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پیشگفتار ویراست دوم
از نوشتن پیشگفتار برای ویراست اول کتاب معماری علم چهار سال می گذرد. 
در این چهار سال ساختار بیمار علم در ایران گرفتار مدیرانی کژاندیش شد. 
حاشیه ها  بخش  ال به الی  در  مصداقی  به گونه ای  می توانید  را  کژاندیشی  این 
دریابید. برای این که حجم کتاب را به حداقل برسانم حاشیه ها را تفکیک کردم 
و در کتاب جداگانه ای با عنوان »مصداق های سندرم دوره ی نقل: حاشیه بر 
معماری علم« آورده ام. به غیر از این تغییرات و جابه جایی فصل ها، اضافه هایی 
به فصل های قبلی، و افزودن چند فصل اضافی، مفهوم »سندرم دوره ی نقل« 
مطالب  درک  برای  حاشیه ها  این  مطالعه ی  کرده ام.  وارد  نوشتارهایم  در  را 
این کتاب ضروری است. بدون توجه به این مصداق ها محملی برای  من در 
درک گزاره های انتزاعی وجود ندارد. این معماری برای شرایطی است که علم 
و فرهنگ در ایران بیمارگونه است و ما در دوره ی گذار به مدرنیت به سر 
می بریم. خودم در فاصله ی این چهار سال تغییر هایی در برداشتم از معماری 
علم در ایران می یابم. این به این معنی نیست که خواننده را توصیه کنم به 
منتظر  هم  باز  که  دهم  هشدار  بلکه  کند،  مراجعه  نیز  کتاب  قبلی  ویراست 
افراد  توجه دهم که سخت- جانی  و  باشد؛  آینده  اجتماعی در  افت وخیز های 
درگیر الزمه ی داشتن نقش در این معماری است، و نیز این که برداشت های 
احساسی و عجوالنه بیش از هر چیز نقشی مخرب در این معماری دارد که باید 
از آن برحذر بود. به ویژه این که تجویز آخرین نسخه های نظام ملی نوآوری در 
جهان، که گاهی الزمه ی پیشرفت علم و فناوری کشورها تلقی می شود، برای 
جامعه ای که دچار سندرم دوره ی نقل است اگر مهلک ترین ضربه به این بدن 
نحیف نباشد قطعًا تأخیر در درمان این سندرم ایجاد می کند. در این معماری 
توجه من به گام هایی است که به رفع مصداق های این سندرم کمک می کند 
و ایران را آماده می کند تا نظام ملی نوآوری خود را ابداع کند تا سپس بتواند 

به نوعی مدرنیت دست یابد. 
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اکنون که این پیشگفتار را می نویسم می توانم بگویم که مجموع نوشته های 
به عنوان زبان علم در  من در زمینه های سیاست گذاری علم و زبان فارسی 
طول سه دهه ی گذشته، و نیز حاصل نیم قرن عالقه ی من به ایران و به زبان 

فارسی، و به توسعه ی علمی آن در مجموعه ی زیر می گنجد:
1. ایران من، جلد اول، ایران 1427، عزم ملی برای توسعه ی علم؛ 

2. ایران من، جلد دوم، توسعه ی علمی ایران؛
3. ایران من، جلد سوم، واژه گزینی در ایران و جهان؛

4. ایران من، جلد چهارم، معماری علم در ایران؛
5. ایران من، جلد پنجم، مصداق های سندرم دوه ی نقل، حاشیه بر معماری علم؛

با  از مواجهه  ایران من، جلد ششم، چهار سال در وزارت عتف، مصداقی   .6
سندرم دوره ی نقل؛

7. ایران من، جلد هفتم، ایران 21/15.  
بیش از این حرف دیگری نخواهم داشت به جز »کمی نازک کاری باقی مانده« 

از این معماری بی بدیل، و اما داشتن آرزوی ناظر بودن بر این معماری!

رضا منصوری
نوروز 1393
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پیشگفتار ویراست اول
داشته  بنیادي  تفاوت  باید  اجتماعي  پیچیده ی  پدیده ی  یک  براي  معماري 
باشد با معماري یک ساختمان. سال ها پیش به  ذهنم رسید که باید براي علم 
براي  بودم  ندیده  لفظي که  ایران، معماري کرد؛  علمي  توسعه ی  براي  ایران، 
برنامه ریزي توسعه ی علمي کشوري به کار رفته باشد، اما بهترین کلمه اي بود 
به  ایران،  از  باتوجه به شناختم  این جهت،  که براي مجموعه ی فعالیت ها در 
ذهنم رسید. اما چگونه؟ نوشتار حاضر، که شاید در برداشت اول مجموعه اي 
گسسته از مقاله ها و یادداشت ها به نظر برسد، به قصد انتقال هدف کتاب، که 
آشنا کردن ایرانیان با چون و چراي معماري علم در ایران است، گردآوري و 
نوشته شده است، حتي اگر مطالب آن قباًل به قصد دیگر در جایي دیگر منتشر 

شده است. 
بخش مقاله ها به ترتیبي انتخاب شده است که خواننده را به مرور با دیدگاه 
بهتر  را  علم  معماري  فصل  مطالب  طریق  این  از  امیدوارم  کند.  آشنا  مؤلف 
بتوانم به خواننده منتقل کنم. آگاهم از این که نوشتار، بخش ناقصي از گفتمان 
اجتماعي است. بنابراین سعي کرده ام در فصل هاي اولیه این نقص را به حداقل 
برسانم. بخش سرمقاله ها و یادداشت ها را مي توان به عنوان هشدارهایي مرتبط 
با واقعیت هاي اجتماعي ما تلقي کرد که بنا به تجربه در بطن جامعه ی علمي 
ایران مشاهده شده است. نمي توان درباره ی توسعه ی علمي ایران، پروژه هاي 
علمي، و معماري علم در ایران کاري کرد یا نظري داد بدون توجه به این موارد 

و هشدارهاي مرتبط با آن. 
ساختمان یا ساختار علم ایران نه فقط رفعتي ندارد، که تلي بي شکل است. 
زیاد است که  ایران آن چنان  براي علم  رفیع  از ساختماني  ما  فاصله ی  هنوز 
وحشت و گاهي افسردگي مي آفریند. گام هاي کنوني ما، به ویژه آگاهي از گام ها 
راست  است.  تعیین کننده  بسیار  دیگر  گام هایي  برداشتن  براي  آگاهي  نیز  و 
کردن خشت کج ساده نخواهد بود. پس خوب است هرچه بیشتر به گام هاي 
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کنوني خودمان درجهت توسعه ی علم توجه کنیم، به ویژه که بخش دولتي در 
این جهت خاموش است، و وظیفه ی بخش غیردولتي و دانشگران عالقه مند به 
توسعه براي حرمت بخشیدن به حرفه ی دانشگري و کسب مرجعیت اجتماعي 
درخور، سنگین تر از هر زمان دیگري است. ما هنوز نخستین گام ها را درجهت 
توسعه ی علمي برمي داریم و هنوز زیرساخت هاي اساسي این توسعه قوام نیافته 
است. بکوشیم با شناخت بهتر از شرایط تاریخي و فرهنگي کشورمان گام هایي 
استوار و پیوسته در این وادي برداریم. این کتاب کوششي است در این جهت. 

رضا منصوری
14 مرداد 1388
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برایت می نویسم خیس
نباشی خسته از راهی که پیمودی میان تنگه ی تاریخ

تو را می گیرمت در بر
به زیر سینه ای سرشارِ زن بودن
که در یادت بماند کیستی فرزند

تکانت می دهم، بو می کنم با عشق
تو آن انگشت سبابه

درون مشتِ خود یاد آر
تو را من دیده ام در خواِب هشیاری

زمان، حساِس حساس است
حواست »با« و »هم« باشد

اگر چه خوب میدانی ....
بگردم از خزر تا ناخن پایت

فدای قد و باالیت
شکوفا شو! شکوفاتر

بچرخان صورت خود را
به سمت آب و آبادی

قلم پر می شود از بوی شیر و جوهر لبخند
نفس تازه کن ای ایران
که با هم کارها داریم

10 آبان 1393
خاطره حجازی
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1
مقدمه

دولت عشق آید و من
دولت پاینده شوم

با معماری یک ساختمان در  انسانی  وجه ممیزه ی معماری در یک جامعه ی 
این است که عمده ی عوامل معماری جامعه جاندارند! این انسان ها هم زمان 
مصالح این معماری، معماران آن، و نیز ساختمان در حال تحول آن هستند؛ 
به شکلی  است  قرار  که  موجود  یا ساختاری،  برای ساختمانی،  معماری  یعنی 
تحول یا تکامل یافته درآید؛ تکامل به معنی داروینی شاید مفهوم مطلوب من 
را بهتر برساند! پس به دنبال تکامل هستم، به دنبال انسان هایی جهش- یافته  
یا »جهیده« با پذیرش مفهومی »انقالب- یافته« یا »انقالبیده« از علم؛ همراه با 
موجود شدن سازمانی نوین برای علم که مبتنی باشد بر این مفهوم انقالبیده: 
کاری نامألوف برای جامعه ی کنونی، و واژگانی که بر واقعیت هایی سر به مهر 

اشاره دارد که من را به یاد سعدی می اندازد، هنگامی که سرود:
سخن سر به مهر دوست به دوست        حیف باشد به ترجمان گفتن
این حکایت که می کند سعدی        بس بخواهند در جهان گفتن!



ایران من/ معماری علم در ایران12

نو  هنوز حرف  ما  راکد  جامعه ی  اما  زمان هشتصد سال می گذرد  از آن 
و  بر نمی تابد  کند،  ایجاد  راکد  شارستان  این  در  آرام  چند  هر  موجی  که  را، 
تا  شود  بیان  سر به مهر  رازی  چون  گاهی  باید  ساده  بسیار  جدید  حرف های 
آشوب ناشی از آن گوینده و گفتار هر دو را در هم نپیچد! این شارستان راکد 
به دریای عمیق یخ زده ای می ماند، با یخی هشتصد ساله، که الیه ای از »لعاب 
مدرنیت« روی آن را پوشانده است. پس، دو گروه با این حرف نو مخالفت 
می کنند: لعاب مدرنیت- زنان و نگهبانان شارستان! امید دارم روزی حرف من، 
که سعی کرده ام »به ترجمان« نیازی نداشته باشد، از دوست به دوست تلقی 

و درک و نقد شود.  
عاشقان ایران فراوانند، اگرچه متفرق و گاهی نا آگاه از دینامیک جامعه در 
نیاز است:  این دینامیک  از  دنیای مدرن! در معماری علم به شناخت بسیار 
تحوالت  شناخت،  باید  را  آن  تاریخ  و  وطنی،  راکد  شارستان  راکد،  جامعه ی 
باید  را  خودمان  مردم  تحمل  حد  شناخت،  باید  را  دنیا  اخیر  سال  چندصد 
شناخت، نقش زمان و نقش بازه های زمانی الزم برای ایجاد فرآیندها را باید 
شناخت!   باید  را  خودمان  فرهنگی  کژتابی های  چیز  هر  از  بیش  و  شناخت، 
اما  هستند؛  خود  مطلوب  اثرگذاری  مشغول  حال  هر  به  که  آگاه  عاشقان 
از سر  که  را،  من  بدهند حرف های  زحمت  خود  به  نا آگاه  عاشقان  امیدوارم 
عشق به ایران و عشق به تاریخ پر تالطم و عشاق آن است، دست کم بخوانند 
و از پیش طرد نکنند؛ حرف های من سیاه نمایی نیست، واقع نمایی است؛ و تا 
واقعیت را نشناسیم عشق ما خرسانه اثر می گذارد! اثرگذاری این حرف های 
ناشی از عشق را اما همگان خواهند دید. نگران کژتابان سنت- سوار نا عاشق 

نباشیم که اثرگذاری آن ها میراست! 
فصل های اولیه ی کتاب آمادگی است برای فصل آخر با عنوان معماری 
علم. هر فصل به جنبه ای از علم به عنوان فعالیتی اجتماعی می پردازد. مطالب 
این فصل ها وقتی به درستی درک می شود که آن چه قباًل حاشیه ها نامیده ام و 
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اکنون در کتابی با عنوان »مصداق های سندرم دوره ی نقل: حاشیه بر معماری 
علم، ایران من، جلد پنجم« گردآوری شده است خوانده شود. من این بخش 
اگرچه دیده ام آن ها که  برای درک حرف هایم اساسی می دانم؛  را  مصداق ها 
ترجمان مصادیق مدرنیت می کنند به این نوع حرف ها یا بی توجه اند  معموالً 
یا آن را بی ارزش تلقی می کنند و از شنیدن آن اگر عصبانی نشوند دست کم 
تعجب می کنند. تأکید می کنم که توجه به آن ها برای من حیاتی است و خواندن 
آن را، حتی قبل از خواندن این کتاب، به خوانندگانی که قصد درک گزاره ها را 

برای شرایط ایران داشته باشند به شدت توصیه می کنم. 



2
واژه ی علم و مفاهیم رایج آن در ایران

نیابد مغز هرکه پوست نشکست
بلی بی پوست ناپخته است هر مغز
ز علم ظاهر آمد علم دین نغز
ز من جان برادر پند بنیوش
به جان و دل برو در علم دین کوش
گلشن راز، شیخ محمود شبستری

1. درآمد 
هیچ کدام از کشورهاي اسالمي، پس از حدود 200 سال آشنایي با غرب، هنوز 
نتوانسته است از سد عقب ماندگي عبور کند و به عنوان کشوري پیشرفته به جمع 
پرچمداران توسعه ی اقتصادي، علمي، و فني بپیوندد. این اندیشه که عاملي ویژه 
درجازدگي  و  رکود  این  باعث  باید  اسالمي  کشورهاي  فرهنگ  و  اسالم  در 
کشورهاي اسالمي شده باشد هیچ گاه از ذهن ها زدوده نشده است. هنگامي که 
انگلیس کوشید مدرسه و آموزش به سبک نوین را در هند به راه اندازد جامعه ی 
اما جامعه ی مسلمانان به شدت  به سرعت پذیرفت  به راحتي و  را  هندوها آن 
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مخالفت کرد. حدود 8000 روحاني با امضاي طوماري مخالفت خود را رسمًا 
ابراز کردند ]1[. این در حالی است که کشورهای اسالمی تا پیش از تأسیس 
نظامیه ها و محدود کردن علوم طبیعی در علم و فناوری سرآمد بودند: تناقضی 

که هر عالقه مند به توسعه ی تفکر بشر را به فکر وا می دارد!
دنیاي مدرن را بدون علم و فناوری نوین نمي توان درک کرد. ما ایرانیان 
و مسلمانان سهم عمده اي در پیشرفت تاریخ و در پیشرفت علم در مرحله اي 
از تاریخ داشته ایم، اما در شکل گیري دنیاي جدید مبتني بر علم و فناوری نوین 
غایب بوده ایم. اکنون که دنیا کوچک شده است و جهاني شدن پدیده اي بدیهي 
مي نماید غیبت ما در دنیاي کوچک و بسیار پیچیده ی جدید نه مطلوب است و 
نه ممکن. یا ما را در این دنیا »مدیریت« مي کنند یا باید خودمان را درگیر کنیم. 
درگیر شدن با این دنیاي جدید و بازیگر شدن در آن ممکن نیست مگر ابتدا از 
طریق درک علم و فناوری و خرد مدرن که زیربناي این دنیاي جدید شده است. 
از آشنایي ما با دنیاي جدید حدود دویست سال مي گذرد. یکصد و پنجاه 
سال پیش دارالفنون تأسیس شد که علوم جدید را به جوانان ما بیاموزد. اما 
همان طور که دارالفنون سنگ بناي کج و ناجوري براي آموزش نوین در ایران 
گذاشت، که هنوز از کج و کژ بودن آن رهایي نیافته ایم، مفهوم نوین علم هم 
درست به کشور ما وارد نشد، کما این که سوء تفاهم درباره ی آن هنوز به شدت 
رایج است. رفتار دوره ی نادیده انگاري هنوز آن چنان حاکم بود که در عصر 
ناصري، در دوره ی بهت، هنوز خیال مي کردیم در فلسفه و تفکر خورشیدي 
نیز  و  ]2، ص44،  نیست  هم  مقابل آن ستاره ی سها  در  دکارت  که  هستیم 
مراجعه کنید به فصل چهارم همین کتاب[. این بي خیالي و نادیده انگاري غرب 
توضیح گر وضعیت روان شناختي ما از آن دوره تاکنون است. اکنون که دوره ی 
آگاهي ما آغاز شده است تازه شروع کرده ایم به تأمل در این که لفظ علم در 
فارسي چه سنخیتي دارد با علم نویني که در غرب شروع شده است و تفکر، 

منش، رفتار، و روان انسان غربي را در سیصد سال گذشته شکل داده است. 

واژه ی علم و مفاهیم رایج آن در ایران
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باتوجه به چهار دوره ی تاریخي پس از خردگرایي قرن هاي اولیه ی هجري، 
یعني دوره هاي نادیده انگاري، بهت، خودیافت، و آگاهي مي خواهم توضیح دهم 
چرا مفهوم غالب علم در جوامع اسالمي هنوز مفهوم علم عجین شده با مفهوم 
دین است و همین مفهوم سنتي باعث مقاومت در مقابل تغییرات و تحوالت 

مي شود. 

2. مفهوم غالب علم در جوامع اسالمي
درک  زیر  مفهوم  چهار  از  یکي  در  علم  ایران،  جمله  از  اسالمي،  جوامع  در 

مي شود ]4[:
1. علوم دینی سنتي که درحوزه ها تدریس مي شود؛

2. علوم طبیعي سنتي که به هنگام تأسیس دارالفنون هنوز زنده بود و  اکنون 
مردم ما کم وبیش ویژگي ها ي آن را، که با فرهنگ مان عجین شده است، همان 

ویژگي هاي علوم جدید تصور مي کنند؛ 
3. علم یا دانش، به معناي مجموعه اي از دانسته هاي روز دنیا که با تأسیس 
دانشگاه تهران بخشي از آن به ایران منتقل شد. در این مفهوم، نقل یک برش 
تاریخي از فرآیند علم عین علم تلقي مي شود.  اکنون نیز این مفهوم در ایران 

کم وبیش رایج است؛ 
یا  دانش  آن  نتیجه ی  و  است  فرآیند  یک  که  آن  مدرن  مفهوم  در  علم   .4
پیچیده که  بسیار  است  امري  فرآیند  این  است. مشارکت در  معرفت علمي 
آشنایي ما ایرانیان با آن بسیار کوتاه است و عمدتًا بعد از جنگ تحمیلي شروع 
شده است. بنابراین مردم ما با این مفهوم هنوز بسیار بیگانه هستند و دانشگاه ها 
و پژوهشگاه هاي ما نیز هنوز برمبناي این مفهوم اداره نمي شوند. درفصل سوم 

کتاب به تفصیل به تحلیل این مفهوم خواهم پرداخت.
به  تاریخي  دانشگراني که در هر دوره ی  یا  دانشمندان،  علما،  مجموعه ی 
مجموعه ی  درون  در  سلسله مراتبي  ساختار  یک  همواره  مي پرداخته اند  علم 
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رده بندي  در  مي توان  را  این سلسله مراتب  تجلي  نوع  بهترین  داشته اند.  خود 
حوزه ها  در  هنوز  سلسله مراتبي  نظام  این  دید.  نظامیه ها  مؤیدان  و  مدرسان 
مشاهده مي شود، و امري مسلم در حوزه ی علوم دیني تلقي شده است. کسي 
لفظ  از  این که  براي  به معني4 است دانشگر مي نامم  را که حرفه ی آن علم 
دانشمند، که بار معرفتي تاریخي گسترده دارد متمایز شود. حیطه ی علم به 
مفهوم دوم آن نیز متأثر از نظام سلسله مراتبي مشابهي بوده است. این حیطه، 
اگرچه عمالً از قرن هشتم هجري به بعد پویایي خود را از دست داد، اما هنوز 
تا همین اواخر، مثالً در میان مستخرجین سنتي تقویم، آثار آن مشاهده شده 
است. چون واژه ی اعتقاد را هم به کار خواهم برد مایلم تعریفي از آن ذکر کنم. 
به معني  را  اثبات  اعتقاد مي نامم.  اثبات مي پذیریم  بدون  را که  هر گزاره اي 
نوین علمي آن مي گیرم که مترادف باشد با استدالل درست در چارچوب یک 
منطق مشخص. اعتقادها گاهي اثبات ناپذیرند و گاهي لزومي براي اثبات آن ها 
دیده نمي شود. بعضي ها اعتقاد را از مقوله ی معرفت مي دانند، اما به هر حال 
اعتقاد از نوع معرفت علمي، به مفهوم4، نیست. اعتقاد پذیرفتني است اما نه 

لزومًا اثبات شدني. 
رایج ترین مفهوم علم، ترکیبي است از مفهوم1 به انضمام بعضي داده هاي 
دانش قدیم یا جدید. هنوز لفظ عالم در ذهن فارسي زبانان نه یک دانشگر یا 
دانشمند علوم طبیعي، بلکه یک متخصص علوم دین را تداعي مي کند. به هنگام 
کتاب  اهل  و  درس خوانده  مانند  الفاظي  از  است  علم  اهل  که  کسي  وصف 
استفاده مي کنیم. کسی که در راه علم گام برمي دارد »درس مي خواند«. نفس 
فعل خواندن نشان مي دهد ما علم را موجودي مکتوب در کتاب ها مي دانیم که 
باید »خوانده شود« یا »حفظ شود«. بي جهت نیست که نظام آموزش و پرورش 
ما، حتي آموزش دانشگاهي ما، بر خواندن و حفظ  کردن پایه گذاري شده است. 
نیست.  ابتکار  و  ابداع،  تولید،  مانند خالقیت،  مفاهیمي  از  اثري  میان  این  در 
این مفهوم رایج بسیار ریشه دارد و برمي گردد به سنت نظامیه ها و مدارس 
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علمیه ی قدیم. این مدارس نقش دانشگاه ها را تا دوران جدید در جوامع اسالمي 
بازي مي کردند. اگرچه در قرن ششم و هفتم هجري آموزش علوم طبیعي و 
ریاضي به صورت بخشي از برنامه ی مدارس دیني درآمد و نهادینه شد، و از 
تیول دربار یا حامیان مالدار درآمد ]5[، همین امر بنا به شرایط تاریخي منجر 
به رکود این علوم و ادغام مفهوم علم در علم دین شد. در دوران خردگریزي 
و نادیده انگاري مفهوم علم نافع در مقابل علم ضار حاکم شد. تعریف علم نافع 
را نباید با مفهوم نوین علم نوع 2 ]6[ یکي گرفت. علم نافع در سنت ما دانشي 
بود که مورد نیاز بي واسطه ی علم دین بود مانند قدري ریاضیات و نجوم، و 
این با مباحث سه دهه ی اخیر در ماهیت علم و دانشگاه بسیار متفاوت است. 

کشاند.  به تعطیلي  را  اسالمي  خردگرایي  و  روشنگري  نظامیه ها  تأسیس 
شاخص این دوران، چه به لحاظ حجیت علمي و چه به لحاظ تأثیرگذاري مستقیم 
در نظامیه ها، غزالي است. غزالي را باید مؤسس علم دین، که تا به امروز در 
مفهوم علم در تمام جوامع اسالمي تعیین کننده بوده است، دانست. علم و آموزش 
آن پس از غزالي به آموزش علم دین، که عمدتاً آموزش مکتوبات است، منحصر 
شد. بي جهت نیست ما هنوز عالم را، نه دانشگر و دانشمند علوم طبیعي یا علوم 
انساني، بلکه متخصص علم دین یا روحاني مي دانیم. این مفهوم علم هم آموزش 
علوم طبیعي و رشد آن را در جوامع اسالمي مختل کرد و هم پذیرش علیت را، 

که مبناي هر تالشي براي خالقیت علمي است، مخدوش کرد. 
عالوه بر این، درهم تافتگي علم با علم دین، مانع ناسوت گرایي )عرفی گرایی( 
علم و تقدس زدایي از آن شد. علم، چون کم وبیش همان علم دین بود که با 
نقدپذیر  قدسي  امر  که  است  طبیعي  شد.  مقدس  مي شد،  انگاشته  یکي  دین 
نیست. پس طبیعي بود که جامعه ی ما، و همه ی جوامع اسالمي، علوم ناسوتي 
داشته  توجه  کنند.  مقابله  مدرنیت  با  آن  به تبع  و  نپذیرند  را  جدید  )عرفی( 
از  ناچار  به  و  است  علم  مفهوم  این جا هدف من روشن کردن  باشید که در 
نقلی به جای علوم دینی پرهیز  الفاظی مانند عقل، علوم عقلی و علوم  کاربرد 
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کرده ام. می خواهم روشن کنم که عقل، که نقش اساسی در علوم نوین دارد، 
»همتای نقل است« و »نه همتای وحی« ]7، ص 34[؛ جوادی آملی هم که براین 
گزاره تأکید دارد می گوید که »علوم عقلی و نقلی هر دو همراه با اشتباهات و 
خطاهایی هستند حال آن که در ساحت وحی الهی خطا راه ندارد« ]ص 35[؛ 
و من این را بیان دیگری می دانم از این که علم نوین ناسوتی است و وارد امور 
»وحی« و اعتقاد نمی شود. وحی و اعتقاد حیطه ی علم نوین نیست. علم نوین و 
علوم دینی، نقلی و عقلی، هر دو از عقل استفاده می کنند. بنابراین علم نوین که 
مسائل آن در حوزه ی وحی نیست، نه الهی است و نه الحادی؛ یک حرفه است، 

همان گونه که آهنگر کارش نه الهی است و نه الحادی.

3. درجازدگی و تحول در جوامع اسالمی
یکي از دالیل درجازدگي جوامع اسالمي، پس از حدود 200 سال آشنایي با 
غرب و تحوالت صنعتي دنیا، همین عجین  شدن علم با دین است. دین، بنابه 
تعریف، کمتر دستخوش تحول مي شود و تحول گریز است. درصورتي که علم 
نوین بر تحول، به زبان نیوتني بر دینامیک، مبتني است. دین به خالقیت وابسته 
نیست و به آن نیاز ندارد، اما علم نوین عین خالقیت است. خالقیت در علم 
نوین تحوالت اجتماعي به همراه دارد که روي رفتار دیني تأثیر مي گذارد، بدون 
این که بخواهد آن را نفي کند. تأثیر علم بر دین از نوع آفرینش ارزش هاي 

ثانویه یا طرد آن هاست. 
جوامع اسالمي، چون مفهوم منسوخ علم عجین شده در علم دین در آن ها 
رایج است، از پذیرش دانش، دانسته ها، و داده هاي علم نوین پرهیز ندارد، زیرا 
که پذیرش داده ها به معني پذیرش علم و آزاداندیشي و خالقیت الزمه ی آن 
نیست و تعارض ظاهری هم با علم دین ندارد. به همین دلیل در جوامع اسالمي 
در  ما  که  است  شده  مخالفت  آن گونه  نوین  زیست شناسي  و  نجوم  با  کمتر 
جوامع غربي، به ویژه در ایاالت متحده، شاهد آن هستیم. از طرف دیگر همین 
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مفهوم منسوخ موجب می شود آموزش با علم یکی انگاشته شود و آموزشگاه با 
دانشگاه! بسیاری از گزاره های سیاستمداران و مسئوالن ما را درباره ی علم فقط 
این گونه می توان درک و توجیه کرد )به چند نمونه در انتهای همین فصل با 

عنوان مرجع 14 نگاه کنید(.
مفهوم تحول و دینامیک، درک و فرمول بندي آن، با نیوتن شروع مي شود. 
درک  به  دینامیک  معادالت  در  آن  کردن«  »مهار  و  علم  در  زمان  مفهوم 
جدیدي از تحول در اجتماع نوین منجر شده است که جوامع اسالمي فاقد آن 
است. مصداق هاي فراواني از این عدم درک مفهوم زمان و تقطیع زمان، در 
رفتار ما مسلمانان مشاهده مي شود که مانند مفهوم زمان در جوامع کشاورزي 
و پیش صنعتي است. به ویژه در امر مدیریت این مصداق ها فراوانند. واقع انگاري 
انگاشتن قوه و فعل، که به شّدت در جوامع اسالمي رایج است،  خیال و یکي 
ناشي از همین عدم درک زمان و تحول در علم نوین و جوامع نوین مبتني بر 
این علم است. این عدم درک زمان تناظر واضحي دارد با مفهوم علم یکي شده 

با الهیات. 
در اروپا از یک طرف مفهوم علم نیوتني و از طرف دیگر مفهوم قدرت مطلق 
به وجود آوردند.  را  اروپا  بعد  به  بیکني هم سو شدند و تحوالت قرن هجدهم 
هم زمان در ایران، و دیگر کشورهاي اسالمي، علم به معني الهیات بدون تحول 
و نیز علم سیاست از نوع روزبهان خنجي اصفهاني ]8[ دست به دست یکدیگر 
دادند و باتوجه به سبک حکومت اقوام ترک و مغول، مانع رشد هرگونه تفکري 
شدند که مي توانست منجر به تحول بشود. این تفکر سیاسي همراه با مفهوم 
منسوخ علم زمینه ساز رکود در جوامع اسالمي شد که این روند هنوز خاتمه 
نیافته است. تحوالت اخیر در کشورهای اسالمی، به ویژه در خاورمیانه و شمال 
آفریقا، شروعی است برای این که کشورهای اسالمی، و نه فقط ایران، به این 
معضل تاریخی نگاه کنند. هنگامی که رفع این معضل به یک فرهنگ در این 

کشورها تبدیل شود، می توان انتظار موج جدیدی از تحوالت را داشت.
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4. مصداق هاي تمایز میان مفهوم نوین علم و مفهوم سنتي علم 
پیچیدگي هاي تحول علمي در سیصد سال اخیر از یک طرف، رشد علم در پنج 
از طرف  از هجرت و جاافتادگي مفهوم علم در تمدن اسالمي  بعد  اول  قرن 
دیگر، تطبیق دو مفهوم علم نوین و سنتي، و به تبع آن درک دنیاي مدرن را 
پذیرش  دلیل  به همین  است.  کرده  کند  و  مشکل  بسیار  اسالمي  جوامع  در 
با موانع پیچیده ی روان شناسي اجتماعي در  این دو مفهوم  تمایز  مصداق هاي 
از  اسالمي، خروج  توسعه ی کشورهاي  براي  اما  مواجه مي شود.  اسالم  جهان 
عقب ماندگي تاریخي، پیوستن به غافله ی جهاني، و بازیگر شدن در این دنیاي 
پیچیده گریزي نیست مگر مطرح کردن این مصداق ها، تأمل در مورد آن ها، و 
عبور از سد رواني موجود. در این بخش به بعضي از این مصداق ها مي پردازم.

1.4  وجود تقدس در علم سنتي و نبود آن در علم نوین
یا  تجارت  که  همان گونه  است،  خنثي  دین  به  نسبت  بنابه تعریف،  نوین،  علم 
هر حرفه ی دیگر هم در برابر دین خنثي است؛ تجارت امري دنیوي و ناسوتي 
است و قداست برنمي دارد. اعتقاد مذهبي در رفتار و منش دانشگران، مانند 
بازرگانان یا صنعتگران، مؤثر است اما علم و صنعت و تجارت هرکدام حرفه 
جوامع  برنمي دارند.  قداست  و  ناسوتي اند  و  دنیوي  حرفه  به عنوان  و  هستند 
هرکدام برمبناي اعتقادها و ارزش هاي اولیه ی خودشان همراه با فعالیت علمي 
ارزش هایي ثانویه ایجاد مي کنند و در راه توسعه گام برمي دارند. علم نوین، که 
بنابر تعریف خنثي است، در جامعه ها و فرهنگ هاي به وجودآورنده اش به تبع 
ارزش هاي اولیه و اعتقاداتشان ارزش هایي ثانویه ایجاد کرده که با آن فرهنگ ها 
عجین شده است و گاهي تمایز میان این ارزش ها، ارزش هاي اولیه و علم، سخت 
شده است. همین پدیده است که ما آن را به صورت تعارض میان علم نوین و 
ارزش ها و اعتقادهاي بومي خودمان تصور مي کنیم، و بعضي آن را شاهدي بر 
تضاد میان علم و دین در اسالم انگاشته و به دنبال علم اسالمي رفته اند ]9[. 
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پس درست است اگر بگوییم علم نوین مانند هر حرفه ی دیگر ناسوتی است، 
اگرچه شخص شاغل در علم، دانشگر، می تواند معتقد یا ملحد باشد. آن علمی 

که نمی تواند »سکوالر« ]7، ص 167[ باشد ربطی به علم نوین ندارد!
دین، از طرف دیگر، به خودي خود ارزش هایي دارد که جامعه ی معتقد آن ها 
را از آن خود مي داند و مقدس مي شمارد. این ها همان ارزش هاي اولیه هستند. 
علم، به معنایي مستقل از دین و مستقل از علم دین، یک برساخته ی اجتماعي 
است، ناسوتي و دنیوي است، حرفه است، و امر مقدسي نیست. اگر هم ارزش هایي 
به وجود مي آورد ثانویه است، به تبع روش هاي علمي و مبتني بر اعتقادها و ارزش هاي 

اولیه ی جامعه است. این ارزش هاي ثانویه ناسوتي اند نه الهي و نه مقدس. 
تلفیق مفهوم علم با امر الهي دین و علم دین، که در تاریخ جوامع اسالمي 
رخ داده است، تفکیک ارزش هاي اولیه ی قدسي از ارزش هاي ثانویه ی ناشي از 
علم ناسوتي را، اگرنه غیرممکن، مشکل مي کند. جوامع اسالمي همگي به درجات 
مختلف گرفتار قدسي شدن ارزش هاي ثانویه ی ناشي از تعمیم مفهوم علم دین به 
مطلق علم هستند و هنوز نتوانسته اند خود را از این مهلکه ی خودساخته برهانند.

ارزش هاي اولیه و اعتقادي ما در جوامع اسالمي لزومي ندارد همان هایي 
باشد که در جوامع پیشرفته ی علمي هست یا بوده است. همین طور، اختالف 
مفاهیم  میان  تعارض  یا  اختالف  به  ندارد  لزومي  اولیه  ارزش هاي  میان 
ثانویه ی ناشي از پذیرش مفهوم نوین علم به عنوان یک حرفه بشود. توسعه ی 
بر  مبتني  به معني  بومزاد،  توسعه ی  جز  باشد  چیزي  نمي تواند  هم  پایدار 
ارزش هاي اولیه و نه همه ی ارزش هاي سنتي که ارزش هاي ثانویه ی منسوخ 
اولیه  ارزش هاي  با  و  باالست  به  پایین  از  توسعه  این  دربرمي گیرد.  هم  را 
درتعارض نیست؛ اما توسعه ی باال به پایین ارزش هایي را دیکته مي کند که 
گاهي ثانویه هستند و وابسته به ارزش هاي اولیه ی فرهنگ هاي دیگر، که با 
تعارض  این  البته  که  باشند،  درتعارض  است  ممکن  ما  جامعه ی  دینامیک 
به معني تعارض مدرنیت با دین نیست. جامعه ی ما که هنوز علم مدرن را 
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نمي شناسد، واژگان الزم براي گفت وگو با تمدن هاي دیگر را نساخته است و 
براي این گفت وگو آماده نیست.

4 .2  درست بودن در مقابل برحق بودن 
ما در فرهنگ اسالمي واژه ی »حق« را براي بیان درستي گزاره ها یا نظریه هاي 
علمي هم به کار مي گیریم. »آیا اینشتین حق داشت« عنوان یکي از کتاب هاي 
شاخص درباره ی درستي نظریه ی نسبیت اینشتین است. در افواه گزاره هایي از 
نوع »عالم برحق«، »حق با فالن دانشمند )دانشگر( بود«، و نیز اشتقاق واژه ی 
»حقیقت« از »حق« و کاربرد آن براي یک واقعیت یا یک »reality« در علم 
زیاد شنیده مي شود. این درحالي است که گزاره هاي علمي فقط مي توانند در 
یک چارچوب خوش تعریف درست یا غلط باشند، بدون این که این درستي یا 
نادرستي ارتباطي با حقیقت و »ماهیت طبیعت«، اگر اصاًل بتوان این ترکیب را 
به کار برد، داشته باشد. همین امر موجب شده است که مفهوم نظریه پردازي، 

نظریه سازي، و مدل سازي در علم نوین در کشور ما هنوز مبهم بماند.

4 .3  صداقت در مقابل صحت: مسئله ی رؤیت هالل اول و آخر ماه رمضان
نُقل  به  آن  پیراموني  مسائل  و  شوال  و  رمضان  ماه  هالل  رؤیت  سال هاست 
با  مگر  است:  شده  تبدیل  دانشگاه دیده ها  یا  دانشگاهي  محفل هاي  مجلس 
پیشرفت علم هنوز نمي توان روز اول و آخر ماه قمري را پیشگویي کرد؟ پاسخ 
آن گونه که به نظر مي رسد ساده نیست! رؤیت هالل ماه را در سنت اسالمي، و 
ظاهراً نه فقط سنت فقه شیعه، نمي توان صرفًا یک پدیده ی علمي، به معناي علم 
نجوم، تعبیر کرد. اول این که طبق اکثر فتاوي حاکم شرع باید رؤیت را اعالم 
کند. بنابراین اعالم آن توسط منجمان مالک رؤیت نیست. دیگر این که اعالم 
به رؤیت  تا »علم«  اهل وثوق است،  افراد  برمبناي رؤیت توسط  حاکم شرع 

براي فقیه »حاصل« شود. 
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در اوایل دهه ی هفتاد که رئیس انجمن فیزیک ایران بودم، و هنوز کمیته ی 
نجوم زیر پوشش آن انجمن فعالیت مي کرد، همواره در رسانه ها نظر انجمن 
متوجه  تلویزیون  طریق  از  این که  تا  مي شدند.  جویا  هالل  رؤیت  درباره ی  را 
شدم به عنوان دانشگر و منجم حق اظهارنظر در این مورد را ندارم. بعد هم 
مباحثه اي  هیچ  البته  )رک2، ص 54(.  نیست  علم  که  نجوم  گفته شد  جایي 
میان منجمان و فقها هم درنگرفت. از بعضي افراد مورد وثوق دانشگاه و حوزه 
شنیدم که فقها به »نفس رؤیت« توسط افراد، نه با تجهیزات نجومي یا محاسبه، 
اهمیت مي دهند. پس از مجادالت اوایل دهه ی هفتاد سرانجام کمیته ی رؤیت 
هالل مورد تأیید مقام رهبري تشکیل شد که همگي آن را به فال نیک گرفتیم. 
این کمیته سال هاست که فعال است و رشد کیفي قابل مالحظه اي کرده است. 
)براي جزئیات امر مي توانید به شماره هاي مختلف مجله ی نجوم مراجعه کنید.( 
خوشبختانه فعالیت این کارگروه، درصورت استمرار، موجب تقریب تلقي حوزه 

و دانشگاه در امر رؤیت هالل خواهد شد. 
تحلیل این دو موضع براي درک مفهوم علم نوین و علم سنتي بسیار آموزنده 
است. حوزه به عنوان متولي علم سنتي، و نیز علوم دیني، تفسیر ویژه اي از رؤیت 
هالل دارد، که هم به تفسیر فقهي موضوع مرتبط است، و هم به تلقي حوزه از 
علم. علم به رؤیت هنگامي حاصل مي شود که اهل وثوق آن را گزارش کنند؛ 
اهل وثوق معموالً عوام هستند، در هر صورت شرط متخصص بودن براي رؤیت 
ضروري نیست. از طرف دیگر منجمان، اهل علم جدید، مبنا را بر محاسبه و نیز 
رؤیت توسط اهل فن و متخصص مي گذارند، و نظر عوام پذیرفته نیست. فقها اهل 
وثوق را صادق مي دانند، و صداقت شرط گزارش رؤیت است؛ اما اهل علم مدرن، 
دانشگران، تخصص و روش علمي را شرط مي دانند و صداقت در این فرآیند وارد 
نمي شود، مگر به معني اعمال درست روش علمي. پس دو »علم« با دو »ضابطه ی« 
کامالً متفاوت در این مباحثه عمل مي کند: صداقت اخالقي در مقابل صحت روش 
علمي. تقابل صداقت و صحت یکي از وجوه ممیزه ی علم سنتي و علم نوین است.
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4 .4  نص در مقابل شک
علم دین مبتني است بر پذیرش نص به عنوان کالمي که در آن شک نمي توان 
و نباید کرد. علم نوین نصي ندارد. در عین این که اصول و دانسته هایي دارد 
اما همه ی آن ها گستره ی اعتبار محدود دارند که تازه این اعتبار محدود هم 
وابسته به مدل است. تغییر مدل می تواند هم مفاهیم و هم گستره ی اعتبار را 
تغییر دهد. وابستگي به مفهوم علم سنتي این عادت را با خود مي آورد که کتاب 
در علم اساسي است و نوشته هاي آن هم چون نص کتب مذهبي باید پذیرفته 
این  در  مي شود.  علم تر  با  شخص  شود  خوانده  بیشتر  کتاب  هرچقدر  شوند؛ 
میان جوهره ی اصلي علم که شک و خالقیت در چارچوب معین است آموخته 
از  مي شود!  زده  و درک پس  مي کند؛  پیدا  اهمیت  دیگران  نقل قول  نمي شود. 
گفتمان علمی، که نقش اساسی در فرآیند علم و رشد آن دارد و شرط اساسی 
در کسب اعتبار علمی است، غفلت می شود و به نقل یا نص، که در علم مدرن 
نقشی ندارد و اعتباری ندارد اکتفا می شود ]10[؛  به جاي این که مسئله در پي 
واقعیت ها،  این  زده می شود.  مسئله پس  و حل  مسئله  تولید  پیدا شود،  شک 

دست کم، یک »نتیجه ی نامنظور« از پذیرش مفهوم سنتی علم است!

4 .5  اعتقاد در مقابل خالقیت
اعتقاد اساس دین و علم دین است؛ در علم نوین هیچ اعتقادي وجود ندارد مگر 
اعتقاد به این که علم مي تواند به درک طبیعت کمک کند، که این اعتقاد فراتر 
از خود علم است و نشان مي دهد که اهل علم نوین، یعني دانشگران، دست کم 
یک اعتقاد دارند. دانشگران وابسته به فرهنگ و سنت اسالمي اعتقاد دیني را 
به حیطه ی علم تسری می دهند و برایشان تفکیک میان »حقایق« علمی به عنوان 
»نتایج علمی« و »حقایق مذهبی« مبتنی بر اعتقاد ساده نیست؛ همین است که 
معموالً در سطح کسب دانش یا علم به معني2، مي مانند و به دانشگران خالق، 

یا مکتب ساز، تبدیل نمي شوند.
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4 .6  صراط مستقیم در مقابل سراندیپ گرایي1 
صراط مستقیم واژه ی کلیدي در علم دین است که ما مسلمانان به عادت آن را 
به یادگیري علم هم تسري مي دهیم.  همین موجب شده است ناخودآگاه بسیار 
صلب برنامه ریزي درسي بکنیم، چه در دوران پیش دانشگاهي و چه در دوران 
دانشگاهي، و امکان تخلف از آن را به دانش آموز و دانشجو ندهیم: پیروي از 
آن را صراط مستقیم مي دانیم! حال آن که نوعي بي هدفي در علم، که در مفهوم 
سراندیپ گرایي منعکس است، اساس پیشرفت علمي است. پیشرفت در دین 
یا علم دین مدخلیتي ندارد حال آن که علم بدون پیشرفت علم نیست بلکه 
دانش راکد است. دانشگران در علوم بنیادي این طور نیست که همواره به دنبال 
کشف خاصي باشند بلکه گاهي با هزینه هاي گزاف در علم »تفرج« مي کنند و 

به تصادف به کشف هایي بي مانند مي رسند.

