» که چنین بوده و هزار سال دیگر هم چنین خواهد ماند! 

  .هاي آخر عمرش را درنیافتمبسیار غمگینم که چرا سال

شهیدي اگر روحانی مانده  .سالگرد مرگ پدر گالیه کرده بود غربت مراسم سر و صدایی وپسر استاد در آن نوشته از بی

 .داشتمی »مرگی فاخر«ها به قول وینی -مردبود البد بسیار عالیقدر می زیست و بسیار پر سر و صداتر می

دي باشیم؟ مرگ فاخر و مراسم تدفین پر هیاهو چه چیزي بر ارج و قرب استاد شهیاما چرا باید انتظار مرگ فاخر داشته

خواهد افزود و اصوالً براي کسی که حتی حاضر نشد ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بپذیرد چه قدر و منزلتی 

 تواند بود؟

اي است که از قدیم تا به امروز بر سرنوشت این زدگی و ساده لوحی عوام پدیدهطلبی خواص و هیجانبرآیند مصلحت

اجتماعی و به بهاي خون دلی که در هر دورانی به فرهیختگان -هاي دیرینۀ تاریخیفتسرزمین حاکم بوده است، و به جبران خ

اند آنها که دانسته یا ندانسته چه بیچاره .خاموش داده همواره با بزرگنمایی امور موجب تولید موج غرور کاذب شده است

اند آنها که ماندگاري کنند؛ گرفتار چه بالهتیربطی مباهات میشوند و به بزرگذاشت از طرف هر نهاد بیبر این موج سوار می

 اي انتظار دارند! را از نهادهاي غیر حرفه

او را بسیار دوست می داشتم! چه بسیارند گمنامان زنده یا خفته که این چنین مانند شهیدي  .شهیدي اما گرفتار بالهت نبود

برآیند یا معدل جامعۀ ة آن پدید .اندآن نالیدهکم ازاند، یا دستاند و فریاد برآوردهچرك و چروك جامعه را دیده .اندزیسته

معدل جامعۀ ما خفت هزارساله را انکار  .امروز ما همان است که از حسابی امامزاده ساخته و شهیدي را فراموش کرده است
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بی هم البد گواهی براین پدیدة حسا .کند و غرق در توهم امپراتوري ایرانی است، چه در عرصۀ قدرت چه در عرصۀ علممی

 .باطل توفق و سروري است: ما مرد علمی سالیم، ما مرد علمی قرنیم، و ما چهرة ماندگاریم! زهی خیال

نی که خوشا به حال آیندگانی که با ایرانی دیگر سرو کار خواهند داشت، ایرانی هشیار، ایرانی فارغ از خیالبافی و توهم، ایرا

 !نیازي به قهرمان  نخواهد داشت پرور! ایرانی که اصال ده و نه قهرمان و نه قهرماننه آزا –مردمانش آزادند 

گاهی بسیار مهیب و بسیار دشوار، اما همواره  –بخشی چه پیکار لذت .امام، اما برایش بسیار جنگیدهمن چنین ایرانی را ندیده

سبک  .گریمام و غریبانه میر سنگ گور خود نشستهب .گریم، سالگرد تولدم استاکنون که بر مزار خود می .بخشلذت

انم، تورها از هر مسئولیتی؛ هنوز می .آیممیسبکبال از آرامش و سر خوشی به پرواز در .برمشوم و از حالی که دارم حظّ میمی

 .نشسته برگورم، مواظب همسر و فرزندانم باشم تا گلیمشان را از آب بیرون بکشند

اي از اجرا رسیده است که انی در فکرش بودم، به مرحلههاي جوطرح رصدخانۀ ملی ایران، که از سال .خیالم راحت است

خواستند جلوي این قافله را بگیرند یا منحرفش کنند، اما سواري که میکم نبودند ابلهان موج .تحقق آن محرز شده است

ام گاه آرامشی را که در قیل و قال جامعۀ امروز میهن .م کردمدلخوشم که براي ایران زمین هر چه در توان داشت .نتوانستند

و در زیر آن آمده است  »1388، وفات 1326رضا منصوري، متولد «ام: برسنگ قبرم نوشته .کندام مختل میمزارم یافته

  ».آن را دوست می داشت ایران و بخصوص طالقان«که 

چه خوشحالم که در آرامش  .مایلم باز هم این چنین زندگی کنم ،زنده شوماگر دوباره  .بخشی داشتملذت چه زندگی دشوار

ام چه خوشحالم که تنها بر مزار خود نشسته .مردنم را کسی ندیده و هیچ کس بر من سوگواري نکرده است .امو سکوت مرده

 ام!و چه سبک شده .کنمو گریه می

روي شبانه در خیابان انقالب استاد شهیدي در آن پیاده: امزو داشتهایران خواهد ماند، و من در حیات و مرگم تنها یک آر

 در مورد هزاره بعدي ایران اشتباه کرده باشد!

 !کشوري آزاد با مردمانی آزاد که دیگر هیچ نیازي به قهرمان نخواهند داشت –خواهد ماند ایران 
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