4 .7  رستگاري در مقابل قدرت و اقتصاد 
دین و علم دین به دنبال قدرت نیست، به دنبال رستگاري است. علم نوین به 
تبدیل شده است. در مورد علم  به موتور آن  وابسته است و  اقتصاد جامعه 
نوع2 این خصیصه بیشتر آشکار است. به همین دلیل نه فقط سازوکار علم نوین 

با علم دین متفاوت است بلکه روش هاي حمایتي از آن هم متفاوت است.

4 .8  گناه در مقابل اشتباه 
اشتباه، یعني دوري از صراط مستقیم، در دین و علم دین گناه است و نامطلوب. 
و  رفت  را  راه هاي سخت تري  و  گرفت  یاد  تا  کرد  باید  اشتباه  نوین  علم  در 
مسئله هاي پیچیده تري را یافت یا حل کرد. کارشناس در دنیاي نوین کسي 
است که بیشترین اشتباه ها را کرده است و بیراهه ها را مي شناسد. پس در علم 
نوین این بخشي از آموزش مي شود که بیراهه ها شناخته شوند و طالب علم 

1. Serendipity 
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باید هرچه بیشتر و هرچه زودتر اشتباه بکند، نه آن که از اشتباه بازداشته شود. 
الهیات به جاي علم نوین را در آموزش در  اثر سوءبرداشت از علم مبتني بر 
تمام سطوح کشورمان شاهد هستیم، َمنشی که مانع رشد خالقیت و شکوفایی 

حداکثری استعدادها در کشور ما می شود.

4 .9  آخرت در مقابل هم قطاران
در علم وابسته به علم دین نقش آخرت، ثواب اخروي، به عنوان پاداش عمل، 
حتي در کار علمي پرنقش است. در علم نوین ارزیابي توسط هم قطاران و اعتبار 
وابسته  علم  اهل  است.  به دنبال آن  دانشگر  است که  پاداشي  نزد هم قطاران 
به سنت اسالمي و علم سنتي که این اعتبار نزد هم قطاران را درک نمي کند 
در  یا  کند،  کسب  دیني  اعتبار  این که  مگر  بشود،  معتبري  دانشگر  نمي تواند 
کشوري اعتبار سیاسي مبتني بر دین کسب کند. این قیاس مانند آن است که 
تاجري به دنبال تجارت نباشد و فقط به کار خیریه بپردازد؛ بدیهي است که 
سرمایه اش به سهولت تمام مي شود و دیگر اعتبار یک تاجر را نخواهد داشت، 
بلکه خیري به حساب مي آید که با یک عمل خیر خود را به فقیري مورد تفقد 

تبدیل کرده است. 

4 .10  عقالنیت دیني در مقابل عقالنیت علم نوین
عقالنیت یا بخردانگي در دین و علم دین موجود است اما با عقالنیت علم نوین 
متفاوت است، کما این که مصداق هاي پیشین تا اندازه اي به جنبه هاي گوناگون 
این تفاوت اشاره داشته است. این تفاوت به معناي ضدیت نیست، اما مي تواند 
به معناي مکملیت باشد. در بخردانگي نوین هم جنبه ی ابزاري هست هم جنبه ی 
پذیرش  با  اما  مي شویم.  آشنا  ابزاري  بخردانگي  با  داریم  ما   .]11[ ارتباطي 
اجتماع علمي  ما هنوز  بسیار زیادي داریم.  فاصله ی  ارتباطي هنوز  بخردانگي 
ایجاد نکرده ایم و سازوکارهاي آن را نشناخته ایم و نپذیرفته ایم. به این معني 
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که زیست جهان علمي ما هنوز عقالني، به معناي بخردانگي نوین، چه ابزاري و 
چه ارتباطي، نشده است. صحیح تر این است که بگوییم زیست سپهر علمي ما 
از یک زیست سپهر سنتي مبتني بر علم دین و عقالنیت دیني تبعیت مي کند. 
متأسفانه این زیست سپهر، به دالیل گوناگون از جمله پدیده ی غرب زدگي، پس 
از آشنایي با غرب تبهگن شده است؛ نه خود را از زیست سپهر دیني متمایز 
کرده و نه عقالنیت علم نوین را درک کرده است. سالمت کار هنگامي حاصل 
مي شود که علم نوین به معناي یک برساخته ی اجتماعي نسبت خود را با دین 
مشخص کند، نه به دنبال توجیه دین باشد و نه به دنبال ضدیت با آن؛ حرفه اي 

بشود و عقالنیت حرفه اي خود را به وجود بیاورد.

4 .11  وجاهت دیني در مقابل درخشاني در علم 
دین و علم دین، که به دنبال رستگاري مردم است، به وجاهت مردمي، که نوعي 
مردم ساالري است، اهمیت مي دهد. درخشاني در علم ارتباطي با این نوع وجاهت 
ندارد. این که علم در کشورهاي اسالمي به کلیشه تبدیل شده است و نمي تواند 
در رشد و درخشاني علم با کشورهایي چون هند و چین َهمپا بشود باید ریشه 
بدیهي  باشد.  داشته  سیاستمداران  سوي  از  عمومي  وجاهت  به  اعتقاد  این  در 
است همه جا اکثریت با میان مایگان یا کم مایگان است. بنابراین حرف پرمایگان و 
آن هایي که به دنبال درخشاني در علم هستند چندان خریدار ندارد. به همین دلیل 
هم پروژه هاي کالن علمي سیاستمداران اسالمي را به سختي متقاعد مي کند، چون 
نظر »مردم«، یعني عامه ی دانشگران، براي آن ها مهم است و قدرت تشخیص 

هم وجود ندارد، چون اجتماع علمي به وجود نیامده است. 

5. تأثیر مفاهیم و ساختار ذهنی بر برداشت ما از طبیعت و جامعه
این جا  تفکر صحبت خواهم کرد. در  و  زبان  تفصیل درباره ی   به  در فصل 4 
از این فرصت پیش آمده می خواهم استفاده کنم و خواننده را توجه بدهم به 
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این که چگونه ساختار ذهنی ما، که از مفاهیم برساخته ی ما شکل گرفته است، 
در برداشت و درک ما از طبیعت، محیط اطراف، و جامعه تأثیر می گذارد.

هیچ  که  است  حالی  در  این  می بینید!  مثلث  دو  کنید.  نگاه  زیر  به شکل 
مثلثی رسم نشده است. چرا؟ گاته ئانو کانیتسا1، استاد روان شناسی یادگیری از 
دانشگاه تریست در ایتالیا این را برای نخستین بار مطرح کرد و به همین دلیل 
آن را مثلث کانیتسا می نامند. ذهن ما با مقوله ی مثلث آشنا است. این مفهوم 
قرن ها پیش ساخته شده و بشر متعارف با آن آشنا است. به همین دلیل هنگامی 
که به این شکل نگاه می کنیم فوراً پیش از هر چیز دو مثلث می بینیم. در تحلیل 
بعدی شاید به این تشخیص برسیم که گوشه هایی در یک آرایه رسم شده اند و 
ما تصور می کنیم دو مثلث رسم شده است. این گونه است که مقوله های ذهنی 
تعیین کننده  هم  طبیعی  و  اجتماعی  رویدادهای  از  ما  برداشت  در  ما  موجود 
است. مفاهیمی مانند درس خواندن، دانشگاه، فاضل، حق، گناه، و غیره بسته 
به مصداق هایی که در فرهنگ ما دارند در چگونگی برداشت ما از پدیده های 
اجتماعی، مقوله بندی آن ها، و برنامه ریزی برای توسعـه ی سیاست های علمی 
ما تأثیرگذارند. پس باید هوشیار باشیم که نکند مفهوم منسوخ علم، که ارتباط

1. Gateano Kanitsa 
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علمی  و  سیاسی  توسعه ی  از  را  ما  برداشت  دارد،  نوین  علم  با  کمی  بسیار 
در  که  همان طور  نکند،  بیراهه  ببرد!  به  را  ما  که  تعیین  کند  آن چنان  ایران 
این مفهوم منسوخ علم است که نظام  مورد مصداق ها در بخش قبلی گفتم، 
سخت جان حافظه گرایی در آموزش و پرورش ما را به وجود آورده است! نکند 
این مفهوم علم پسانظامیه ای است، که آن را با دین و اعتقاد عجین کرده ایم، و 
مانع درک ما از مفهوم مدرنیت و نسبت جدید بشر با طبیعت می شود! و نکند 
بها ندادن به خالقیت در نظام آموزشی ما، چه پیش از دانشگاه و چه پس از 
آن، به این ساختار ذهنی صلب ما برمی گردد که پس از نظامیه ها شکل گرفته 
است، و کمترین ارتباط را با دوران طالیی علم و فرهنگ اسالمی دارد! این 
تأمالت الزم است و نتیجه ی آن هرچه باشد تأثیر تعیین کننده ای در معماری 

علم در ایران خواهد گذاشت.

6. ارتباط مفهوم علم سنتي با علم دین و علم دینی
پیش تر علم سنتي را تعریف کردم. در مفهوم علم دین هم ابهام کمتري وجود 
دارد؛ اگرچه علم دین به مرور در چند قرن اول بعد از هجرت به وجود آمد و 
تاکنون در درون خود تحوالتي را پشت سر گذاشته است، اما هنوز مي توان در 
سطح مورد بحث ما از آن به عنوان نوعي علم یاد کرد که به نسبت خوش تعریف 
است. توجه کنید که اگر تاکنون از مفهوم علم سنتي صحبت کردم منظور من 
علم دین نبود، بلکه عجین شدن این دو در یک فرآیند تاریخي و به صورتي 
منحصر به فرد بوده است که ناشي از برداشتي انحصاري از علم در بعضي از 

دوره هاي تاریخ ما در گستره ی جهان اسالم است. 
لفظ دیگري، که تاریخ کوتاهي دارد و باید آن را ناشي از تحوالت تاریخي 
]براي  است  دیني  لفظ علم  دانست،  اخیر  اسالمي در چند دهه ی  کشورهاي 
بحث گسترده پیرامون این مفهوم مقاله هاي گوناگون در مراجع 12 را ببینید[. 
اگرچه تعریف یکتا و پذیرفته شده اي از مفهوم علم دیني در نوشتارهاي مرتبط 
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وجود ندارد، همگي این تعریف ها فصل مشترکي دارند: علم مبتني بر الهیات، 
که در بحث ما منظور الهیات اسالمي است. علم سنتي مظاهري داشته است 
که مي توان آن را از جمله ی مخاطرات علم دیني دانست، اگرچه این مخاطرات 
مخاطرات  این  به  توجه  نداشته ایم  دیني  علم  تاکنون  چون  نیست.  الزام آور 
براي آینده اهمیت دارد. توجه داشته باشیم که علم در چند قرن اول هجري، 
که رونق بي مانندي در جوامع اسالمي یافت، مصداق علم دیني نیست. شکي 
گوناگون در  و رشد آن در جوامع  اسالم  به دلیل  علم  این  پویایي  که  نیست 
قرن هاي اول هجري بود؛ شکي هم نیست که این علم، علم دوران طالیي اسالم، 
علم دیني، به تعریفي که در باال ذکر کردم، نبوده است؛ شکي هم نیست که 
دانشمندان آن دوران توجه به الهیات داشته اند، اما علم آن ها مبتني بر الهیات 
غیردیني  از  نظامیه ها همگي حکایت  تأسیس  از  بعد  رویدادهاي  است.  نبوده 
بودن علم آن ها دارد )در فصل پنجم به تفصیل به تحلیل تاریخی تحول علم 
در ایران پرداخته ام(. بنابراین مفهوم و واژه ی علم دیني را باید مفهوم و ترکیبي 
نوین دانست که شناخت و بحث درباره ی آن مفید است و منجر به شناخت 

بهتر مفهوم نوین علم مي شود.

6 .1  علم دیني و انواع آن
علم دیني را مي توان به دو مفهوم درک کرد: 

الف( علم دیني تخصیصي: منظورم هنگامي است که ما در کنار علم نوین به 
مفهوم عام آن اجازه مي دهیم شاخه اي از یک علم، مثالً روان شناسي یا اقتصاد، 
اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد  مبتني بر برداشتي از دین باشد، همان گونه که مثالً 
و  است  اقتصاد  نوین  علم  مباحث  از  یکي  اقتصاد سوسیالیستي  یا  سرمایه اي، 
مکتب هاي مختلف علم اقتصاد در کنار هم علم اقتصاد را مي سازند. این نوع 
علم دیني نه فقط ممکن است که مطلوب هم هست و باعث رشد و خردگرایي 
در جامعه ی انساني مي شود؛ البته باید متوجه مخاطرات آن براي دین هم بود. 
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ب( علم دیني انحصاري: منظورم هنگامي است که فقط علمي را مجاز، یا دست کم 
مطلوب، بدانیم که مبتني بر دین باشد. به این ترتیب، بسته به برداشت افراد 
در دوران هاي متفاوت، چارچوبي براي علم تعیین خواهد شد که خروج از آن، 
شبیه به اعمال انساني خارج از شرع، نامشروع و گناه تلقي مي شود و عواقب 

اجتماعي دارد. 
علم دیني تخصیصي با هیچ مفهومي از علم، از جمله مفهوم نوین آن، مغایرتي 
ندارد و نوعي مطالعه ی توصیه پذیر تلقي مي شود که خوب است افراد عالقه مند 
و توانا آن را پي بگیرند؛ این که این نوع علم چه نتایجي براي بشر خواهد داشت، 
داد.  نظر  مي توان  آن  تحقق  از  پس  فقط  بود،  خواهد  چه  آن  دستاوردهاي  و 
هیچ  با  اسالمي،  روان شناسي  اسالمي،  اقتصاد  مثالً  دیني،  علم  از  برداشت  این 
ارزش دهي همراه نیست، و صرفاً نوعي تجربه ی خردگرایي انساني باید تلقي شود. 
پیروان  یعني  ارزش گذاري همراه است؛  با  انحصاري،  مقابل، علم دیني  در 
آن تفکر علمي خارج از حیطه ی دین را مذموم مي شمارند و درحد توان با آن 
مقابله مي کنند. مشابه این تلقي را در دوران اتحاد شوروي شاهد بودیم که علم 
نوین به عنوان علم سرمایه داري طرد مي شد و تحقق علم سوسیالیستي پیگیري 
مي شد. لیسنکو و نظرهاي او درباره ی زیست شناسي در شوروي در قرن گذشته 
معروف است. افراط در این انحصارگرایي به جایي رسید که عده اي از جمله فوک، 
نسبیت دان شوروي، نظریه ی نسبیت را هم به عنوان نظریه اي امپریالیستي طرد 
مي کردند. گزاره هایی از این نوع که »این علم ]اسالمی[ زمانی فراهم می شود 
که اوالً علم را به حریم هندسه ی معرفت دینی راه دهیم و چتر دین را بر سر 
آن بگسترانیم« ]8، ص 141[، یا »قرارگرفتن عقل در درون خیمه ی دین« ]8، 
ص150[ متأسفانه نتایج نامنظوری دارد از نوع این گونه رفتارها که ذکر شد با 

تأکید بر علم دینی انحصاری و مخاطرات آن هم برای دین و هم برای علم.
تاریخ ما شاهد دوراني با مظاهري مشابه این تلقي بوده است. اگرچه مفهوم 
علم دیني هیچ گاه به کار نمي رفته است، اما مطلق علم را فقط در چارچوب دین 
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تصور مي کرده اند، و هرآن چه خارج از آن بوده است را علم ضار مي نامیده اند. 
بسیاري از آن چه ما امروزه به عنوان علم اسالمي، یا دانشمندان اسالمي، به آن 
افتخار مي کنیم، زماني علم ضار تلقي مي شده است که »بر شیخ االسالم واجب 
باشد که از تعلم آن منع کند و اصالً نگذارد که کس به درس و افاده ی آن 
اشتهار  آن  منشأ  ناشي شده  اسالم  در  که  فسادات  جمیع  که  گردد  مشغول 
علوم فالسفه است« ]8، ص 98[. توجه داشته باشید که از علوم فالسفه، همان 

فلسفه ی طبیعي منظور است. به عالوه در همین مرجع مي خوانیم که:

»آنچه وراي این سه قسم است از علوم فالسفه است. و از آن جمله 
طب و اندکي از حساب و منطق محتاج الیه است و علماي کالم، منطق 
تا اعالي علوم  از جمله کالم گردانیده اند  را به قدریکه ضروري است 
شرعیه محتاج به علمي دیگر نباشد. پس در منطق بدانچه علماي کالم 
نوشته اند از مختصرات اکتفا باید نمود، و تعمق زیادت در آن از مقدار 
ضروري محظور و ناسزاست و منع از آن واجب. و اما علم طب اشتغال 
از آن  آنچه  اما حساب  و  نیست.  ممنوع  به قدر ضرورت عالج  بدان 
ابواب فقه بیان کرده اند. پس احتیاج به کتب  ضروري است علما در 
فالسفه نیست، و آن مقدار که بعضي از علما گویند که جهت رد و ابطال 
از تعلم آن گزیر نیست پس ثابت شد که اصاًل تعلم علوم فالسفه سواي 
آنچه علما و شریعت آن را داخل علوم خود ساخته اند اشتغال ضروري 
نیست. بنابراین بر شیخ االسالم واجب باشد که.....« ]8، ص 97 و 98[. 

پس هر آن چه علوم فالسفه نیست علوم شرعیه است، 

»و علي االجمال علوم شرعیه سه قسم است:
قسم اول آنکه او را علم شرع گویند، و آن حدیث و تفسیر و فقه است. 
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قسم دوم آنکه آن را علوم شرعیه گویند بواسطه ی آن که شرع را بدو 
توقف است و آن نسبت با علوم شرع اصول است، و آن دو علم است: 

علم اصول کالم و علم اصول فقه و خالف. 
و  است  عربي  شریعت  آنکه  بواسطه  علوم  این  تعلم  آنکه  سوم  قسم 
کتاب و سنت بر آن زبان وارد شده، بدو موقوف است. و او به مثابه 
آلت است. و آن علوم عربیه ادبیه است. همچو نحو و صرف و اشتقاق 

و معاني و بیان و بدیع و آنچه از این باب باشد« ]8، ص 97[. 

در  طالبان  نزد  فقط  نه  و  ما،  جامعه ی  از  بخش هایي  در  هنوز  تفکر  این 
افغانستان و پاکستان، و سلفی ها در عربستان، رایج است. یکي از دانشجویان 
فیزیک، که در بحراني گرفتار شده بود، نقل مي کرد که همین مفهوم علم و 
سه بخش آن در یکي از کالس هاي مذهبي در شهر کرج به او و گروهي که 
با او بوده اند آموخته شده است. البته مدرس هرآن چه غیر از این مفهوم علم 
است مانند فیزیک و ریاضیات، را »فضل« دانسته است، که لفظ رایجي است 
براي علوم جدید. علم دیني انحصاري تلقي مشابهي از مفهوم علم دیني دارد.

6 .2  مخاطرات علم دیني
علم دیني، چه از نوع تخصیصي و چه از نوع انحصاري آن، مخاطره اي براي 
به آن توجه داشت. علم، بنابر تعریف،  خود دین به دنبال دارد که باید حتماً 
ابطال پذیر است. گزاره هاي علمي همواره گستره ی اعتبار محدودي دارند. اعتقاد 
دیني اما این گونه نیست، که این نتیجه ی بدیهي اعتقاد است. پس اگر علم دیني 
تخصیصي یا انحصاري منجر به گزاره هایي بشود که بعداً ابطال شوند، بیم این 
مي رود که جامعه آن را از دین بداند و نه از روش هاي استنتاج یا نوع برداشت 
دیني که در استنتاج هاي علم دیني وارد شده است. این خطر بسیار جدي است 

و بنیان اعتقاد را سست مي کند و باید تا توان داریم از آن برحذر باشیم. 
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انواع مخاطره هاي دیگر هم با علم دیني همراه است که معموالً ناشي از علم 
دیني انحصاري است، که به بعضي از آن ها مي پردازم: 

الف( دنباله روي: در جامعه اي که در آن مفهوم علم دیني رایج است علم محدود 
مي شود. درحالي که در جامعه هایی که این مفهوم از علم دیني غالب نیست علم 
جوشش دارد، رشد مي کند، و دستاوردهاي مفهومي و فناوری و تولید ثروت 
به دنبال دارد. جامعه با علم دیني خود را موظف مي داند که این علم روز را 
دیني خود مي داند  برداشت  با  مطابق  را که  از آن  بخشي  و  کند،  غربالگري 
تبعات  جهاني.  غافله ی  از  عقب مانده  و  است  دنباله رو  همواره  پس  بپذیرد؛ 
انقالب در جنگ تحمیلي و سپس تحریم هاي  از  بعد  ما  را  این عقب افتادگي 

اقتصادي به وضوح حس کرده ایم.
بنابر تعریف خردورزي را  ب( تحدید خردورزي: مفهوم علم دیني انحصاري 
داده ی خداوند  تفکر، که مقدس ترین  در  را  انساني  آزادي  و  محدود مي کند 
است، محدود مي کند. این محدودیت انساني در تفکر و خردورزي هم براي 
جامعه خطرناک است و هم توهین به خداوند است. گزاره هایی از بعضی علمای 
دین منتشر شده است )13( که بیان صریح در توصیه هایی از این دست به 

سیاست گذاران کشور است. 
این سمت  به  اجتماعي  دینامیک  اثر  انحصاري در  علم دیني  تفکر:  ج( کنترل 
کشانده مي شود که تفکر را کنترل کند، همان گونه که در قرون وسطي در اروپاي 
مسیحي اعمال مي شد. این امري است طبیعي ناشي از پذیرش علم دیني انحصاري 
که البته شواهد تاریخي فراواني براي لطمه زدن این نوع علم به خود دین وجود 
دارد. توجه داشته باشیم که کنترل تفکر تفاوت اساسي دارد با نقش اخالق فردي 
و سیاسي در جامعه. کنترل تفکر شاید اجازه ندهد فیزیک دان به امکان ساخت 
بمب اتمي فکر کند، یا زیست شناس به امکان شبیه سازي انسان. اما اخالق، چه 
از نوع دیني و چه از نوع غیردیني آن، مي تواند پس از کشف بمب اتمي یا امکان 

شبیه سازي انسان اجازه ی ساخت یا به کار گرفتن آن را ندهد. 
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د( خشکیدن خالقیت: علم دیني انحصاري اجازه ی هر نوع خالقیتي را نمي دهد، 
به مرور  جامعه  پس  است،  مجاز  دیني  چارچوب  یک  در  فقط  چون خالقیت 
عادت به این خالقیت مشروط و محدود مي کند تا جایي که هرنوع خالقیت 
و نوآوري مکروه به حساب آید و چشمه ی جوشان انساني آن عماًل خشکانده 
دیني  عافیت طلبي  علم اش،  حتي  زندگاني اش،  شئون  همه ی  که  انساني  شود. 
باشد لزومي در خالقیت نمي بیند. همین انسان در هرحال توجیهي دیني هم 
براي خشکاندن خالقیت خود، که ظاهراً مغایر با خلقت الهي است، پیدا مي کند.

7. علم و هدف آن
واژه هاي علم نافع و علم ضار در فرهنگ ما، و مفهوم علم نافع1 در کاربرد نوین آن، 
همگي حکایت از آن دارد که بعضي ها براي علم هدف قائل اند. عده اي هم هدف 
از علم را شناخت حقیقت مي دانند، یا فهم و تفسیر امور یا طبیعت. علم دیني هم 
هدف از علم را تقرب به پروردگار مي داند. اما واقعیت این است که علم نوین، 
به عنوان یک حرفه، هدف ندارد؛ همان گونه که در مورد هر حرفه اي دیگر چنین 
است. البته هر شخص شاغل در یک حرفه ممکن است یک یا چند هدف داشته 
باشد، اما این اهداف را نمي توان هدف آن حرفه تلقي کرد. تاجر ممکن است هدفش 
این باشد که به امور بازرگاني خودش رونق بیشتري ببخشد، همان گونه که اهل 
علم نوین، دانشگران، هم مي کوشند پیشرفت کنند و اعتبار بیشتري کسب کنند. 
این گونه اهداف کاماًل فردي است و منطبق است بر نیاز انسان به افزایش منافع 
خودش. اتحادیه هاي اصناف ممکن است اهدافي را اعالم کنند، اما این هدف ها، 
هدف آن حرفه نیستند. مثاًل توجه به منافع کارگران، یا کاهش مالیات تجار، یا 
پیگیري قوانیني براي رشد بازرگاني خصوصي مي تواند از اهداف اتحادیه ها باشد. 
همان گونه که انجمن هاي علمي هم اهداف مشابهي دارند، اما علم به خودي خود، 
اجتماعي، هدف  فعالیت  به عنوان یک  یا  دانشگر،  براي هر  به عنوان یک حرفه 

1. Utilitarian Science 
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ندارد. در میان انسان ها کساني هستند که به دالیل گوناگون به سمت فعالیت علمي 
کشانده مي شوند، ازجمله انگیزه ی دانشمند شدن در بعضي جوانان، شبیه به انگیزه ی 
فوتبالیست شدن بعضي جوانان در نتیجه ی دیدن مسابقات فوتبال و تشویق مردم 
است؛ این انگیزه هاي فردي را گاهي ما انگیزه و هدف علم تلقي مي کنیم. این تلقي 
شبیه به این است که هدف از تجارت را افزایش سرمایه بدانیم. اما توجه داشته 

باشیم که هدف تاجر با هدف تجارت متفاوت است. 
انسان ها به طور طبیعي، به دنبال عالئق خود، حرفه ای را انتخاب مي کنند. 
یکي از این حرفه هاي نوین دانشگري یا علم نوین است. بسیاري از دانشگران 
جوان، اگر نه همه، در درجه ی اول به دنبال امنیت شغلي هستند و سپس شاید 
به گونه اي است که  نوین دانشگري  پیچیدگي حرفه ی  به دنبال کشف حقایق. 
سؤال از هدف آن بي مورد است و این سؤال تناسبي با این پدیده ی پیچیده ی 

اجتماعي ندارد )در فصل سوم به تفصیل به این موضوع پرداخته ام(.

7 .1  هدف یا غایت
علم درصورت نوین آن هدف ندارد، پدیده اي است اجتماعي ناشي از عالقه ی 
دیگر.  اجتماعي  فعالیت  هر  مانند  درست  اجتماعي،  سرمایه گذاري  و  افراد 
جامعه ی  یافته،  رشد  مدنیت  که  است  قوي  جوامعي  در  علم  ترتیب،  این  به 
توسعه یافته و آمادگي جامعه براي هزینه کردن در راه علم وجود دارد. علت 
از حالت فردي  براي رشد آن، و گذار  برنامه ریزي  اجتماعي شدن علم،  آن 
بودن آن است. تعداد قابل توجه دانشگران، یعني چند هزار در هر میلیون نفر 
جمعیت کشورهاي با علم یا توسعه یافته، از مظاهر این گذار از حالت فردي به 
یک پدیده ی اجتماعي است. به همین دلیل دستاوردهاي علمی در دوران نوین 
با دستاوردهاي علمي پیش از این دوران قابل مقایسه نیست؛ توجه کنید که 
این رشد دستاورد متناسب با رشد تعداد دانشگران نیست، بلکه ناشي از اثر 
هم افزایي تعداد زیاد دانشگران است که پدیده ی اجتماع علمي را هم به وجود 
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مي آورد. به نظر من این پدیده ی نوین علم، به عنوان یک پدیده ی اجتماعی از 
نوع پدیده های »برآمده«  است. مثالی بزنم. یک ذره، یا اتم، دما ندارد؛ سرعت 
دارد و جرم. اما هنگامی که یکصد ذره در محیطی جمع شوند پدیده های آماری 
مشاهده می شوند؛ مثاًل مجموعه ی یکصد ذره »دما« دارد. مفهوم دما، که یک 
مفهوم آماری است، از جمله مفاهیم »برآمده« است. در فیزیک جدید، و نه 
فقط در زیست شناسی، مفاهیم برآمده در چند دهه ی اخیر نقش بیشتری به 
عهده گرفته اند. از جمله مطرح می شود که شاید برهم کنش جاذبه ی گرانشی از 
جمله برهم کنش های بنیادی طبیعت نباشد، بلکه شاید این برهم کنش پدیده ای 
دوران  از  پیش  تا  علم،  قدیمی  مفهوم  مایلم  قیاس  به همین  باشد.  »برآمده« 
مدرن را، که فرد در آن نقشی اساسی داشته است، به این گونه از مفهوم علم 
مدرن متمایز کنم که علم مدرن را پدیده ای برآمده بدانم. پدیده ی برآمده ی 
علم تفاوتی بنیادی دارد با هر آن چه که ما آن را علم پیشا-   مدرن می شناسیم. 
پدیده های برآمده گاهی مترادف با تحول یا تکامل به معنی داروینی آن گرفته 
می شود که در مورد علم نوین این ترادف بیشتر دیده می شود. به این معنی، 
جنس  از  یا  تکاملی  تمایز  یک  اسالم  طالیی  دوران  علم  با  مدرن  علم  تمایز 

پدیده های برآمده است. 
نیاز خود، براي علم برنامه ریزي مي کنند، پس  جامعه هاي نوین، بسته به 
هدف گذاري مي کنند. این هدف گذاري گاهي در برنامه هاي طوالني مدت مثاًل 
ده ساله هویدا مي شود، یا برنامه هاي ساالنه. مثاًل عالج سرطان یا ایدز، دسترسي 
که  هدف گذاري هاست  این  جمله ی  از  هیگز  ذره ی  کشف  مریخ،  سیاره ی  به 
در پي آن سرمایه گذاري هاي کالن به صورت هدف دار انجام مي شود. این گونه 
هدف گذاري ها در سیاست کشورها رایج است، اما هیچ گاه از آن تعبیر هدف 
علم نمي شود و منظور من هم این نوع اهداف نیست. این هدف گذاري ها در 
چارچوب سیاست گذاری هاي ملي کشورهاست، شبیه هدف گذاري براي رشد 
اقتصادي، تجارت خارجي، یا هدف دسترسي به رتبه ی باال در جام جهاني فوتبال. 
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7 .2  جامعه و هدف گذاري براي علم
براي علم هدف گذاري  نیاز جامعه  به  از وظایف دولت هاست که بسته  این 
کنند. برنامه ریزي هاي راهبردي براي علم و فناوری کشورها را باید در همین 
چارچوب درک کرد. توجه داشته باشیم که در این جا منظور من برنامه ریزي 
در سطح ملي است، و بدیهي است که در سطوح خردتر هم برنامه ریزي و 
به  باتوجه  دولتي،  سیاست گذاران  ترتیب،  این  به  دارد.  معني  هدف گذاري 
این که علم به خودي خود هدف ندارد، و دانشگران به دنبال منافع شخصي و 
حرفه اي خودشان هستند، در جهت حفظ منافع ملي سیاست گذاری مي کنند و 
با اهرم مالي فعالیت دانشگران را به سمت این منافع سوق مي دهند. این گونه 
سیاست گذاری و هدف گذاري در علم سنتي جایگاهي ندارد و عالمان دینی با 
آن بیگانه اند و از ابعاد آن تصوري ندارند. دولتمردان ما هم که در »فرهنگ 
کرده اند  پیدا  آشنایي  نوین  علم  مظاهر  با  فقط  و  آمده اند  بار  سنتي«  علم 
نگرفته اند،  نکرده اند، جدي  به درستي درک  را  هیچ گاه سیاست گذاری علمي 
ایران، هنوز به مرحله ی  از جمله  و حداکثر تحمل کرده اند. جوامع اسالمي، 
سیاست گذاری علم و فناوری نرسیده اند؛ دوران گذار به درک مفهوم نوین 
علم هنوز در آن ها آغاز نشده است. به عبارت دیگر ایران هنوز در مرحله ی 
علم سنتی، به مفهوم 1 یا 3 است که برشمردم، و به دوران پذیرش مفهوم 

برآمده ی علم نرسیده است.

8. جمع بندي
در مواجهه با دنیاي مدرن باید توجه داشته باشیم که علم به معناي نوین آن 
استنباط  اسالمي  بقیه ی کشورهاي  و  ایران،  در  ما  که  آن گونه  علم  مفهوم  با 
مي کنیم تفاوت هاي اساسي دارد. مفهوم علم براي ما با تاریخ تحوالت تاریخي، 
به گونه اي عجین شده  نظامیه ها،  تأسیس  از  بعد  به ویژه تحول مفهوم مدرسه 
است که تفکیک آن از مفهوم علوم دیني و روش هاي آن به سختي امکان پذیر 
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است. این خلط مفهومي، یا عدم درک مفهوم نوین علم، و نیز شرایط تاریخی 
کشورهای اسالمی، موجب بروز حرکت هایی به دفاع از مفهوم جدیدی از علم 
دینی شده است. با تفکیک دو مفهوم علم دینی انحصاری و علم دینی تخصیصی 
مي توان مرز این مفهوم بندي جدید را روشن کرد. مفهوم علم دیني تخصیصي 
مغایرتي با مفهوم علم نوین ندارد، اما مفهوم علم دیني انحصاري نقیض مفهوم 
علم نوین است و باید به این تناقض توجه کرد. چالش اجتماعی بر سر مفهوم 
نافع بودن و چگونگی علم دینی حرکتی است که به ناچار تمایزهای مفهومی 
علم را در ایران روشن خواهد کرد. ما هنوز راهی طوالنی در پیش داریم تا 
گفتمان مفهوم علم در ایران شدت بگیرد و ایران را وارد مرحله ی نوینی بکند. 

در فصل بعد می کوشم این پدیده ی برآمده را توصیف کنم. 
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برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  در  امروز  که صبح  عادالنه  برای صلح  تروریسم  علیه  جهانی 
با اشاره به این که دنیا دچار وارونگی شده است بیان کرد:  وزارت امور خارجه برگزار شد، 
انقالب اسالمی همه ی قواعد را به هم می زند. درحال حاضر کشورهایی که مدعی حفظ نسل 
بشریت هستند گندم های خود را به دریا می ریزند و شعار فقرزدایی در دنیا می دهند اما ترویج 

فقر و فالکت می کنند.

ب ( مردک و سیب
رئیس جمهور امروز، دوشنبه 26 تیر 1391، در جمع رؤسای مناطق آموزش و پرورش کشور 
به  بود و سیبی  اخبار سراسری شبکه ی یک(: مردکی در گوشه ای نشسته  از  نقل  )به  گفت 
سرش خورد و این چیزها که از بدیهیات بود که ابوریحان و ابن سینا می دانستند؛ این ها را در 

کتاب ها بنویسید! )نقل به مضمون(

ج ( تفکیک جنسیتی
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در نشست هماهنگی تشکل های اسالمی دانشجویی دانشگاه های 
کشور گفت: در بحث تفکیک دخترها و پسرها در دانشگاه ها جز در موارد ضروری باید در 
بنده در جلسه ای در زمینه ی اسالمی کردن دانشگاه ها  این زمینه  قرار گیرد. در  دستور کار 
عنوان کردم که جز در موارد ضرورت، کالس ها جدا برگزار شود و می توان تمهیداتی فراهم 
که  است  این طور  چرا  بخوانند.  درس  دانشگاه  در  آقایان  عصرها  و  خانم ها  صبح ها  تا  کرد 
فرزندان ما در مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، به صورت مجزا تحصیل می کنند اما در 

مقطع دانشگاه که شهوت جوانان اوج می گیرد باید مختلط باشند.
حجت االسالم محسن قرائتی

روزنامه ی آرمان
سه شنبه 27 تیر 1391/ شماره ی1954
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د( نمونه ی متأخر دیگر:
میرزا تقی خان امیرکبیر یکی از افرادی بود که باعث ایجاد تفکر سکوالریسم در کشور ما شد 
و با ایجاد مدرسه ی دارالفنون و به کار گماشتن آخوندزاده و میرزاملکم خان بی دین و سکوالر 

سعی کرد اجازه ندهد دین به دارالفنون نفوذ کند.
آقای علم الهدی، امام جمعه ی مشهد

به نقل از مجله ی آسمان، شماره ی 72، 21 دی 1392

توجه داشته باشیم که آخوندزاده هیچ ارتباطی با دارالفنون نداشته است!



3
علم و مدل هاي شبه اقتصادي آن

تفکیک مفاهیم رایج در ایران که لفظ علم بر آن ها اطالق می شود به ما کمک 
می کند به تحلیلی مفید از درک کنونی ما ایرانیان از علم نوین نزدیک شویم. 
از دیدگاه های متفاوت نشان  نوین  این تفکیک مفهومی، بررسی علم  در کنار 
اندازه در رفتارهای  تا چه  ایران،  ما، در طول حیات دانشگاه های  خواهد داد 
آموزشی و پژوهشی خود به این مفهوم نزدیک شده ایم. در این فصل علم نوین 
را از دیدگاه اصول و روش های علم اقتصاد بررسی می کنیم که البته یگانه روش 
نیست، شاید هم گویاترین نباشد، اما برای هدف من که تمایزی روشن را با 

مفهوم علم سنتی نشان دهد صریح ترین است.

1. واژگان و مفاهیم
را  نوشتار  کلیدي  واژه هاي  مطلب  انتقال  در  سوءتفاهم  کمینه کردن  به منظور 
تعریف مي کنم. ابتدا از خود واژه ی علم شروع مي کنم ]رک فصل 2 و مرجع 1[. 
علم را برابر science مي گیرم، و دانش را از آن متمایز مي کنم. مجموعه ی 
به  واژه ی معرفت هم گاهی  را در هر زمان دانش مي نامم؛  دانسته هاي بشر 
تولید دانش  تولید دانش یک فرآیند است. فرآیند  به کار می رود.  این معنی 
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این فرآیند  را، که یک پدیده ی اجتماعي است علم مي نامم. کسي را که در 
دانشگاهي  است. یک   scientist دانشگر مي نامم، که معادل  شرکت مي کند، 
الزامًا دانشگر نیست، ممکن است فقط معلم باشد. پژوهشگر و فناور کساني 
از فرآیند تولید دانش مربوط مي شود و  هستند که حرفه ی آن ها به بخشي 
معموالً از مقوله ی دانشگر تلقي مي شوند، چون در فرآیند تولید دانش مؤثراند. 
معلم دانشگاه، که انتقال دانش مي دهد، دانشگر نیست، اگرچه معلمي حرفه اي 
است از مجموعه ی حرفه هاي درگیر در علم. به این ترتیب، علم را، که یک 
و  دانش  تولید  فرآیند  زماني  برش  که  دانش،  از  است،  اجتماعي  پدیده ی 
مجموعه ی دانسته هاي بشري در یک زمان است، متفاوت می بینم. به همین 
ترتیب مجموعه ی دانشگران و دانش آن ها به معني علم نیست. علم، به عنوان 
یک پدیده ی اجتماعي، مجموعه ی پیچیده اي است از دانشگران، دانش صریح 
و دانش ضمني آن ها، نهادهاي علمي، نهادهاي سیاست گذار، قواعد و هنجارها، 
اجتماع علمي، و گفتمان علمی. شناخت پدیده ی اجتماعي علم مي رود که علم 
به  است  علم  مورد  در  که  بشر  فعالیت شناختي  از  آن چه  هر  بشود؛  مستقلي 
science studies مشهور است که برابر فارسي آن را مطالعات علم مي نامم. 
این ترکیب فارسي چندان شفاف به نظر نمي رسد اما با توجه به تحوالت واژگان 
علمي در زبان فارسي مجاز است و با افزایش کاربرد به شفافیت کافي خواهد 
رسید. به همین ترتیب، معناي ترکیب هایي مانند مدل هاي علم یا نظریه هاي 
علم را باید دریافت و آن دو را از مدل هاي علمي یا نظریه هاي علمي متمایز 
کرد. فلسفه ی علم و جامعه شناسي علم نگرش هایي از مجموعه ی نگرش هاي 
موجود در مورد فرآیند تولید دانش یا علم است که بخشي از مطالعات علم 
منظور مي شود. به قیاس فلسفه ی علم مي توان مفهوم اقتصاد علم را دریافت. 

واژه ی اقتصاد علم در فارسي ممکن است بر دو مفهوم اطالق شود:
1. علم به لحاظ اقتصادي چه نفعي براي جامعه دارد، که در این مفهوم این 

ترکیب تاکنون به کار نرفته است.
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2. نگرشي مبتني بر علم اقتصاد به پدیده ی اجتماعي علم، که در این مفهوم 
این  در  من  و  است،   Economics of Science معادل  علم  اقتصاد  واژه ی 

نوشتار همواره همین مفهوم را در نظر دارم.
علم  کاربرد  منظورم  مي کنم  صحبت  علم  اقتصاد  از  اگر  ترتیب  این  به 
اقتصاد در درک پدیده ی اجتماعي علم و رفتار دانشگران است. بنابراین بدیهي 
است که در اقتصاد علم از واژگان علم اقتصاد مانند سرمایه، اعتبار، هزینه- 

منفعت، برد- باخت، سرمایه گذاري و غیره استفاده شود.
 Sociological در ترکیب هایي مانند Turn واژه ی چرخش را در مقابل
چرخش  از  منظورم  پس  مي برم؛  به کار   Economic Turn و   Turn
به سمت  علم  مطالعات  در  نگرش  زوایه ی  چرخش  همان  جامعه شناختي 
نگرش هاي جامعه شناختي است که حدود چهل سال پیش، در دهه ی هفتاد 
قرن بیستم، شاهد آن بودیم که در ضمن آن این بینش حاکم شد که علم صرفًا 
یک پدیده ی شناختي نیست. هم چنین، منظور از چرخش اقتصادي این چرخش 
زوایه ی دید است از نگرش جامعه شناختي در مطالعات علم به نگرش مبتني بر 

علم اقتصاد به علم که در پي چرخش جامعه شناختي رخ داده است.

2. چرخش جامعه شناختي و چرخش اقتصادي
صحبت از علم در زبان فارسي همراه با سوء تفاهم ها و ابهام هاي بسیاري است. 
کسي که به علم مي پردازد چه نام دارد؟ عدم صراحت در واژه ی علم همین جا 
شروع مي شود. براي رفع این سوء تفاهم، علم را در مفهوم 4 از فصل 2 به کار 
گفته  علم  آن  به  نوین  پساصنعتي  و  صنعتي  دنیاي  در  آن چه  یعني  مي برم، 
مي شود. به این معني علوم اجتماعي و انساني را هم منظور مي کنم. بنابراین 
عالم، یعني کسي که به علم مي پردازد، تنها کساني نیستند که در حوزه هاي 
علمیه به علوم دیني مي پردازند. اما به علت بار سنگین لغت عالم در فارسي، 
و اطالق آن به حوزویون، ترجیح مي دهم از واژه ی دانشگر به جاي عالم یا حتي 
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دانشمند استفاده کنم. دانشگر در فرآیندي که علم نامیده مي شود تولید دانش 
مي کند.

مطالعه در زمینه ی علم، یا درباره ی پدیده ی علم، به طور سنتي فلسفه ی 
علم نامیده مي شد. فلسفه ی علم به پدیده ی علم به عنوان یک فعالیت صرفًا 
شناختي نگاه مي کند: علم براي شناخت حقیقت است. در این بینش دانشگر 
جویاي حقیقت است و در جست وجوي نظریه هاي جدید علمي است که واقعیت 
مي خواهد  و  است،  دانشگر خالق بودن  یا  عالم  انگیزه ی  مي کنند.  منعکس  را 
همواره نوآور باشد. از فارابي تا فیلسوفان علم قرن گذشته همگي انگیزه هاي 
شناختي علما و دانشمندان را بدیهي گرفته اند. دانشمندان ایثارگراني هستند که 
خود را وقف جامعه و شناخت حقیقت کرده اند. امیال شخصي خود را به نفع 
اجتماع علمي و به نفع اهداف جمعي سرکوب مي کنند. خردگرایي علمي حکم 
مي کند که علما منافع شخصي و انگیزه هاي شخصي را به نفع علم و حقیقت 
کنار بگذارند. هنگامي که یک دانشگر در فعالیت هاي اجتماع علمي مشارکت 
مي کند باید خود را متعهد به هدف جمعي آن ها بکند و امیال شخصي خود را 
محدود یا سرکوب کند. به عبارت دیگر امیال شخصي و انگیزه هاي شخصي، 
در این بینش کالسیک از علم، عناصري هستند ناشي از بي خردي، و مغایر با 

خردورزي علمي.
از جنگ جهاني  به ویژه پس  نیمه ی دوم قرن گذشته،  تحوالت علمي در 
دوم، منجر به بازنگري جدي در این دید کالسیک از علم شد. رشد بي مانند 
علم، رشد تعداد دانشگران، توجه جامعه به پدیده ی علم و نقش کارآفریني 
و ثروت آفریني آن نشان داد که علم فقط یک فعالیت شناختي نیست، بلکه 
یک فعالیت اجتماعي نیز هست. پس فلسفه ی علم رهیافت سنتي خود، یعني 
تحلیل منطقي، را کنار گذاشت و تحت تأثیر رهیافت جامعه شناختي قرار گرفت. 
به خرد علمي  ترتیب، چرخش جامعه شناختي مباني نگرش کالسیک  این  به 
را تکان داد. تحلیل منطقي جاي خود را کم وبیش به منافع اجتماعي داد. در 
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بررسي پدیده ی علم آن چه اهمیت پیدا کرد منافع اجتماعي بود. به دانشگران 
دیگر به صورت ایثار گران نگاه نمي شد که همه یکسان بودند و به دنبال کشف 
حقیقت. اگر میان دو گروه دانشگر مباحثه اي در بگیرد هر دو بخردانه مباحثه 
مي کنند اما با دیدگاه هاي  ترجیحي متفاوت، نه آن گونه که فالسفه ی کالسیک 
مطرح مي کردند که فقط یک گروه ممکن است بخردانه بحث کند. همین طور، 
هدف  خاطر  به  مي کنند  همکاري  یکدیگر  با  دانشگران  که  نیست  این گونه 
شریف دستیابي به حقیقت که هدف جمعي علما است، بلکه با یکدیگر بر سر 

منابع محدود سازمان هاي علمي در رقابت هستند.
و  علم  علم،  به  نسبت  دید  زاویه ی  تغییر  این  با  بینش،  چرخش  این  با 
عالم، و دانشگر موردهایي شدند اجتماعي که مانند هر پدیده ی اجتماعي دیگر 
مي شد آن ها را بررسي کرد. این که ایثار در علم تعیین کننده نیست، بلکه منافع 
بیفتد: منافع  اتفاق  تعیین کننده است، کافي بود تا چرخش بینش دیگري هم 
فقط اجتماعي نیستند، شاید منافع فردي و خودخواهي بخردانه است که در علم 
تعیین کننده است؛ پس دانشگر هم انساني است مانند همه ی مردم دیگر، منافع 
شخصي دارد و همین منافع شخصي است که در علم و رشد آن تعیین کننده 
است. این گونه بود که حدود چهل سال پیش چرخش اقتصادي به وجود آمد. 
مدل هاي شبه  اقتصادي علم و مدل هاي اقتصادي علم یا اقتصاد علم نتیجه ی 

همین تحوالت است.
دانشگران  که  فرض اند  این  مبتني بر  علم  شبه اقتصادي  مدل هاي  همه ی 
به هنگام فعالیت پژوهشي یا علمي انگیزه ها و تمایل هاي شخصي خود را، مانند 
اعتبار اجتماعي، اعتبار علمي، سود اقتصادي، و عضویت در اجتماع علمي درنظر 
مي گیرند. تفاوت میان جامعه شناسي علم و اقتصاد علم نیز حول همین محور 
است. انگیزه ها و تمایل هاي اجتماعي در دید جامعه شناسي علم جاي خود را به 
تمایل هاي شخصي و تحلیل هزینه- منفعت در رفتار دانشگران مي دهد. همراه 
با طرح مدل هاي شبه اقتصادي علم این سؤال هم مطرح شد که پس چگونه 
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مي توان مدعي شد که علم به دنبال کشف حقیقت است، و دانش یک کاالي 
عمومي است، در صورتي که دانشگران به دنبال منافع شخصي خودشان هستند. 
چگونه مي توان گاف میان اعتبار به عنوان منفعت شخصي دانشگران و دانش 
به عنوان یک کاالي عمومي را پر کرد؟ این سؤال به سؤال محوري مدل هاي 
با  اگر دانشگران در فعالیت علمي خود  نظري شبه اقتصادي علم تبدیل شد. 
انگیزه ی منفعت شخصي وارد مي شوند پس چگونه مي توان فعالیت علمي را 
توضیح  مي توان  را  علمي  فعالیت  چگونه  اصاًل  نامید؟  بخردانه  فعالیت  یک 
داد در حالي که هر دانشگري به دنبال منفعت شخصي خودش است؟ چگونه 
مي توان میان دانشگران منفعت خواه که به دنبال ارضای ترجیح  شخصي خود 
هستند با اجتماع علمي که به دنبال شناخت جهان است سازگاري ایجاد کرد؟ 
پس ظاهراً تناقضي میان خرد فردي دانشگران و خرد جمعي علم وجود دارد، 

که یک مدل اقتصادي مطلوب علم باید بتواند آن را توضیح بدهد.

3. مدل هاي شبه اقتصادي علم 
بر مي گردد  علم  پدیده ی  درک  به  اقتصادي  مدل هاي  و  مفاهیم  از  استفاده 
علم  پدیده ی  به  رهیافت  این  سنت گذار   ]2[ پِیرس  نوزدهم.  قرن  اواخر  به 
بود. توجه او عمدتًا به چگونگي گزینش پروژه هاي پژوهشي از دید اقتصادي 
بود. اما عمده ی تحقیقات در این زمینه بر مي گردد به حدود چهل سال اخیر. 
نوشتارهاي مرتبط با مدل هاي اقتصادي براي پدیده ی علم به صدها مي رسد 
مجموعه ی این نوشتارها را مي توان جملگي در سه نوع مدل شبه اقتصادي علم 

دسته بندي کرد ]3[. 
نوع اول به بسط مدل هایي پرداخته است که بر مبناي یک روش تحلیِل 
کرد.  بهتر درک  را  علمي  پژوهش هاي  اقتصادي  ابعاد  بتوان  هزینه-  منفعت 
ِرِشر ]4[ با بسط دیدگاه پِیرس بر این تأکید کرد که مفهوم علم را نمي توان 
ابعاد اقتصادي علم در نظر گرفته شود.  به طور کامل درک کرد مگر این که 
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او توانست با تأکید بر تعمیم نوعي تحلیل هزینه-  منفعت از دید علم اقتصاد 
سادگي،  بودن،  عام  مانند  شناختي،  ارزش هاي  بعضي  درک  و  توضیح  به 
آزمون پذیري، و توان توضیح کمک کند. رادنیتسکي ]5[ به این سؤال پرداخت 
که دانشگران و پژوهشگران در گزینش میان نظریه هاي رقیب که مایلند به 
آن ها بپردازند چگونه عمل مي کنند، به عبارت دیگر مسئله ی ترجیح نظریه 
مفاهیم  از  استفاده  با  کرد  سعي  که  بود  او  روش شناختي  مسئله ی  مهم ترین 
اقتصادي مانند تصمیم سرمایه گذاري و به کارگیري منابع به درک آن کمک 
اعتبارات پژوهشي را تخصیص مي دهند؟ د ر  کند. دانشگران چگونه منابع و 
نظر رادنیتسکي این مسئله از نوع مسئله ی ترجیح نظریه است، یعني مسئله ی 
منابع،  پژوهش.  یا سرمایه گذاري در  پژوهش  تصمیم گیري درباره ی سیاست 
در نظر رادنیتسکي، عبارت بود عمدتًا از زمان، کوشش، و مواد. این ها منابعي 
این  در  دارند.  سرمایه گذاري  براي  دانشگران  رادنیتسکي  دید  از  که  هستند 
مدل پیرس- ِرِشر- رادنیتسکي تأکید بر تحلیل هزینه-  منفعت در پروژه هاي 
پژوهشي است، اما هیچ توجهي به این نمي شود که دانشگران به دنبال اعتبار و 

توانش علمي هستند که آن را نیز سرمایه تلقي مي کنند.
نوع دوم مدل هاي شبه اقتصادي علم مبتني است بر مدل هاي دادوستدي 
علم  جامعه شناسان  و  فیلسوفان  که  شدند  مطرح  هنگامي  مدل ها  این  علم. 
دریافتند که در فهم چگونگي تولید دانش مفهوم اجتماع علمي نقش محوري 
دارد. در دهه ی هفتاد میالدي قرن گذشته بود که معلوم شد اگرچه دانشگران 
در جامعه ی نوین معموالً کارمند یک سازمان اداري علمي اند، مانند دانشگاه ها 
واحد  یک  به  وابسته اند  حال  عین  در  خصوصي،  و  دولتي  پژوهشي  مراکز  و 
اجتماعي که در یک زمینه ی خاص تولید دانش مي کند، که سرانجام به عنوان 
یک کاالي عمومي به همه ی جامعه سرایت مي کند. این واحد اجتماعي تولید 
دانش یک نوع سازمان غیر رسمي است که هر دانشگري درگیر آن است. 
این واحد سازماني غیر رسمي، که حاال به آن اجتماع علمي مي گوییم، متشکل 



ایران من/ معماری علم در ایران50

است از دانشگراني که داراي منافع شخصي، روش هاي شناختي، و موقعیت هاي 
اجتماعي متفاوتي هستند و به طریقي سازمان یافته اند که هم تولید دانش را 

کنترل مي کنند و هم به آن اعتبار مي بخشند.
هاگستروم ]6[ در کتاب خود با عنوان اجتماع علمي گام مهمي در جهت 
رهیافت اقتصادي به علم برداشت. او، با استفاده از مفهوم نظام داد وستدي یا 
نظام مبادله اي در علم اقتصاد، کوشید ارتباط دانشگر با اجتماع علمي را یک 
ارتباط دادوستدي تعریف کند که طي آن اطالعات با اعتبار مبادله مي شود. 
در این مدل دادوستدي اطالعات- اعتبار متخصصان نتیجه ی تحقیقات خود 
را مثاًل به صورت مقاله در اختیار مجالت قرار مي دهند و در ازاي آن با چاپ 
مقاله شان اعتبار در میان اجتماع علمي پیدا مي کنند. این اعتبار دوگانه است: 
یکی از طریق چاپ مقاله که نوعي اعتبار نهادي است و نیز از طریق ارجاع 
به مقاالتشان توسط دیگر دانشگران که نوعي اعتبار میان شخصیتي است، به 
زبان عام تر از طریق گفتمان علمی، و یکی هم اعتبار اجتماعي مانند عضویت ها، 
نظریه هاي  از  استفاده  هاگستروم  دیدگاه  اهمیت  غیره.  و  مدال ها،  و  جایزه ها 
مربوط به مدل دادوستدي سازمان ها در علم اقتصاد بود که در چند دهه ی 
قبل از آن تکوین یافته بود. بر مبناي این نظریه ها سازمان هنگامي کارآمد و 
ماندني است که نوعي دادوستد سودآور دو طرفه وجود داشته باشد. انگیزش 
یا تشویق سازمان از کارکنانش باید به اندازه اي باشد که کارکنان بخواهند در 
ازاي آن آورده اي و سهمي در تولید آن سازمان داشته باشند؛ با این فرض که 
هر مشارکت کننده اي در سازمان یک کنش گر خردگرا است که درگیر مبادله 
یا دادوستد زمان، انرژي، و مهارت است در ازاي حقوق و منافع دیگر. در این 
اجتماع  سازمان،  دادوستدي  مدل هاي  چارچوب  در  انگیزش  -آورده  نظریه ی 
علمي به مثابه ی شبکه اي از رابطه هاي دادوستدي میان دانشگران عمل مي کند 
از اجتماع علمي دریافت  اعتبار که  از نوع  انگیزش، مثاًل  که در ازاي کسب 

مي کنند، به تحقیق علمي مي پردازند.
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مدل هاي دادوستدي اجتماع علمي سازوکار داخلي اجتماع علمي را روشن 
مي کند. بر این مبنا، دیگر الزم نیست فرض شود که دانشگران منفعت یکساني 
جمعي  کنش  بلکه  هستند،  علم  پیشرفت  دنبال  به  همگي  این که  مثل  دارند، 
اجتماع علمي در نتیجه ی کنش انفرادي دانشگران تحلیل مي شود. دانشگران 
دارند،  به عهده  را  علمي  اجتماع  نقش کنش گران خردگرا در  تحلیل  این  در 
بافتاری است که در آن دانشگران دادوستد  یا  نهادي  اجتماع علمي صرفاً  و 
مي کنند و منافع خود را تحقق مي بخشند. به این ترتیب رفتار دانشگران در پرتو 
دادوستدهاي اجتماعي سودآور میان یکدیگر تحلیل مي شود. پس ویژگي اصلي 
اجتماع علمي در این است که امکان دادوستد میان دانشگران را فراهم مي آورد، 
و در این معني مبتني است بر مجموعه اي از قراردادهاي بلند مدت میان صاحبان 
منابع گوناگون. هر دانشگر، یا گروه دانشگران، در رابطه اي دادوستدي است و 
این  به  و  دارد،  ارزش  دیگري  براي  متقاباًل  که  مي کند  تولید  چیزي  یک  هر 
ترتیب دانشگران منابع خود را به دادوستد مي گذارند و از ثمر آن همه استفاده 

مي کنند. پس در اجتماع علمي با شبکه ی دادوستدي سر و کار داریم.
بود  الزم  علمي  اجتماع  درک  در  دادوستدي  نظام  مفهوم  شدن  وارد  با 
محتواي دادوستد یا معامله نیز مشخص شود. میان دانشگر و اجتماع علمي چه 
بنابه استدالل هاگستروم دادوستد علمي یک دادوستد  چیز مبادله مي شود؟ 
به کار  را  علمی  گفتمان  عام تر  واژه ی  آن  برای  مایلم  که  است،  پاداش دهي 
همایش  یک  در  مقاله  صورت  به  را  خود  ارزش  با  اطالعات  دانشگر  ببرم. 
ارائه مي دهد یا براي چاپ به مجله اي مي فرستد، به عبارتی در گفتمان علمی 
شرکت می کند. پاداشي که او دریافت مي کند، در ازای چاپ یا ارائه، مترادف 
است با اعتبار در اجتماع علمي. اجتماع علمي مقاله دهنده را دانشگر مي نامد، 
به او به عنوان دانشگر احترام مي گذارد. و همین اعتبار و احترام پاداشي است 
که اجتماع علمي به دانشگر مي دهد. این نظام دادوستد پاداش به تفصیل نقد 
این مدل هنوز هم  این جا همین قدر مي توان گفت که در  شده است ]3[. در 
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فرض مي شود تولید علم توسط اجتماع علمي و اتکای دانشگران به هنجارها 
و روش هاي علمي هدف و انگیزه ی آن ها است. پس در این مدل هنوز آثار 
تبیین جامعه شناختي هویدا است. این سؤال پاسخ داده نمي شود که دانشگر چه 
انگیزه ی فردي در حفظ هنجارهاي علمي یا تولید علم دارد، چه منفعت شخصي 
دارد؟ آیا این گونه نیست که براي حفظ رابطه ی دادوستدي مجبور به حفظ 

هنجارها است؟
نوع سوم مدل هاي شبه اقتصادي علم مدل هاي بازار سرمایه داري علم است. 
نه یک  و  نگریسته مي شود  تاجري مدرن  دانشگر هم چون  به  این مدل ها  در 
هدیه دهنده. دانشگر در یک اجتماع علمي به گونه اي رفتار نمي کند که گویي 
براي کسب اعتبار رقابت مي کند، بلکه رفتارش شباهت دارد به یک نزاع رقابتي 
براي انحصار حجیت علمي یا توانش به عنوان یک نوع سرمایه ی نمادین ]7[. 
اگرچه در دادوستد علمي پول حضور ندارد، اما بوردیو، در این مدل اقتصادي 
پولي  غیر  منبع  یک  انباشتن  براي  سرمایه گذاري  نوعي  هم چون  را  علم  علم، 
مي داند که به آن سرمایه ی نمادین مي گوید. سرمایه ی نمادین براي بوردیو 
بازار علم  اعتبار در  اعتبار علمي، توانش علمي، و توان فني است. پس  همان 
نقش پول را دارد در بازار اقتصادي و به عنوان محیطي براي مبادله یا دادوستد 
عمل مي کند، و متناظر با آن سرمایه ی نمادین به جاي مفهوم سرمایه ی )پولي( 
مي نشیند. در این مدل به دانشگر مي توان به عنوان یک سرمایه گذار در بازار 
انگاشته  علم نگریست. تمایل دانشگران به پرداختن به مسائلي که مهم ترین 
مي شوند، صرفاً به دلیل این است که کشف ها و ابداع هاي متناظر با این مسئله ها 
بیشترین سود نمادین را به بار مي آورند. در واقع، هر گزینش علمي، چه گزینش 
حوزه ی پژوهش و پروژه ی تحقیقاتي، چه گزینش روش، و چه گزینش محل 
انتشار نتایج پژوهش، یک راهبرد سرمایه گذاري است و هدف آن بیشینه کردن 

سود علمي است، یعني کسب حداکثر اعتبار نزد هم قطاران.
و  التور  از  پذیرفتگي  چرخه ی  سرمایه گذاري  یا  اعتبار  چرخه ی  نظریه ی 
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که  برآنند  هم  وولگار  و  التور  است.  علم  اقتصاد  مدل  نوعي  نیز   ]8[ وولگار 
به  اعتبار  یا  پاداش  عنوان  به  اعتبار  میان  اما  اعتبارند،  دنبال  به  دانشگران 
تمایز  )پذیرفتگي(  پذیرفته شدگي  یا  هم قطاران  میان  پذیرش  درجه ی  عنوان 
قائل مي شوند. اعتبار آن است که هم قطاران بر مبناي دستاوردهاي علمي یک 
دانشگر براي او قائل هستند، اما پذیرفتگي مربوط است به درجه و توان انجام 
علم و پژوهش. در نظر آنان دانشگران به دنبال پذیرفتگي هستند و بیشتر روي 
پذیرفتگي سرمایه گذاري مي کنند تا این که در پِی جایزه باشند. دانشگران در 
زمینه هایي سرمایه گذاري مي کنند که بیشترین امید برگشت سرمایه را دارند. 
اعتباري که از تولید اطالعات جدید کسب مي کنند صرفًا براي سرمایه گذاري 
دوباره است. آن چه اهمیت دارد، شتاب و توسعه ی چرخه ی باز تولید است که 
اطالعات جدید و پذیرفتني تولید مي کند. پذیرفتگي به دست آمده از این طریق 
منجر به جوایزي مي شود مانند پژوهانه، عناوین، افتخارات و امتیازها، انتشارات 
علمي، و غیره، که این ها به نوبه ی خود به پذیرفتگي بیشتر منجر مي شود. این 
فرآیند، که التور و وولگار آن را چرخه ی پذیرفتگي مي نامند، دینامیک علم 
است.  نشان سرمایه داري محض  بازتولید  به خاطر  باز تولید  تعیین مي کند.  را 
در این نظریه، هر نوع اعتبار در علم، از جمله پول، داده، شهرت، استدالل، و 
مقاله فقط بخشي از یک چرخه ی بي نهایت از سرمایه گذاري دانشگران است. 
بازار  فعالیت  و  است  این ها  از  یک  هر  میان  تبدیل  توان  واقع  در  پذیرفتگي 
وولگار  و  التور  نظریه ی  مي بخشد.  سرعت  به طورکلي  را  پذیرفتگي  چرخه ی 
بینش ژرفي به محتواي دانش علمي مي دهد، اما از هنجارهاي علمي به شدت 
دور مي شود و از ایجاد و حفظ و تأثیر هنجارهاي علمي در فرآیند علم غفلت 

مي کند ]3، ص 11[.

4. رهیافت گزینش بخردانه در مدل هاي شبه اقتصادي علم
شي ]3[ مدل شبه اقتصادي خود را از تعمیم مدل هاي اقتصادي، به ویژه نظریه ی 
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بر سه اصل متکي  او  به دست مي آورد. رهیافت  اقتصاد  بخردانه در  گزینش 
است ]3، ص 21[. اصل اول منفعت شخصي است. دانشگران در پي امیال و 
منافع شخصي خود هستند، و عمل خود را چنان انتخاب مي کنند که حداکثر 
سود شخصي را به دست آورند. اصل دوم مي گوید علم یک دادوستد اجتماعي 
میان انسان ها است، میان دانشگران و نادانشگران. دانشگر با انتقال اختیار یک 
کشف جدید به دیگران، هم دانشگران و هم دیگران، پاداشي به دست مي آورد 
که براي او منفعت بیشتري دارد، مانند سود اقتصادي یا اعتبار اجتماعي. اصل 
سوم اصل فردگرایي روش شناختي است. بر مبناي این اصل، نظام علمي )دانش 
علمي، و روال و هنجارهاي پذیرفته شده ی علمي( در سطح اجتماع را باید بتوان 
از طریق کنش و برهم کنش هر دانشگر توضیح داد و توجیه کرد. هر دانشگر 
بخردانه فرض مي شود.  او معموالً  به دنبال منافع خودش است و کنش هاي 
مطرح  خود  خودي  به  را  دانشگر  تحلیل هایش  در  خردگرا  گزینش  رهیافت 
مي کند و نه فرآیندهاي ذاتي رواني یا شناختي او را یا محیط خارجي اجتماع 
را. به طورکلي، در این رهیافت، براي شناخت پدیده ی علم، از فرض منفعت 
خرد  اقتصاد  یا  نوکالسیک  اقتصاد  علم  فردي  گزینش  مدل هاي  و  شخصي 
استفاده مي شود. برخالف خردگرایي در مفهوم کالسیک، که دانشگر را جویاي 
منفعت طلبي  دانشگر  اصلي  انگیزه ی  این رهیافت  تعریف مي کند، در  حقیقت 
از  مطلوبي  تصویر  کالسیک  دیدگاه  اگرچه  که  مي کند  استدالل  شي  است. 
دانشگر ارائه مي دهد اما نمي تواند توضیح دهد که در عمل چگونه دانش علمي 
در جامعه ی مدرن تولید مي شود. در این دیدگاه اقتصادي هم چون هر نظریه ی 
اقتصادي، دادوستد جوهره ی اقتصاد بازار است و رقابت سازوکار اصلي آن. در 
مدل گزینش بخردانه نیز بر وجود دادوستد اجتماعي در فعالیت علمي تأکید 
مي شود. هر کنش که انگیزه اش برگشت سرمایه و پاسخ از دیگران است از 
دانشگران  میان  فقط  دادوستد  این  مي شود.  تلقي  اجتماعي  دادوستد  مقوله ی 

نیست، بلکه میان دانشگران و نادانشگران هم هست.
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رابطه ی  یکي  است.  قائل  علمي  دادوستد  براي  مفهوم سازي  گونه  دو  شي 
دادوستدي خدمات- منابع میان دانشگران و نادانشگران است، و دیگري مفهوم 
علمي.  اجتماع  یک  در  دانشگران  میان  اطالعات-  اعتبار  دادوستدي  رابطه ی 
مفهوم اول اشاره دارد به جامعه ی مدرن که در آن معرفت علمي نوعي کاال 
کاالي  این  که  هستند  کساني  دانشگران  دارد.  ذاتي  ارزش  که  است  متاع  یا 
دارد  نیاز  جامعه  که  را  دانش-  پایه اي  خدمات  و  مي کنند  تولید  را  معرفتي 
براي معرفت علمي شکل گرفته است  بازاري  ترتیب  این  به  فراهم مي کنند. 
به طوري که دانشگران دانش و خدمات خود را مي فروشند و نادانشگران دانش 
و خدمات علمي را از دانشگران مي خرند. در جوامع پیشا-  علمي هم فردي که 
معرفت عملي بیشتري در یک زمینه داشت مانند یک شخص حرفه اي معاصر 
بود، مانند معلم، پزشک و غیره، که خدمات دانش-  پایه ی خود را به اعضاي 
دیگر جامعه عرضه مي کرد و در ازاي آن بهره ی اقتصادي یا دیگر پاداش هاي 
اجتماعي دریافت مي کرد. از طرف دیگر دانش خود را به دیگراني که برایش 
یا بستگانش. دانشگر، به عنوان  ارزشي داشتند مي آموخت، مانند شاگردانش 
یک تولیدکننده ی حرفه اي دانش، هنگامي ظاهر شد که بعضي گروه هاي صنعتي 
و دولت ها تقاضاي شدیدي براي دانش داشتند. به علت همین تقاضاي زیاد 
براي دانش است که انواع رابطه هاي دادوستدي میان دانشگران و نادانشگران 
از طریق استخدام در صنعت، دانشگاه، و دولت شکل گرفته است و بازار علم، 
بازار دانش، در جامعه ی علمي ظهور کرده است ]3، ص 26[. مفهوم دوم، یعني 
علمي  اجتماع  یک  در  دانشگران  میان  اعتبار  اطالعات-  دادوستدي  رابطه ی 
برقرار است. هر دانشگر کشفیات علمي خود را به دانشگران دیگر که اعضاي 
اجتماع هستند عرضه مي کند و در ازاي آن دانشگران دیگر اعتبار حرفه اي به 
اگر دانشگران  برکشفیات خود دارد.  مالکیت فکري  او مي دهند. دانشگر حق 
دیگر این کشف را به کار ببرند باید از دانشگر کاشف آن یاد کنند. هنگامي که 
دانشگري به نتایج پژوهش هاي دانشگر دیگر ارجاع مي دهد رابطه اي دادوستدي 
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برقرار شده است. دادوستد علمي ریشه در انگیزه هاي روان شناختي دانشگران و 
تمایل آن ها به انواع پاداش ها دارد. یعني دادوستد علمي مبتني است بر عوامل 
انگیزشي دانشگر، به گونه اي که او از انجام این دادوستد انتظار برآورده شدن 
بیشتر منافعش را دارد. با وصف این، تفاوت هاي اساسي میان دادوستد علمي و 

دادوستد اقتصادي وجود دارد که شي آن ها را بر مي شمرد.
شي در مدل خود از خردگرایي روش شناختي ]3[، که  اقتصاد خرد عمومًا 
مثال نوعي آن تلقي مي شود، استفاده مي کند. بر این مبنا، پدیده هاي اجتماعي 
در سطح کالن و توده را باید از طریق کنش و برهم کنش افراد توجیه کرد، که 
هر یک به تنهایي یا با یکدیگر در پي منافع خود هستند، و معموالً کنش هاي 
آن ها را باید بخردانه دانست. رهیافت گزینش بخردانه به علم رهیافتي است 
که دانشگر را به عنوان یک فرد خردگرا فرض اول تحلیل مي داند؛ این رهیافت 
مي کوشد نهادهاي علمي یا پدیده هاي دیگر علمي را در جامعه با استفاده از 
مقابل  در  روش  این  بدهد.  توضیح  کنش هایش  و  انگیزه ها  و  دانشگر  مفهوم 
کل گرایي روش شناختي قرار داد، که مثاًل یک هدف کلي، مانند شناخت عالم 
یا توان توضیح، از ابتدا فرض مي شود. سنت گرایان در فلسفه ی علم با فرض 
رفتار  تا  علوم  قواعد روش شناختي  که  باورند  این  بر  کل گرایي روش شناختي 
هر دانشگر را هم تعیین مي کند. در مجموع طرفداران کل گرایي در مطالعات 
علم اصالت را به نهادهاي علمي یا ساختارهاي کالن دیگر مي دهند، بنابر آن، 
این ساختارها و محیط اجتماعي است که دانشگر را برنامه ریزي مي کند؛ رفتار، 
این نهادها و ساختارها  از  تصمیم گیري ها، و گزینش هاي دانشگر کاماًل متأثر 

است.
ارائه مي کند  شي استدالل مي کند که رهیافت خردگرا چارچوب مناسبي 
براي پل زدن میان علم در سطح کالن و کنش علمي در سطح خرد. به ویژه 
نسبت میان نهادهاي علمي و فرد دانشگر. مسئله ی محوري که شي با رهیافت 
میان خرد  اختالف  بدهد  توضیح  بخردانه ی خود مي خواهد  مبتني بر گزینش 
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فردي دانشگران و خرد جمعي دانش است. چگونه مي توان خردگرایي در سطح 
فرد را با دانشگر بودن در سطح اجتماع یا در سطح جامعه جمع کرد؟ هر مدل 
اقتصادي علم باید پاسخي به این سؤال داشته باشد. از همین زاویه ی دید است 
که شي ادعا مي کند رهیافت هاي کل گراي علم نمي توانند توضیحي براي نقش 

بخردانه ی فرد دانشگر داشته باشند ]3، ص 31[. 
تصمیم سازي  مدل  بر  مبتني  یکي  بخردانه،  گزینش  مدل  دو  نقد  با  شي 
بیزي و دیگري مبتني بر مدل بازي دینامیک، مدل خود را یک مدل گزینش 
از  این بخش  به درک  بازي  نظریه ی  نو-  نهادگراي علم مي نامد.  بخردانه ی 
سؤال اصلي مدل هاي شبه اقتصادي علم کمک کرد، که با فرض منفعت طلبي 
خودخواهانه ی دانشگران، به عنوان رفتاري بخردانه، چگونه نهادهاي علمي و 
قواعد علمي به وجود مي آیند. شاتِر، در پیروي از اقتصاددانان نهادگرا، نشان 
داد که چگونه نهادهاي اجتماعي در نتیجه ی کنش انساني، و نه طراحي انساني، 
به طور خود به خودي به وجود مي آیند. این شکل از نهادها نتیجه ی برهم کنش 
خودخواهانه ی افراد کنش گر اقتصادي است که هر یک در پي منافع شخصي 
خودش است ]10[. شاتر بر این مبنا علم اقتصاد را این گونه تعریف مي کند: 
مطالعه ی چگونگي تشکیل نهادها به عنوان وسیله اي براي ارضاي منافع شخصي 

افراد کنش گري که به دنبال اهداف خودخواهانه ی خود هستند.
شي با استفاده از این تعریف، و نیز استفاده از این راه حل براي دریافت 
مدل هاي  محوري  مسئله ی  حل  به  اجتماعي،  نهادهاي  تشکیل  چگونگي 
شبه اقتصادي علم مي پردازد. به نظر او نظریه ی نونهادگرایان نشان مي دهد که 
نتیجه ی رفتار بخردانه ی افراد دانشگر در بازي علم ایجاد حالت تعادل زیر-
 بهینه است، برخالف مورد کنش گران اقتصادي و سازوکار بازار که نتیجه ی آن 
تعادل بهینه اي است که در نظریه هاي بازي تعریف مي شود. شي به تفصیل در 
کتابش این همخواني منفعت طلبي افراد دانشگر را با اهداف جامعه که درک 
عالم است توضیح مي دهد. در نظر او، برخالف آن چه که سنت گرایان فلسفه ی 
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منافع  میان  شکاف  تا  مي کنند  کاري  هر  دانشگر  افراد  مي کنند،  بیان  علم 
است،  عمومي  متاع  یک  که  را،  بشر  علمي  دانش  و  بخردانه ی شخصي خود 
پر کنند. در این مورد درک رفتار دانشگر اهمیت ویژه اي دارد. شي ]3، ص 
108[ با استفاده از نظریه هاي آموزش تطبیقي یا آموزش تکامل گرا و نیز مدل 
تکاملي بنگاه ها، رفتار فرد دانشگر را در اجتماع علمي همراه با مفهوم روتین یا 
روال، که مفهوم محوري در مدل تکاملي بنگاه ها است، توضیح مي دهد. از روال 
تکامل  نظریه هاي  و  ژنتیک  مباحث  در  ژن  از  که  مي کند  به گونه اي صحبت 
انسان صحبت مي شود. همان طور که ژن ها درباره ی ارگانیسم ها  اطالعات را 
منتقل مي کنند، روال هاي علمي هم اطالعات و مهارت ها را انتقال مي دهند و 
تا حدي این ظرفیت را دارند که از طریق تقلید یا روش هاي دیگر آموزش 

تطبیقي تکثیر بشوند.
روال هاي  و  مي کنند،  تصحیح  را  خود  رفتارهاي  طریق  این  از  دانشگران 
نتایج  به  تا  کنند  رفتار  بیاموزند چگونه  که  به گونه اي شکل مي دهند  را  خود 
رضایت بخش برسند. اگرچه تشابه میان ژن و روال را نمي توان خیلي گسترش 
داد اما ویژگي هایي مانند تغییر، گزینش، و وراثت کم وبیش در مورد روال هاي 
علمي هم موجود است که به این بحث کمک مي کند. دانشگران، که در پی 
ایجاد  باعث  مي گردند،  سودآورتري  روال هاي  دنبال  به  چون  هستند  اعتبار 
در  اما  دارند،  گوناگونی  سطوح  و  انواع  روال ها  مي شوند.  روال ها  در  جهش 
مجموع به کمک دو سازوکار تکاملي، یعني آموزش تطبیقي و گزینش، اجتماع 

علمي را به پیشرفت علمي هدایت مي کنند.
و  بازي  نظریه ی  مبناي  بر  منفعت خواه  دانشگر  رفتاري  تحلیل  از  پس 
و  دانشگر  برهم کنش  و  علمي  اجتماع  تحلیل  و  نوبت درک  تطبیقي  آموزش 
اجتماع علمي است. شي اجتماع علمي را یک محیط دادوستدي مي بیندکه در 
آن دانشگر ابداعات و کشفیات خود را در ازاي اعتبار به دانشگران مي دهد. 
خدمات  و  اطالعات  با  را  مختلف  منابع  هم  نادانشگران  با  دانشگر  به عالوه 
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و  پاداش دهي است  نه یک دادوستد  او دادوستد علمي  براي  مبادله مي کند. 
نه یک دادوستد صرفًا بازاري، بلکه دادوستد نهادي است. با همین استدالل 
بلکه  شي اجتماع علمي را یک سازمان تولیدي، مانند یک شرکت، نمي بیند، 
ویژه اي  دادوستدي  رابطه هاي  براي  که  مي داند  دادوستدي  سازماني  را  آن 
طراحي شده است، که عیب هاي سازوکار بازار را نداشته باشد. به دلیل همین 
رابطه ی دادوستدي است که هزینه ی معامالت و دادوستدها را میان دانشگران 
از یک طرف و از طرف دیگر میان دانشگران و نادانشگران کاهش مي دهد 
انواع  به  توجه  با  است.  بازار  از سازوکار  کاراتر  نسبت  به  دانش  تولید  و در 
این حیطه وجود دارد اجتماع علمي را مي توان  رابطه هاي دادوستدي که در 
رابطه هاي  گونه  همه  که  گرفت  نظر  در  دادوستدي  به صورت یک شبکه ی 
از دانشگران شامل مي شود، چه  دادوستدي الزم مرتبط را میان مجموعه اي 
این رابطه هاي دادوستدي مستقیم باشد چه غیر مستقیم. هر دانشگر گره اي 
است در گراف رابطه هایي که به او وصل مي شود. شي تحلیل خود را از شناخت 
اجتماع علمي، از رفتار دانشگران، از گراف رابطه هاي دادوستدي میان دانشگر 
با اجتماع علمي، و نیز از روال ها و قاعده هاي علمي بر مبناي تعریف نهاد در 
مدل  گرفتن  نظر  در  با  علمي  نهادهاي  ابعاد  به  ویژه  توجه  و  جامعه شناسي 
دادوستدي علم ارائه مي دهد. تعریف نهاد را کم وبیش از پارسون مي گیرد ]3، 
ص 14[: نهادها شاکله هایي هنجارمندند که وجوه کنش ها یا برهم کنش هاي 
با  مي کنند.  تعیین  متعارف شمرده مي شوند،  و  مجاز  معموالً  که  را،  اجتماعي 
یک چنین تعریف وسیعي از نهاد، دیگر نباید نهادهاي علمي را فقط شاکله هاي 
ساختاري دانست که برهم کنش میان گروه هاي دانشگران را برقرار مي کنند. 
پس عالوه بر آزمایشگاه ها و مراکز علمي، ساختار جوایز و پاداش هاي علمي، 
ساختارهاي سلسله مراتبي، و اجتماع علمي نهادهاي دیگري هم وجود دارد. به 
این ترتیب باید قواعد شناختي، هنجارهاي اجتماعي علم، و قواعد پارا دایمي 
و  باید هم شاکله هاي ساختاري  دانست. پس  نهادهاي علمي  از جمله  را هم 
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هم شاکله هاي رفتاري را نهادهاي علمي دانست که بر رفتار دانشگران حاکم 
است. در این بحث، شي سه نوع قاعده ی نهادي را از هم متمایز مي کند: قواعد 
توزیع  پذیري، قواعد اساسي، و قواعد توده اي. این ها قاعده هایي هستندکه کنش 
علم  تولید  در  دانشگران که  را، چه  دانش  تولید  عوامل  برهم کنش همه ی  و 

مشارکت مي کنند و چه فراهم آورندگان منابع، هماهنگ مي کند.
قواعد توزیع پذیري شامل ساختار پاداشي علم، حق مالکیت فکري، ساختار 
ارجاع دهي، و ساختار سلسله مراتبي در علم  قاعده ی  قرارداد دوگانه ی علم، 
توزیع  روال هاي  و  راه ها  نهادي در مجموع منعکس کننده ی  قاعده هاي  است. 
سود حاصل از فعالیت علمي است، و از آن جا ناشي مي شود که سازوکار بازار 

در تولید دانش علمي کارایي خود را از دست مي دهد.
قواعد اساسي شامل پارادایم هاي شناختي و قراردادها و فرض هاي علمي 
است. با این قاعده هاي اساسي دانشگران اطالعات الزم را براي فرمول بندي 
برخورد  آن  به  که  مسائلي  درباره ی  معتبر  پژوهش هاي  از  خود  انتظارات 
مي کنند به دست مي آورند. این قاعده ها نتیجه ی توافق میان گروه دانشگران 
است تا بتوانند مسئله ها و مشکالت هماهنگي را که در فرآیند تولید علم به 
آن برخورد مي کنند حل کنند. روش هاي تجربي، به کارگیري تجهیزات، تحلیل 
داده ها، تشکیل فرضیه ها، و روال کار روزانه در آزمایشگاه ها را باید از جمله ی 
این قواعد دانست. پس مسئله ی هماهنگي در شرایط تکراري در فرآیند تولید 

علم است که منجر به ایجاد این قاعده هاي نهادي علم مي شود.
قواعد  این  نقش  است.  فکر  بازار  و  علمي  اجتماع  شامل  توده اي  قواعد 
نتیجه ی  آوردن  به دست  و  دانشگر  افراد  تصمیم هاي  و  گزینش ها  تجمیع 
که  هنگامي  جمعي.  قواعد  و  علمي  نظم  مانند  است،  توده اي  و  جمعي 
تولید  به منظور  سازماني  کارآیي  در  سلسله مراتبي  و  متمرکز  سازمان هاي 
ناموفق اند این قواعد ظهور مي کنند. کنجکاوي علمي به گونه اي  دانش علمي 
پردازش  براي  که  به طوري  است  همراه  فراوان  قطعیت  عدم  با  که  است 
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ارزیابي  و  علم  تولید  به منظور طراحي روش هاي  اطالعات الزم  حجم عظیم 
است.  ناکارا  سلسله مراتبي  مقامات  و  متمرکز  تشکیالت  پژوهش ها  نتایج 
هنگامي که سازمان ناکارا است، اجتماع علمي و بازار فکر به دنبال جایگزیني 
براي سازمان سلسله مراتبي و متمرکز، که هدفش تجمیع گزینش هاي افراد 
این قواعد  به دست آوردن یک حاصل جمعي است، مي افتند.  براي  دانشگر 
از هر  ایجاد مي کند که کاراتر  توده اي ساختاري حاکمیتي در اجتماع علمي 
سازمان سلسله مراتبي یا متمرکز است. این یافته ی بدیهی در علم نوین هنوز 

در کشور ما نا شناخته است ]9[. 

5. ساختار قرارداد دو جانبه ی علم
فعالیت علمي ویژگي متمایز دیگري نیز نسبت به فعالیت هاي اجتماعي دیگر 
دارد. دانشگران از یک طرف عضو یک اجتماع علمي اند که نتایج علمي خود 
را در اختیار آن مي گذارند و در عوض پاداش مي گیرند. از طرف دیگر کارمند 
یک سازمان رسمي اند، مانند دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتي، آزمایشگاه ها، و مراکز 
اختیار آن  پایه ی خود را در  تحقیق و توسعه ی صنعتي، که خدمات دانش-  
سازمان ها قرار مي دهند و در عوض حقوق دریافت مي کنند. پس دانشگران در 
معرض دو گونه وابستگي، تقاضا، و کنش رفتاري اند؛ هم متعهدند به اجتماع علمي 
که تولید دانش کنند و هم متعهدند به یک سازمان که مهارت ها و توانایي هاي 
علمي خود را در جهت اهداف آن به کار بگیرند. اشتغال دانشگران به مقیاس 
کالن در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي، اعم از دولتي و بخش صنایع خصوصي، 
پدیده اي است متعلق به حدود یکصد سال گذشته، و عمدتًا برمي گردد به رشد 
علوم و فناوری بعد از جنگ جهاني دوم. دانشگران، مستقل از این که در چه 
نوع سازماني کار مي کنند و چه مسئولیت هایي دارند، همواره خود را سهیم در 
تولید دانش مي دانند و عضوي از اجتماع علمي، به همین علت براي خود این 
محدودیت را قائل اند که طبق قواعد نهادي اجتماع علمي رفتار کنند و هم چنین 
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بنابراین  از قواعد نهادي که در آن کار مي کنند تبعیت کنند ]3، ص182[. 
دانشگران در  عمرکاري خود با دو نوع بنگاه یا نهاد در ارتباط اند: اجتماع علمي 
و سازمان کارفرما؛ از یک طرف رابطه ی دادوستد علمي با اجتماع علمي دارند 
و از طرف دیگر رابطه ی دادوستد کاري با سازمان تابعه. این هر دو رابطه ی 
یاد  اجتماعي  قرارداد  عنوان  به  آ ن ها  از  مي توان  و  دراز مدت اند  دادوستدي 
کرد. دانشگران از طریق دریافت حقوق در مقابل تعهد به کارفرما امنیت شغلي 
پیدا مي کنند و همین باعث مي شود افراد بیشتري به اجتماع علمي بپیوندند. 
اینشتین اگر در اداره ی ثبت اختراعات سوئیس شاغل نبود شاید هیچ گاه موفق 
به ابداع نسبیت و انتشار آن نمي شد. همین طور امروزه، امنیت خاطر بسیاري از 
دانشگران به دلیل اشتغال در یک دانشگاه یا مرکز تحقیقات باعث رشد علمي 
و ادامه ی کشفیات و ابداع هاي علمي آن ها مي شود. دانشگر از این طریق به 
مشارکت علمي خود در اجتماع علمي ادامه مي دهد بدون این که خطر زیادي 
بپذیرد زیرا رابطه ی استخدامي او با کارفرما این اجازه را مي دهد که مستقل 
از ابعاد موفقیت او در اجتماع علمي در مقابل ارائه ی خدمات حقوق دریافت 
البته، این قرارداد و تعهد دوگانه ی دانشگر در مواردي ممکن است به  کند. 
تعارض هایي منجر شود، مثاًل به هنگام ممنوعیت در آشکار کردن یک کشف 
جدید یا تعارض میان ارزش هاي سازمان کارفرما با اجتماع علمي، که از بحث 
فعلي ما خارج است. هستند دانشگرانی که نتوانسته اند رابطه ی استخدامی دایم 
پیدا کنند. این گونه دانشگران اگر توانسته باشند تا حدی حضور و اعتبار خود 
را در اجتماع علمی حفظ کنند البد منبع مالی کم دردسرتری داشته اند. جولیان 

باربر، نسبیت دان، از این دست است!  

6. تفکیک دو مفهوم سرمایه ی نمادین ضمني و صریح
شي، در مدل شبه اقتصادي خود از علم، دو مفهوم سرمایه ی نمادین بوردیو و 
بیان مي کند که  نقد مي کند و  به تفصیل  چرخه ی پذیرفتگي وولگار- التور را 
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دانشگر فقط یک سرمایه گذار نیست، بلکه یک کارآفرین نوآور است. و به همین 
دلیل مفهوم سرمایه گذار علمي از بوردیو و التور-  وولگار را مایل است به کمک 
مفهوم کارآفرین و تولیدکننده ی علمي تکمیل کند تا بتوان هم نقش نهادها را 
در تبدیل یک نوع اعتبار به اعتباري دیگر در چرخه ی پذیرفتگي درک کرد 
و هم به شرایط الزم براي چرخه ی اعتبار توجه کرد ]3، ص 49 تا 55[. شي 
فعالیت دانش آفریني،  فارسي  تعبیر  به  یا  فعالیت کارآفریني علمي،  از مفهوم 
استفاده مي کند تا تأکید کند که انگیزه ی فرد دانشگر سود نمادین است، و در 
واقع این سود نمادین است که موتور فرآیند دینامیکي علم است. سود نمادین 
در  دانش آفرین  دانشگر  که  است  از سهمي  دیگران  ارزیابي  منعکس کننده ی 
رشد علم دارد. نقش نوآوري فرد مي تواند دانش آفریني در همه ی مؤلفه هاي 
کار علمي باشد، از جمله نوآوري در تجهیزات، فرآیندها، نظریه ها، و روال ها. 
در این بحث شي توجه را از سرمایه گذار علمي به دانش آفرین، که فعالیتش 
به  دیگران  از  زودتر  را  بالقوه  و  موجود  اطالعات  و  است،  همراه  خالقیت  با 
به  شي  هم  چارچوب  همین  در  مي کند.  جلب  مي کند،  تبدیل  نوآوري  یک 
و  علم  رشد  در  پژوهشي،  مراکز  نقش  عام تر  مفهوم  به  یا  آزمایشگاه،  نقش 

دانش آفریني توجه مي دهد.
در هر سه مفهوم سرمایه ی نمادین از بوردیو، چرخه ی پذیرفتگي از وولگار 
و التور، و نیز دانش آفریني سرانجام به یک چارچوب هدف- وسیله- نتیجه 
توجه مي شود. این نتیجه است که سود نمادین دارد، پذیرفتگي ایجاد مي کند، 
یا دانش آفریني همراه است. کوشش شي در توجه دادن  با نوآوري علمي  و 
به خالقیت و دادن نقش دانش آفریني به دانشگر، به جاي این که نقش او فقط 
سرمایه گذار نمادین باشد، در همین چارچوب است. به همین دلیل دانشگري 
که با تعیین یک مسئله و پرداختن به یک مسئله در حل آن موفق نمي شود، 
براي  را  زمینه  حداکثر  یا  نمي کند،  دانش آفریني  نمي کند،  چاپ  مقاله اي 
دانش آفریني دیگران مهیا مي کند، سود نمادین نمي برد. این برداشت چندان با 
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واقعیت هاي فعالیت علمي سازگار نیست. این ناسازگاري به ویژه هنگامي روشن 
مي شود که به مفهوم نهاد تحقیقاتي، یا به تعبیر التور- وولگار آزمایشگاه، توجه 
همراه  دانش آفریني  با  تحقیقاتي  نهاد  داخل  علمي  فعالیت  که  هنگامي  کنیم. 
است و سود نمادین حاصل مي شود، افراد بسیاري درگیر این فعالیت هستند و 
سود نمادین، بنا به تعبیر بوردیو و شي فقط سهم کساني مي شود که در انتشار 
نتایج نامشان ظاهر مي شود. اما کساني هم هستند که نامشان به هر دلیل در 
اما نقش سازنده اي در  انتشارات مربوط به نوآوري مورد نظر ذکر نمي شود 
نوآوري داشته اند. همکاران این افراد این نقش را مي پذیرند و براي صاحب آن 
امتیاز و اعتبار قائلند که منجر به پذیرفتگي او مي شود بدون این که در ظاهر 
فعالیت فرد  بررسي  تحقیقاتي هم، در  نهاد  از  باشد. خارج  برده  نمادین  سود 
دانشگر، این ناسازگاري دیده مي شود. دانشگري که در یک فرآیند علمي موفق 
به انتشارات علمي نمي شود الزامًا به این معني نیست که سود نمادین کسب 
نکرده است. استفاده از مفهوم پذیرفتگي در تعیین این نقش کارسازتر است. 
دانشگر در خالل فرآیند علمي توانایي هایي کسب مي کند که به پذیرفتگي او 
از یک طرف در اجتماع علمي، و از طرف دیگر در آزمایشگاه یا نهاد تحقیقاتي 
کمک مي کند و او این پذیرفتگي را به اعتباري دو جانبه، چه در نهاد و چه 
در اجتماع، تبدیل مي کند. به این ترتیب این فرآیند علمي، یا فرآیند هدف- 
وسیله- نتیجه به زبان شي، است که در کسب سود نمادین مؤثر است و نه 
فقط نتیجه. مفهوم پذیرفتگي التور- وولگار به این واقعیت نزدیک تر مي شود تا 
مفهوم سرمایه ی نمادین بوردیو؛ و شي نیز با وارد کردن مفهوم دانش آفریني 
از درک واقعي تر فعالیت دانشگر، چه فردي و چه در آزمایشگاه، دور مي شود. 
مایلم با وارد کردن مفهوم سرمایه ی نمادین ضمني و تفکیک آن از مفهوم 
سرمایه ی نمادین صریح به درک این واقعیت کمک کنم. آن چه در نوشته هاي 
از جنس سرمایه ی  گفته مي شود  نمادین  نیز شي سرمایه ی  و  وولگار  التور- 
اعتباري را کسب  نمادین صریح است. در چرخه ی پذیرفتگي گاهي دانشگر 
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مي کند یا اعتباري را به نوع دیگر تبدیل مي کند بدون این که این اعتبار از نوع 
سرمایه ی نمادین صریح یا سرمایه ی نمادین بوردیو باشد، یا به گفته ی شي 
نمادین ضمني کسب  موارد سرمایه ی  این گونه  در  باشد.  دانش آفریني کرده 
مي شود. پس دانشگر فقط سرمایه گذار نمادین صریح نیست، یا دانش آفرین 
نیست، بلکه گاهي فقط سرمایه گذار نمادین ضمني است بدون این که به مفهوم 
شي دانش آفرین باشد. سرمایه ی نمادین ضمني به فرآیند علمي و به فرآیند 
هدف- وسیله- نتیجه توجه دارد و نه صرفًا به نتیجه ی کار علمي. گاهي رضایت 
این که  نمادین ضمني، بدون  این فرآیند، و کسب سرمایه ی  یک دانشگر در 
همراه با دانش آفریني باشد، کمتر از کسب اعتبار از طریق انتشار یک مقاله ی 
علمي و ایجاد سود نمادین صریح نیست. این نکته در مدل هاي شبه اقتصادي 
علم مغفول مانده است. سود نمادین ضمني، شبیه به دانش ضمني در یک بنگاه 
و در مباحث مدیریت دانش، در اجتماع علمي و در نهادهاي علمي نقش بسیار 
زیادي دارد. غفلت از این سود نمادین ضمني باعث مي شود به یک مؤلفه ی 

بسیار مؤثر در تولید علم و نیز در سیاست گذاري هاي علمي بي توجه باشیم.
جامعه.  یک  دانشگران  توانایي  با  است  مرتبط  ضمني  نمادین  سرمایه ی 
باید توجه داشت که این  هنگامي که علم یک کاالي عمومي عنوان مي شود 
کاالي عمومي صرفًا مرتبط با سرمایه ی نمادین صریح دانشگران است، و این 
دانش صریح است که یک کاالي عمومي است؛ توانایي دانشگران و سرمایه ی 

نمادین ضمني آن ها از مقوله ی دیگري است.

7. پدیده ی علم در جامعه هاي بدون اجتماع علمي: مثال ایران
اجتماع علمي پدیده اي خاص کشورهاي توسعه یافته ی علمي و صنعتي است. 
با توضیحات پیش گفته، و مطالعه ی نوشتارهاي موجود در این زمینه، روشن 
به معنی موجود  پژوهشگر در یک زمینه  و  تعدادي دانشگر  است که وجود 
بودن اجتماع علمي نیست. به نظر مي رسد حد آستانه اي در شاخص هاي علم 
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و فناوری وجود دارد که معموالً پس از گذر از این حد آستانه اجتماع علمي 
شکل مي گیرد و نقش بنیادي خود را در جامعه به عهده مي گیرد. در مجموع 
براي یک کشور باید گفت هزینه کردن دست کم 1 درصد از درآمد ناخالص 
ملي، دست کم 1000 نفر پژوهشگر در میلیون، تولید دست کم 15000 مقاله ی 
علمي در سال، ثبت دست کم 100 اختراع بین المللي در سال از جمله ی این 
حد آستانه ها است. این ارقام مبتنی است بر این فرض که برای تشکیل اجتماع 
علمی الزم است شاخص های عمده ی علم و فناوری در یک کشور دست کم 
به آستانه ی 25 درصد رقم میانگین کشورهای صنعتی رسیده باشد. در نبود 
اجتماع علمي رابطه ی دانشگران و پژوهشگران با جامعه بي واسطه مي شود. در 
ناخوشایندي میان  به عنوان میانجي اختالل هاي  اجتماع علمي  نبود واسطه ی 
دانشگران و نادانشگران و مدیران جامعه روي مي دهد که فرآیند رشد علم را 
در جامعه نابسامان مي کند. به همین دلیل توجه به این نابساماني باید ما را به 
سوي عوامل ایجاد اجتماع علمي سوق بدهد. این توجه در تعیین سیاست هاي 
علمي کشوری مانند ایران حیاتی است؛ نکته ای که ما در تاریخ مدرن خودمان 
است  نگرفته  اجتماع علمی هنوز شکل  بوده ایم! در کشوری که  غافل  از آن 
نمی توان همان گونه سیاست گذاری کرد که در یک کشور صنعتی. این که فقط 
نابساماني ها در نظر گرفته شود و رفع بي واسطه ی آن ها به عنوان هدف منجر 
به اتخاذ سیاست بشود، بدون توجه به عوارض ناشی از نبود اجتماع علمی، آثار 
مضحکی در کشور ما داشته است؛ پیشنهاد ادغام دو دانشگاه صنعتی شریف 
و ضریب   ISI مضحکه ی  رتبه بندی ها،  در  بهتر  نتیجه ی  به منظور  اصفهان  و 
ISI-یی،  تقبیح آن، دانشمندان  با  انسانی هم زمان  ارزیابی های علوم  تأثیر در 
پیش بینی مقام چهارم شدن ایران در علم جهانی، یا پیشنهادهای منسوخی برای 

اسالمی کردن علوم ]9[. 
در ایران بعد از انقالب اسالمي به نظر مي رسد اجتماع علمي، دست کم در 
بعضي زمینه ها، در حال شکل گیري است و جوانه هایي، هر چند شکننده، دیده 
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مي شود ]12[. اکنون مي پردازم به پدیده هاي نامطلوبي در جامعه ی خودمان که 
ناشي از نبود، یا ضعیف بودن، اجتماع علمي در کشور است. اگرچه این مصداق ها 
این  که  مي دهد  نشان  ما  اطالعات  اما  شده اند،  برگرفته  خودمان  جامعه ی  از 
پدیده ها در همه ی کشورهاي جهان سوم که فاقد اجتماع علمي اند دیده مي شود.

7 .1  واجفت شدگي اعتبار علمي، اعتبار مدیریتي، و اعتبار سیاسي
دیدیم که اعتبار علمي و نیز پاداش هاي گوناگون که دانشگر در یک رابطه ی 
دادوستدي از اجتماع علمي دریافت مي کند یکي از انگیزه هاي اصلي در رفتار 
بخردانه ی دانشگر است. در نبود اجتماع علمي دانشگر به سوي جامعه مي رود 
و از آن انتظار دارد در ازاي کار علمي که انجام مي دهد و نتایج آن را در اختیار 
جامعه قرار مي دهد اعتبار دریافت کند. عالوه بر این، دانشگران منفعت طلب 
به  را  خود  متاع  و  کنند  سوء استفاده  نادانشگران  جهل  از  مي شوند  وسوسه 
بهایي بسیار بیش از آن چه عرف جامعه هاي پیشرفته در حضور اجتماع علمي 
از قرارداد دو جانبه مختل  این ترتیب یک وجه  به  است به جامعه بفروشند. 
مي شود. علت اختالل این است که جامعه محک سنجش  پذیري نتایج علمي 
از  پاداش  دریافت  و  اعتبار  کسب  براي  دانشگران  پس  ندارد.  اختیار  در  را 
جامعه به هر روش غیرعلمي متوسل مي شوند تا جامعه و مدیران آن را به 
ارزش باالي نتایج علمي خود متقاعد کنند. سیاستمداران جامعه هم، که الزامًا 
از اجتماع علمي نیستند، با محک سیاسي نتایج علمي را ارزش گذاري مي کنند. 
این گونه مي شود که در چنین جامعه اي اعتبار علمي با توان سیاسي به دست 
یک  در  علمي  اجتماع  هنگام حضور  علمي.  کار  نتایج  مبناي  بر  نه  و  مي آید 
جامعه دانشگران پس از کسب اعتبار علمي روزافزون، در جامعه شهرت پیدا 
مي کنند و از آن طریق به قدرت سیاسي، دست کم در امور سیاست گذاري علم 
و فناوری و سمت هاي مدیریتي، دست پیدا مي کنند؛ اما در کشوري که جامعه 
به معناي عام در مسند اجتماع علمي مي نشیند رابطه ها و ضابطه هاي سیاسي 
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دست باال را مي گیرد و تشخیص اهل اجتماع علمي کم رنگ مي شود. به همین 
دلیل است که ناهنجاري هاي تشخیصي در علم و فناوری در کشور ما فراوان 
دیده شده است: انواع مرد علمي سال و قرن، دانشمندان رسانه اي، فرزانگان 
بفرموده ی حکومتي، مدرک گرایي، مصادره ی سیاسي مدارک دانشگاهي، تلقي 
سیاسي- و نه حتي مدیریتي- از سمت هاي علمي مانند رئیس دانشگاه و مراکز 
پژوهشي. در همین نبود اجتماع علمي است که متوجه مي شویم نهادهایي به 
وجود آمده اند که با استفاده از خالء نبود اجتماع علمي از روش هاي مرسوم در 
مافیاي سیاسي دنیا براي کسب وجه و قدرت استفاده مي کنند. مثاًل »خریدن« 
قدرت هاي سیاسي از طریق »فروش« مدارک تحصیلي مقطع هاي مختلف به 
آن ها یکي از این گونه پدیده هاي ناهنجار است که شدت آن بستگي به ضعف 

اجتماع علمي در کشور دارد.
فکر  به  باید  یا  دانشگران  ندارد،  حضور  کشوري  در  علمي  اجتماع  وقتي 
اعتبار در اجتماع علمي بین المللي باشند، یا به این سو متمایل شوند که اعتبار 
در داخل کشور از سوي نهادهاي غیرعلمي، چه سیاسي و چه مذهبي، کسب 
اجتماع علمي  ابداع مي شود که در  اعتبار روش هایي  براي کسب  کنند. پس 
محلي  ابداع هاي  این  در  مي کند.  پیدا  محلي  ویژگي  و  است  بیگانه  پیشرفته 
براي کسب منفعت بیشتر انواع روش هاي مصادره ی احساسات مذهبي، ملي، 
و عاطفه اي در کشور دیده شده است. مثاًل مصادره ی احساس عقب ماندگي 
ناسالم علمي  و  ادعاهاي عجیب  بسیاري  است  باعث شده  تاریخي کشورمان 
بکنند و از طریق رسانه ها یا مدیران ارشد سیاسي کشور اعتبار »علمي« کسب 

بکنند.

7 .2  علم به عنوان کاالي عمومي
هنگامي که از یک کاالي عمومي صحبت مي کنیم استنباط این است که هر کس 
مي تواند از این کاال استفاده کند. مثاًل هواي پاکیزه در شهرها یا بوستان هاي 
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شهري کاالي عمومي است که همه مي توانند از آن استفاده کنند؛ اما هنگامي که 
از علم یا دانش به عنوان یک کاالي عمومي صحبت مي کنیم باید به چگونگي 
و جمعیت توانا در استفاده از این کاالي عمومي توجه داشته باشیم. علم کاالي 
عمومي است به این معني که نتیجه ی ابداع ها و کشف هاي دانشگران منتشر 
را  کاال  این  از  استفاده  توان  همگان  آیا  اما  است.  همه  اختیار  در  و  مي شود 
از  استفاده  توان  تعریف  بنابر  دارد  وجود  علمي  اجتماع  که  جایي  در  دارند؟ 
این کاال وجود دارد و اجتماع علمي بسته به نیاز از این کاالي عمومي استفاده 
مي کند. به ویژه، با توجه به نقش دانش آفریني دانشگران چگونگي استفاده از 
این کاال و تبدیل آن به سود نمادین صریح روشن مي شود. اما در جامعه اي 
که اجتماع علمي وجود ندارد، مانند اکثر کشورهاي جهان سوم، این کاال دیگر 
یا خصوصي  معني، خاص  یک  به  و  مي دهد،  از دست  را  خود  عمومي  نقش 
مي شود. پس کاالیي است که صرفًا در اختیار تعداد کمي از کشورهایي است 
که اجتماع علمي دارند و مي توانند با نوآوري این کاال را به انواع سرمایه هاي 
نمادین و غیرنمادین اقتصادي تبدیل کنند، و کشورهاي جهان سوم در استفاده 
از این کاال محرومند. به این معني، نمي توان تعبیر علم به معني کاالي عمومي 
را در مدل هاي شبه اقتصادي علم بدون قید و شرط پذیرفت. کشورهاي جهان 
عمومي  کاالي  این  از  استفاده  که  ندارند  اشراف  واقعیت  این  به  گاهي  سوم 
بین المللي، که دانش بشري نام دارد مستلزم چه ابزار و لوازمي است؛ و تازه 
در بهترین شرایط که بتوان این دانش را درک کرد و منتقل کرد، فقط دانش 
توانایي  و  نمادین ضمني  و سرمایه ی  دانش ضمني  است؛  منتقل شده  صریح 
نمادین  سرمایه ی  نیست.  انتقال  قابل  بین المللي  علمي  اجتماع  در  دانشگران 
ضمني را فقط مي توان با تمرین فرآیند هدف- وسیله- نتیجه کسب کرد، که 
این دیگر یک کاالي عمومي نیست. کشورهاي جهان سوم که کوشیده اند علم 
را به کشور خود وارد کنند اغلب در مرحله ی »نقل دانش«، که نقل نتیجه در 
چارچوب هدف- وسیله- نتیجه است، متوقف شده اند و به فکر ایجاد دانش 
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ضمني و تمرکز سرمایه ی نمادین ضمني نیفتاده  اند. اعزام دانشجو به خارج به 
سبکي که در صد سال گذشته ی ایران مرسوم بوده است عمدتًا ناشي از این 
بي توجهي به نقش سرمایه ی نمادین ضمني بوده است. چرخش بینشي که در 
ایران شاهد آن هستیم، و در نتیجه ی آن توجه بیشتر به سوي آموزش در تمام 
سطوح در داخل کشور و با دعوت از بهترین استادها و پژوهشگران بین المللي 
است، حاصل توجه به همین چارچوب هدف- وسیله- نتیجه است، اگرچه این 

توجه هنوز پایدار نشده است. 

7 .3  گره ی ایدئولوژیک و مدیریت علم
در  پس  است.  غایب  هم  علمي  منطق  سازوکار  علمي  اجتماع  غیاب  در 
به طور  جامعه،  در  علمي  مدیران  نصب  جمله  از  سیاسي،  تصمیم گیري هاي 
تشخیص  مالک  مي شود.  باب  طریقتي  و  ایدئولوژیک  ضابطه هاي  طبیعي 
درستي یا نادرستي، حق یا نا حق، در این گونه انتصاب ها ضابطه هاي طریقتي 
است، که الزامًا با سازوکارهاي مرسوم در اجتماع علمي سازگاري ندارد. این 
ناسازگاري ها به صورت گره اي در توسعه ی علمي کشور ظاهر مي شود. باید 
توجه داشت که این گره ها بیش از هر چیز ناشي از نبود اجتماع علمي است 
و نه اشتباه سیاستمداران در تصمیم گیري ها ]13[. بعضی پیشنهادها به منظور 
جهت  در  و  علمی  اجتماع  نبود  همین  از  ناشی  انسانی  علوم  کردن  اسالمی 

ممانعت از ایجاد آن است که در هر صورت تفکری منسوخ است ]9[.

7 .4  آگاهي حرفه اي، آگاهي قومي
اجتماع  پیشرفته ی علمي، که در آن ها حضور  آگاهي حرفه اي در کشورهاي 
علمي سابقه دارد، امري بدیهي است، و حرفه گرایي نیز سابقه ای طوالني دارد. 
نه  و  جامعه،  به کل  و  نوین عجین شده  علم  مفهوم  با  نوین  این حرفه گرایي 
فقط اجتماع علمي، رسوخ کرده است. آگاهي حرفه اي در همه ی تصمیم هاي 
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اجتماع  غیاب  در  دارد.  اساسي  نقش  پیشرفته  کشورهاي  اداري  و  مدیریتي 
را  آن  جاي  مورد،  به  بسته  دیگر،  مفاهیم  و  مي بازد  رنگ  حرفه گرایي  علمي 
یا  قومي  آگاهي  ایران،  جمله  از  سوم،  جهان  کشورهاي  بسیاري  در  مي گیرد. 
است  حاکم  قومي  آگاهي  وقتي  مثاًل  است.  آن  جانشین  ایدئولوژیک  آگاهي 
به هنگام نصب مدیران در درجه ی اول به وابستگي قومي توجه مي شود که 
منافع  حفظ  براي  هستند  ابزاري  قومي  مدیران  است.  رایج  بسیار  ایران  در 
انقالب  از  بعد  دوران  در  مدیریتي.  باالي  رده هاي  و  سیاست گذاران  قومي 
اسالمي آگاهي قومي جاي خود را کم وبیش به آگاهي اعتقادي و ایدئولوژیک 
یا آگاهي انجمني و هیاتي داده است )به عنوان نمونه ای از آگاهی انجمنی در 
اعتقادي  آگاهي  معني  این  به   .)18 مرجع  به  کنید  مراجعه  دانشگاهی  سطح 
مناسبات  این  به  توجه  با  دارد.  بر آگاهي حرفه اي غلبه  ایدئولوژیک هنوز  یا 
کشورهاي  مدل  مبناي  بر  علمي  سیاست گذاري هاي  اعمال  از  باید  اجتماعي 
پیشرفته برحذر بود. گاهي این آگاهي ایدئولوژیک به معني عدم جدایي دین از 
سیاست تلقي مي شود که بدیهي نیست؛ همان طور که آگاهي حرفه اي به معني 

پذیرش علم به جاي مذهب نیست.

7 .5  رابطه، ضابطه، یا تشخیص
یکي از واژه هایي که در ایران بعد از انقالب اسالمي در عرف اداري باب شد 
ضابطه است. منظور این بود که دیگر پست هاي اداري و امتیازهاي اداري بر 
ضابطه ها  باشد.  ضابطه  مبناي  بر  بلکه  نشود  توزیع  اشخاص  رابطه ی  مبناي 
تعریف شد. پس از آن مردم به واسطه ی رابطه  یا بي واسطه ی رابطه خود را با 
ضابطه ها، که همگي مکانیکي بودند، به آساني تطبیق دادند و جامعه نتوانست 
به سمت آگاهي حرفه اي برود. تشخیص حرفه اي نتوانست پا بگیرد و همان 
ضابطه ها مانع جدي شدند براي توسعه ی اداري کشور. مثاًل سازمان مدیریت 
است  ابالغ کرده  را  قانوني  این ضابطه ی  برنامه ریزي کشور در یک دوره  و 
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که  استخدام شود  علوم  وزارت  پژوهشي  معاونت  در  مي تواند  تنها کسي  که 
فارغ التحصیل کارشناسي در رشته ی جامعه شناسي با گرایش پژوهشگري باشد. 
این ضابطه به این منظور تعیین شده است که مدیران هر کسي را از روي رابطه 
استخدام نکنند، غافل از این که اگر مدیري حرفه گرا تشخیص داد براي سمتي 
کارشناسي داوطلب از رشته ی پرستاري یا مهندس صنایع مناسب تر است این 
کارشناسي  هر  تا  است  مناسب تر  اداري  بهره وري  براي  مراتب  به  تشخیص 
که تصادفًا فارغ التحصیل جامعه شناسي با گرایش پژوهشگري است. این گونه 
تصمیم ها نشان مي دهد که تا چه اندازه جاي اجتماع علمي علم مدیریت در 
کشور ما خالي است و نبود این اجتماع علمي چه لطمه هایي به توسعه ی کشور 

مي زند.

8. جامعه ی همگن، جامعه ی چند گن، و ملغمه ی مفهومي
جامعه اي که خود مولد مفاهیم انتزاعي در علوم و فناوری و مولد محصوالت 
هم  را  محصوالت  و  مفاهیم  همین  از  استفاده  فرهنگ  است  فناوری  ملموس 
به وجود آورده است و همین فرهنگ، رفتار مردم آن جامعه را شکل داده است. 
به این معني، جامعه در زمان خودش است و هم زمان با ابداع هاي مفهومي، 
محصوالت فناوری، و فرهنگ مرتبط با آن ها رشد مي کند. چنین جامعه اي را 
مایلم جامعه ی تک- زمان، یا جامعه ی همگن زماني بنامم. در چنین جامعه اي  
معني  به  فرهنگي  چندگانگي  مفاهیم،  چندگانگي  و  دوگانگي  از  ناشي  نزاعي 
سنتي یا نوین، و چندگانگي اقتصادي وجود ندارد. به ویژه کشورهاي غربي که 
در طول دست کم سیصد سال، بعد از ظهور علم نوین، خود را با دستاوردهاي 
از ظهور  ناشي  نزاع هاي  و  مفهومي  نزاع هاي  و  داده اند  تطبیق  فناوری  و  علم 
مفاهیم و بینش هاي جدید و به تبع آن قدرت هاي اجتماعي جدید را پشت سر 
گذاشته اند، زاینده ی دنیاي جدیدي هستند که ریشه در سنت خودشان دارد. 
اگرچه این دنیاي جدید دگرشکل است و با دنیاي سنتي خودش متفاوت است 
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اما هر آن چه هست زاییده ی جدیدي است از بطن گذشته، وارداتي و پیوندي 
اکنون خود حل کرده است. فرهنگ جدید زاییده ی  نیست، و گذشته را در 
فرهنگ گذشته ی آن جامعه است. تغییر فرهنگي پیوسته در طول چند سده 
اتفاق  علمي هم  انقالب  توماس کوهن  مفهوم  به  اگر  است. حتي  افتاده  اتفاق 
افتاده است، و به تبع آن انقالب مفهومي و انقالب علمي، باز هم وجود معتقدان 
به فرهنگ قبلي را در جامعه ی جدید نمي توان به عنوان حضوري ناهم زمان از 
دو فرهنگ تلقي کرد. مدعیان گذشته غالب نیستند و نقش آفرین هم نیستند. 
به ویژه که کم وبیش پیوستگي تغییرات فرهنگي و درون زا بودن آن غالب است 

و مي توان از جامعه اي با فرهنگ تک زمان صحبت کرد. 
در مقابل این جامعه هاي تک زمان کشورهاي جهان سوم به ویژه کشورهاي 
این  به  وضع  ایران،  به ویژه  سوم،  جهان  کشورهاي  در  دارند.  قرار  اسالمي 
روال نیست. سنت دیرینه و ریشه دار همراه با مفاهیم در طول هزاران سال 
پدید آمده است. این سنت ها و مفاهیم به باورهایي تبدیل شده است بسیار 
ریشه دار و نا منعطف؛ به ویژه که در هشتصد سال اخیر پس از عبور از دوره ی 
از حدود قرن  انحطاط فکری  اسالمي در دوران آل بویه و شروع  روشنگري 
ششم با استیالی سلجوقیان و تأسیس نظامیه ها، راکد بودن سنت ها و مفاهیم 
باعث خوگرفتگي شدیدي به عدم تغییر شده است. پس از آشنایي با غرب و 
پیشرفت هاي علمي آن شرایطي بسیار استثنایي در کشور ما فراهم شده است، 
اکنون چنین  تفصیل در مرجع 13 و 15 درباره ی آن بحث کرده ام.  به  که 
است که مفاهیم و تولیدات فناوری گوناگون وارد کشور ما شده است، بدون 
باشد. هنوز در کنار تراکتورها و  تولیدات قبلي را کنار زده  این که مفاهیم و 
ابزار کشاورزي مدرن، خیش و روش هاي سنتي آبیاري چند هزار ساله به کار 
دور افتاده ی کشور،  روستاهاي  فقط  نه  تهران،  اطراف  به  است  کافي  مي رود. 
نگاه کنیم که چگونه میراب ها هنوز توزیع روزها را بر مبناي عدد 12 تعیین 
میراث  که  نداریم  مفهومي  تقریبًا  ما  دهي.  ده  اعداد  یا  هفته،  نه  و  مي کنند 
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گذشته ی ما باشد و منسوخ شده باشد، یا باورهاي متناظر آن ها منسوخ شده 
باشد، و در کنار آن ها مفاهیم نوین وارد کشور شده است و به درست یا به 
مانند  پزشکي  تجهیزات  دستاوردهاي  آخرین  کنار  در  مي رود.  به کار  غلط 
بدون  مي برند،  به کار  مردم  را  سرد  و  گرم  مفاهیم  هنوز  ان ام آر  و  اسکوئید 
این که از حضور هم زمان مفاهیم در نوع پزشکي آگاه باشند یا عالمانه هر دو 
واژه هاي دموکراسي و  بپذیرند. در کنار فرهنگ شاهنشاهي و دیکتاتوري  را 
لیبرالیسم به کار مي رود. در کنار اقتصاد سنتي بازار، اقتصاد روستایي، مفاهیم 
اقتصادي نوین مبتني بر فناوری اطالعات و اقتصاد دانش- پایه به کار مي رود. 
بلکه  باستاني و سنتي به مفاهیم نوین متحول نشده اند  به یک معني، مفاهیم 
همه در کنار هم موجودند و نقش فعال در جامعه دارند. این وجود هم زمان 
دیده  تراکتور  و  خیش  تفاوت  مي شود.  دیده  وضوح  به  مصنوعات  مورد  در 
عقل،  و  نقل  میان  تفاوت  اما  مي شود،  دیده  هواپیما  و  گاري  تفاوت  مي شود، 
تفاوت میان حاکم عادل و حاکم دموکرات، میان سعادت و مصلحت عمومي 
واضح نیست ]14[. واژه هایي مانند ناسوتي گري، اباحه گري، الئیسم، لیبرالیسم 
در کنار هم به کار مي روند. گروه هاي فرهنگي متفاوت، بسته به آبشخور علمي 
و فرهنگي شان، مفاهیم خاص خود را به کار مي برند. واژه ی فاضل، دانشمند، 
عالمه، فیلسوف، متخصص، و عالم را به کار مي بریم بدون تمایز و بدون توجه 
کاربرد  به  وقتي  دارند.  را  خودشان  تاریخي  مصداق های  کدام  هر  این که  به 
واژه ی علم توجه کنیم عمق این چندگني مفهومي و ناهم زماني در جامعه ی ما 
معلوم مي شود. در فصل 2 به تفصیل انواع مفاهیمي را که واژه ی علم بر آن 
اطالق مي شود بررسي کردم. نشان دادم که چگونه واژه ی علم در فارسي در 
ذهن عده اي از مردم ما علوم دیني را تداعي مي کند، کما این که علما صرفًا به 
حوزویون اطالق مي شود، و نه آنان که اهل علوم طبیعي نوین هستند. هم چنین 
گاهي اهل علم به کساني اطالق مي شود که به سبک سنتي اهل فضل هستند 
یعني کتاب زیاد خوانده اند، مثاًل در مورد علوم نوین مانند فیزیک و نجوم، 
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البته این فاضالن در واژگان نوین اجتماع هاي پیشرفته دانشگر به معني  که 
scientist تلقي نمي شوند. به این ترتیب جامعه ی ما یک جامعه ی همگن به 
که  معني  این  به  است،  زماني  جامعه ی چند-  بلکه یک  نیست  زماني  لحاظ 
مفاهیم و ابزار مربوط به سنت ها و فرهنگ هاي وابسته به زمان هاي مختلف 
در کنار یکدیگر، و معموالً بدون تعامل، زنده هستند، و نه این که برخي جنبه ی 
تاریخي پیدا کرده باشند. در ایران عده اي نجوم قدیم را علم تلقي مي کنند، و 

هم زمان عده ی دیگري آن را تاریخ علم مي دانند. 
در این جامعه ی چندگن با ملغمه اي از مفاهیم و ابزار و نهادهاي متعلق به 
زمان ها و ادوار گوناگون سروکار داریم. در بحث سیاست گذاري علم اگر به این 
واقعیت ملغمه ی مفهومي توجه نشود همان اشتباهي رخ مي دهد که متخصصان 
با نسخه پیچي براي کشورهاي جهان  فروکاست گراي توسعه در بانک جهاني 
سوم باعث آن شدند ]15، فصل آخر[. در بحث هاي اقتصادي گاهي از اقتصاد 
دوگانه ]16[ در تحلیل وضعیت اقتصادي کشورهاي جهان سوم صحبت شده 
اما اطالق دو گانه  اقتصاد مدرن؛  اقتصاد سنتي و  نیز از شکاف میان  است، و 
پاسخ گوي پیچیدگي وضعیت کشور ما نیست. هم چنین در بررسي جوامعي مثل 
ایران از فرهنگ دوگانه ]17[ نام برده شده است که آن نیز گویاي واقعیت 
کشور ما نیست و ما باید چند- زماني فرهنگي و اقتصادي خود را بپذیریم و در 
تحلیل هاي خود به آن توجه کنیم. به ویژه اشتباهي که در این مفهوم سازي ها 
در  کنش گران  میان  تفاوت  که  است  این   ]17 ]16و  مي شود  وارد  معموالً 
اقتصاد یا در فرهنگ، تفاوت میان افراد روستایي، بي سواد یا کم سواد، وابسته 
با  با سواد،  افراد مدرن شهري،  از یک طرف و  اعتقادي قدیمي  به نظام هاي 
چند- است.  اشتباه  کاماًل  که  مي شود  عنوان  غربي  زندگي  سبک  و  ارزش ها 

تبعیت  تقسیم بندي  این  از  قطع  به طور  ما  جامعه ی  بر  حاکم  مفهومي  زماني 
نمي کند. فراوانند کساني که سبک زندگي غربي دارند، آخرین مدارج تحصیلي 
را از بهترین دانشگاه هاي غرب گرفته اند، اما باورهایشان در مفاهیمي منعکس 
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مي شود که متعلق به هزاران سال گذشته است. به عبارت دیگر چند- زماني 
تنها ویژگي جامعه نیست، بلکه ویژگي افراد هم هست.

چند- زماني در جامعه و ملغمه ی مفهومي را نمي توان به دو بخش جامعه ی 
سنتي و جامعه ی با ارزش هاي غربي و باسواد فروکاست. این ساده انگاري ذهن 
غربي نا آشنا با مفهوم پادفروکاست گرایي یا زیستارگرایي ]15[ است که منجر 
به این تحلیل نادرست مي شود. با توجه به مدل هاي شبه اقتصادي علم مي توان 
گفت که تا سرمایه ی نمادین ضمني ایجاد نشود این چندگني جاي خود را به 
از  نوین  با علم  یا  با فرهنگ غربي  نمي دهد. آن چه آشنایان  جامعه ی همگن 
طریق آموزش در غرب یا حتي در کشور خودشان به جامعه ی خودشان وارد 
مي کنند معموالً نقل معرفت علمي جدید و انتقال ظواهر زندگي مبتني بر علم 
نوین است، و کمتر حتي سرمایه ی نمادین در جامعه تولید مي شود. این افراد 
ناقل دانش و سواد جدید حداکثر واژه ها و ابزار جدید را وارد کشور مي کنند؛ 
به همراه خود مفهوم اصلي را  این در حالی است که می دانیم واژه ها معموالً 
به  واژه ها  نتیجه ورود  نمي کنند و در  وارد  به کشور  واژه است  از  که منظور 
ناهم زمان مفاهیم از سنت هاي  ادامه ی حضور  نیز  ملغمه اي شدن مفهومي، و 
مختلف، در جامعه کمک مي کنند. در ایران شاهد این هستیم که اجتماع علمي 
به معني نوین آن در شرف شکل گیري است ]12[. در سیاست گذاري هاي علم 
و فناوری براي کشورهاي جهان سوم نمي توان از این واقعیت ها چشم پوشید 
و این جوامع را با دو اقتصاد یا دو فرهنگ مدل سازي فروکاست گرایانه کرد. 
حتي مفاهیمي مانند چرخه ی پذیرفتگي، دادوستد اطالعات- اعتبار در علم، و 
قرارداد دو جانبه ی علم شاید الزم باشد براي این گونه جامعه هاي ناهم زمان 

دوباره تعریف شوند.

9. سیاست گذاري علم یا معماری علم 
علم  سیاست گذاران  مي شود  موجب  کشور  یک  در  علمي  اجتماع  حضور 
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قواعد  جمله  از  نهادي  قواعد  و  آن  درون  سازوکارهاي  بر  بتوانند  فناوری  و 
استفاده  آن ها  از  و  کنند  تکیه  توده اي  قواعد  و  اساسي،  قواعد  توزیع پذیري، 
معنی  و  است  رایج  این کشورها  در  علم  این جهت سیاست گذاری  از  ببرند. 
دارد. این ابزار بسیار مهم و کارساز در اختیار سیاست گذاران علم و فناوری در 
کشورهاي فاقد اجتماع علمي نیست. پس جهت گیري هاي جامعه در زمینه ی 
علمي را چگونه مي توان بدون حضور اجتماع علمي تعیین کرد؟ سیاستمداران 
مثاًل  و  مي کنند،  اقتدا  پیشرفته  جامعه هاي  جهت گیري  به  یا  مورد  این  در 
فناوری اطالعات، زیست فناوری، و نانوفناوری را اولویت مي دهند چون دنیاي 
پیشرفته چنین کرده است، یا به افراد مورد اعتماد خود گوش مي دهند که در 
این صورت، به علت قالب بودن آگاهي قومي یا ایدئولوژیک در نبود آگاهي 
حرفه اي، طرف هاي مورد مشورت تنها ارجحیت قومي یا ایدئولوژیک دارند و 
نه حرفه اي، و به همین دلیل مشورت آن ها از جنس مصلحت عمومي نیست. 
به خودي خود  و  افراد مي شود  به  وابسته  این چنین است که سیاست گذاري 
با  نامرتبط  و هم  است  ناپایدار  نمي کند؛ هم  پیدا  اداري  و  اجتماعي  فراگیري 
توسعه ی کشور. در چنین جامعه اي چون قواعد نهادي کم وبیش وجود ندارند 

شاهد هرزگردي علمي در ساختارها و نهادهاي علمي و فناوری هستیم. 
به طور مثال، مجله هاي علمي پژوهشي و ترویجي نقش عمده اي در رشد علم 
دارند و نهادي مهم در اجتماع علمي و در فرآیند گفتمان علمی تلقي مي شوند. 
چون اجتماع علمي و قواعد نهادي مرتبط با آن در کشور نداریم نقش عمده ی 
این مجالت پژوهشي داخل کشور فروکاسته شده است به محملي براي ارتقاي 
اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها. همان دادوستد که در بازار علم در مدل  هاي 
شبه اقتصادي علم از آن صحبت شد این جا هم وجود دارد اما به شکلي کاماًل 
منحرف. دادوستد فرد دانشگر میان فرد و اجتماع علمي مطرح نیست، چون 
اجتماع علمي وجود ندارد. در عوض نهاد علمي، که فرد دانشگر با آن قرارداد 
دارد، قراردادي یک طرفه و نه قرارداد دوگانه اي که قباًل مطرح شد، به کمک 
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دانشگران خود مجله اي منتشر مي کند. خودش داوري مي کند، و خودش هم 
مقاله مي دهد، و خودش هم بر همان مبنا در هیئت هاي ممیزه ترفیع و ارتقاء 
به دانشگر مي دهد. به این ترتیب حلقه اي بسته مي شود و اعتبارها دادوستد 
مي شود بدون این که پذیرفتگي حاصل شود. دانشگران سمت هاي علمي را یکي 
پس از دیگري پشت سر مي گذارند بدون این که در اجتماع علمي بین المللي 
پذیرفته شوند. بدیهي است این دانشگران منفعت طلب با رفتار »بخردانه ی« 
خود تمام امتیازهاي ممکن را از جامعه مي گیرند بدون این که چیزي درخور به 
جامعه بدهند. اجتماع علمي که در کشورهاي پیشرفته ی علمي ارزش داده ها و 
ستانده ها را تعیین مي کند و نقش بازار بورس را به عهده دارد در این جا غایب 
است و دانشگران به خوبي از جامعه ی نادانشگران براي فروش متاع خود به 
قیمت بسیار زیاد سوء استفاده مي کنند. دانشگران هر کجا که در فروش متاع 
خود کم بیاورند و به مشکل برخورد کنند به جامعه ی بین الملل و اجتماع علمي 
آن ها استناد مي کنند، که مثاًل ببینید فالن کشور پیشرفته با دانشمندان خود 
چه مي کند و چه بهایي به آن ها مي پردازد، و آن وقت انتظار قیمت بیشتري 
براي متاع شاید کم ارزش خود از جامعه و دولت دارند. اما هر وقت کساني یا 
گروه هایي به ضابطه ها و قواعد نهادي اجتماع علمي بین المللي استناد مي کنند 
استناد  به غیرت ملي  پایین مي آورند، دانشگران  را  ارزش متاع دانشگران  و 
مي کنند و متوسل به مفاهیم ایدئولوژیک یا اعتقادي مي شوند و به مصادره ی 
مفاهیمي مانند استکبار جهاني یا کفر مي پردازند. این رفتار شترمرغي، در غیاب 
شبه اقتصادي  مدل هاي  چارچوب  در  بخردانه اي  فردي  رفتار  علمي،  اجتماع 
روش هاي  از  نباید  ایران  مثل  کشوري  در  سیاست گذاران  پس  است.  علم 
سیاست گذاري کشورهاي پیشرفته ی علمي و صنعتي کپي برداري  کنند، بلکه 
بیشترین انرژي خود را باید صرف ایجاد اجتماع علمي بکنند و در غیاب آن 
از اجتماع علمي بین المللي استفاده کنند و هسته هاي علمي داخل کشور را، که 
سرمایه ی نمادین صریح و ضمني با ضابطه ی اجتماع علمي بین المللي دارند، 
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فاقد  جامعه ی  در  تحول  برای  که  می دهد  نشان  موضوع  این  بگیرند.  به کار 
اجتماع علمی به ضرورت باید کارهای زیر بنایی متنوعی انجام داد تا جامعه 
بتوان  با سیاست گذاری مألوف کشورهای صنعتی  از هرزگردی به در آید و 
به توسعه ی علمی کمک کرد. هم از این جهت است که کشور ما احتیاج به 
معماری دارد: معماری علم! در فصل های آینده به جنبه های دیگری از علم و 

مصداق های آسیب شناختی آن در ایران می پردازم.
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4
زبان، تفکر و علم1

1. درآمد
علم و توسعه ی علمي به مفهوم 4 از فصل دوم، یعنی مفهوم نوین علم، در خأل 
اتفاق نمي افتد؛ احتیاج دارد به یک محیط زباني که همان گونه پویا و زایا باشد 
که خود علم و فرآیند آن هست. به ویژه در دوران اخیر، که اقتصاد کشورها 

دانش پایه است، درک نیاز به یک زبان زایا و پویا اهمیت ویژه اي دارد.
زبان فارسي تاریخ پرتالطمي را پشت سر گذاشته است؛ این زبان، که یکي 
اخیر  قرن  قرن رکود، در یک  از چند  دنیاست، پس  پیشرفته ی  زبان هاي  از 
همراه با تحوالت زبانی دوباره توانایی های خود را برای بیان مفاهیم نوین نشان 
داده است ]1[. ایرانیان هم در دوران جدید، پس از بحث های طوالنی دوران 
مشروطه، به حفظ خط و زبان رأی داده اند و از آن پس در زنگارزدایی از آن 
تاکنون  برنامه ریزی زبانی پرداخته اند  به  کوشیده اند. در هر زمینه  ای هم که 

موفق بوده اند.
مستقل از جنبه های ملی گرایی و حفظ زبان، الزم است به این نکته توجه 
توسعه ی  و  رشد  در  هم  و  است  مؤثر  فرد  فکر  رشد  در  هم  زبان  که  شود 

1. متن اولیه ی این فصل در مجله ی نشر دانش، شماره ی 4، سال 1374، چاپ شده است.
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اجتماعی. به ویژه در مفهوم نوین علم، که در آن اجتماع علمی و گفتمان علمی 
نقش اساسی به عهده دارند، الزم است با دقت بیشتر به مقوله ی زبان توجه 
شود. فارسی زبان ماست، اما فارسی زنگارزده که ناتوان در بیان مفاهیم جدید 
باشد، به خودی خود اجازه ی تفکر را از گویندگان آن سلب می کند، و موجب 
پایدار ماندن قالب های ذهنی راکد و منسوخ می شود. به همین دلیل به زبان 
فنی جدید باید توجه ویژه کرد، هم به این دلیل که علم و فناوری مدرن این 
توانایی را می طلبد و هم به این دلیل که درصد قابل توجهی از واژه های فنی در 

زبان روزمره وارد می شود.
ما همه فارسي صحبت مي کنیم، حتي هنگامي که از مسائل تخصصي علمي 
یا فني سخن مي گوییم. این زبان تخصصي چه تفاوت هایي با زبان روزمره دارد؟ 
پایه در سطح دانشگاه  منظور از زبان علم و زبان تخصصي لزومًا زبان علوم 
نیست. مثاًل نانوا، شیرواني ساز، آهنگر، و تعمیرکار تلویزیون هر یک اصطالحات 
را  آن ها  زبان  و  است  فني  اصطالحات  این  دارند.  را  خود  به کار  مخصوص 
اگر  دارد.  فرق  متعارف  روزمره ی  زبان  با  فني  زبان  این  مي نامیم.  فني  زبان 
روزي به بربري پزی بروید و بگویید نان سنگک مي خواهید، به شما مي خندند؛ 
این  به  یا زور!  توان  بگویید  نیرو در فیزیک  به جای مفهوم  اگر  همان طور که 
دلیل که نان سنگک با نان بربري یا نان لواش تفاوت دارد، و توان در فیزیک 
زبان  در  هرچند  نیست،  اصطالح  اصاًل  زور.  و  نیرو  از  است  متفاوت  کاماًل 
عامیانه مترادف نیرو باشد! نانوا طرح کاماًلً مشخصي از فرق نان لواش با نان 
بربري یا نان سنگک در ذهن دارد. وضعیت اصطالحات فني حرفه هایي مانند 
نجاري و خراطي و آهنگري و فراموش نکنیم واژه های مدیریت، حسابداری، و 
علوم اداری نیز همین طور است. این اصطالحات برای رفع نیازهای حرفه ای 
پیشه وران و صنعتگران و بخش خدمات در طي قرن ها شکل گرفته و هر یک 
از این حرفه ها همراه با رشدشان براي خود زباني فني درست کرده است. زبان 
علم و فناوری تا حدودي با زبان فني حرفه اي تفاوت دارد. فرق عمده ی آن 
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در تعداد واژه هاي تخصصي ای است که در فناوری یا در علوم وجود دارد. در 
این جا این هر سه زبان، یعني زبان فني و حرفه اي، زبان فناوری، و زبان علمي 
را، به منظور سهولت در بیان، زبان علمي مي نامم. بنابراین، منظور از زبان علمي 

هر نوع زبان حرفه اي و فني و به طور کلی تخصصي است.
اصطالحات مربوط به این زبان هاي تخصصي وجه مشترک بسیار مهمي 
دارند و آن این است که باید دقیق و بي ابهام یا حداقل کم ابهام باشند. باید 
بتوانیم مفهومي خاص را با لفظي مشخص بیان کنیم. مثاًل اگر مي گوییم نان، 
باید نانوا یا هر آدم متعارفي بفهمد که منظور از نان چیست و آن را مثاًل با 
یکدیگر  از  اصطالحات حوزه هاي دور  مثال عمداً  این  در  نکند.  اشتباه  کفگیر 
هستیم.  روبه رو  مشکالتي  چه  با  علم  زبان  در  که  شود  معلوم  تا  آورده ام  را 
یا  حرج،  عسر،  قمر،  اهله ی  فلکي،  صورت  کفگیر،  که  مي فهمیم  به راحتي  ما 
این ها اصطالحات بسیار فني در آشپزي، نجوم، فیزیک و  سیاهچاله چیست. 
فقه هستند. نان و کفگیر که اکنون واژه های بسیار عامیانه اي تلقي مي شوند، هر 
یک اصطالح دقیقي است که در طي هزار یا هزاران سال ساخته شده است. در 
علم تغذیه یا هتل داری و گردشگری این اصطالحات همان قدر ظریف می شوند 
که مفاهیمی مانند قطبیت، جامعه، و اجتماع در علوم اجتماعی. ساخت یا ابداع 
مفهوم کفگیر در آشپزی البد همان قدر برای بشر زمان بر بوده است که مثاًل 

مفهوم جرم یا میدان در فیزیک ]2 و 3[. 
که  مي آورم  ساده اي  مثال  علم  زبان  دشواری های  شدن  روشن  براي 
مي رساند مفهوم چطور ایجاد مي شود، و اگر نتوانیم مفهومي یا شیئي را با یک 
لفظ بیان کنیم چه مشکالتي بروز می کند. در خانه هایي که تلویزیون با دستگاه 
کنترل از راه دور وجود دارد کمتر کسي براي این دستگاه کنترل لفظ مشخصي 
به کار مي برد. در هر خانواده اي اسمي روي آن مي گذارند، زیرا در فارسي لفظي 
براي این دستگاه یا ابزار کنترل تلویزیون نداریم و به همین دلیل ممکن است 
چندین ثانیه طول بکشد تا بتوانیم به شخص دیگري از اهل منزل تفهیم کنیم 
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که می خواهیم ابزار کنترل تلویزیون را به ما بدهد. همین جا است که متوجه 
مشکل مي شویم این مشکل از آن جا ناشي می شود که هنوز نتوانسته ایم براي 
یک شي ء با کاربرد روزمره لفظي در زبان فارسي بسازیم. ابزار کنترل تلویزیون 
ابتدایي  البته ساده و  برقرار مي شود  به واسطه ی آن  ارتباطي که  در منزل و 
است، ولي، در مورد وسایل و آزمایش هاي پیچیده ی علمي شاید بهتر بتوان 
تصور کرد که نداشتن لفظی براي یک شي ء یا یک مفهوم چقدر کار را سخت 
می کند. این مثال نشان مي دهد که با اطالق الفاظ بر مفاهیم یا اشیا چقدر کار 
انتقال این مفاهیم، که الزمه ی تفکر جامعه ی انساني است، ساده تر مي شود. و 
نیز این که فرآیند شکل گیری یک مفهوم نوین در ذهن انسان ها و سپس اطالق 
لفظی بر آن پیچیده، زمان بر، و وابسته به امکان های زبانی موجود است. پس 
همین امکان های اولیه ی زبانی است که توسعه ی علم و فناوری به آن وابسته 

است. 
خوب است در این جا به سطح دیگری از نقش زبان در علم اشاره کنم، 
که به هنگام بحث پیرامون معماری علم نمی توان و نباید از آن غفلت کرد. 
پیچیده.  چه  و  بسیط  و  ساده  مفاهیم  چه  زبانی،  است  فرآیندی  مفهوم سازی 
پیچیده ای  مفاهیم  میدان،  و  نیرو،  لختی،  جرم،  مانند  مفاهیمی  علم  زبان  در 
هستند که شکل گیری آن در ذهن انسان ها و سپس مصالحه ای براطالق و اژه ای 
نیوتن  از  پس  تازه  لختی،  و  جرم  مفهوم  است.  طوالنی مدت  فرآیندی  برآن 
شکل گرفت و از قرن هجدهم به بعد به مرور به استاندارد کنونی اش رسید، 
اگرچه شاید زمینه های شکل گیری آن را بتوان در متون اخوان الصفا دید ]2[؛ 
تا  را  فرآیندی طوالنی مدت  که  الکترومغناطیس  در  میدان  مفهوم  همین طور 
پدیده ی  در  بحث  هنگام  به  معموالً   .]3[ است  گذاشته  سر  پشت  آن  تبلور 
مفهوم سازی آن را بخشی از فرآیند رشد و توسعه ی علمی تلقی می کنیم، و نیز 
مرتبط با مدل سازی در علوم مدرن؛ و کمتر به این نکته ی حائز اهمیت برای 
فرآیندها  این  همه ی  که  می شود  توجه  ایران  مثل  کشوری  در  علم  معماری 
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زبانی است؛ هم در بستر زبان اتفاق می افتد که الزمه ی آن آمادگی زبانی است، 
و هم به توانایی های زبانی برای رشد احتیاج دارد. ملتی که زبان آن برای بیان 
مفاهیم علمی و توسعه ی مفاهیم قاصر است همواره وام خواه زبان مرجع دیگری 
است؛ در سطح فرد، الزمه ی آن تفکر فرد به زبان مرجع است، و در سطح 
جامعه منجر به این می شود که آن جامعه همواره پیرو جامعه ی مرجع است و 

نمی تواند مولد و پیشرو در علم باشد.

2. پیچیدگی های زبان علم
الفاظ و اطالق  اکنون براي نشان دادن مشکالت زبان علم و نحوه ی ساختن 
دستگاه  دو  برای  مفهوم  دو  فیزیک  در  مي آورم.  پیچیده تري  مثال هاي  آن ها 
داریم که با الفاظ رادار و لیزر بیان مي شوند. هر یک از این دو لفظ از کنار هم 
مثاًل،  تعریف مي کنند.  را  واژه هایی ساخته شده که دستگاه  اول  نهادن حروف 
 Light( »لیزر دستگاهي است براي »تقویت نور با گسیل برانگیخته ی تابش
 .)Amplification by Stimulated Emission of Radiation= LASER
این یکي از ویژگی های زبان علم است که وقتي مفهوم جدیدي داریم که خود از 
تلفیق مفاهیم گوناگون به وجود آمده است، با فشردن الفاظ به لفظ جدیدي برای 
بیان این مفهوم مي رسیم، در اصطالح واژه گزینی، واژه ی منحوط می سازیم، یا از 
روش اختصارسازی »نحط« استفاده می کنیم، یا سرواژه سازی می کنیم. امروزه 
لیزر شاخه ی مهمي از فیزیک است با کاربرد فراوان در بسیاری زمینه ها حتی 
زندگی روزمره؛ هم چنین مفاهیم بسیاري برمبناي مفهوم لیزر به دست آمده و 
اصطالحات بسیاري بر پایه ی واژه ی لیزر ساخته شده است. اگر قرار بود بدون 
فشردن مفاهیم و ایجاد مفاهیم جدید و در نتیجه الفاظ جدید، مدام از دستگاه 
»تقویت نور با گسیل برانگیخته ی تابش« صحبت کنیم، این پیشرفت هیچ گاه 
نیز  این نوع اصطالح رادار است که آن  از  حاصل نمي شد. اصطالح دیگری 
واژه اي اختصاري است که از کنار هم نهادن حروف اول چند واژه ساخته شده 
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است. پذیرفته ایم که این دو مفهوم را به فارسي نیز همین گونه بیان کنیم. اما با 
دستگاه »لیزر راداري«، که در انگلیسي آن را به اختصار LADAR مي گویند، 
رادار  و  لیزر  لغت  دو  ادغام  از  که  را  اختصاري  واژه ی  همین  آیا  کنیم؟  چه 
تشکیل شده است بپذیریم و مثاًل بگوییم لیدار یا الدار، یا به سبکي دیگر واژه اي 
اختصاري متناسب با زبان فارسي بسازیم؟ البته این ها از نمونه های کم اشکال 
می شود  اطالق  هم  دستگاه  دو  بر  چون  لفظ  دو  این  است.  علمي  واژگان  در 
فراوان  واژه ای می تواند سوء تفاهم های  انسانی هر  اما در علوم  کم ابهام است. 

ایجاد کند و به آشوب ها و انقالب های اجتماعی منجر شود!
علمي  واژگان  و  زبان  گفتیم،  چنان که  نمي شود.  ختم  این جا  به  مسئله  اما 
زنده رشد مي کنند.  موجودات  مانند  علمي  زبان  در  و    الفاظ  دارد  پویا  نقشي 
باید  کردیم،  اطالق  را  لفظي  علمي  مفهوم  یک  بر  فارسی  زبان  در  اگر  پس 
این رشد را هم پیش بینی کنیم. لیزر را شناختیم، حاال به عمل تقویت نور با 
گسیل برانگیخته ی تابش چه بگوییم؟ در انگلیسي براي آن فعل to lase را 
ساخته اند. مي بینید چگونه واژه ها رشد مي کنند؟ از حروف L,A,S,E,R واژه ی 
لیزر درست شد )که شبیه اسم فاعل در انگلیسي است( و حاال، به مقتضاي نیاز 
و به قیاس، فعل to lase ساخته مي شود. ما در فارسي چه کنیم؟ بگوییم مثاًل 
لیزري کردن، یا لیزر کردن، یا لیزیدن، یا اصاًل از ابتدا براي مفهوم لیزر لفظ 

دیگري بسازیم که بتوان از آن به راحتي فعل ساخت؟
 quantum, مثالی دیگر: تصور کنید که بخواهیم معادل هر یک از واژه هاي
device, superconductor, interference, را به طریق ترکیب نحوي بسازیم، 
چه   Superconducting Quantum Interference Device تکلیف  آن گاه 
هم  کنار  با  را  آن  هم  باز  که  است  دیگري  اصطالح  خود  این  شد؟  خواهد 
ساخته اند.  را  )اسکوئید(   SQUID آن  از  و  کرده  اول خالصه  حروف  نهادن 
مگر مي توان اصطالحي با چنین بار معنایي سنگینی را به طریق ترکیب نحوي 
ساخت و در همه ی موارد به کار برد؟ اسکوئید نام دستگاهي است که در تمام 
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درست  است،  ابزار  یک  دارد.  فراوان  کاربرد  پزشکي  نیز  و  علوم  رشته هاي 
همان طور که مثاًل مداد یک ابزار است. اگر قرار بود براي »مداد« لفظی فارسی 
درست شود، آیا می توانستیم بگوییم »چوب گرد درازی با مغزي سیاه از جنس 
گرافیت در میان آن«؟ هر یک از کلماتي که حرف اولشان در اسکوئید به کار 
رفته است، مفاهیم بسیار پیچیده اي را بیان مي کند. حرف )S( حرف اول واژه اي 
است که در فارسي به آن ابررسانا مي گوییم. ابتدا باید بدانیم رسانا چیست تا 
بعد بتوانیم بفهمیم ابررسانا چیست. در پس این واژه حداقل 200 تا 300 سال 
علم فیزیک و چند انقالب فیزیکي نهفته است و به این جا رسیده که واژه ی 
 )Q( ابررسانا ساخته شده است. واژه ی بعدي، یعني کوانتوم، که حرف اولش
حرف دوم واژه ی اسکوئید را ساخته، همین وضعیت را دارد. خود کوانتوم یا 
تا هفتاد سال  و  فیزیک است  بیستمي در  انقالب قرن  فیزیک کوانتومي یک 

پیش چنین لفظي به کار نمي رفت.
رمبش  آن  به  فارسي  در  که  داریم  مفهومي  اختر فیزیک  در  دیگر:  مثالي 
مي گوییم. رمبیدن یک ستاره یعني این که ستاره اي بر اثر پدیده هاي خاصي در 
هم فرو می ریزد و تبدیل به سیاهچاله می شود که باز خود سیاهچاله یک مفهوم 
بسیار پیچیده ی  علمی است. حاال اگر نتوانیم از رمبیدن براي افاده ی این مفهوم 
استفاده کنیم - کما این که تا دهه ی پنجاه واژه ای براي این پدیده نداشتیم- مجبور 
مي شویم جمله ی انگلیسي collapse را به کار ببریم. ممکن است بعضي ها مخالف 
این راه حل نباشند ولي قضیه به همین جا ختم نمي شود. براي  ستاره اي هم که 
و  باشد،  استار   «  »کوالپسینگ  که  داریم  انگلیسي  در  لفظي  مي کند  »کوالپس« 
باید آن را هم به کار ببریم و به همین ترتیب زبانمان را پر کنیم از لغاتي بیگانه 
و عالوه بر آن، صرف و نحو زبان بیگانه را هم بپذیریم. ضمناً باید ادغام این دو 
واژه در هم به صورت کولپسار را نیز بپذیریم. اما اگر از لفظ رمبش استفاده کنیم 
و اختر به معني ستاره را هم در نجوم بپذیریم، آن گاه ترکیب »رمب اختر« براي 
ستاره اي که کوالپس مي کند بسیار آسان ساخته مي شود و زایایي زبان ما را 
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نمایان می کند. یعني با پذیرش رمبش نه فقط مسئله ی کوالپس را حل کرده ایم 
بلکه مسئله ی تمام ترکیباتي را که با این واژه مي آید نیز حل خواهیم کرد و از 

این طریق به زایایي زبان مجال بروز خواهیم داد.
مثال دیگري از همین نوع مي آورم که سابقه ی بیشتري در زبان فارسي دارد 
و تا حدودي راه چاره را در این گونه موارد نشان مي دهد. ستاره هایي هستند که 
 pulsating تپ« )پالس(هاي نوري بسیار منظمي گسیل مي کنند. این ستاره ها را«
star یا pulsar مي نامند. با نامیدن آن ها به فارسي به صورت پولسار یا پالسار 
احتماالً کمتر کسي موافقت خواهد کرد؛ اگرچه بعضي مترجمان چنین کرده اند. در 
فیزیک معادل تپیدن برای فعل to pulse کم وبیش پذیرفته شده است. به همین 
دلیل به این ستاره ها ستاره هاي تپنده یا اخترهاي تپنده گفته اند، و از آن اختصار 
»تپ- اختر« را ساخته اند، که دارد در زبان اخترشناسي جا مي افتد. این چند مثال 
خیلي ساده نشان مي دهد که چطور زایایي زبان به پیشرفت آن کمک مي کند و 
چطور با یک یا دو ترکیب جدید مي توان ترکیب هاي بسیار بیشتري ساخت و از 
این طریق از زایایي زبان بهره گرفت. زایایي زبان بسیار اهمیت دارد و در واقع 
آن چه زبان انسان را از دیگر موجودات متفاوت مي کند همین خالقیت نا محدود 
آن است. زایش زبانی به زایش فکری و خالقیت هم کمک می کند. زایش زبانی 

در علوم انسانی و علوم اجتماعی در رفتار اجتماعی ما هم تأثیر می گذارد!
علم در حال پیشرفت است و بدون پیشرفت معني ندارد. در عین حال، 
این پیشرفت  با  و  زایا  باید  بنابراین زباِن علم  علم زبان خاص خود را دارد. 
همگام باشد. زماني علم به مفهوم مدرن آن مي تواند در ایران ریشه بدواند که 
زبان فارسي ما زبان علم هم بشود. به همین علت هم باید توجه به زایایي علم 
داشت. باید توجه داشته باشیم که همراه با افول علم در ایران در قرن هفتم 
و هشتم، عماًل زبان علم ما و زبان فارسي راکد و عقیم ماند. براي توسعه ی   
علمي، و درک علم به مفهوم 4 فصل 2، باید به ارتباط آن با زبان و زایایي 
زبان توجه داشت. ارتباط انتقال فناوری و تحول زباني چیست؟ نقش زبان علم 
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در اقتصاد چیست؟ نقش زبان علم در اجتماع انسانی چیست؟ در این زمینه 
ما با دو مشکل روبه رو هستیم. یکي مشکل کاربر و دیگري مشکل خود زبان. 
منظور از کاربر گوینده ی زبان و نویسنده ی آن است، اعم از افراد متخصص در 
دانشگاه ها و مراکز علمي یا افراد شاغل در حرفه هاي فني گوناگون. براي روشن 

شدن نقش کاربر زبان، چند نمونه مي آورم. به متن زیر توجه کنید:

 Baking
قبل از پرداختن به این موضوع مهم بهتر است اشاره اي به منابع کار در 
سیستم هاي خالء داشته باشیم زیرا وجود هر یک از این منابع سبب اشکالي 
در خالء موردنظر مي گردد. این منابع عبارتند از الف- گاز نفوذي به داخل 
سیستم خالء به موجب )leak )Q ب- گاز حاصل از Outgassing مواد 
داخل سیستم )CD( ج- گاز یا بخار منتجه از فشار گاز مواد )Qr( د- 
 ،Permeation )Qv( گاز ورودي از میان دیواره ها و پنجره ها به وسیله ی
اهمیت Baking در رابطه با Outgassing روشن مي گردد. زیرا بهترین 
 Baking خالء  سیستم  قسمت هاي   Outgassing مقادیر  کاهش  متد 
به  است.   )400-500  C( آن  حرارت  درجات  مفید   Range مي باشد 
واسطه ی تولید گاز حاصل از Desorption مي باشد و این ممکن است به 

واسطه ی پروسه هاي Absorption و Adsorption باشد.

و نیز به این نمونه:

باز  آتمسفر  از  کمتر  فشارهاي  به  فقط  آنها  خروجي  که  پمپ هایي 
مي شوند و نیاز به یک پمپ Baking براي خروج گاز به آتمسفر دارند 
 )DIFF-Pumps:)exhaust only to sub-Atmosphere pressure

جزء این دسته هستند.



ایران من/ معماری علم در ایران92

ایران  فیزیک  کنفرانس  براي  که  برگرفته شده  مقاله اي  از  نمونه  دو  این 
فرستاده شده است. هر دو نمونه نقش مخرب کاربر شلخته ی زبان را نشان 
مي دهد. کاربر این زبان نه مي تواند به رشد علم و تفکر در جامعه کمک کند 

و نه با کاربران زبان ارتباط برقرار کند.
براي نشان دادن این که چنین شیوه ی نگارشي الزامي نیست، قسمتي از متن 

دیگري را نقل مي کنم:

تصویر روي صفحه ی عنوان این بخش از مجله نماي فضاي فاز یک 
واکنش شیمیایي نوساني را نشان مي دهد که در آن غلظت یک ماده ی 
شیمیایي معین در بازه هاي گسسته اندازه گیري شده است. این تصویر 
شامل حدود 33000 نقطه است که مشخصات x و y آنها به ترتیب 
عبارت اند از غلظت در لحظه ی t و غلظت در لحظه ی t+T . پارامتر 
درنگ زماني ثابت است. اگر این دستگاه دوره اي باشد، یعني اگر غلظت 
در یک چرخه منظم افت و خیز داشته باشد، رفتار آن با یک تک حلقه 
نشان داده مي شود. این تکه حلقه را، که با گذشت زمان بارها و بارها 

تکرار مي شود، رباینده ی چرخه ی محدود مي نامند.

اصطالحات علمي متن اخیر کمتر از اصطالحات متن قبلي نیست ولي به 
فارسي برگردانده شده اند و نثر آن هم فارسي روان است، که این قابلیت و 

زایایي زبان فارسي را هم نشان مي دهد.
در مجموع این نمونه ها بیانگر مشکلي است که زبان علم ما، و در نتیجه علم 
نوین، اعم از علوم طبیعی یا علوم انسانی در ایران، با آن مواجه است. این مشکل 
به زبان برمي گردد یا به کاربر زبان؟ بخش عمده اي از مشکالت زبان علمي ما 
به کساني بر مي گردد که این زبان علمي جدید را در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتي 
و مراکز صنعتي جدید به کار مي برند. بي توجهي کاربران به زبان علم تأثیر بسیار 
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ناخوشایندي در شنونده یا خواننده دارد. این تأثیر ناخوش دو جنبه دارد: یکي 
این که در خواننده یا شنونده این پندار را پدید مي آورد که زبان فارسي توانایي بیان 
مطالب علمي را ندارد؛ متن اول در باال این احساس را در خواننده ایجاد مي کند که 
حتماً متخصص ما درک کرده است که زبان فارسي توانا نیست و نمي تواند مفاهیم 
علمي را بیان کند، و بنابراین، مجبور بوده است که نتایج کار تحقیقاتي خود را با 
واژه های بیگانه و با نثري زشت بیان کند. دوم این که به شنونده یا خواننده چنین 
القا مي کند که مفاهیم علم بسیار پیچیده و انتقال آن ها بسیار دشوار است. دانشجو 
نیز با زبان پیچیده ای درگیر مي شود و خیال مي کند این پیچیدگي علم است که 
این که متوجه مطلب علمي بشود در  یعني بدون  یافته است.  بازتاب  در زبان 
پیچیدگي کلمات و زبان  گیر مي کند و نمی تواند به عمق مطلب برسد. دانشجویي 
که با چنین متني روبه رو مي شود، چه در کتاب درسي و چه در مجموعه ی مقاالت 
یک کنفرانس، مشکل زبان و بیان را به حساب پیچیدگي علم مي گذارد. این امر 
یکي از عوامل مهم در عقب ماندگي علمي کشور ماست. بسیاري از دانشجویان با 
متن هایي از این نوع روبه رو مي شوند و چون درک دقیق و صریحي از متن به دست 
نمي آورند آن را به حساب پیچیدگي علم یا ناتواني زبان فارسي مي گذارند. این 
هر دو نتیجه گیري براي فرهنگ ما و براي پیشرفت علمي ما مضر است؛ به عالوه 

خسارت های سهمگین به آموزش علوم در ایران می زند!
از طرف دیگر، تصویري که از این طریق براي دانشجویان و عالقه مندان به 
علم ایجاد مي شود تصویري است ایستا از علم و این نتیجه گیري را در پي دارد 
که علم پدیده اي است ایستا و بدون تغییر. علت آن که ما در پی کسب علم روز 
هستیم بی آن که وارد مرحله ی خالقیت علمي بشویم و همواره مصرف کننده ی 
علم باقي مي مانیم این است که به عمق علم راه نمي یابیم؛ یعني مشکل زبان، 
مشکل کلمات و واژه هاي علمي موجب مي شود که هیچ گاه نتوانیم به عمق علم 
برسیم و مرحله اي را که خالقیت در آن شروع مي شود درک کنیم. از طرف 
را  واژه هاي آن  و  مفاهیم  و  تولید می کنند  علم  که  را  دیگراني  همواره  دیگر، 
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می سازند برتر از خود مي دانیم و دانسته و ندانسته نوعي احساس حقارت در 
ما ایجاد مي شود. به همین دلیل ما باید، در مقام کاربر زبان- معلم یا دانشجو یا 
کسي که در کارخانه کار مي کند، یا متخصصي که در یکي از گوشه هاي کشور 
با دستگاه هاي جدید و از آن طریق با اصطالحات جدید سروکار دارد- توجه 
داشته باشیم که آن چه به دیگران منتقل مي کنیم با نظر به فرهنگ خودي و 
زبان خودمان باشد. متأسفانه گاهي حتي در دانشگاه ها، به همین دالیلي که ذکر 
کردم، بعضی همکاران ما اصرار دارند که دانشجویان الفاظ جدید را به انگلیسي 
یاد بگیرند و به انگلیسي هم بیان کنند. دانشجویان ما هم به همین دلیل تصور 
مي کنند که اگر اصطالحات انگلیسي را به کار ببرند، علمشان بیشتر است. در 
نتیجه هیچ گاه به عمق علم نمي رسند و از این طریق صرفًا فضل فروشي مي کنند، 
که البته این رفتار همخواني هم دارد با علم به مفهوم 1، و از این جهت در 
جامعه قبح آن به سهولت دیده نمي شود. بدین ترتیب ضربه ی مهلکي به علم 
و فناوری در کشور ما وارد مي شود و مانعی در مقابل جبران عقب ماندگي علمي 

و فناوری و شروع دوران خالقیت ایجاد مي شود.
دانشگر بودن و بازیگر در علوم و فناوری نوین بودن با آشنایي با یک زبان 
خارجي فرق دارد. به نظر مي رسد که براي یادگیري علوم و فناوری های جدید 
مجبوریم یک زبان پیشرفته را یاد بگیریم ولي یاد گرفتن یک زبان پیشرفته ی 
جدید در شرایط کشور ما فقط این نیست که با بعضي الفاظ آشنا شویم و این 
الفاظ را به ناچار در زبان روزمره به کار ببریم؛ بلکه متأسفانه، استفاده از الفاظ 
بیگانه منحصر به اصطالحات علمي و منحصر به محافل علمي نشده است و 
به  فضل فروشي در زندگي روزمره هم رسیده است و مردم عادي هم با الفاظ 
بیگانه به یکدیگر فخر مي فروشند. در مورد این که توجه درست به این مطلب 
چه آثار مثبتي در بردارد مثالي مي زنم. رشد واژگان علمي فارسي در بعضي 
رشته ها، و این که در مقطع دکتري هم رساله ها به فارسي تهیه مي شود و زبان 
دانشجویان  همین  است  باعث شده  مي کند،  »گردش«  به خوبي  فارسي  علمي 
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واژه هاي جدیدي به فارسي بسازند. قرار بود فعالیتي شروع شود که فرنگي ها 
به آن »ژورنال کالب« مي گویند. یعني محملي براي تبادل آخرین اطالعات 
علمي با یک برنامه ی منظم. خود دانشجویان براي این محل و این کار لفظي 
فارسي ساختند چون به کار بردن لفظ فرنگي را نمی پسندیدند. بعد از بحث هاي 
طوالني واژه ی »خبرنشست« براي این گردهمایي هفتگي برای تبادل آخرین 
این  نامیدند.  نیز »خبرگاه«  این گردهمایي را  اخبار علمي ساخته شد و محل 

نمونه اي است از شیوه ی حل مسائل و ایجاد زایایي در زبان. 

3. تفکر و زبان 
معموالً گفته مي شود که زبان وسیله اي است براي بیان مفاهیم علمي و براي 
تفکر، که این سر منشأ بسیاري انحراف ها در برنامه ریزي توسعه ی علمي است. 
که  مانند »خودرو«،  کنیم، در ذهنمان مصداقي  تلقي  وسیله  را  زبان  ما  وقتي 
تداعي  نوشتن،  براي  است  وسیله اي  که  »مداد«  یا  است،  جابه جایي  وسیله ی 
مي شود. اما زبان فقط وسیله نیست. زبان نقشي پویا در فرهنگ جامعه دارد و 

در تفکر فردی و اجتماعي تأثیر مي گذارد.
حدود دویست سال است که بحث ارتباط زبان و تفکر در دنیا مطرح است. 
این بحث  با اثر ِهرِدر1  به نام درباره ی منشأ زبان )1147/ 1768( آغاز شد. 
بنا به نظر ِهرِدر، زبان، به عنوان یک نظام، که متعلق به یک قوم است، به 
جهان بیني افراد آن قوم شکل مي دهد؛ زبان فقط وسیله نیست، بلکه مخزن و 
صورت تفکر است. مخزن به این معنا که تجربه و دانش نسل هاي بسیاري 
در زبان جمع مي شود و با آن، از راه آموزش، به نسل هاي بعد منتقل مي شود. 
هردر مي گوید: »زبان صورت علوم است و تفکر نه فقط با آن بلکه برمبناي آن 
صورت مي گیرد«. به زبان و شکل دهی ساختار ذهن نیز که در فصل 2 از آن 

صحبت کردم توجه کنید!

1. Herder 



ایران من/ معماری علم در ایران96

ویلهلم فون  هومبولت1، که دیدگاه هاي او درباره ی زبان و تفکر با دیدگاه هاي 
هرِدر مشابه بود، تأثیر بیشتري بر زبان شناسي داشته است. نظر اصلي هومبولت 
بنابه نظر  این باره، مفهوم »نقش خالق زبان در فرآیندهاي ذهني« است.  در 
هومبولت اهمیت اصلي زبان شناسي در این است که سهم زبان را در تشکیل 
 Energeia نیست، بلکه Ergon تصورات کشف کند. او اضافه مي کند که زبان
است، و نیز این که حرکت و دینامیک زبان را باید بررسي کرد و نباید به آن 

هم چون چارچوبي صلب و پرداخت شده نگریست.
آرای ِهرِدر و هومبولت در قرن بیستم منجر به پیدایش »نظریه ی میداني« 
یا »نظریه ی حوزه اي« شد. بانیان این مکتب، به ویژه تریر2 و وایس ِگربِر3، بر 
با این تفاوت  که نقش اصلي  نقش فعال زبان در روند شناخت تأکید دارند؛ 
را از آن کلمات مفرد و مستقل نمي دانند، بلکه معتقدند مجموعه هایي به نام 
»بلوک هاي زباني« یا »حوزه هاي مفهومي« بار فعال تأثیر بر دیدگاه هاي انساني 
را به دوش مي کشند. کلمه اي که در یک جمله به کار مي رود، معني خود را 
فقط از روابط اجزاي جمله به دست نمي آورد، یعني جمله یگانه واقعیت نیست، 
وارد کار مي شود، و آن »حوزه هاي مفهومي« است  نیز  واقعیت دیگري  بلکه 
که نظامي است حاضر براي گوینده و شنونده. کلمه فقط با حضور این حوزه ی 

مفهومي معنا پیدا مي کند.
بی آن که وارد جزئیات بحث زبان و تفکر بشوم، مایلم سه جنبه ی آن را 
متمایز کنم. اول جنبه ی »تکامل فرد« یا جنبه ی ontogenetic است. طفل از 
چه زماني شروع به تفکر مي کند و از چه زماني شروع به تکلم مي کند، و چه 
رابطه اي میان این دو مرحله برقرار است؟ شاید ویگوتسکي4، محقق روسي، در 
میان محققان دیگر بیش از همه معتقد به نقش فعال زبان در تفکر باشد. بنا 

1. Wilhelm von Humboldt
2. Trier
3. Weisgerber
4. Wygotski
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به تجارب ویگوتسکی، تکامل زباني و فکري طفل تا حدود دو سالگي جدا از 
هم است، اما از حدود دو سالگي طفل متوجه مي شود که هر چیزي اسمي دارد 
و در این مرحله، تحول عظیمي در او به وجود مي آید و از آن به بعد تکامل 
زباني و فکري با هم »جفت« مي شوند. البته، تکامل فکري همیشه قدري جلوتر 
از تحول زباني است، ولي براي پیشرفت کامل فکري احتیاج شدیدي به زبان 
هست. کاسپار هاوِزر1، که شاید معروف ترین انساني باشد که به دلیلي دور از 
اجتماع بشری بزرگ شده است، در هجده یا نوزده سالگي در جنگل پیدا شد و 
تا آن سن با هیچ آدمي روبه رو نشده بود. آزمایش هایي که در مورد او انجام 
شد نشان داد که این شخص، با وجود این که حواس فوق العاده اي داشته و بالقوه 
مي توانسته است صحبت کند، ولي عماًل نمي توانسته فکر کند. یعني او دنیا را 
به صورتي که ما مي بینیم و درک مي کنیم نمي دیده است. نمونه ی دیگر هلن 
ِکلِر2 است، که تا شش هفت سالگي نمي توانست صحبت کند و عقب مانده ی 
ذهني به حساب مي آمد ولي بعد از یاد گرفتن زبان شروع به تفکر کرد و انسان 
معمولي و برتر از متوسطي شد. خودش در دفتر خاطراتش مي نویسد: روزي 

که متوجه شدم هر چیزي اسمي دارد تحول عجیبي در زندگیم به وجود آمد.
دوم جنبه ی »تکامل جامعه یا قوم« یا جنبه ی phylogenetic است. تکامل 
بینش  و  فکري  تکامل  با  ارتباطي  چه  قوم  یک  براي  یا  جامعه  یک  در  زبان 
آن جامعه یا قوم دارد؟ آیا تفاوت در زبان باعث تفاوت در فرهنگ و بینش 
اقوام مي شود؟ ساپیر3 و ورف4، با تحقیقات گسترده ی خود درباره ی زبان اقوام 
سرخپوست بومي آمریکا، مطرح کردن این نوع پرسش ها را آغاز کردند و به آن 
دامن زدند. ساپیر و ورف اصل نسبیت زبان شناختي خود را چنین بیان مي کنند: 
به جهان بیني یکسان  فیزیکي مساوي  واقعیت هاي  از طریق  ناظرهاي متفاوت 

1. Kaspar Hauser
2. Helen Keller
3. E. Sapir
4.  Benjamin L. Whorf
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طریقي  به  یا  باشد  مشابه  آن ها  زبان شناختي  زمینه ی  آن که  مگر  نمي رسند، 
بتوان مبناي یکساني براي آن ها یافت. این اصل که به »فرضیه ی ساپیر- ورف« 
ثمره ی  اما  است.  شده  بسیاري  مخالفت هاي  و  بحث ها  مبناي  است،  معروف 
مثبت این فرضیه این است که زبان، به عنوان نظامي که با آن تفکر مي کنیم، در 
چگونگي دریافت ما از واقعیت و در نتیجه در چگونگي رفتار ما تأثیر مي گذارد.
یکي از اقوام سرخپوست که ساپیر و ورف درباره ی آن ها مطالعه کرده اند، 
این بررسي ها، مفهوم »زمان« در  سرخپوستان هوپي در آمریکا هستند. طبق  
با  را  فیزیک آن  انتزاعي که در  مفهوم  یعني آن  ندارد،  قوم وجود  این  زبان 
بیان  براي  هوپي  زبان  در  مثاًل  ندارد.  وجود  زبان  این  در  مي دهند  نمایش   t
فاصله ی زماني چهار روز در جمله ی فارسي »من چهار روز در آن جا ماندم« 
جمله اي معادل »من روز پنجم از آن جا رفتم« به کار مي رود. سرخپوستان هوپي 
دریافت دیگري از طبیعت دارند و طبیعت را به طریق دیگري تفسیر مي  کنند. 
تحقق پذیر  و  دارد  معنا  زبان  این  براي  امروزي اش  به معنای  فیزیک  علم  آیا 
است؟ آیا مي توان تصور کرد که با مفاهیم موجود در زبان هوپي علم فیزیک 
به  طریقي دیگر و با مفاهیمی دیگر بیان شود اما به همان نتایجي برسد که ما 

در علم فیزیک خودمان به دست آورده ایم؟
مثال دیگري مي زنم از ارتباط زبان و تفکر در سطح تکامل جامعه. مشاهده 
می شود که کشورهاي هندوستان و ژاپن در صد سال اخیر رشد علمي مطلوبي 
داشته اند. ژاپن به لحاظ صنعتي جزو پیشرفته ترین کشورهای دنیاست و شاید 
به لحاظ  هم  هندوستان  باشد.  جهان  کشور  پیشرفته  ترین  عرصه ها  بعضی  در 
از  زباني  به لحاظ  کشور  دو  این  است.  داشته  پیشرفت هاي چشمگیري  علمي 
جهات بسیاري با هم متفاوت اند و رشد بسیار متفاوتي داشته اند. ژاپني ها خیلي 
زود شروع به ترجمه ی اصطالحات علمي به زبان خود کردند و زبان بومي 
خود را زبان علم هم کردند. حتي تا آن حد پیش رفتند که الفاظي مثل الکترون 
اندازه اي  تا  و  چیني ها  که  )کاري  کردند  ترجمه  خود  زبان  به  را  پروتون  و 
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هم آلماني ها کردند(؛ اما هندي ها نه. هندي ها زبان انگلیسي را به عنوان زبان 
علمي خود پذیرفتند، نه فقط براي علوم جدید بلکه حتي به عنوان زبان اداري. 
هندي ها در رشد و تکامل اجتماعي خود به مشکل برخوردند، یعني در نیمه ی 
دوم قرن بیستم متوجه شدند که انتخاب زبان انگلیسي به عنوان زبان علمي 
و زبان اداري مانع رشد و توسعه ی همه جانبه ی آن ها شده است، مشکلي که 
ژاپني ها ندارند. به همین دلیل از حدود سال 1965/1344 هندي ها شروع به 
انتخاب واژه هاي  ایجاد یا تأسیس مراکزي کردند که به بررسي زبان علم و 
هندي براي اصطالحات علمي انگلیسي بپردازند. این نمونه ها نشان مي دهد که 
زبان هر قوم چقدر ممکن است در رشد اقتصادي و نیز در رشد فکري آن قوم 

تأثیر داشته باشد.
جنبه ی  سوم ارتباط زبان و تفکر صرفًا یک جنبه ی علمي است و به روشني 
نشان مي دهد که زبان جدید چقدر در پیشرفت علم و تفکر تأثیر دارد. مثال 
نسبیت  نظریه ی  اینشتین  که  زماني  است.  خاص  نسبیت  نظریه ی  من  اول 
خاص خود را بیان کرد، در اوایل قرن بیستم، زبان بسیار ساده ی همان روز 
را به کار گرفت، یعني الفاظي چون زمان، مکان، طول و جرم را به کار برد ولي 
محتواي آن ها را عوض کرد. آن زمان به نظر نمي آمد که او کار خیلي پراهمیتي 
کرده باشد. کما این که بعضي از تاریخ نویسان علم کار اینشتین را کار جدیدي 
نمي دانند و آن را تکرار کار دیگرانی مثل لورنتس و پوانکاره مي دانند. اما، دو 
سال پس از ابداع نظریه ی نسبیت خاص، مینکوفسکي همان مفاهیم نسبیت 
خاص را به زبان دیگري بیان کرد، یعني به زبان هندسه که ما به آن هندسه ی 
مینکوفسکي مي گوییم. این بیان جدید از نسبیت، یا این زبان جدید نسبیت، 
موجب شد که پیشرفت بسیار خارق العاده اي در فیزیک ایجاد شود که نسبیت 
خاص، به زباني که اینشتین بیانش کرده بود، امکان چنین زایایی را نداشت. 
نسبیت عام و به تبع آن مکانیک کوانتومي نسبیتي و نظریه ی میدان ها تمامًا  

مدیون زبان جدیدي است که مینکوفسکي ابداع کرد. 



ایران من/ معماری علم در ایران100

تمامی  الگرانژ  هم  مکانیک  در  زد.  مي توان  مکانیک  از  هم  دیگري  مثال 
مکانیک نیوتني را به زبان علمي جدید بیان کرد؛ زبانی که در آن مفهوم نیرو 
تمام  که  بود  اصل  نام الگرانژی  به  نرده ای  کمیتی  نداشت، در عوض  وجود 
روابط دینامیکی از آن به دست می آمد. ابتدا این زبان، یعنی مکانیک الگرانژی، 
هم ارز مکانیک نیوتنی تلقی شد. اما بعد معلوم شد که این زبان جدید یا بیان 
جدید از مکانیک امکان رشد چشمگیري به فیزیک می دهد که زبان بیان نیوتن 
از حرکت چنین زایایی را نداشت. امروزه نمي توان نظریه ی میدان ها را بدون 
وجود زبان الگرانژ، یا بیان الگرانژ از دینامیک، تصور کرد. این دو مثال ساده ی 
علمي نشان مي دهد که بیان جدید از یک پدیده، یا بیان کردن یک پدیده به 
زبان جدید، چگونه مي تواند به پیشرفت علم کمک کند. آن اندیشه اي که زبان 
را صرفًا وسیله مي داند و توجه نمي کند که زبان گاهي عین تفکر است، نه فقط 
به زبان لطمه مي زند و زایایي فرهنگ را از بین مي برد، بلکه مانع رشد تفکر 

خود جامعه مي شود.

4. تکامل نثر فارسي
با اسالم آشنا شدند و اسالم را  ایرانیان  در سال هاي اول هجرت، زماني که 
بود. قرن ها  با زبان عربي مشکلي  رابطه ی آن  ایران و  پذیرفتند، زبان مردم 
طول کشید تا زبان ما به نحوي متکامل شد و تبدیل شد به آن چه ما امروز 
زبان فارسي اش مي نامیم. نثرهاي علمي ما عمدتًا در قرن هاي چهارم و پنجم و 
ششم هجري نوشته شد، ولي تمام کتاب هاي نثر علمي فارسي آن دوران نشان 
مي دهد که آن زبان سابقه اي در قرن هاي اولیه ی هجري داشته است. یعني 
علمي  واژه هاي  را  آن ها  مي توان  که  مي بردند  به کار  را  اصطالحاتي  ما  مردم 
و  ریاضي  اصطالحات  از  بسیاري  و  افزایش،  کاهش،  مانند  دانست-  فارسي 
پزشکي. نثر علمي فارسي به آن معني که امروزه مد نظر ماست با کتاب هاي 
رساله ی  و  فصل  شش  یا  المغرب  الي  من المشرق  حدودالعالم  مثل  معروفي 
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استخراج از محمدبن جریر طبري شروع مي شود. در اوایل قرن چهارم و پنجم 
و ششم نثر متکامل تر علمي فارسي از ابوریحان بیروني و ابوعلي سینا و غیره 
دیده مي شود و اوج آن در قرن هفتم و هشتم است. به این ترتیب، به فاصله ی 
بیش از یک قرن پس از ظهور نثر فارسي، ایرانیان به آن تکامل بخشیدند و 
از اصطالحات فارسي در کتاب هاي علمي اعم از نجوم، ریاضیات، جغرافیا و 

پزشکي استفاده کردند ]1[.
مشابه این مرحله در اوایل مشروطه دیده مي شود. در اوایل مشروطه وقتي 
که ایرانیان با صنعت غرب و زبان علمي غرب آشنا شدند، نوعي بهت زدگي 
در همه ایجاد شد و مانده بودند که در مورد اصطالحات جدید چه راهي در 
پیش گیرند. معروف است که در استانبول در کاروانسرایي )به نام خان والده 
سراي( که محل مهاجران جنگ اول جهاني بود، ایرانیاني جمع شده بودند و 
اصطالحاتي را که عمدتًا ترجمه از زبان عثماني بود با الفاظ عربي ساختند. این 
اصطالحاِت ساخت ایرانیان وارد نثر فارسي  شد، لغاتي که امروزه شاید براي ما 
عادي شده باشد مثل اثبات وجود، عرض اندام، یا متجاسرین. این ها از جمله 
اصطالحاتي است که به نثر فارسي خان والده سراي معروف است ]1[. ادباي ما 
در آن زمان با این نثر به شدت مخالفت و مقابله مي کردند. بخشي از جمالت 

معروف محمد قزویني در نامه اي به دکتر محمود افشار چنین است:

بر عکس از منظره ی کثیف و چرکین روزنامه جات فارسي، که في الحقیقه 
فقط آنها را فارسي مي توان گفت چون در جزء هیچ زبان دیگري از 
نزدیکتر  فارسي  به  نمود واال زبان عربي  نمي توان داخل  زبانهاي دنیا 
برأي العین  و  شدم  افسرده  بسیار  ننگین  پاره هاي  ورق  این  از  است. 
مي بینم که زبان شیرین سعدي و حافظ مبدل به چه آش شله قلمکاري 
شده است و کم کم به کلي دارد از میان مي رود. خداي واحد شاهد است 
که اغلب عبارت آنها را با وجود دو سه مرتبه تکرار هیچ نفهمیده ام 
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و اگر ده سال دیگر من عمر کنم و دوباره چشمم به این روزنامه هاي 
متعفن بیافتد قطعًا هیچ حتي یک کلمه ی آن را نخواهم فهمید. 

شاید امروز بتوان گفت که نگراني قزویني قدري بي جا بوده است. امروزه 
نثر فارسي به نثر فارسي سعدي و حافظ و انوري و فردوسي از آن چه در اوایل 
مشروطه بود بسیار نزدیک تر است. این یادآوري صرفًا تأکیدي بود بر این که 
این نوع مواجهه با تهاجم زباني غرب منجر به ساختن چه واژه ها و چه نثري 
شد و ادباي ما چه مخالفتي نشان مي دادند که البته مخالفتشان هم معقول و 

به جا بود، اما متوجه نثر علمي و نیز اهمیت و قانونمندي هاي آن نبودند.
این مرحله، را که کم وبیش با مشروطه آغاز مي شود، همان مرحله ی بهت 
است که پیش از این ذکر کردم ]1و4؛ و نیز رک فصل 5[. این دوره ی بهت 
البته  مي یابد.  ادامه  سال 1314 شمسي  در  اول  فرهنگستان  تأسیس  زمان  تا 
معنی اش این نیست که بعد از این تاریخ دوران بهت زدگي سپري شد یا پیش 
از این تاریخ مراحل دیگري شروع نشد، بلکه به این معني است که فعالیت هایي 
که در دوران بهت  شروع شد منجر به تأسیس سازمان مند نهادي شد که به 
زبان علمي فارسي بپردازد. پیش از تأسیس فرهنگستان بحث هاي مفصلي در 
جریان بود و در روزنامه ها و محافل ادبي گوناگون درباره ی زبان علمي بحث هاي 
بسیار زیادي شد و انجمن هاي متعددي هم به این منظور تشکیل شد. مثاًل در 
نائیني، و حبیب اهلل  دهه ی 1290 شمسي محمدعلي کاتوزیان، میرزا رضاخان 
آموزگار انجمن علمی ای تشکیل دادند که اعضاي آن به واژه گزیني می پرداختند. 
انجمن  نیز  بعد شاهد آکادمي میرزا یحیي دولت آبادي در وزارت معارف و 
واژه سازي در وزارت جنگ هستیم. در سال 1303 یا 1304 آکادمي ادبیات 
و صنایع مستظرفه تشکیل شد که کار آن هم واژه سازي بود. بسیاري افراد در 
این دوره بودند که پیشنهاد تأسیس فرهنگستان را مطرح مي کردند. بنابراین، 
فعالیت هایي که در دوران بهت شروع شد به تأسیس فرهنگستان ایران انجامید.
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در دوران بهت  این مسئله مطرح بود که آیا باید زبان خود را عوض کنیم 
و یک زبان بیگانه را بپذیریم یا این که زبان فارسي را به قدر کافي توانا و رسا 
کنیم به نحوي که مشکلي براي بیان مفاهیم جدید نداشته باشد. این بحث ها 
بسیار طوالني بود و عماًل بیشتر کساني که در آن ها شرکت مي کردند متمایل 
به این نظر بودند که زبان فارسي باید به عنوان زبان علم و زبان صنعت حفظ 
شود. این نظر برخالف تمایل غالب در کشورهاي دیگری مثل ترکیه بود. بحث 
زبان به خط هم کشیده مي شد که آیا خط فارسي باید عوض شود یا نه. در 
هر دو مورد، اکثر متخصصان و فرهنگیان ما رأي به حفظ زبان فارسي و خط 
فارسي دادند. البته کساني بودند که در همین دوران بهت  بسیار افراطي عمل 
فارسي  زبان  به  کتاب  قزویني که دو  بکشلو  میرزا رضا خان  مثاًل  مي کردند؛ 
سره یا به قول خودش »پارسي آویژه« نوشته است. این نوع واکنش هاي بسیار 
افراطي را باید پاسخي به تهاجم زباني غرب شمرد. بد نیست بر این واکنش 
افراطي تأملي بشود، زیرا به نظر مي رسد مرحله اي در تکامل فرهنگي و زباني 
ماست. مشابه این افراط را در قرن هاي اولیه ی هجري در میان شعوبیه مي توان 
دید، که آن نیز واکنشي به افراط های کساني مانند صاحب ابن  عباد بود، که 
می گفت در آینه نمی نگرم تا مگر عجمی نبینم. در مجادله میان این واکنش هاي 
افراطي و انحطاط علمي و نوعي فاضل مآبي و اهمیت دادن به ظاهر علم و ظاهر 
زبان علم که زبان عربي بود، زبان ما تبدیل به زباني شد که نثر آن حداکثر 
20 درصد واژه هایش فارسي بود. این نوع مجادله ها تا عصر حاضر هم ادامه 

داشته است.
در فرهنگستان اول کوشش بر این بود که به ازاي لغت جدیدي که بیشتر 
از فرنگ وارد زبان مي شد لغات فارسي بسازند. فرهنگستان اول عماًل در سال 
کار  شد.  اعالم  بعد  مدت ها  آن  رسمي  تعطیل  چند  هر  شد،  تعطیل   1320
این فرهنگستان شاید بررسي چند هزار واژه بیشتر نبود. این تأکید به جهت 
که،  است  آن  براي  بلکه  نیست  اول  فرهنگستان  کار  دادن  جلوه  بي اهمیت 
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چنان که بعداً خواهیم گفت، تعداد واژه هایي که در مرحله ی سوم مقابله با این 
تهاجم زباني باید در زبان علم بررسي شود، در مقایسه با هزار یا چند هزار 
واژه اي که در فرهنگستان اول بررسي شد، رقمي است نجومي. فرهنگستان اول 
در دهه ی 1320 و 1330 فعال نبود و فرهنگستان دوم در اوایل دهه ی پنجاه 

شمسي شروع به کار کرد.
این دوره تا انقالب اسالمي را نیز جزو دوران خود یافت به حساب مي آوریم 
]1،4؛ و نیز رک فصل5[. به عبارت دیگر، دوران خود یافت مجموعه ی فعالیت 
دو فرهنگستان و فعالیت هاي متفرقه اي را در بر مي گیرد که در فاصله ی تأسیس 
را  فارسي  زبان  نظام مندي  کوشیدند  ایرانیان  و  گرفت  انجام  فرهنگستان  دو 
بیابند، راه هاي گسترش زبان فارسي را نشان دهند، و براي اصطالحات غربي 
واژه هاي جدیدي بسازند. بار دیگر تأکید مي کنم که دوره ی خود یافت به این 
معني نیست که کل جامعه خود را یافت بلکه در این دوره کساني بودند که 
هنوز در بهت  به سر مي بردند یا کساني وارد مرحله ی سوم شدند و به زبان 
علم آگاهي یافتند. ولي عمده ی فعالیت ها چنان است که صرفًا باید از دوره ی 
خود یافت صحبت کرد یعني بیرون آمدن از مرحله ی بهت  و گیجي بدون وارد 
شدن به مرحله ی آگاهي. در دوره ی خود یافت هنوز برنامه ریزي براي زبان 
علم و واژگان علم شروع نشده بوده و هنوز آگاه نبوده ایم که چقدر از شناخت 
زبان علم دور هستیم و به طور قطع از ابعاد کاري که در پیش رو بود غافل 

بوده ایم و قانونمندي هاي زبان علم را نمي دانسته ایم.
عماًل  که  است  آگاهي  دوره ی  در  زباني  تهاجم  با  مقابله  سوم  مرحله ی 
مي شود.  آغاز  دانشگاهي  نشر  مرکز  فعالیت هاي  شروع  و  اسالمي  انقالب  با 
وجه تسمیه اش آن است که در این دوره در ایران بحث هاي بسیار گسترده اي 
در گرفت در این باره که کشورهاي پیشرفته ی دنیا و حتي کشورهاي جهان 
سوم چه فعالیت هایي در زمینه ی واژه گزیني مي کنند. در واقع نوعي آگاهی از 
فعالیت هاي کشورهاي مختلف و نیز آگاهي از ابعاد کار واژه گزیني حاصل شد، 
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که مسئله ای بسیار مهم و تعیین کننده بود. در این دوران است که صحبت 
مجموعه ی  و  داریم  سروکار  علمي  اصطالح  میلیون ها  با  که  مي شود  این  از 
اصطالحات علمي در تمام زمینه ها بیش از چند ده میلیون واژه است که اصاًل 
با کارهایي که در فرهنگستان اول و دوم مي شد یا تصورات دوره ی خود یافت 
قابل قیاس نیست. فاصله اي که در میان است در واقع مانند فاصله ی صنایع 
دستي و فناوری جدید یا چراغ نفتي و برق است. اگر نیروگاه برق وارد شود 
نیروگاه  یا روغني کار کرده است عظمت  نفتي  با چراغ  و کسي که مدت ها 
برق را ببیند، به قدري بهت زده مي شود که بي شباهت به بهت زدگي ما بعد 
میلیون  ده  چند  مي کند  درک  که  کسي  نیست.  واژه گزیني  ابعاد  شناخت  از 
واژه ی علمي یعني چه حتمًا رفتارش با کسي که خیال مي کند با هزار یا ده 
در  که  فعالیت هایي  است.  متفاوت  بسیار  دارد  سروکار  علمي  واژه ی  هزار 
فرهنگستان اول و دوم مي شد در چارچوب این برداشت بود که ما حداکثر با 
چندین هزار واژه ی علمي سروکار داریم که طبعًا به نحوه ی برخورد متفاوتي 
نیاز داشت. واژه گزیني براي هزار واژه یک کار دستي و عماًل بسیار شبیه به 
با  که  داریم  واژه سروکار  میلیون  چند  با  که  وقتي  ولي  است.  دستي  صنایع 
اصطالحات جانبي مرتبط با زبان علمي سر به چند ده میلیون واژه و اصطالح 
مي زند، دیگر عماًل با فناوری سروکار داریم و این جاست که مسئله از ادب 
این  با فناوری جدید واژه گزیني و شناخت  و زبان فاصله مي گیرد و مواجهه 

فناوری مطرح مي شود.
ما پس از انقالب با ابعاد این فناوری جدید آشنا شدیم. آگاهي از امکانات 
اشاعه ی زبان فارسي و پیشبرد آن نیز محصول همین دوره است، یعني علم 
به این که اصطالحات ساخته شده را از چه راه هایي در جامعه اشاعه دهیم و 
یا  امکانات  و  پیدا کنیم  زباني خود  ارتباطي را چگونه در جامعه ی  کانال هاي 
راه هاي ورود واژه به زبان فارسي و کشور را چگونه شناسایي کنیم. آگاه شدن 
به رابطه ی زبان و فکر و نیز رابطه ی زبان و انتقال علوم و فناوری به ایران از 
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ثمرات دوران جدید است. مجموعه ی این آگاهي هاست که نشان مي دهد ما 
وارد دوراني شده ایم که با دوره هاي خود یافت و بهت  بسیار متفاوت است. این 
از مسائل زباني  افراد جامعه ی ما  به آن معنا نیست که همه ی  گفته مسلمًا 
خود و از عظمت زبان علمي و از ارتباط زبان علمي با تفکر فرهنگي و از ارتباط 
زبان علمي با انتقال علوم و فناوری و توسعه ی کشور آگاه شده باشند. متأسفانه 
باید گفت که اکنون بیشتر متخصصان ما هنوز در دوران بهت  به سر مي برند 
یا به طورکلي واداده اند. منظورم  و حتي به مرحله ی خود یافت هم نرسیده اند 
بیشتر متخصصاني است که با چند سال تحصیل در خارج از کشور و گرفتن 
مقداري اطالعات درباره ی یک زبان خارجي یا رشته ی تخصصي خود تصور 
مي کنند که زبان فارسي به کلي در بیان مفاهیم علمي ناتوان است و این تفکر 

خود را در مراکز علمي و صنعتي اشاعه مي دهند.
این امر مختص متخصصان تحصیل کرده نیست. حتي وقتي در خیابان ها 
حرکت مي کنید زیاد مي بینید عناویني مثل pharmacy با حروف درشت التین 
بر سر داروخانه نوشته شده است. این امر، اگر بیانگر نوعي حالت بهت  نباشد، 
نشانه ی نوعي احساس رعب و عجز و حقارت در مقابل زبان های غربي است. 
فقط متخصصان ما نیستند که در اثر تحصیل در خارج از کشور مرعوب زبان 
انگلیسي یا آلماني مي شوند، آن هم به خاطر جزئیات این زبان ها با آن چند 
میلیون واژه و آن ظرافتي که در بیان مفاهیم علمي دارند. گاهي افرادي هم که 
شاید پاي خود را از کشور بیرون نگذاشته باشند آن چنان مرعوب مي شوند 
که براي داروخانه از الفاظ التین یا کلمات انگلیسي استفاده مي کنند، آن هم 
با حروف بسیار درشتي که البد همان رعبي را که دچارش هستند مي خواهند 
منتقل کنند؛ در واقع ما از این طریق هنوز هم در داخل کشور با حروف التین و 
با زبان انگلیسي نوعي فخرفروشي مي کنیم، چون مرعوب فرهنگ و زبان غرب 

و مرعوب فرهنگ پیشرفته ی غربي هستیم.
پیش تر،  نیست؛  بي سابقه  رفتار  این  کنیم،  نگاه  خودمان  تاریخ  به  اگر   
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از  بعد  مراحلی  نیز  و  هجرت  از  بعد  مراحلي  با  را  علم  زبان  قانونمندي هاي 
انقالب مشروطه مقایسه کردم. در آن زمان هم کساني بودند مانند صاحب ابن 
ُعّباد اهل طالقان قزوین که در اواخر قرن چهارم هجري، در حوزه ی حکومت 
خود به قدري فارسي گویان را خوار مي شمرد که مي گفت من روزها در آینه 
نگاه نمي کنم مبادا که عجمي را ببینم! مردم دوران ما در دهه ها و سده هاي 
مواجه  پیشرفته تر  فرهنگ  با  فرهنگي  وقتي  غربي اند.  زبان  مرعوب  هم  اخیر 
مي شود یا زباني با زبان پیشرفته تر مواجه مي شود این رعب به شکل قانونمندي 
بروز می کند؛ و تکرار این قانونمندي را در دوران اخیر نمي توان منتفي دانست. 
بیشتر  حتي  ما  مردم  اکثریت  هنوز  شده،  شروع  آگاهي  دوران  اگرچه  پس، 
متخصصان ما در دوران بهت یا خود یافت به سر مي برند، اگر وا نداده باشند؛  
ما براي برنامه ریزي در مورد زبانمان باید به این نکته ها توجه کنیم. اگر در 
این دوره ی آگاهي متوجه این مسئله نباشیم، احتمال دارد که در دهه هاي آینده 
یا در قرن بعد زبان ما مملو از لغات انگلیسي، فرانسه یا لغات بیگانه ی دیگر 
شود و به مرحله اي برسیم که دوباره هشتاد درصد کلمات زبان فارسي، کلمات 
بیگانه باشد. یعني آن چه از قرن هفتم هجري به بعد پیش آمد و زبان ما را به 
زبان دیگري تبدیل کرد، زباني که فقط بیست درصد لغاتش فارسي بود، ممکن 
است دوباره تکرار شود. این بررسي تاریخي و یافتن قانونمندي هاي آن به یافتن 

راه هاي پیشگیري از این اتفاق بسیار کمک مي کند.
نکته ی دیگر موضوع تأخر فرهنگي است که از مقایسه ی وضعیت فرهنگي 
ما با علوم و فناوری جدید به دست می آید. علم و فناوری نوین بعد از انقالب 
مشروطه وارد کشور ما شده و این روند تاکنون ادامه داشته است. این علوم و 
فناوری با خود فرهنگ جدیدتري آورد که پیشرفته تر از فرهنگ خود ماست. 
هنوز  ما  ریشه دار  فرهنگ  یعني  داریم.  فرهنگي  تأخر  نوعي  ما  معنا  این  به 
این  به  اگر  فناوری های جدید همگام و همپا بشود.  با علوم و  نتوانسته است 
تأخر فرهنگي پرداخته نشود و راه هاي رفع آن پیدا نشود، علم و فناوری هم در 
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ایران توسعه پیدا نخواهد کرد و معماری برای علم ممکن نخواهد شد. البته، 
رفع این مشکل و در واقع چاره جویي براي آینده ی زبان فارسي صرفًا از طریق 

برنامه ریزي زباني ممکن است.
ظاهراً  اگرچه  علمي  واژه هاي  و  علمي  زبان  مسئله ی  این که  دیگر  نکته ی 
بخشي از مسائل زبان و ادب فارسي است، ولي باید تأکید کرد که این مسئله، 
کنند.  حل  را  آن  به تنهایي  بتوانند  زبان شناسان  یا  ادیبان  که  نیست  مشکلي 
مسئله اي است از نوع مسائلي که رشته هاي فني و مهندسي با آن مواجه اند 
و دقیقًا یک رشته ی فني دانشگاهي است. واژه شناسي یک رشته ی مهندسي و 
دست کم میان رشته اي است و در بیشتر دانشگاه هاي دنیا هم در دانشکده های 
مهندسي تدریس مي شود. این اشتباهي است که ما هنوز در دوران آگاهي هم 
به آن دچاریم؛ اشتباهي نیست که صرفًا در دوران خود یافت دیده مي شد و 
ادباي ما بررسي زبان علمي را امري متعلق به خود مي دانستند و با کساني که 
از رشته هاي غیر ادب فارسي یا از رشته هاي علمي مي آمدند و درباره ی زبان 
علمي اظهار نظر مي کردند یا واژه سازي مي کردند، مقابله و مخالفت مي کردند. 
به طور قطع زبان با ادب مرتبط است ولي ادب همان قدر از عالم واژه شناسي 
دور است که مثاًل رشته ی فیزیک از رشته ی مهندسي برق. رشته هاي مهندسي 
و علوم پایه به علم واژه شناسي بسیار نزدیک ترند تا ادب فارسي و این نکته باید 

در تمام برنامه ریزي هاي آینده در نظر گرفته شود.

5. تجربه ی کشورهای دیگر
در سیر تکامل زبان فارسی، چه در صدر اسالم و چه پس از مشروطه، مراحلي 
را نام بردم و گفتم که اکنون در چه دوره اي هستیم و چه باید بکنیم. خوب 
است نگاهي هم بیندازیم به فعالیت هایي که در جاهاي دیگر دنیا در این زمینه 
انجام مي شود. اما پیش از رسیدن به کشورهایي که مسائلي مشابه ما دارند 
ایران  در  بعضي  دارند.  پیشرفته  کشورهاي  که  وضعي  به  کنم  اشاره اي  باید 
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زبان علمي  این که  یا  ندارند  زباني  پیشرفته مشکل  مي پندارند که کشورهاي 
انگلیسي فراگیر و جهانگیر شده و حتي زبان هایي چون فرانسه و آلماني را کنار 
ژاپن،  در  اروپا،  پیشرفته ی    کشورهاي  در  اکنون  نیست.  این چنین  است.  زده 
به منظور  واژه گزیني  براي  گسترده اي  و  فراوان  مؤسسات  آمریکا  در  حتي  و 
زبان هاي  با  ملت هایی  از  اروپا  دارند.  فعالیت  علمي  زبان  کردن  استاندارد 
گوناگون تشکیل شده و اروپاي متحد هم با این مشکل مواجه است. این مشکل 
مربوط به سال هاي اخیر نیست بلکه در طول قرن بیستم به ویژه از نیمه ی دوم 
ابهام زبانی به حداقل  تا  قرن به شدت روي این موضوع زبانی کار کرده اند 
برسد؛ یعني اگر در کمیسیوني افرادي با زبان های انگلیسي و آلماني و فرانسوي 
هستند بتوانند مطالب خود را بدون ابهام به زبان یکدیگر ترجمه کنند. پس این 
مسئله، که عمومًا گمان می کنیم در کشورهاي صنعتي حل شده، به هیچ وجه 
حل شده نیست و به همین دلیل انواع و اقسام نهادهاي واژه شناسي بین المللي 

در اروپا تشکیل شده است ]1[.
وجود مؤسسه هاي بین المللي که مقرشان در اروپاست بیانگر توجه اروپاي 
متحد به امر واژه گزیني است. اما اروپاي متحد با مشکالت فراواني در زمینه ی 
واژه گزیني و استاندارد کردن واژه ها در زبان هاي رسمي اروپا مواجه است. مثاًل، 
فقط در کمیسیون هاي جامعه ی اروپا، 1500 مترجم متن و 450 مترجم هم زمان 
این جامعه، هر  به  وابسته  نظر گرفتن مؤسسات  با در  به کار هستند.  مشغول 
استفاده مي شود.  مترجم هم زمان  و  متن  مترجم  از خدمات 3000  روز جمعاً 
کار اصلي آن ها ترجمه است که عمدتاً با واژه هاي تخصصي سروکار دارند. به 
همین دلیل جامعه ی اروپا یک »واژه-  بانک« براي متون مربوط به جامعه ی  اروپا 
تشکیل داده است که چند میلیون واژه را در بر مي گیرد و هدفش آن است که 
مترجمان همواره به واژه هاي اصطالحات تخصصي هر یک از زبان هاي جامعه ی 
اروپا دسترسي داشته باشند. در اروپا شغل جدیدي ایجاد شده به اسم واژه شناسي 
همایش ها، و شاغالن آن کساني هستند که اصطالح شناس اند و در کمیسیون ها یا 



ایران من/ معماری علم در ایران110

کنفرانس ها شرکت مي کنند و در استاندارد کردن واژه ها و انتقال داده ها از یک 
زبان به زبان دیگر کمک مي کنند. قطعاً اروپاي متحد بدون کمک متخصصان این 
عرصه نمي تواند کارهایش را پیش ببرد. نیاز کشورهاي اروپایي سبب مي شود 
که این واژه شناس هاي همایش را براي کمک به کشورهاي مختلف تربیت کند. 
این مثال ها فقط از این جهت آورده شد که بدانیم این که گاهي در ایران عنوان 
انگلیسي زبان رسمي علمي  یا  را گرفته  انگلیسي همه جاي دنیا  زبان  مي شود 
دنیاست، مشروط درست است و حتي کشورهاي اروپایي هزینه و بودجه ی بسیار 
هنگفتي براي ترجمه ی اصطالحات علمي از یک زبان به زبان دیگر و استاندارد 
امر مختص کشورهاي  این  اروپایي خرج مي کنند.  از زبان هاي  کردن هر یک 
بزرگ اروپا و زبان هایي مثل آلماني، انگلیسي، فرانسه و اسپانیایي نیست. حتي 
در  مي پردازند.  واژه سازي  به  و  دارند  را  این مشکل  اروپا  کوچک تر  ملت هاي 
اروپا عماًل تمام گروه هایي که بیش از پانصد هزار نفر گویش ور دارند مشغول 

واژه گزیني اند و اصطالحات علمي را به زبان خود ترجمه و بیان مي کنند.
است. شاید  ایسلندي  زبان  اروپا  در  زباني  از کوچک ترین گروه هاي  یکي 
براي ما غیر قابل تصور باشد که ایسلند براي زبان علمي خودش چقدر هزینه 
مي کند و چه گروه هاي متفاوتي سازماندهي شده اند که زبان ایسلندي را به یک 
زبان با توانایی بیان مفاهیم علمي تبدیل کنند. واژه شناسي در ایسلند یکي از 
فعالیت هاي بسیار عمده ی زباني و فرهنگي است که از حدود 200 سال پیش 
آغاز شده است. مردم ایسلند از 200 سال پیش مشغول واژه سازي و تقویت 
زبان خود بوده اند، اما بعد از استقالل ایسلند از دانمارک در سال 1944/1323 

این فعالیت ها مهم تر  شده و شتاب به مراتب بیشتري گرفته است. 
براي این که ببینیم در کجاي دنیا قرار گرفته ایم، دو مثال متفاوت مي زنم: 
ابتدا از هند یا هندوپاکستان، سپس از ژاپن و چین. متفاوت از این جهت که در 
هند هنوز انگلیسي زبان رسمي است، دست کم زبان رسمي علم است؛ با این 
همه، هندي ها عماًل از سال هاي 1340 واژه گزیني را آغاز کردند و در مدت 
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کوتاهي بیش از 30 هزار اصطالح علمي، و فني، فلسفي جدید در زبان هندي 
وضع کردند. این کار در کشوري اتفاق افتاده است که هنوز زبان رسمي اش در 
دانشگاه ها و در مراکز صنعتي انگلیسي است و تصور ما از خارج این است که 
آن ها کاًل به زبان انگلیسي صحبت مي کنند. ولي به چند دلیل هندي ها متوجه 
شده اند که مجبورند زبان خود یا یکي از زبان هاي خود را هم تبدیل به زبان 
است.  بوده  توسعه ی کشورشان  و  رشد  دلیل  به  عمدتًا  امر  این  کنند.  علمي 
انگلیسي  انتخاب زبان  نوع تجربه ی هندي ها و پاکستاني ها نشان مي دهد که 
به  به عنوان زبان رسمي کشور اصاًل راهگشا نیست. هندي ها در راه توسعه 
با  زبان مردمشان  اختالف  از  ناشي  برخورده اند که  بسیار عمده اي  مشکالت 
در  کردند.  شروع  را  واژه گزیني  کار  دلیل  همین  به  و  آن هاست  علمي  زبان 
زبان  و  مي کنند  انگلیسي صحبت  زبان  به  بیشتر  مهندسان  که  کارخانه هایي 
صنعت انگلیسي است، انتقال مفاهیم و برقرار کردن ارتباط با جامعه ی کارگري 
بسیار دشوار شده بود و به صورت مانعي در راه توسعه و رشد هندوستان در 

آمده بود. مسئله در پاکستان نیز وضعیتي مشابه دارد.
مثال بعدي از چین و ژاپن است. ژاپني ها خیلي زود ژاپني کردن زبان علمي 
خود را آغاز و بیشتر اصطالحات علمي را به ژاپني ترجمه کردند. شاید براي 
ما غیر قابل تصور باشد که لغاتي مثل الکتریسیته، الکترون، پروتون، و اکسیژن 
نیز به ژاپني ترجمه شده است. چیني ها هم همین راه را رفتند. اکنون مي بینیم 
که در ژاپن با مشکلي به نام زبان علمي مواجه نیستند، دست کم در سطحی که 
ما درگیر آن هستیم. بیشتر نشریات علمي ژاپن به زبان ژاپني منتشر مي شود. 
شاید بیش از 30 درصد این نشریات صرفًا به زبان ژاپني و حدود 30 درصد 

دیگر مشترکًا به زبان ژاپني و انگلیسي است.

6. پیشنهادها
توجه ما به رشد زبان فارسي صرفًا به دلیل ملي یا فرهنگي و براي حمایت 



ایران من/ معماری علم در ایران112

از زبان فارسي نیست؛ بلکه این توجه ناشي از این شناخت است که توسعه ی 
کشور ما به تبع معماری علم برای کشور، و حضور ما در فعالیت علم و فناوری 
به لحاظ  تفکر، هم  به نقش زبان در رشد  با توجه  جهان، ممکن نیست مگر 
از  منظور  کنم که  ابتدا روشن  اجتماعي.  تکامل  لحاظ  به  و هم  فردي  تکامل 
نحوی،  و  آوایي، صرف  دارد. الیه هاي  زبان الیه هاي گوناگونی  زبان چیست. 
و معنایي. علي االصول وقتي زبان آماج تهاجم قرار مي گیرد، ابتدا واژگان زیر 
ضربه قرار مي گیرد و تهاجم بیشترین تأثیر را بر واژگان دارد, به این صورت 
که واژه هاي جدید وارد زبان مي شود یا واژه هاي قدیمي طرد مي شود. منتهي 
باید توجه داشته باشیم که اگر اجازه بدهیم در زبان ما تعداد زیادي واژه عوض 
شود، مثاًل بیش از 50 درصد واژه هاي علمي ما از واژه هاي بیگانه باشد، آن گاه 
این فشار به الیه هاي دیگر زبان هم منتقل مي شود و الیه ی دستوري صرف و 

نحو یا حتي آواشناسي زبان عوض مي شود.
بنابراین، باید دقت کرد که واژه هاي جدید مدت زیادی بالتکلیف  نمانند، 
بعضي از واژه هاي بیگانه که در اوایل مشروطه وارد زبان ما شده اند، امروزه 
از بین رفته اند و به جاي آن ها واژه هاي فارسي آمده اند. در زبان علمی از این 
واژه ها بسیار داریم که شاید حداکثر 50 سال در زبان فارسي حضور داشتند 
و بعد پس زده شده اند و واژه هاي علمي فارسي به جاي آن ها نشسته اند. هیچ 
بعید نیست که در دهه هاي آینده به جاي واژه هایي که امروزه ما از زبان هاي 
کرده ایم  وارد  خود  زبان  به  و  گرفته ایم  فرانسه،  یا  انگلیسي  مثاًل  گوناگون، 
واژه هاي فارسي بنشیند. در برنامه ریزي براي زبان فارسي باید توجه داشت که 
یکي از دالیل این امر نظم دادن به دانش است. شمار واژه هاي جدیدی که هر 
سال وارد هر زبان می شود به قدری زیاد است که اگر کشورهای پیشرفته ی 
دنیا به واژه سازي بي توجه باشند نظم موجود در داخل دانش هاي بشري به هم 
خواهد ریخت، چون دست کم ساالنه در حدود 250 هزار واژه به زبان علمي 

بشر اضافه مي شود.
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اشاعه ی  براي  مهارت هاست.  و  فناوری  و  دانش  اشاعه ی  بعدي  نکته ی 
دانش از زبان و اصطالحات علمي استفاده مي کنیم. بنابراین باید به واژه سازي 
هم چنین  باشیم.  داشته  توجه  پویایي اش  قواعد  و  آن  رشد  چگونگي  علم  و 
به  مربوط  اطالعات  فرمول بندي  دیگر،  زبان  به  زبان  یک  از  دانش  انتقال 
پي جویي  زمینه،  هر  به  مربوط  اصطالحات  چکیده نویسي  علمي،  رشته ی  هر 
اطالعات ذخیره شده در هر زمینه، ایجاد و گسترش واژه- بانک ها و سامانه هاي 
دیگر مبتني بر دانش یا سامانه های دانش- پایه، مهار سازي انفجار اطالعات، 
شناخت صورت های متفاوت اطالعات موجود، شناخت سامانه هاي دسترسي به 
اطالعات و بازیافت اطالعات، همه دلیل نیاز کشورهاي پیشرفته به پرداختن 
به علم و فن واژه شناسي است؛ تا جایي که در بعضي دانشگاه هاي دنیا آن را 
به صورت یک رشته ی تحصیلي تعلیم مي دهند و افراد را براي این فعالیت ها 
تربیت مي کنند. اما منشأ نیاز کشورهاي در حال توسعه اي مثل ایران چیست؟ 
ما براي انتقال دانش بدون آماده سازي زبان دچار مشکل مي شویم؛ یعني یکي 
از دالیل پرداختن به زبان فارسي به عنوان زبان علمي نیاز ما به انتقال دانش 
و فناوری جدید به کشور است. نیاز به زبان پیشرفته برای تولید فکر و دانش 

در الیه ای عمیق تر ما را ملزم به برنامه ریزی زبانی می کند.
ارتقاي سطح فرهنگ عامه و آشنا کردن مردم با فرهنگ علوم و فناوری 
جدید دلیل دیگري است، زیرا ممکن نیست بتوانیم کشور پیشرفته اي شویم و 
توسعه پیدا کنیم بدون این که مردم ما زبانِ علم روز و زبان فناوری روز را بفهمند.
چون  رسید.  صنعتي  استقالل  به  نمي توان  رسا  و  توانا  زبان  داشتن  بدون 
به زبان  باید  باشیم،  توانا، و خودکفا  مي خواهیم کشوری توسعه یافته، مستقل، 
علمي خود هم بپردازیم تا زبان ما هم پویا باشد. این پویایي الزمه ی پیشرفت 
علمي و صنعتي است. اگر به این پویایي توجه نشود و نوعي دید ایستا به زبان 
و واژگان )که الیه اي از زبان است( داشته باشیم، آن گاه قطعًا هم صنعت ما 

ایستا خواهد شد و  هم رشد مدنی و سیاسی ما متوقف می شود.
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حفظ فرهنگ سنتي و زمینه سازي براي گسترش و تکامل آن دلیل دیگري 
است. ما قطعًا نمي خواهیم فرهنگي کسب کنیم که به کلي فرهنگ گذشته ی ما 
را ریشه کن کند. بلکه هدف مان توجه به فرهنگ گذشته و متکامل یا متحول 

کردن آن است.
نیاز به تبدیل فرهنگ گفتاري متخصصان به فرهنگ نوشتاري نیز از دالیل 
خیال  که  است  این  ما  متخصصان  از  بسیاري  عمده ی  اشتباه  است.  امر  این 
مي کنند نوشتار هم به آسانی گفتار است. اما به محض این که مشغول نوشتن 
حرف هاي تخصصي بشویم و به نوشتار بپردازیم مي بینیم مشکالتي پیش روي 
ماست که اصاًل در گفتار متوجه آن نیستیم. قطعًا براي پیشرفت کشور، اعتالي 
به  مجبوریم  علوم  ترویج  و  فناوری  انتقال  براي  و  علمي خود،  فرهنگ  سطح 
علمي  زبان  متوجه مشکالت  این طریق  از  کنیم؛  توجه  نوشتاري هم  فرهنگ 

مي شویم.
تعداد کل  کرد.  توجه  آگاهي خوش بینانه  دوران  این  به  باید  چرا  راستي 
مقاله هایي که درباره ی زبان علم یا واژه گزیني از اول مشروطه تا انقالب اسالمي 
نوشته شده حدود 250 مقاله است و تعداد مقاله هایي که در 15 سال پس 
از انقالب در همین زمینه نوشته شده حدود 500 عدد است، یعني دو برابر 
انقالب  از  مقاله هاي 80 سال پیش! تعداد واژه نامه  ها و فرهنگ هایي که پس 
نوشته شده نیز نسبت به دهه هاي پیش از انقالب رشد بسیار سریعي داشته 
است. این نکات مؤید آغاز دوره ی آگاهي است و این که توجه مردم ما به زبان 
و زبان علم بیشتر شده است. بررسي کیفي در این باره گویاتر است. شاید بدون 
انقالب در زمینه ی زبان  از  از کل 250 مقاله اي که پیش  اغراق 95 درصد 
علمي یا واژه گزیني نوشته شده صرفًا موعظه، گله مندي، و عیب جویي است، و 
نه مقاله ی بدیع. در صورتي که درصد کل مقاله هاي پژوهشي نوشته شده در 
ولي  است.  داشته  بسیار خوبي  کیفي  انقالب رشد  از  بعد  واژه گزیني  زمینه ی 
باید این رشد را در جهتي مثبت هدایت کنیم. براي این کار ابتدا باید توجه 
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بررسي  براي  باید  و  داریم  علمي سروکار  واژه ی  میلیون  ده  با چند  که  کنیم 
واژه ها حتمًا ابزار صنعتي به کار ببریم. این شیوه ی بسیار نادرستي است که در 
کمیسیون هایي بنشینیم و مثاًل براي فالن لفظ خارجي لغت بسازیم. نه این که 
این کار بد باشد، بلکه این سرعت واژه سازي اصاًل قابل مقایسه با سرعت ورود 
واژه به ایران نیست، چه برسد به سرعت ساخت واژه در تمام دنیا که گفتیم 
ساالنه حداقل 250 هزار واژه ی جدید ساخته مي شود. ما از طریق نشستن در 
کارگروه ها حداکثر مي توانیم ساالنه چند  هزار واژه بسازیم. فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی که بیشترین بازده و حمایت را داشته است هیچ گاه نتوانسته است 
بیش از 4000 واژه در سال تصویب کند! یعني حداکثر چند درصد واژه هاي 
جدیدي که در سال ساخته مي شود. این برآورد خیلي خوش بینانه است، یعني 
و  برگردانده ایم  فارسي  به  را  واژه  میلیون  ده  چندین  که  است  این  بر  فرض 
مي خواهیم کار را ادامه بدهیم. با این روش ساالنه فقط مي توانیم 2 تا 3 درصد 
واژه هاي جدید را که ساخته مي شود به زبان خود وارد کنیم. کار واژه سازي یک 
کار صنعتي است، یک فناوری است، و ما باید دقیقًا با همان روش هاي صنعت 

و فناوری عمل کنیم و به بازمهندسي فرآیند واژه گزیني بپردازیم.
 اساسي ترین نکته آن است که باید به این مسئله به صورت یک فناوری 
نگاه کرد و همان گونه برایش برنامه ریزي کرد. تا زماني که ما نوشتارهایي در 
امر واژه گزیني نداشته باشیم، چطور مي توانیم بدانیم که اصاًل واژه گزیني یعني 
چه. اکنون واژه گزیني از رشته ی زبان شناسي منتزع شده، همان طور که شیمي 
از فیزیک منتزع شده است. بنابراین، هنگامي که از واژه گزیني به عنوان بخشي 
دانشگاه هایمان  در  که  نیست  معني  این  به  مي کنیم،  صحبت  زبان شناسي  از 
بخشي یا واحد کوچکي در دل رشته ی زبان شناسي ایجاد کنیم. بلکه باید آن را 
به صورت یک فناوری جدید و یک رشته ی جدید با ابعاد گسترده مطرح کنیم. 
و مسائل  واژه سازي است که مي توانیم موفق شویم  به  نگرشي  با چنین  فقط 
زباني توسعه مان را حل کنیم؛ وگرنه این خطر بسیار زیاد است که همان طور 
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که در تاریخمان یک بار اشتباه کردیم و زبان علمي را نابود کردیم و یک زبان 
مصنوع و صلب ساختیم، این بار هم زبانمان یک زبان مصنوعي نازا شود که 
قطعًا مانع رشد علم و فناوری و مانع توسعه ی پایدار ما خواهد شد. این مؤلفه ی 

معماری نباید دست کم گرفته شود!
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1. درآمد
من محقق تاریخ علم نیستم و نیز نمی خواهم وانمود کنم تاریخ علم- دان هستم. 
اما دانشگری هستم که می دانم وضع علمی ایران هنگامی که در تهران دبستان 
و دبیرستان می رفتم چگونه بود. دانشگاه را در وین گذراندم، شهری که در 
آن سنت کسانی مانند هرتز، ماخ، شرودینگر، و نیز مکتب وین در فلسفه هنوز 
زنده بود؛ و سپس در دوران انقالب اسالمی از ابتدا تاکنون در تحوالت علمی 
ایران نقش داشته ام و شناخت عمیقی نسبت به رابطه ی میان ایرانیان و مفاهیم 
گوناگون علم پیدا کرده ام: هنگامی که در دبستان بودم شرایط زندگی ما در 
نبود،  برق  نداشت:  با هشتصد سال پیش  تفاوتی  ما چندان  امکانات  و  تهران 
تلویزیون نبود، یخچال نبود، شب ها اگر مجبور بودیم جایی برویم حتمًا فانوس 
همراه خود می بردیم، چون کوچه ها تاریک بود؛ هنگامی که نخستین اتوبوس 
خط واحد در تهران به راه افتاد من در دبستان بودم، و هنوز گرد و خاکی که 
در خیابان خیام به راه انداخت را، به خاطر دارم. دیپلم که گرفتم به این فکر 

1. این فصل کم وبیش منطبق برمقاله ای است که برای کتاب »علم و فناوری در ایران« تهیه شده است. 
متن انگلیسی آن توسط ناشر Palgrave  چاپ شده است. لطفًا به وبگاه Palgrave.com مراجعه کنید.
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بودم که برای ادامه ی تحصیل در رشته ی نجوم به خارج از کشور بروم. در 
تمام تهران، درکتابفروشی ها و کتابخانه ها، به زحمت تعدادی برابر انگشتان یک 
دست کتاب نجوم مدرن پیدا می شد. من سرخود را با کتاب التفهیم ابوریحان 
بیرونی، صورالکواکب عبدالرحمن صوفی، و کیهان شناخت قطان ابن مروزی گرم 
کار  آن جا  در  که  مغازه ی صحافی،  یک  این که صاحب  سرانجام  و  می کردم. 
به حساب  فرهیخته  متوسط  قشر  از  و  بود  مطالعه  اهل  که  مردی  می کردم، 
می آمد، هنگامی که شنید می خواهم به دنبال نجوم و علم بروم گفت بهترین جا 
برای تحصیل علم نجف است؛ منظورش حوزه ی علمیه ی نجف بود که نسبت 
به قم اهمیت بیشتری داشت. فهم این که چطور شخصی از طبقه ی متوسط و 
کتاب خوان ایران در سال 1965/1344 هنوز چنین تصور می کرد، کار ساده ای 
نیست. مطمئن هستم برای بسیاری دانشجویان ما و برای بسیاری از خوانندگان 
به صدها سال  متعلق  است،  به دوران گذشته  متعلق  واقعیت  این  کتاب  این 
پیش است، اما برای من بخشی از زندگی علمی ام بوده است؛ و توجه کنید که 
برونداد علمی ما در آن سال ها از مرتبه ی بزرگی صد مقاله ی بین المللی در 
سال هم نبود. اکنون، در سال 1391، برونداد علمی ایران به حدود 20,000 

مقاله ی بین المللی در سال رسیده است.
بااین اوصاف، و با پیشینه ای شامل بزرگانی مانند بیرونی، صوفی، ابوعلی 
این  کرد؟  درک  را  ایران  علم  تاریخ  می توان  چگونه  دیگران  و  رازی،  سینا، 
پرسشی است که بیش از صد سال است ایرانیان از خود می پرسند: چرا ایران 
است سد  نتوانسته  فناوری  و  علم  در  و  است  هنوز یک کشور جهان سومی 
عقب ماندگی را بشکند؟ بحثی که به سختی بتوان آن را از تحوالت کشورهای 
اسالمی جدا کرد ]1[. در این مقاله سعی کرده ام از دید علم مدرن، به عنوان 
و سهمی در  کنم،  تحلیل  را  تاریخ خودمان  پیچیده،  و  اجتماعی  پدیده ی  یک 
این بحث جاری داشته باشم. نظرهای نامتعارف من درباره ی علم و فناوری 
سال  دویست  در  فناوری  و  علم  مدرن  تحوالت  به  آن  نسبت  و  ایران،  در 
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گذشته، ریشه در عالقه ی من به تاریخ علم و درگیر شدن من با فعالیت های 
توسعه ی علم در ایران بعد از انقالب اسالمی دارد. این دیدگاه عمیقًا جدا  از 
استدالل های متعارف پیرامون نقش استعمار یا خردگرایی اسالمی است که در 
نوشتارهای بی شمار درباره ی علم در کشورهای اسالمی دیده می شود ]از جمله 

مراجعه کنید به 2 و 3[.
به هنگام صحبت از موقعیت علم و فناوری در کشوری اسالمی مثل ایران، 
بالقوه وجود دارد.  با دنیای صنعتی، خطری  ارتباط  به ویژه به هنگام برقراری 
به سوءتفاهم هایی ضمنی منجر  فناوری معموالً  کاربرد واژه هایی مانند علم و 
است که  این  واقعیت  است.  پیچیده  بسیار  بازیابی آن  یا  می شودکه شناخت 
واژه هایی مدرن مانند research ،science و scientist بی واسطه یا به راحتی 
به واژگان فارسی ترجمه پذیر نیست. به طور مثال در فارسی معموالً واژه ی علم 
در مقابل science گذاشته می شود. این در حالی است که این واژه ی کالسیک، 
وام گرفته شده از عربی، که بیش از هزار سال در زبان فارسی سابقه دارد، 
بیانگر فرآیند پیچیده ای که دنیای مدرن آن را به عنوان science می شناسد 
نیست. در زبان فارسی به کسی که دارای علم است، یا درگیر آن است عالم 
یا اهل علم گفته می شود. این واژه ی علم به وفور در نوشتارهای اسالمی پیدا 
ایران این است که »اهل علم« یک مال است،  اما توافق عمومی در  می شود. 
یک دانش آموخته ی مذهبی است. فارسی زبانان هیچ گاه به یک scientist اهل 
هزار  را، که دست کم  دانشمند  واژه ی  فارسی  زبان  در  گاهی  نمی گویند!  علم 
سال سابقه دارد، معادل scientist می گذارند، واژه ای که در اواسط قرن 19 
در انگلیس ساخته شد؛ اما این معادل به سختی در فارسی جا می افتد؛ به طور 
مثال هنگامی که خواستم عنوان این فصل را که ابتدا به انگلیسی نوشته بودم 
 physicist را به scientist به فارسی برگردانم نتوانستم و مجبور شدم واژه ی
تبدیل کنم و در نهایت عنوان این فصل را عوض کردم! دانشمند واژه ای است 
معادل scholar و نه scientist. یادمان باشد واژه ی scientist بیانگر شاغل 
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در  هنوز  فارسی زبانان  این که  جالب توجه  است.   science حرفه ی  در  بودن 
به کار بردن واژه ی دانشمند معادل scientist اکراه دارند ]4[!

2. مؤلفه های اصلی علم و فناوری مدرن
بدون شناخت کافی از پدیده ی علم و فناوری مدرن و وجوه تمایز آن از علم 
ایران به دست  در دوران اسالمی به زحمت بتوان تحلیلی تاریخی از علم در 
داد. نویسندگان تاریخ علم دوران اسالمی، مستقل از کارهای پژوهشی موردی، 
در اظهار نظرهای کلی معموالً به دو دسته تقسیم می شوند: یا تأکید می کنند 
بر اهمیت نقش علم دوران اسالمی در تحوالت تاریخ علم بشر، یا نقش آن را 
کاماًل کم اهمیت جلوه می دهند؛ هر دو گروه متأثرند از برداشت های رمانتیک 
از نقش غرب مسیحی یا شرق اسالمی. از دید من دوران علم اسالمی بخشی 
آن  افول  و  رشد  چگونگی  و  است  قابل توجه  که  است  بشر  فکر  تحوالت  از 
برای بشر کنونی، به ویژه مسلمانان، بسیار آموزنده است. در بحث های کنونی 
مرتبط با توسعه ی علمی ایران پس از انقالب اسالمی عدم شناخت کافی از این 
تحوالت، چه در دوران اسالمی و چه پس از آن، موجب سوء تفاهم های بسیاری 

شده است که آهنگ توسعه ی علمی ما را کند می کند.

1.2  علم مدرن به عنوان پدیده ای اجتماعی 
همان گونه که در چند فصل گذشته مطرح کردم، علم نوین را پدیده ای اجتماعی 
تلقی می کنم که شناخت پیشرفت آن فقط با توجه به این واقعیت امکان پذیر 
است. علم نوین یک فرآیند است که در آن دانشگران، نهادهای علمی، دولت ها، 
و جامعه به معنای عام در آن نقش بازی می کنند و دینامیک آن را تعیین 
می کنند. بی توجهی به هریک از این مؤلفه ها درهر جامعه بیانگر این است که 
آن جامعه هنوز در دوران پیشامدرن است. دو مفهوم اجتماع علمی و گفتمان 
علمی در این فرآیند نقش کلیدی دارند. صحت کار علمی، نظریه ی علمی، و 
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نتایج تجربه های علمی را اجتماع علمی تعیین می کند، و دانشگران اعتبار علمی 
خود را از اجتماع علمی می گیرند و نه از نهادهای سیاسی یا اجتماعی. گفتمان 
علمی، از طریق همایش های گوناگون، انتشار مقاله ها و گزارش های علمی، به 
این پذیرش در اجتماع علمی کمک می کند، و هم زمان تعیین کننده ی دینامیک 

فرآیند علم نوین است.

2.2  نسبت بشر با طبیعت در علم مدرن
در علم مدرن طبیعت واقعیتی است که دانشگران با ابداع مفاهیم و روابط میان 
آن ها سعی می کنند با مدل سازی آن را درک کنند. به این ترتیب دانشگر یا 
دانش پیشه دیگر به دنبال درک ماهیت مفاهیمی مانند زمان و مکان نیست، 
بلکه این مفاهیم را برساخته ی ذهن بشر می داند که با ابداع روابطی میان آن ها 
می تواند پیشگویی هایی بکند و با ابزار اندازه گیری از طبیعت پاسخ بگیرد. این 
مدل سازی ها و مفاهیم ابداعی مرتبط با آن ها میان انسان و طبیعت رابطه ای 
نیوتن  و  گالیله  از  پیش  با آن چه در دوران  متفاوت است  برقرار می کند که 
مدل سازی  این گونه  بود.  برقرار  ایران،  در  جمله  از  اسالمی،  دوران  در  نیز  و 
هم  و  طبیعت،  در  تغییر  امکان  هم  می دهد،  طبیعت  از  پیشگویی  امکان  هم 
امکان ساخت مواد جدید و دستگاه های پیچیده. در این گونه مفهوم سازی روش 
برخی  که  حدی  تا  دارد،  محوری  نقش   )reductionism( فروکاست گرایی 
برخی  اگرچه  می دانند،  طبیعت  درک  برای  روش  تنها  را  آن  دانشگران  از 

زیست شناسان با آن مخالفت دارند.

2.3  اشتراک لفظی در مفاهیم مرتبط با علم
اطالق  علم  لفظ  آن ها  همه ی  به  که  مفهوم  چهار  میان  تمایز  به  فصل2  در 
مفهوم  از  است  ترکیبي  علم،  مفهوم  رایج ترین  این که  نیز  و  پرداختم؛  می شود 
1 به انضمام بعضي داده هاي دانش قدیم یا جدید. مبتنی بودن مفهوم 1 و 3 
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بر متن، و غلبه ی علوم دینی در جامعه ی ما پس از تأسیس نظامیه ها، ترکیب 
سخت جانی به وجود آورده است که خالصی از آن را بسیار دشوار کرده است. 
هنوز لفظ عالم در ذهن فارسي زبانان نه یک دانشگر یا دانشمند علوم طبیعي 
را، بلکه یک متخصص علوم دین را تداعي مي کند. به هنگام وصف کسي که 
اهل علم است از الفاظي مانند درس خوانده، و اهل کتاب استفاده مي کنیم. کسي 
که در راه علم گام برمي دارد »درس مي خواند«. نفس فعل معین خواندن نشان 
مي دهد ما علم را موجودي مکتوب در کتاب ها مي دانیم که باید »خوانده شود« 
یا »حفظ شود«. بي دلیل نیست که نظام آموزش و پرورش ما، حتي آموزش 
میان  این  در  است.  شده  پایه گذاري  حفظ کردن  و  خواندن  بر  ما،  دانشگاهي 
اثري از مفاهیمي مانند خالقیت، تولید، ابداع، و ابتکار نیست. این مفهوم رایج 
بسیار ریشه دارد و برمي گردد به سنت نظامیه ها و مدارس علمیه ی قدیم. این 
مدارس نقش دانشگاه ها را تا دوران جدید در جوامع اسالمي بازي مي کردند. 
در قرن ششم و هفتم هجري آموزش علوم طبیعي و ریاضي جزئي از برنامه ی 
مدارس دیني به حساب آمد و نهادینه شد، و از تیول دربار یا حامیان مالدار 
درآمد، همین امر بنا به شرایط تاریخي منجر به رکود این علوم و ادغام مفهوم 
علم در علم دین شد. از همین دوران به مرور مفهوم علم نافع در مقابل علم 
ضار حاکم شد. تعریف علم نافع را نباید با مفهوم نوین علم نوع 2 ]5[ یکي 
گرفت. علم نافع در سنت ما دانشي بود که مورد نیاز بي واسطه ی علم دین بود 
مانند قدري ریاضیات و نجوم، و این با مباحث چند دهه ی اخیر در ماهیت علم 
و دانشگاه بسیار متفاوت است. تفاوت میان دو مفهوم دانش و علم فقط یک 
تمایز معنا شناختی نیست؛ این تمایز تأثیر عمیقی بر سیاست های توسعه ای ایران 
گذاشته است. هنوز در ایران تفاهم بر سر این که علم مدرن چیست برقرار نشده 
است. بخش عمده ای از بحث های جاری در ایران و دیگر کشورهای اسالمی 
پیرامون علم اسالمی و علم غربی ناشی از سوءتفاهمی مبتنی بر این تمایز است. 
ما هنوز مشکل داریم برای بیان تفاوت میان علم و science و نیز تفاوت میان 
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یک دانشگر مدرن و یک اهل علوم دینی. این مشکالت موجب سوءتفاهم های 
جدی در جامعه ی کنونی ما شده است. هنگامی که یک روحانی مؤثر در مبحث 
ایران کنونی علوم تجربی کنونی را »معیوب« می داند  ارتباط علم و حوزه در 
]6، ص 96[ و در عین حال می نویسد »علم اگر علم است نمی تواند غیراسالمی 
شده است.  عمیق  سوءتفاهمی  دچار  بگیریم  نتیجه  باید   ]106 ]6، ص  باشد« 
این که علم مدرن به منظور درک بهتر طبیعت، یا خلقت به تعبیر مرجع ]6[، 
روش های نوین موفقی را ابداع کرده  است، و به لحاظ تاریخی برای برون رفت از 
محدودیت هایی که اهل دین، به ویژه در اروپا، برای رشد تفکر اعمال می کردند، 
حیطه ی فعالیت خود را از حیطه ی فعالیت اهل دین جدا کرده، و آن را به یک 
حرفه مثل هر حرفه ی دیگری تبدیل کرده است، به معنی تعارض یا مخالفت 
با مطلق دین نیست. اهل دین ما که هنوز عمق معنای این تحول را درنیافته اند، 
از آن تفسیر اشتباهی می کنندکه در مرجع ]6[ به وضوح دیده می شود. همین 
سوءتفاهم ها، به عالوه تجربه ی تاریخی ما ایرانیان که در این فصل به آن خواهم 

پرداخت، مانعی جدی در توسعه ی علمی ایران ایجاد خواهد کرد.
توجه داشته باشیم که به هنگام بحث پیرامون علم در ایران، به ویژه در سطح 
به کارگیری سیاست های علم و فناوری، کمبودها را فقط ناشی از ضعف  قدرت 
اجرایی ندانیم، و احتمال برداشت غلط از مفاهیم را، و عدم درک و تفاهم میان- 
ذهنی را، دست کم نگیریم. به ویژه در نظر داشته باشیم که این مفاهیم سخت جان 
ناشی از تاریخ ما ذهن ما را به طریقی شکل داده است که هم چون مثلث کانیستا 
واقعیت ها را به آسانی درک نمی کنیم یا دست کم اعوجاج یافته برداشت می کنیم.

3. تاریخچه ی مؤسسات آموزش عالی در ایران 
شناخت تاریخچه ی مؤسسات آموزش عالی در ایران کمک می کند تاریخ علم 
در ایران را بهتر درک کنیم. توجه داشته باشیم که واژه ی فارسی دانشگاه، در 
مقابل university حدود 80 سال پیش ابداع شد، در صورتی که تاریخچه ی 
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این  نمودار1  برمی گردد.  اسالم  از  پیش  دوران  به  ایران  در  عالی  آموزش 
تحوالت را از پیش از اسالم تاکنون نشان می دهد. در این نمودار چند گسستگی 
برجسته می شود که نقش کلیدی در تحوالت علمی ایران دارد. سخت جان ترین 
با دست کم  بوده است  به نظر می رسد جندی شاپور  مؤسسه ی آموزش عالی 
500 سال سابقه تا قرن دوم هجری، سپس مراکز علوم دینی از حدود نهصد 
سال پیش تاکنون. این در حالی است که مراکز آموزش علوم طبیعی و فلسفی 
پس از اسالم طول عمری کوتاه داشته اند و در دوران مدرن نیز جوان تر از  این 

هستند که توانسته باشند سنت پایداری ایجاد کرده باشند. 

1.3  مؤسسه های پیش از اسالم 
هیچ نهاد علمی در ایران نمی شناسیم که سنت آن به دوران پیش از اسالم 
برگردد مگر مدرسه ی جندی شاپور. این سنت حتی در جهان اسالم هم کم نظیر 
است. مدارس آتن و اسکندریه هم در آستانه ی ظهور اسالم اهمیت خود را از 
دست داده بودند. این مدرسه باید پیش از قرن چهارم بعد از میالد تأسیس 
شده باشد. رونق آن بیشتر در دوران انوشیروان، پادشاه ساسانی، بوده است. 
شاپور بن سهل، که در اواسط قرن سوم/ قرن نهم فوت شده است، آخرین 
پزشک و رئیس این مدرسه بوده است پیش از این که سنت آن به بغداد و 
نخستین  این  می رسد  نظر  به  شود.  منتقل  اسالمی  دوران  بیمارستان های  به 
انقطاع در نهادهای آموزشی ایران در دوران تاریخی ما بوده است. از آموزش 
در زمینه های مهندسی اطالع چندانی در دست نداریم، و شاید آموزش در 
مهندسی  شاهکارهای  از  شواهدی  اما  است،  نبوده  مرسوم  اصاًل  زمینه ها  این 
هنوز  شوشتر  آبرسانی  شبکه ی  مجموعه ی  و  تیسفون  در  کسری  طاق  مانند 
در دسترس است. هیچ شاهدی هم از آموزش در زمینه ی فلسفه یا فعالیت 
زمان  در  که  هم  یونانی  فیلسوفان  نیست.  در دسترس  فلسفی  زمینه های  در 
انوشیروان از روم شرقی به ایران آمدند مدت کوتاهی دوام نیاوردند و ایران و 
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جندی شاپور را محل تفکر نیافتند. توجه داشته باشیم که آموزش و مدارس در 
دوران ساسانیان زیر نظر روحانیان زرتشتی بود. 

2.3  دوره ی اسالمی تا تأسیس نظامیه ها
تاریخچه ی آن در دوران اسالمی  و  بررسی علم  به  مقاله ها و کتاب هایی که 
پرداخته اند بسیارند ]رک 7-10 و مراجع آن[. از آن جا می دانیم که نهادهایی 
مسجد  دارالقرآن،  دارالحدیث،  دارالحکمت،  دارالکتب،  دارالعلم،  هم چون 
اوایل قرن دوم/هشتم تأسیس شدند و در  از  جامع ها، مسجدها، و مدرسه ها 
زمینه های گوناگون علمی فعال بودند. به عالوه در دربارهای محلی در سراسر 
ایران کتابخانه ها و نیز مؤسسات آموزشی وابسته یا دانشمندان وابسته همواره 
وجود داشته است، از جمله در دربار سامانیان و بوییان و غزنویان. با شروع 
فعالیت های  و  علم آموزی  نظامیه ها دوره ی جدیدی در  تأسیس  و  سلجوقیان 
علوم  می یابد،  کاهش  علمی  فعالیت های  تنوع  می شود:  آغاز  ایران  در  علمی 
طبیعی و فلسفه در چارچوب آموزش مجاز مدارس نظامیه محدود می شود، در 
نتیجه گسستگی جدیدی در نهادهای علمی ایران اتفاق می افتد: آموزش علوم 
به آموزش های دینی فروکاسته می شود و واژه ی مدرسه پس از آن فقط به 
مدارس دینی اطالق می شود. به همین علت است که از قرن هفتم/سیزدهم به 
بعد عماًل انقطاع در علم و مراکز علمی شروع می شود که اوج آن را در دوران 

صفویه و قاجار، تا آغاز تحوالت مدرن شاهد هستیم.

3.3  دوران اخیر: دوره ی ناصری تا انقالب اسالمی
با تأسیس نهادهای آموزشی مدرن از جمله دبستان، دبیرستان، دارالفنون، و 
نهاد  در  آن ها  ادغام  و سپس  کشاورزی  و  حقوق،  پزشکی،  عالی  مدرسه های 
دانشگاه تهران دوران جدیدی در ایران آغاز می شود. نمودار 1 به وضوح نشان 
می دهد که نهاد دانشگاه مبتنی بر هیچ سنت نهادی از گذشته ی ایران نیست، 
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جز این که روش های آموزش و تلقی از علم متأثر از حوزه های علمیه ی علوم 
ایران و  این گسستگی ها در تحلیل وضعیت علمی  به  دینی بوده است. توجه 

آینده ی آن بسیار اهمیت دارد.

نمودار 1. مدارس عالي از دوره ی هخامنشیان تاکنون.
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4. تحلیل تحوالت علمی ایران در دوره های تاریخی متفاوت
ما با وقایع تاریخ خود آشنا هستیم، اما کمتر به تحلیل این وقایع پرداخته ایم. 
تحلیلی که من از دوره های متفاوت پس از اسالم در کتاب »ایران 1427« به 
تفصیل مطرح کرده ام از دید دینامیک اجتماعی با توجه به وضعیت علمی ایران 
است ]11[. می توان این تحلیل را پذیرفت، یا به آن، به عنوان تحلیل کسی 
که در علم تاریخ آماتور است، بی توجه ماند! آن چه اهمیت دارد این است که 
به لحاظ دینامیک اجتماعی و شناخت تحوالت علمی دنیا، که تاریخ دانان ما 

نمودار 2. تعداد مدرسه های عالی در دوره های مختلف )مبتنی بر داده های مرجع7(. این 
داده ها تقریبی است و مرتبه ی بزرگی یا حدود و حداقل ها را نشان می دهد که از کتب 
معادل  معموالً  قدیم  در سنت  لفظ مدرسه  این که  توضیح  است.  استخراج شده  تاریخی 
تعداد مدرسه ها  توجه کنید که  امروزی آن گرفته شده  است.  تعبیر  به  مدرسه ی عالی 
در دوران مرتبط با انحطاط افزایش یافته است، که این به معنی تغییر مفهوم مدرسه به 

مدرسه ی دینی و حذف آموزش مدرسی علوم طبیعی و فلسفه است.

عصر روشنگریعصر گذار به انحطاطعصر نادیده انگاریعصر بهت
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تاکنون به آن بی توجه بوده اند، دوره هایی را متمایز کرده ام، که از دید مدرنیت 
و جامعه های دانش بنیان تفاوت بنیادی با هم دارند. توجه به این تفاوت ها ما 
را برای درک آینده و دینامیک آن و نیز شناخت بهتر گذشته ی ایران آشنا 
می کند. در این جا مایلم این تقسیم بندی را به ایران پیش از اسالم و نیز دوران 

طالیی اسالم تا تأسیس نظامیه ها گسترش دهم.

الف( دوره ی پیش از اسالم
ب( دوره ی طالیی         قرن اول تا ششم/ هفتم تا دوازدهم

ب1( عصر زیر ساخت ها        قرن اول تا سوم/ قرن هفتم تا نهم؛

ب2( عصر روشنگری           قرن چهارم و پنجم/ دهم و یازدهم؛

ج( دوره ی انحطاط        قرن ششم تا چهاردهم/ دوازدهم تا بیستم
ج1( عصر گذار به انحطاط    قرن ششم تا هشتم/ قرن دوازدهم تا چهاردهم؛

ج2( عصر نادیده انگاری        امیرتیمور- عباس میرزا، 1811-1402/1226-408،

حدود 400 سال؛
ج3( عصر بهت     عباس میرزا- آغاز دوره ی پهلوی، 1925-1811/1304-1190، 

حدود 100 سال؛
د( دوره ی آگاهی

د1( عصر گذار به آگاهی یا خودیافت   دوران پهلوی، 1978-1925/1357-1304، 

حدود 50 سال  
د2( عصر آگاهی         انقالب اسالمی-

1.4  علم در دوره ی پیش از اسالم
برمی گردد،  ساسانیان  عصر  به  اسالم  از  پیش  دوره ی  از  ما  اطالعات  عمده 
اگرچه اطالعاتی به ویژه از علم پزشکی در دوران هخامنشیان در دست است، 
از  جراحی  روش های  و  پزشکی  اطالعات  از  برخی  انتقال  چگونگی  جمله  از 
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اما  داریوش.  توسط  سائیس  پزشکی  مدرسه ی  احیای  یا  یونان ]9[؛  به  ایران 
دوره ی ساسانیان و مدارس متفاوت این دوره برجستگی تاریخی ویژه ای یافته 
اسالم.  از  پس  قرن سوم هجری  تا  آموزشی  جمله حفظ سنت های  از  است، 
رونق  نماد  جندی شاپور،  مدرسه ی  همان  یعنی  دوره،  این  نهاد  معروف ترین 
علم در ایران پیش از اسالم دانسته شده  است، که شاید چندان بی راه نباشد. 
واقعیت این است که به هنگام ظهور اسالم، مکتب اسکندریه از رونق افتاده 
حالی  در  این  داشتند،  رونق  کمتر  مدارس  نیز  شرقی  روم  بخش  در  و  بود 
است که مدرسه ی جندی شاپور موفق شده بود دانشمندانی را در رشته های 
پزشکی، ریاضیات، و نجوم از شرق و غرب به این مرکز جذب کند. فعال بودن 
مدرسه ی جندی شاپور به مدت حدود 500 سال اگرچه نشانی است از رونق 
علم در ایران ساسانی، اما نباید از نظر دور داشت که در این دوره دین رسمی 
دولتی بر همه ی شئون فرهنگی از جمله مدارس امپراتوری سیطره داشت و 
خردگرایی را محدود می کرد. شاید عدم رشد فلسفه در این دوران نشانی از 
همین تحدید خردگرایی در چارچوب دین رسمی بوده است، که تفکر و فلسفه 
این  است  بدیهی  کرد.  محدود  اسطوره شناسی  و  مذهبی  علوم  یا  کالم  به  را 
احکام  و  نجوم  یا حتی  یا مهندسی،  برای رشد پزشکی  مانعی  تنگ  چارچوب 

نجوم ایجاد نمی کرد. زیج شهریاری نتیجه ی همین دوران است.
مجموعه ی شبکه ی آبرسانی شوشتر، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم 
مهندسی آن دوران که هنوز پابرجا است، یا طاق کسری در تیسفون این ادعای 
شرط های  و  قید  ظاهراً  نمی کند:  نقض  را  دینی  علوم  به  تفکر  بودن  محدود 
پزشکی  یا  مهندسی  فعالیت های  با  مغایرتی  ذهنی  فعالیت های  برای  مذهبی 
بر  جامعه،  بر  عمیقی  فرهنگی  تأثیر  شرط ها  و  قید  همین  اما  است.  نداشته 
ایران گذاشته است. به همین دلیل  خردگرایی، و بر تعریف رایج از علم در 
در اطالق عنوان دوران شکوفایی علم به زمان ساسانیان، که بسیاری از اهل 
باید احتیاط کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که در  تاریخ علم عالقه مندند، 
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انقیاد فقه و تفکر مذهبی بوده است. مدارس  دوران ساسانیان خردگرایی در 
آن دوران توسط مغ ها )روحانیان زرتشتی( مدیریت می شده است. به همین 
دلیل هنگام صحبت از علم در دوران پیش از اسالم باید به این تأثیر عمیق 
مذهب در علم توجه کرد و این که علم بخشی از تفکر مذهبی و مقید به آن 
تلقی می شده است. هم از این رو است که مهاجرت جمعی از فیلسوفان از روم 
این  فلسفی در  باعث نشد مکتبی  انوشیروان  به جندی شاپور در عصر  شرقی 

مدرسه تأسیس شود.

2.4  دوره ی طالیی 1: عصر زیرساخت ها / قرن اول تا سوم
تحوالت  با  ساسانی  امپراتوری  سرزمین های  و  ایران  کشور  هجری  اول  قرن 
انتظار  نباید  است  طبیعی  که  است  بوده  همراه  اجتماعی  و  فرهنگی  چشمگیر 
رخدادهای مهم علمی را داشت. آن چه اکنون به گونه ای پسینی می شود گفت 
این است که اگرچه مراکزی مانند جندی شاپور به فعالیت خود ادامه می دادند، 
اما غلبه ی تحوالت اسالمی از یک طرف و غالب شدن فرهنگی عربی و اسالمی 
استمرار  حتی  یا  شود  پایه گذاری  نوین  علمی  نهادهای  که  نبود  شرایطی  در 
فعالیت های نهادهای موجود تضمین شود. نکته ی بسیار حائز اهمیت این است 
آمادگی  است،  تفکر  عین  عبارتی  به  یا  را ممکن می سازد  تفکر  که  زبان،  که 
ایجاد زمینه ای برای رشد تفکر را در جامعه ی اسالمی تازه متولد شده نداشت. 
اگرچه در جنوب شبه جزیره ی عربستان در هزاره ی اول پیش از میالد تمدن 
شکل گرفته بود و زبان عربی جنوب، به نام های معینی و سبئی )حمیری( ]7[ با 
الفبایی شامل 29 حرف به شکل مکتوب در آمده بود، اعراب شمالی شبه جزیره، 
هم  اسالم  ظهور  زمان  تا  و  نداشتند  خط  بود،  اسالم  ظهور  منشأ  که  جایی 
خواندن و نوشتن در میان آن ها رایج نبود و فقط چند تن از عهده ی این کار 
بدون  است.  بی معنا  علمی  تحولی  از  شرایطی صحبت  چنین  در  برمی آمدند. 
تحول زبانی تحولی علمی و فکری قابل تصور نیست. به همین دلیل کاری که 
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سیبویه )Sibawayh( با »الکتاب« انجام داد بی شک نقطه ی عطفی نه فقط در 
علم جهان اسالم که در تاریخ زبان شناسی و تحول علمی بشر است.

ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر فارسی بیضاوی، ملقب به سیبویه، در بیضاء 
فارس در تاریخ 763/148 متولد شد. و در سال 795/180 وفات یافت. او 
را به اتفاق آراء پایه گذار یک سنت زبان شناسی عظیم و نیز بهترین نماینده ی 
آن دانسته اند ]12 و 13[. معروف ترین نامی هم که از زبان شناسان پیش از 
او ذکر می شود، استاد سیبویه به نام خلیل بن احمد فراهیدی، دانشمند ایرانی 
دیگری است )100 تا 170( که ابداع کننده ی عالمت های فتحه، کسره، ضمه، 
که  است  بوده  اشخاصی  اعقاب  از  فراهیدی  است.  عربی  خط  در  سکون  و 
انوشیروان به یمن فرستاده شدند. پرداختن به زبان، و ایجاد زبانی  در زمان 
پرداخته و آماده ی بیان مفاهیم علمی، هم از تعداد زبان شناسان قرون اولیه ی 
زبانی  مسائل  پیرامون  جدل  و  بحث  جلسات  از  هم  و  است  مشخص  اسالم 
]14[. جالب توجه است که بدانیم در سال 960 میالدی دست کم نام 265 نفر 
زبان شناس و لغت شناس در تاریخ ذکرشده است که اکثر آن ها، نام آوران آن ها، 

مانند سیبویه و فراهیدی، ایرانی بوده اند ]14 و 15، ص 129[.
سیبویه و سنت گذاری او برای زبان عربی و آماده ساختن آن برای بیان 
با  تألیف، هم زمان است  از طریق ترجمه و سپس  ابتدا  مفاهیم علمی ظریف، 
آغاز خالفت عباسیان که از شرق اسالمی، و از ایران برآمدند، و برچیده شدن 
خالفت امویان که از غرب اسالمی، ابتدا از مصر و سپس شام، برآمدند. در 
از  کمی  گزارش های  فقط  و  نیست  علمی  نهادسازی  از  خبری  امویان  دوران 
آموزش در مسجدها و ذکر نام مکتب برای آموزش کودکان و نوجوانان وجود 
دارد. در عین حال باید توجه داشت که شروع بحث و مجادله، پیدایش افکار 
متضاد در جامعه ی اسالمی، از جمله جبریه و قدریه،  و اشاعره در همین دوران 
این دوران که هنوز زبان رشد کافی  اندیشه در  و  امویان است. آزادی خرد 
نکرده بود، علم به هیچ معنی گسترش نیافته بود، مسئله ی حکومتی امویان نبود.
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با عباسیان در اواسط قرن دوم/هشتم و با فرهنگ ایرانی غرب سرزمین های 
را  عباسی  منصور  می شود.  آغاز  اسالم  جهان  در  علمی  نهادسازی  اسالمی 
بنیان گذار واقعی خالفت بنی عباس می دانند. پایتخت او ابتدا شهر هاشمیه بود 
میان کوفه و حیره. اما پس از مقابله با بعضی شورش ها محلی را در نزدیکی 
دهکده ی ایرانی به نام بغ- داد در سال758/141 انتخاب کرد و بنای شهری 
را نهاد به نام دارالسالم، که به نام بغداد مشهور شد! خوب است توجه داشته 
باشیم که نه فقط عباسیان در خراسان ایران آموزش دیده بودند، بلکه آخرین 
ایرانی  فرهنگ  و  داشت  قرار  بغداد  نزدیکی  در  تیسفون،  ساسانیان،  پایتخت 
در آن منطقه غالب بود، منطقه ای که به زبان ایران باستان »ایراک« خوانده 
می شد، یعنی »سرزمین پایین« ]16[، و عراق معرب آن است. با رشد زبان 
این  به مرور در  فراهیدی و سپس سیبویه  عربی و منطقی کردن آن توسط 
رایج شد، همان گونه که  زبان عربی  بود  ایرانی نشین  به طور عمده  منطقه که 
به مناطق دیگر ایران هم نفوذ پیدا کرد. زمان شروع بنای شهر بغداد را هم 
نوبخت، منجم ایرانی دربار منصور، تعیین کرده بود. ترجمه ی کتاب های علمی 
به زبان عربی نیز از همین زمان شروع می شود. شاید ترجمه ی کتابی نجومی 
و ریاضی در سال 156 را که از هند به دربار منصور وارد شده بود بتوان آغاز 
دوران ترجمه و شروع دوران طالیی علم در تمدن اسالمی نامید. نخستین نهاد 

علمی در عصر مأمون )سال210( به نام بیت الحکمه در بغداد تأسیس شد.
واضح است که فعالیت های زبانی در قرن دوم/ هشتم بسیار گسترده بوده 
و زمینه را برای ترجمه ی متون از زبان های دیگر به عربی آماده کرده است، 
و از این طریق زبان علمی در ایران، مانند همه ی سرزمین های اسالمی عربی 

شده است اگرچه دانشمندان ایرانی به زبان پارسی هم نوشته اند.
همین دوران هم زمان است با به قدرت رسیدن سلسله های حاکم بر ایران 
تا نیمه ی دوم قرن پنجم یا به قدرت رسیدن سلجوقیان که باید آن را آغاز 
دوران گذار به انحطاط اسالمی دانست. پیش از تأسیس کتابخانه های بزرگ و 
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عمومی، دارالکتب و خزانه الحکمه، بعضی کتابفروشی ها نقش کتابخانه را داشتند. 
به تدریج در اواخر قرن سوم دارالعلوم ها تأسیس شدند. به این ترتیب قرن 
سوم را می توان قرن تأسیس نهادهای علمی از جمله کتابخانه ها و مدرسه ها و 
دارالعلم ها دانست. پیش تر هم دیدیم که در همین قرن مدرسه ی جندی شاپور 
و سنت آن به بغداد منتقل شد، و دوره ی جدیدی از نهادسازی های علمی در 
تحوالت  نه  که  باشیم  داشته  توجه  بنیان گذاری شد.  طبیعی  علوم  زمینه های 
این عصر، یا دوره ی طالیی پیرو آن یعنی عصر روشنگری را، می توان ناشی از 
نفوذ فرهنگی غیر اسالمی دانست، و نه می توان مفاهیمی مانند ناسوت گرایی به 
معنی سکوالریسم یا لیبرالیسم بر آن اطالق کرد، بلکه باید این تحول را تحولی 

درون- زاد اسالمی نام نهاد.

3.4  دوره ی طالیی 2: عصر روشنگری / قرن چهارم و پنجم
از قرن سوم، هم زمان با نهضت نهادسازی در علم، سلسله های حاکم بر ایران 
آزادی عمل بیشتری پیدا کردند و در جذب دانشمندان و ساختن مراکز علمی 
به رقابت برخاستند، و آزادی اندیشه هم مجال بیشتری یافت. دربار عباسیان، 
اگرچه در ابتدا مجال بحث و آزاد اندیشی فراهم ساخت، اما از زمان متوکل 
)247-232( با ممنوع کردن بحث و مناظره از هرگونه آزاد اندیشی تهی شد. 
به عالوه بد رفتاری شدید با علویان و معتزله، موجب مهاجرت آزاد اندیشان 
به شهرهای تحت نفوذ حاکمان ایرانی، و نیز موجب رشد علم در دربار حاکمان 
آزاد اندیش ایرانی شد. این ویژگی حمایت از خرد و خردورزی، که اوج آن را 
در دربار بوییان )320-410( می بینیم چنان بود که نه فقط پزشکی و مهندسی، 
که تفکر فی نفسه، متجلی در طبیعیات، امکان رشد پیدا کرد. بی دلیل نیست 
این دوره، به ویژه دوره ی بوییان را عصر روشنگری اسالمی هم خوانده اند ]17[. 
آزاد اندیشی  مجال  و  آن ها،  بی تعصب  دربار  و  ایرانی  حاکمان  بی بدیل  نقش 
هم زمان با نهادسازی در علم، پس از دوران تثبیت زبان عربی به عنوان زبان 
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علم، و برپایه ی سنت علمی موجود منطقه از زمان ساسانیان، موقعیتی بی مانند 
در تمدن اسالمی پدید آورد که دیگر هیچ گاه تکرار نشد. 

هرگاه به دستاوردهای تمدنی مسلمانان توجه کنیم، به نام هایی چون فارابی 
)257-880/336-949(، ابن سینا )372-980/430-1037(، ابوریحان بیرونی 
بر می خوریم؛   )1048-1131/527-441( خیام  و   ،)1048-973/441-363(
همگی این بزرگان یا غول های تاریخ علم بشر، در این دوران زیستند: دوره ی 
200 ساله ی نیمه ی دوم قرن سوم تا نیمه ی دوم قرن پنجم. اگرچه بزرگانی 
مانند سیبویه یا خوارزمی )165-238 /780-850( پیش تر پا به عرصه ی وجود 
نام های  این  دانست.  دوران طالیی  این  از  بخشی  هم  را  آن ها  باید  گذاشتند، 
جهانی بیانگر قله ی کوهی است که ریشه ای گسترده در جامعه داشته است. 
تعداد دانشمندان تأثیرگذار در آن دوران بسیار زیاد بوده  است. تنها همراه با 
عبدالرحمن صوفی دست کم 15 منجم تراز اول در رصدخانه ی بوییان در شیراز 
این تعداد  در نیمه ی دوم قرن چهارم حضور داشتند. توجه داشته باشیم که 
بسیار بیشتر از تعداد منجمان رصدگر در ایران کنونی پس از 1100 سال است! 
اگرچه هدف من در این مقاله ذکر نام دانشمندان و کار آن ها نیست اما بد 
نیست از چند نفر منجم و ریاضی دان همین دوران هم نام ببریم که پایه گذار 
تحول ریاضیات و نجوم در این دوره از تاریخ بشر بوده اند: ابوحنیفه دینوری 
)205-850/282-929(، ابوالوفای بوزجانی )328-938/388-996(، کوشیار 
گیالنی )330-941/400-1009(، و  ابومحمود  فجندی )قرن چهارم/قرن دهم( 
که به گفته ی ابوریحان بیرونی پدیده ای نادر در ساخت ابزار نجومی بوده است 
و سازنده ی سدس فخری در رصدخانه ی باالی کوی طبرک نزدیک ری ]18[.

با آغاز حکومت ترکان غزنوی، دربارهای محلی نقش خود را به عنوان حامی 
آزاد اندیشی و مرکز تجمع اهل خرد و علم از دست دادند، و خشک اندیشی و 
آزار دگراندیشان، دست کم در بخشی از ایران، شروع شد. با وارد شدن طغرل 
سلجوقی به بغداد، در سال 447، و برچیده شدن دولت آل بویه که هنوز در این 
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شهر تسلط داشت، دوران روشنگری اسالمی نیز به پایان می رسد. این زمان را 
باید آغاز دوران گذار به انحطاط در تمدن اسالمی دانست، اگرچه این دوران 
شروع قدرت گرفتن امپراتوری سلجوقی نیز هست که قلمرو آن ها از مرز چین 
تا مدیترانه و از دریای خوارزم، کوه های قفقاز و دریای سیاه تا خلیج فارس و 

بیابان سوریه رسید.

4.4  دوره ی انحطاط 1: عصر گذار به انحطاط 
قرن ششم تا هشتم/ قرن دوازدهم تا چهاردهم

فتح بغداد توسط طغرل در سال 447 هجری و پایان دوره ی سلطنت بوییان 
از  ترکان غزنوی پیش  اگرچه حکومت  تلقی کرد،  این دوره  را می توان آغاز 
آن در بخشی از شرق ایران پیش قراول این دوره است. با شروع نیمه ی دوم 
قرن پنجم هجری/ اواخر قرن11 میالدی و قدرت گرفتن سلجوقیان با داشتن 
سپس  و  محمدکندری  منصوربن  ابونصر  مانند  متعصبی  اما  قدرتمند  وزرای 
خواجه نظام الملک آزادی عقیده و مذهب از میان رفت. خواجه نظام الملک که 
پیرو مذهب شافعی و طریقت اشعری بود با تعصب بسیار فقط مذهب شافعی 
و حنفی را پاک و درست می پنداشت؛ این تعصب تا به حدی بود که نظامیه ها، 
و بقیه  ی مدارسی را که در امپراتوری سلجوقیان تأسیس شد، به علما و پیروان 
دوره ی سی  در  نظام الملک  این،  بر  داد. عالوه  اختصاص  پاک«  »مذهب  این 
و  امرای محلی  بین بردن قدرت  از  از هیچ کوششی در  ساله ی وزارت خود 
حکام ایالت ها و ایجاد حکومتی متمرکز فروگذار نکرد. این گونه بود که قدرت 
قدرت  اما  مدیترانه،  تا  چین  از  یافت،  گسترش  بسیار  سلجوقیان  امپراتوری 
فروپاشی  مقدمات  و  علم سلب شد،  بزرگان  و  مردم  از  تفکر  آزادی  و  تفکر 
مجموعه ی  در  و  ایران  در  انحطاط  مقدمات  و  یک طرف،  از  امپراتوری  این 
بوییان دیگر خبری  آزاد اندیشی دوره ی  از  آمد.  فراهم  اسالمی  سرزمین های 

نبود. 
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شاید  نظام الملک،  خواجه  بودند.  نظامیه ها  آزاد اندیشی  تحدید  این  نماد 
شهرهای  در  مدرسه هایی  اسماعیلیان،  فرهنگی  فعالیت  با  مقابله  به منظور 
گوناگون امپراتوری تأسیس کرد؛ در عمل در هر شهری که کسی را  با شهرت 
علمی می یافت مدرسه ای می ساخت و موقوفاتی برای آن مدرسه دایر می کرد؛ 
البته شهرت علمی برای او به معنی شهرت در علوم طبیعی مانند پزشکی و 
نجوم یا منطق و فلسفه نبود. حتی مطلق علوم دینی نبود، بلکه فقط شهرت در 
مذهب شافعی و حنفی بود. در سال 1062/457 بنای نظامیه ی بغداد آغاز شد 
که در سال 1064/459 پایان گرفت. ناظر بنای مدرسه ی ابوسعید احمدبن 
محمد نیشابوری صوفی بود که در کار خود خیانت ورزید و پس از آگاهی از 
اطالع خواجه، به بصره گریخت و کمی بعد پشیمان شد و برای عذر خواهی نزد 

خواجه بازگشت. خواجه به او گفت: 

»اندوه من از آن مال نیست که تو خیانت کردی یا دیگری، بلکه اندوه 
من بر زمانی است که فوت شده و تدارک آن ممکن نه، من می خواستم 
که این مدرسه بناء محکم باشد مانند بناء جامع منصور و بیمارستان 
گچ  زنبیل  یک  آجر،  برای یک  از  ایشان  که  عضدالدوله، چه شنیدم 
می ریختند و با من گفتند که تو وجه عمارت را در آجر منقوش کردی 
و از آن ترسم که زود خراب شود و با آن خائن بیش از این خطاب 

نکرد« ]19[.

نظام الملک مدرسان این مدارس را از بین علمای مشهور شافعی برمی گزید. 
جالب توجه این که بسیاری از حاکمان محلی در ایران هم از نظام الملک تقلید 
می کردند. در مجموعه ی این مدارس تدریس علوم عقلی و فلسفی ممنوع بود و 
تعلیم اختصاص به علوم شرعی و کالمی داشت. در این دوره جدال های مذهبی 
و کالمی، که پیش از این آزادانه به صورت بحث و مناظره انجام می شد، به 
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تخریب مدارس و فتنه های منجر به کشتار تبدیل شد. هنگامی که در سال 
اشعریان و رد  اثبات عقاید  به  بغداد  نظامیه ی  ابونصر قشیری در  امام   469
در سال  را کشتند.  و جماعتی  کردند  حنبلیان حمله  پرداخت،  حنبلیان  افکار 
488 نیز در نیشابور فتنه ای میان شافعیان و حنفیان از یک طرف و کرامیه 
از طرف دیگر در گرفت که در نتیجه مدارس کرامیه ویران شد. در همین 
ویران شدن 25  به  و شافعیان  میان حنفیان  نیشابور در سال 556 درگیری 

مدرسه و 5 کتابخانه انجامید.
باید او را نماد مخالفت خرد  امام محمد غزالی )وفات 1111/505(، که 
دینی با آزاد اندیشی تلقی کرد، پس از کناره گیری از تدریس در نظامیه ی بغداد 
دیگر هیچ گاه نپذیرفت به بغداد برگردد، در طوس ماند، و در پاسخ سلطان 

سنجر برای بازگشت به نظامیه ی بغداد با امکانات بی شمار نوشت: 

... سه نذر  به سر تربت خلیل علیه السالم رسیدم  »سیوم آنکه چون 
کردم. یکی آنکه از هیچ سلطان و سلطانی هیچ مالی قبول نکنم، دیگر 
آنکه به سالم هیچ سلطان و سلطانی نروم. سیوم آنکه مناظره نکنم. 
اگر در این نذر نقص آورم، دل و وقت شوریده گردد وهیچ کار دین 
و دنیا میسر نشود و در بغداد از مناظره کردن چاره نباشد و از سالم 

دارالخالفه امتناع نتوان کرد« ]20[.

این چنین شد که قدرت گرفتن سلجوقیان ترکیب شد با حاکمیت تعصب 
و  نظامی گری  و  کشورداری  رشد  اشاعره؛  به  نزدیک  مذهبی  قرائت  یک  در 
کنترل حکام محلی با دستگاه اطالعات وسیع همگام شد با محدودیت شدید 
آزاد اندیشی و محدودیت خرد و ایجاد مانع برای حتی آموزش علوم طبیعی 
از آموزش  توسعه ی آن. مدارس منع شدند  به  به تشویق  و عقلی چه رسد 
طبیعیات و فلسفه. و این مؤثرترین گام ناخواسته بود در ایجاد مانع برای رشد 
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 unintended( نامنظور  نتایج  اقتصاد،  علم  مدرن  نو  واژه ی  اسالمی.  جوامع 
consequences(، شاید بهترین توصیف از این نوع مملکت داری باشد: ایجاد 
یک امپراتوری با تفکری مبتنی بر یک قرائت مذهبی یا اید ئولوژی خاص، با 
نیت خیر ایجاد آرامش برای مردم و آبادانی شهرها و با سیاست مطلوب اما 
محدود اختیارات محلی؛ غافل از این که ایجاد مانع برای رشد خرد در نهایت 
صریح،  منظور  بدون  و،  می کند  ضایع  را  دیگر  مطلوب  سیاست های  همه ی 
تا  که  می برد  قهقرایی  به  را،  اسالمی  تمدن  طالیی  سابقه ی  و  را،  امپراتوری 
حدود هزار سال دیگر جبران آن ممکن نمی شود. این صدمه ای است که دوران 
تمام جوامع  به  نیز  و  ایران  به  تعصب  با  متمرکز همراه  با حکومتی  سلجوقی 
اسالمی زد. ایران پس از آن دیگر شاهد ظهور دانشمندانی مؤثر در رشد علمی 
بشر نبوده  است. ظهور مکتب مراغه در دوران هالکوخان مغول و نقش خواجه 
نصیر طوسی را باید در زمره ی آخرین درخشش های آتشی دانست که اوج 
آن در دوران بوییان و دوران روشنگری اسالمی بوده است. این نظر را مغایر با 
نظر صبرا ]21[ نمی دانم که نمونه های درخشش علوم طبیعی بعد از این دوره 
هم در ایران و دیگر سرزمین های اسالمی دیده شده است؛ اما همین نمونه های 
متفرق دلیل روشنی است بر غالب نبودن خرد و سلطه ی تفکر دینی بر هر 
اسالمی  سرزمین های  در  دوره  این  گستردگی  و  شروع  البته،  ذهنی.  فعالیت 

یکسان نبوده است.  

5.4  دوره ی انحطاط 2: عصر نادیده انگاری  
امیرتیمور- عباس میرزا، 804-1402/1226-1811، حدود 400 سال

با رکود و انحطاط قطعی در جوامع  این دوره ی نادیده انگاری هم زمان است 
اسالمی. حکمرانان ترک تبار در مجموع فاقد اندیشه ی سیاسی بودند. خواجه 
نظام الملک، که باید او را بزرگ ترین اندیشمند سیاسی دوران حکومت ترکان 
اندیشه ی سیاسی خود فقط به چگونگی کسب و حفظ  ایران دانست، در  در 
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قدرت فکر می کند، و این که چگونه می توان از خروج خوارج جلوگیری کرد 
و سر رعایا را در چنبر اطاعت ملک نگاه داشت. او نیز، که هم عصر غزالی، 
آبالر، و برنار است کمترین دغدغه اش قدرت و دشمنی رو به تزاید غرب 
مسیحی است، بلکه بیش از هر چیز به شناسایی طایفه های بواطنه، قرمطیان، 
این چنین  می پردازد.  می نامد،  سگان  را  آن ها  او  که  رافضیان،  و  خّرمدینان، 
رعایا  نگاه داشتن  حاکم  اطاعت  چنبر  در  و  داخلی،  دشمن  حذف  که  است 
هدف اصلی سیاست نامه نویسی و اندیشه های سیاسی می شود. سیاست نامه ی 
نوشته  ابتدای دوره ی غالب شدن خرد ستیزی  نظام الملک ]22[ در  خواجه 
و  است  ما  نادیده انگاری  دوره ی  ابتدای  که  آق قویونلوها،  دوران  است.  شده 
از  را  ساله  دویست  مسیری  فکری  انحطاط  غرب،  با  ارتباط  دوره ی  ابتدای 
ادامه  این سیر  و هم چنان  نظام الملک طی کرده است  زمان غزالی و خواجه 
مانند جالل الدین  دوره  این  اندیشمندان سیاسی  اگر  است  بدیهی  دارد؛ پس 
بیندیشند.  نظام الملک  خواجه  از  نازل تر  بسیار  روزبهان  فضل اهلل بن  و  دوانی 
اگر در اندیشه ی سیاسی خواجه هنوز خرد در کنار نمادگرایی مذهبی مشهود 
است، و اگر او هنوز خردمندانه به ملک شاه سلجوقی روش حفظ قدرت را با 
استفاده از دین پیشنهاد می کند، دوانی و روزبهان استفاده از نمادگرایی مذهبی 
دهنده ی  ادامه  دو،  این  می رسانند.  اوج  به  حاکمه  قدرت  تعریف  برای  را 
راهی بودند که در آن حکمت عملی در حد اخالق فروکاسته شده بود. در 
این دوره سیاست نویسی به شریعت نامه نویسی تبدیل شده بود. در زمانی که 
اوزون حسن از جمهوری ونیز برای در هم کوبیدن عثمانیان درخواست کمک 
نظامی می کند، سال 1471/876، نیکولو ماکیاولی نویسنده ی شهریار ]23[ دو 
ساله بوده است. به این ترتیب ماکیاولی را می توان هم عصر دوانی و روزبهان 
دانست. برای ماکیاولی مهم است که چرا در پادشاهی داریوش، که به دست 
اسکندر افتاد، پس از مرگ اسکندر مردم بر جانشینان او نشوریدند ]عنوان 
یک فصل از کتاب شهریار، رک مرجع 23[ اما اندیشمندان ما در این دوره 
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یکسره سودای خالفت بر مبنای شریعت در سر می پرورانند و کوچک ترین 
نمادگرایی  غالب بودن  نیست.  موجود  آن ها  نمادگرایی  در  تاریخ  از  تحلیلی 
مذهبی در این دوران، که ریشه ی آن را می  توان تا طرد آموزش علوم طبیعی 
و علوم عقلی از نظامیه ها پی گرفت، به این نادیده انگاری کمک کرده است. در 
روزگار صفویان مالمحسن فیض کاشانی و مالمحمد باقر مجلسی به مسلمانان 
دوری  استدالل  و  خرد  پایه ی  بر  استوار  دانش های  از  که  می دادند  هشدار 
گزینند. میرزای قمی، رئیس حوزه ی علمیه ی قم در اوایل 19/13 نمی گذاشت 
از فقه و اصول چیز دیگری بخوانند و درباره ی فیلسوفانی مانند  طالب غیر 

مالصدرا می گفت که کفر آن ها ظاهر است. 
در چنین دورانی نمی توان تصور کرد که زمینه ای برای رشد علم به وجود 
بیاید. بی جهت نیست دوران پس از نظامیه ها و غزالی را باید دوران شروع و 
قطعی شده ی انحطاط علم در ایران دانست. اواخر این دوره، به ویژه پس از سه 
دوره ی نوسازی عباس میرزا، امیرکبیر، و سپهساالر بهت و حیرت اندیشمندان 
ما جای خود را به پیشنهادهایی در جهت ترقی می دهد که البته همراه است با 
ساده اندیشی افراطی: مقایسه ی فیلسوفان دوران قاجار به صورت خورشید، با 
فیلسوفان غربی از جمله دکارت به صورت ستاره ی کوچک ُسها در دب اکبر، 

بیانگر اوج ساده اندیشی فرهیختگان این دوره است ]رک11، ص 44[.
در مجموع باید گفت چراغ علم در این دوره در ایران خاموش بود. این 
خاموش بودن البته همراه بوده است با غروری کاذب و ساده اندیشانه ی ناشی 
تحلیل  در  که  پدیده ای  اسالم،  طالیی  دوران  دانشمندان  معنوی  حضور  از 
روان شناختی جامعه ی ما هنوز باید آن را در برنامه ریزی های علمی و سیاسی 

مؤثر دانست.
در اواخر این دوره به ویژه از دارالفنون تا دوره ی پهلوی زمزمه هایی می شود 
از نهادهای مدرن علمی و توجه به زبان فارسی به عنوان زبان علم، که تحلیل 

آن را در کتاب واژه گزینی در ایران و جهان ]24[ آورده ام.
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6.4  عصر گذار به آگاهی یا عصر خودیافت
این دوره، اگرچه می توان در میان آن مقطع های متفاوتی مانند دوران رضاشاه، 
سال های  سرانجام  و   ،1342 تا   1332 سال های   ،1332 تا   1320 سال های 
1343 تا 1357 را متمایز کرد، در مجموع به دور از آگاهی از مفهوم توسعه، 
اگرچه  دوره،  این  دانش آموختگان  ماند.  آن  تاریخی  ابعاد  و  علمی،  توسعه ی 
عمیق تر از فرنگ رفتگان عصر بهت بودند، هنوز تصور خامی از علم و فناوری 
به  بدیع،  نوشتارهای  فنی  و  علمی  زمینه های  از  هیچ یک  در  داشتند.  جدید 
تعدادی اثرگذار، منتشر نشد. مدیریت علمی در تمام سطوح به شدت ابتدایی 
و نازل بود. اخالق و رفتار دوره ی انحطاط به وضوح در مراکز علمی ما رایج 
بود. بدیهی است که دوره ی طوالنی نادیده انگاری و سپس بهت آن چنان در 
دست یابی  که  بود  کرده  ایجاد  وحشت  و  رعب  ما  پیشین  نسل  اندیشمندان 
ناممکن می نموده است؛  این دوره ی ما  اندیشمندان  برای  نوین  تفکر  به عمق 
و  ذوق زده  آن چنان  غرب  کارشناسی  رویه ی  با  آشنایی  کمترین  با  این که  یا 
مشعوف می شدند که دیگر به صرافت ادامه ی یادگیری و رفتن به عمق تفکر 
و تخصص غربی نمی افتادند. همین امر پدیده ی ناخشنودی در کشورمان پدید 
آورد که آن را پیش تر برناکشیدگی  نامیده ام ]11[. جوانان بسیار با استعداد ما، 
به ویژه آن هایی که برای آموزش عالی به دانشگاه های معتبر دنیا راه نمی یافتند 
راه  رشته  یک  در  تحقیقات  عمق  به  هیچ گاه  می دیدند،  آموزش  ایران  در  و 
نمی یافتند. از طرف دیگر، این استعدادها همواره خود را برتر از هم دوره ای های 
خود می دیدند. به این ترتیب به مرور تبدیل می شدند به بزرگانی که بزرگ 
نشده بودند، به استعدادهایی که برنا کشیده یا درمانده بودند. این پدیده، که 
نوعی بیماری اجتماعی ما است، بنابر تعریف فقط می توانست گریبانگیر بهترین 
استعدادهای کشورمان  بهترین  از  نسلی  نتیجه  در  بشود.  استعدادهای کشور 
تخریب شد با نسلی که بالقوه می توانست به این عمق راه یابد. اما نوعی غرور 
کاذب فردی، که بی ارتباط با غرور کاذب دوران نادیده انگاری ما نبود، در میان 
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فرنگ رفتگان ما موجب  شد که نتوانند علم و تخصص خود را ناقص بشمارند 
و بکوشند که آیندگان را بر دوش خود سوار کنند، بلکه سنت معلمی قدیم 
دوران پیش صنعتی خودمان را، که در آن معلم همه چیز می داند، ادامه دادند، 

و موجب برناکشیدگی یا درماندگی استعدادهای ما شدند.
از اوایل دهه ی چهل، و به ویژه دهه ی پنجاه، آگاهی نسبت به این رفتارهای 
دانشگاهی نافرهیخته ظاهر می شود. شاید بخشی از انگیزه های تأسیس دانشگاه 
شیراز و دانشگاه صنعتی شریف یا تأسیس شورای پژوهش های علمی کشور 
را باید در این اخالق های علم ستیز دانشگاهی جست وجو کرد. اما قدر مسلم 
این که شکوفایی این قیام علیه رفتارهای کلیشه ای و منش های شبه علمی پس 

از انقالب اسالمی اتفاق افتاد.

7.4  عصر آگاهی 
سازندگی  جهت  در  جامعه  از  عظیمی  بخش  انرژی  اسالمی  انقالب  آغاز  با 
آزاد شد. شرایط محیطی پس از انقالب بسیار باز و ایده پرور و ابتکار زا بود. 
و  بهت  دوره ی  آثار  زدودن  جهت  در  انقالب  از  بعد  بی شماری  حرکت های 
ایران  قوت های  و  به ضعف ها  نسبت  عمیقی  آگاهی  و  خودیافت شروع شد، 
دیگر  سال  پنج  ایران  می کرد  ادعا  شاه  محمدرضا  زمانی  اگر  آمد.  به دست 
به دروازه ی تمدن خواهد رسید، و تکنوترات های آن زمان این حرف را باور 
این شناخت  ادعا شک می کرد.  بودن آن  پوچ  داشتند، دیگر کمتر کسی در 
قوت،  نقاط  شناخت  حال  عین  در  شئون،  تمام  در  عقب ماندگی  از  صادقانه 
ایرانیان، دانشگاهیان و پژوهشگران را، و حتی حوزویون را، بر آن داشت برای 
این  از  بسیاری  که  بود  طبیعی  کنند.  چاره اندیشی  عقب ماندگی ها  این  رفع 
چاره اندیشی ها از نوع کوش و خطا باشد، اما در هر صورت اثرگذار بوده است 
و نتیجه ی آن پیشرفت های چشمگیری است که در بسیاری زمینه های علمی و 
فرهنگی به دست آمده است، اگرچه ایران هنوز فاصله ی زیادی دارد تا مفهوم 
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نوین علم و مدرنیت را درک و بومی کند: شروع دوره ی آگاهی به معنی آگاه 
شدن کل جامعه نیست!

برخی  برد؛  نام  ایران می توان  در  آگاهی  آغاز دوره ی  بر  بسیاری  شواهد 
این  از  برخی  برد.  نام  کمی  شاخص های  می توان  برخی  برای  و  است  کیفی 
شاهدهای کمی و کیفی در مرجع ]11[ ذکر شده است. جدول زیر برخی دیگر 
از این شاخص ها را نشان می دهد. مقدار مطلق این شاخص ها برای سال 1391 
نزدیک شده  قطعی  توسعه ی علمی  برای  به حد آستانه  ایران  نشان می دهد 
است. این حد آستانه در مرجع ]11[ حدود 25 درصد هنجارهای کشورهای 

پیشرفته ی صنعتی تعریف شده است. 
عالوه بر این شاخص های کمی، باید به گفتمان رو به رشد داخل کشور در 
با علم و فناوری و فرهنگ توجه کرد که مانند آن  همه ی زمینه های مرتبط 
پیش از این در دوران مدرن ایران دیده نشده است. آگاهی در سیاست گذاری 
علم و فناوری، از جمله فعالیت گسترده ی شورای پژوهش های علمی کشور پس 
از انقالب، و آگاهی از سیاست های مرتبط با مدیریت فناوری همان قدر رایج 
و فراگیر شده است که بحث پیرامون علم اسالمی و اسالمی کردن دانشگاه ها؛ 
نیروهای متفاوتی در پیشبرد این گفتمان و آگاهی ناشی از آن درگیر هستند. در 

جدول رشد بعضی شاخص های علمی و فرهنگی
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دو دهه ی اول پس از انقالب بیش از همه دانشگاهیان، بخش صنایع و خدمات، 
و نیز بخش های دفاعی درگیر این نوع مباحث بودند که حاصل برهم کنش آن ها 
نیروی مؤثر پیشران علم و فناوری کشور بود. بخش فرهنگی را اگر به دو دسته 
حوزوی و عمومی تقسیم کنیم، شاید تصور روشن تری از تأثیر یا تأثیرپذیری 
به علت  به دست آوریم. بخش فرهنگ عمومی،  بر علم کشور  این دو بخش 
اشتیاق به فراگیری علم و فناوری نوین، هم مشوق رشد علم و فناوری به معنای 
علمی آن بوده است و از این جهت تأثیرگذار بر این رشد، و هم تأثیرپذیری 
فراوانی از آن داشته است. اما بخش حوزوی همواره با شک به علم و فناوری 
نوین، به ویژه به علم، نگریسته است. در دو دهه ی اول بعد از انقالب این بخش 
به طور عمده فقط از علم و فناوری نوین تأثیر پذیرفته اما درباره ی آن کم وبیش 
سکوت کرده است. این در حالی است که تأثیرپذیری حوزه از علم نوین بیش 
از هر چیز از طریق کتاب های ترجمه شده بوده است یا از طریق تدریس توسط 
مدرسان دانشگاهی علوم انسانی مدرن؛ به هرحال حوزه کمتر با متون دست اول 
یا مدرسان دست اول علوم مدرن سروکار داشته و چون از علوم طبیعی نوین 
و مبانی شناختی آن که علوم انسانی مدرن هم بر آن استوار است به دور بوده، 
تصور ناشیانه ای از علم مدرن پیدا کرده است. به همین دلیل، تأثیرپذیری حوزه 
از این علوم با اعوجاج بسیار همراه بوده است. فناوری مدرن و تأثیرپذیری حوزه 
از آن را باید به نوع دیگری بررسی کرد. رایانه، انواع وسایل کمک آموزشی، و 
نیز صنعت آموزش عالی با تمام مشتقات آن ها به حوزه رسوخ کرده است و از 
این جهت به حوزه ظاهری مدرن داده است. از آخرین مظاهر فناوری اطالعات 
و  کتاب ها  مانند  دانشگاهی،  آزمون های  نامطلوب  روش های  آخرین  تا  گرفته 
مجموعه ی آزمون های کنکور برای رشته های حوزوی در آن جا یافت می شود. 
هنوز زود است بتوان از چگونگی تأثیر این فناوری ها بر تحول در حوزه صحبت 
کرد، اما تأثیر آن ها قطعی است. شاید بر خالف انتظار، نه علوم انسانی مدرن 
بلکه این فناوری های سخت و نرم تحول اساسی در حوزه ایجاد کند و سپس 



ایران من/ معماری علم در ایران146

حوزه را برای رویارویی عمیق با مبانی شناختی علوم انسانی مدرن آماده کند!
در  که  است  کرده  پیدا  را  این  فرصت  ظاهراً  حوزه  اخیر  دهه ی  در  اما 
همراهی  با  حوزه،  از  بخشی  به درآید.  سکوت  از  مدرن  علوم  با  رویارویی 
گروه هایی از بخش سیاسی کشور، مخالفت جدی خود را با علوم مدرن، اعم 
از علوم طبیعی و علوم انسانی، آغاز کرده است. این مخالفت اخیراً سرعت هم 
گرفته است و از تمام ابزار سیاسی هم کمک می گیرد. تفصیل این بحث همراه با 
شاهدهای ملموس را در مرجع ]27[ آورده ام. این چالش میان حوزه و دانشگاه، 
که به تازگی شروع شده است، به نظر می رسد تکلیف نهایی رابطه ی علم و علوم 
دینی را، به عبارتی سیطره ی دین برخرد و نه همگامی با آن را، پس از دو هزار 
سال در ایران روشن خواهد کرد. به همین دلیل نباید از آن هراسید، بلکه باید 
آن را پدیده ای مبارک تلقی کرد که به رشد قطعی ایران و به آگاهی قطعی ما 
منجر خواهد شد. واقعیت این است که در شرایط کنونی، بخش سیاسی کشور 
که  است  برخواسته  از حوزه  بخش  آن  از  به حمایت  ابزار سیاسی شدیداً  با 
علوم مدرن را نمی پذیرد، بدون آن که مبانی آن را بشناسد. اما به هر حال این 
تحوالت سیاسی برای جامعه ای رو به رشد مانند ایران طبیعی است، و حرکتی 

است کاماًل درون- زاد که نتیجه ی آن هر چه باشد مطلوب است.
تأثیرگذاری بخش دیگری از کشور بر توسعه ی علمی ایران را نباید از نظر 
دور داشت، و آن بخش صنعت و خدمات، اعم از دفاعی یا مدنی، است. بخش 
صنعت و خدمات کم وبیش از جنجال کنونی میان مفهوم علم مدرن و علوم 
حوزوی به دور است اما، به علت نیاز شدید بخش خدمات و صنعت به ویژه 
بخش های دفاعی به علم و فناوری مدرن، به نظر می رسد این بخش در دراز 

مدت نتیجه ی جدال میان دانشگاه و حوزه را تعیین خواهد کرد.

5. نتیجه گیری
نوین  نهادهای  با  آشنایی  قرن  دو  از  پس  اسالمی،  انقالب  از  پیش  ایران 
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تمدنی، اعم از علمی، اقتصادی و سیاسی، و پس از حدود یک قرن از انقالب 
مشروطه، و پس از حدود نیم قرن دانشگاه داری هنوز به بلوغ مؤثری برای 
درک عمیقی از ریشه های نهادهای نوین علمی، مفهوم علم نوین و نسبت بشر 
که  است  موجود  روان شناختی  ایرانیان سدی  برای  بود.  نرسیده  طبیعت،  با 
پذیرش واقعیت را همواره دشوار کرده است. این حالت روانی ناشی از دوران 
کوتاه مدت  تفکر  و  مدنیت  با  همراه  اسالم،  طالیی  دوران  تاریخی،  عظمت 
تاریخی ایرانیان ]25[ است که نگذاشته ایرانیان بپذیرند که خواب هشتصد 
ساله ی پس از تأسیس نظامیه ها آن ها را از قافله ی تحوالت فکری بشر دور 
کرده است. و به همین دلیل ایرانیان مشکلی عمیق و معناشناختی با مفاهیم 
با مفاهیم نوین مدنیت، دارند. به عالوه  مدرن علم و فناوری، و به تبع آن 
این که، سخت جانی بعضی مفاهیم و مقوله های ذهنی که در طول هزاران سال، 
نظامیه ها، در ذهن ما  با تأسیس  بعد  به  از دوره ی سلجوقیان  بیشتر  البته  و 
ایرانیان نقش بسته، درک واقعیت مدرن را برای ما بسیار دشوار کرده است. 
این مشکل در فرآیند سیاست گذاری علم و فناوری، که نقشی مهم در دوران 
پژوهش های  نام شورای  به  نهادی  اگرچه  است.  منعکس شده  دارد،  مدرن 
علمی کشور در دهه ی آخر حکومت پهلوی تأسیس شد، اما به سختی بتوان 
سیاست گذاری  آغاز  دانست.  علمی  سیاست گذاری  نوع  از  را  آن  فعالیت 
نظر  به  دانست.  اسالمی  انقالب  از  بعد  شصت  دهه ی  اواخر  باید  را  علمی 
می رسد این مشکل روان شناختی که ما ایرانیان با مفهوم مدرن علم و فناوری 
داشته ایم هم بسیار ریشه دار است و هم در کشورهای دیگر اسالمی نیز دیده 
می شود ]رک 26، ص 74[. چالش میان علم نوین و علوم حوزوی که اخیراً 
در ایران شدت گرفته است انتهای نزاعی دو هزار ساله را میان نسبت خرد 
دوران  به شکل  باشد  چه  هر  نتیجه  کرد.  خواهد  تعیین  دینی  و خرد  علمی 
آل بویه و دوران طالیی تمدن اسالمی نزدیک تر خواهد بود تا به دوران های 

دیگر تمدنی ما ]27[!
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6
علم و مهندسي

1. درآمد 
ایران بیش از صد سال است که در معرض مهندسي نوین قرار گرفته است. 
انگیزه ی تأسیس دارالفنون و دانشگاه تهران، بنابه اسناد تاریخي عمدتًا آموزش 
مهندسي در بعضي رشته هاي خاص بوده است. در هر دو مورد دولت هاي وقت 
دانشگاه  تأسیس  انگیزه ی  مشخص  به طور  داشته اند.  مهندس  تربیت  به  نیاز 
تهران، عالوه بر پزشکي، تربیت مهندس در زمینه ی راه )راه آهن و شوسه( بوده 

است. 
تاریخ 10  به  صدیق  عیسي  به  نامه اي  در  رضاشاه  دربار  وزیر  تیمورتاش، 
فروردین 1310 که در آن تاریخ در دانشگاه کلمبیا بوده است، چنین مي نویسد ]1[:

»متمني  هستم  تحقیق  بفرمایید  که  اگر  دولت  ایران  بخواهد  دارالفنوني 
داراي  شعب  پداگوژي  طب  و  مهندسي  راه سازي ) شوسه  و  راه آهن ( در  
طهران  تأسیس  نماید  به  چند  نفر  معلم  و  چه  تأسیساتي  احتیاج  داشته 
  و  تقریبًا  چه  مبلغ  خرج  خواهد  داشت.  اشعار  نتیجۀ  تحقیقات  را  مترصد 

 است.«



151

براي این که روشن بشود بانیان دانشگاه تهران درباره ی دانشگاه چگونه فکر 
مي کردند خوب است به این نظر عیسي صدیق درباره ی تحقیق توجه کنیم ]2[.

تأسیس  دانشکدۀ   ادبیات  و  دانشکدۀ   علوم  توجه  داشتم  که   »در موقع  
منظور  تنها  این  نیست  که  عده اي  دانشجو  در  رشتۀ   معین  تربیت  بشوند 
 بلکه  تحقیق  و  تتبع  از  طرف  استادان  نیز  باید  یکي  از  هدف هاي  دانشگاه 
 باشد.  براي  نیل  به  این  مقصود  اوالً  چنانچه  که  سابقاً  مذکور  افتاد  درس 
 هر  استاد  به  ماده اي  محدود مي شد  که  در  آن  تخصص  کامل  داشت. 
از  تعلیم  فلسفۀ   قدیم  صرف نظر   بنابراین  استاد  زبان  و  ادبیات  عرب  
 کرد.  ثانیًا  از  استادان  خواهش  و  دعوت  شد  که  تقریرات  و  نتیجۀ   تتبعات 

علم و مهندسي

از فرنگ برگشته اید و  تازه  »مشاورالملک، شما هنوز جوان اید و خام و 
دماغتان هوای بالد اجنبی دارد. فی الحال به شما می گوییم که در تدبیر 
مملکت نمی توان اسراف روا داشت. جوان، در کل ممالک محروسه کرور 
کرور خرج زمین و زمان و چاکران دربار و جماعت رعیت و سفارتخانه های 
ُدَول بیگانه کرده ایم و هر روز جزء لعنتی از کسی نشنیده ایم. همین مانده 
است که به هوا بپردازیم، نه! مارا نیازی به اسباب فرنگی تفرج آسمان 
بُنه  بارو  نباید پول را خرج هوا کرد. شما نیز عجالتًا  نیست. بدانید که 
جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شوید. شما را بار دیگر به سرقنسولی 

آن دیار مأمور می کنیم. در این کار بکوشید نه در کار هوا«.

ناصرالدین شاه به محمود خان قمی
منجم تحصیل کرده ی فرانسه
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یا  آزمایش هاي   در حدود  امکان  دیگر  استاد  جغرافیا  به  تدریس  درس 
 تاریخ  نپرداخت  و خود  را  به  تحریر  کشند  و  کتب  مهمي  را  که  مربوط 
 به  موضوع  تدریس  آنها  باشد  ترجمه  کنند  و  براي  انتشار  آماده  سازند.«

از اسناد مرتبط با تأسیس دانشگاه هاي معتبر دیگر ما، مانند صنعتي شریف، 
نیز برمي آید که هدف از تأسیس تربیت مهندس براي صنایع موجود یا درحال 

راه اندازي بوده است. 
همه ی این موارد نشان مي دهد که از ابتداي آشنایي ما ایرانیان با تمدن 
نوین از طریق غرب هیچ گاه فرصت تأمل در بنیاد مظاهر این تمدن جدید پیدا 
نشده است. از هیچ متفکري تأمالتي مکتوب به دست ما نرسیده است که در 
بنیان این تمدن جدید و الزامات آموزشي آن بحث کرده باشد، و ارتباط آن را 
با گذشته ی ما و تحوالت بینش بشري شرح داده باشد. مدیران علمي کشور 
از دارالفنون تاکنون، و نیز مدرسان ما همگي بدون استثناء در بهترین شرایط 
هدفي جز »تربیت و آموزش خوب« نداشته اند، بدون این که کسي در جایي این 
»خوب« بودن را تعریف کرده باشد. در ابتداي آشنایي ما با غرب این خوب 
بودن کم وبیش منطبق بوده است بر تصورهاي تربیتي و ارزش های علمی ما 
به مظاهر روش هاي آموزشي  این دوره  اواسط  از گذشته ی دور خودمان. در 
بوده  الگوي ما  اواخر مظاهر آموزشي آمریکا  این  اروپا توجه مي کردیم، و در 
یا سنت ما تعریف کرده  را  بنابراین »خوب« بودن روش هاي آموزش  است. 
بهترین  در  آمریکایي  یا  اروپایي،  روش هاي  از  گرته برداري  چگونگي  یا  است 
شرایط! اگر مسئوالن دانشگاه استانفورد دانشگاه شریف را یکي از بهترین مراکز 
آموزشي مهندسي برق در مقطع کارشناسي مي دانند، نه به این معني است که 
این دانشگاه در رده ی بهترین دانشگاه هاي دنیا است، که نیست! بلکه به این 
معني است که ساالنه یک در هزار از چندصد هزار ورودي دانشگاهي، که آن 
هم از میان ده درصد از متولدین مربوط به آن سال انتخاب شده اند، و به این 



153 علم و مهندسي

رشته وارد مي شوند آموزش به نسبت مناسبي مي بینند و آماده اند براي ورود 
هدف  با  دانشگاه  و  مي شود  »فکر«  آموزش  به  آن ها  در  که  دانشگاه هایي  به 
تعریف شده اي اداره مي شود. این اشتباه هم ناشی از نبود تفکر درباره ی علم و 
آموزش آن در ایران است! به ندرت همکاراني دانشگاهي در زمینه ی هدف هاي 

شکل 1. نمونه ای از یک تصور ابلهانه از علم و مهندسی:
مسئوالن  و  شده  نصب  اصفهان  دانشگاه  در   1387 سال  در  که  کتیبه ای 
دانشگاه حتی پس از آگاهی یافتن از این تصورات ابلهانه حاضر به برداشتن 

این کتیبه نشدند!
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آموزش مهندسي اظهارنظر کرده اند؛ تازه آن ها هم هدف را آماده سازي جوانان 
براي بازار بین المللي علم و فناوری اعالم کرده اند ]3[. خاطرات مرحوم مجتهدي 
بنیادي و راهبردي در  تفکر  نبود یک  از  در تأسیس دانشگاه شریف حکایت 

تأسیس این دانشگاه دارد. محمدرضا شاه از او مي خواهد ]4[

یک  دانشگاه  بسیار  بزرگي  از  لحاظ  علمي  و  صنعتي،  در  تهران  تشکیل  
بدهید  و  دانشگاه  تهران  را  از  خواب  بیهوشي  بیدار کنید .

تالطم هاي آموزشي در ابتداي انقالب، و تصمیم هایي مانند چند شقه کردن 
دروس علوم پایه در مهندسي و تخصیص هاي مقطعي به رشته هاي گوناگون 
دانشگاه هاي سراسر  بي سابقه ی رشته هاي مهندسي در  نیز رشد  و  مهندسي، 
کشور نیز حکایت از نشناختن بنیان مهندسي مدرن و ارتباط آن با توسعه، با 
مدرنیت، و با مفهوم علم، فناوری، و نوآوري دارد. خوش بینانه باید گفت نیاز 
به رفع سریع عقب ماندگي فرصتي براي ما ایرانیان به جا نگذاشته است که در 

این امور، در بنیان آموزش و ارتباط آن با تحوالت تاریخي مان، تأمل کنیم. 
بنیان ها  به  بي توجهي  این  عواقب  متوجه  ما  نخبگان  گفت  باید  واقع بینانه 
نبوده اند و بسیار عمل زده رفتار کرده اند؛ همانند سیاستمداران عمل کرده اند، 

نه همانند خردورزان.
 

2. علم،  فناوری  و  مدرنیت 
علم و فناوری از مفهوم مدرنیت جدایي پذیر نیست، و مهندسي نوک پیکان 
این پدیده ی مدرن در تماس با مردم و جامعه است. تولید، و ساخت وسازهاي 
مهندسي، از هر نوع که باشد، بي واسطه در زندگي روزمره ی ما تأثیر مي گذارد. 
کافي است به اطراف خود در شهرهاي مان نگاه کنیم تا تأثیر این تولیدات و 
دینامیک  به  بي توجهي  طبیعي،  قوانین  به  بي توجهي  ببینیم:  را  ساخت وسازها 
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در  انسان  نقش  به  بي توجهي  و  اجتماعي،  رشد  قواعد  به  بي توجهي  محیطي، 
فناوری  و  علم  از  را  خود  تصور  ناخواسته  مهندسي  آموزش  در  ما  طبیعت. 
منعکس مي کنیم و دانشجویان ما هم، در نبود امکان آموزشي دیگر در کشور، 
با این تصورات خو مي گیرند و به  هنگام ورود به جامعه با این تصورات عمل 
مي کنند. جامعه ی مهندسي و علمي ما امکان یک گفتمان علمي و فني را در 
این امور هنوز فراهم نکرده است تا بتوانیم پس- خور اعمال مهندسي خود از 
جامعه را به یک راهکار آموزش سازماني تبدیل کنیم. همان گونه که در فصل 

اول دیدیم، ما در جامعه ی خودمان با چهار مفهوم براي علم سروکار داریم:
1. علوم  دیني سنتی ؛

2. علوم  طبیعي سنتی؛ 
3. علم، یا  دانش،  به معناي  مجموعه اي  از  دانسته هاي  روز  دنیا؛ 

4. علم  در  مفهوم  مدرن  آن  که یک  فرآیند  است.
مفهوم غالب حتي در محیط دانشگاهي ما مخلوطي است از مفاهیم 1 تا 3. 
از مفهوم نوین علم هنوز خبري نیست و به ندرت در فعالیت هاي دانشگاهي 
یا سیاست هاي علمي اثري از این مفهوم علم، تأثیر آن بر فناوری، و فرآیند 
پیچیده ی اجتماعي آن چیزي مي بینیم. در کشور ما، فناوری که متأثر از علم 
مدرن است از همین ضایعه رنج مي برد که تأثیر آن به طور صریح یا ضمنی در 

آموزش مهندسي مشهود است. 

3. مفهوم  مهندسي  در ایران
تفکیک مشابهي از مفهوم فناوری یا مهندسي در کشورمان ندیده ام. اما بگذارید 

با این تفکیک شروع کنم. تا باب جدیدي براي بحث باز شود. 
فناوری  و  مهندسي  عبارت  است از :

1. داشتن  مدرک  مهندسي  از  یک  مؤسسه ی   آموزش عالی
2. فن نصب،  راه اندازي،  و  نگهداري  کارخانه،  یا  ساخت  ماشین آالت  و  راه.
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3. کاربرد  علم  در  طراحي  اشیاء:  کاربرد   علم  در  طراحي،  برنامه ریزي،   ساخت  و  
تولید،  و  نگهداري  ساختمان ها،  ماشین آالت،  و  مصنوعات  دیگر.

کنم  ادعا  بگذارید  اما  نیست،  اختیارمان  در  میداني  بررسي  هیچ  اگرچه 
را در مجموع  تعریف 1  ما  فارغ التحصیالن  و  اتفاق مردم  به  قریب  اکثریت 
در نظر دارند هنگامي که از مهندسي صحبت مي کنند. مدرسان دانشگاهي و 
برنامه ریزان آموزش عالي ما گاهي تعریف 2 را در نظر دارند؛ و ادعا مي کنم 
از  اعم  فعالیتشان،  و  ایران اند  در  مهندسي  و  فناوری  درگیر  کساني که  تعداد 
است؛  انگشت شمار  است   3 تعریف  برمبناي  مدیریت  یا  پژوهش،  آموزش، 
با  غلبه  و  است  غایب  ایران  در  صنعتي  جهان  تعریف  این  دیگر  به عبارت 
داشتن مدرک  نیز  و هدف  است  دانشگاهي  داشتن مدرک  برمبناي  تعریف 
است نه توانایي. بدیهي است نصب و راه اندازي کارخانه، و ساخت و نگهداري 
ماشین آالت و راه همواره بخشي از فناوری و مهندسي خواهد ماند، اما بي تأمل 
و تفکر به راه افتادن، و پیش بیني اصالح بینش و روش را نکردن، هزینه هاي 
بعد  پنج نسل مهندسان  بار مي کند. ما هم اکنون  ما  تاریخ ملت  بر  را  گزافي 
از دارالفنون و بعد از نصب نخستین کارخانه ها را در ایران آموزش داده ایم و 
نسل ما مشغول آموزش نسل ششم است که تا بیست سال بعد فناوری کشور 
را به دست خواهد داشت. ما چه آینده اي براي خودمان ترسیم مي کنیم؟ چه 
آینده اي براي ما مطلوب است؟ آیا کافي است بخواهیم  مانند فالن یا بهمان 
کشور بشویم؟ براي آینده ی مطلوبمان چه تفکر و روش مهندسي را انتخاب 
مي کنیم؟ به چه موضوع هایي باید بپردازیم؟ چه چالش هایي برسر راه داریم؟ 

این چالش ها چه الزام هاي آموزشي بر ما تحمیل مي کنند؟ 
آیا مسئله ی ما تولید بیشتر است؟ مسئله ی ما تولید ارزان است؟ مسئله ی 
است؟  دفاع  و  امنیت  ما  مسئله ی  است؟  درخشان  و  کیفیت  با  تولید  ما 
مسئله ی ما رفع عقده هاي تاریخي است؟ مسئله ی ما انرژي است؟ مسئله ی 
ما محیط زیست است؟ مسئله ی ما مدیریت است؟ مسئله ی ما جهان اسالم 
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است؟ مسئله ی ما نسبت ما با اعتقادات مذهبي است؟ شک ندارم پرسش هاي 
بسیار بیشتري مي توانید به این مجموعه بیفزایید. اما مهم است که در سطح 
ملي با ترسیم آینده ی مطلوب، یا آینده هاي ممکن و مطلوب، حداقل چالش ها 
را بیان کنیم و در آن چارچوب برنامه ریزي بیست ساله و پنجاه  ساله بکنیم. 
هر تصمیمي بگیریم در آموزش تأثیر مي گذارد؛ و شک نکنیم که بي تأملي و 
بي تصمیمي در جامعه ی مهندسي و پروژه هاي علمي و فناوری کشور بدترین 
تأثیر را در آموزش و بر نسل بعدي مهندسان و فناوران مي گذارد. ما در چنین 

شرایطي هستیم.
  

4. چالش هاي  کالن  براي  مهندسي:  مثال  ایاالت  متحده ی آمریکا
با جهان صنعتي خوب است  بیان روشن تر اختالف بینش هاي خودمان  براي 
آمریکا  متحده ی  ایاالت  در  مهندسي  و  فناوری  چالش هاي کالن  موضوع  به 
توجه کنیم. نتیجه ی مطالعات فرهنگستان ملي علوم )NAS( در آمریکا در این 
زمینه در سال 2008/1387 منتشر شده است ]5[. 14 چالش زیر به عنوان 

چالش هاي کالن بازشناسي شده است: 
1. اقتصادي شدن  انرژي خورشید ي 

2. تولید  انرژي  از  هم جوشي 
3. توسعه ی   روش هاي  حبس  )گیراندازي  و  ذخیره کردن  امن(  کربن 

 )Carbon sequestration(   
4. مهار  چرخه ی   نیتروژن
5. دسترسي  به  آب  تمیز

6. نگهداري  و  بهسازي  زیرساخت هاي شهر ي 
7. انفورماتیک  بهداشت  پیشرفته

8. مهندسي  داروهاي  بهتر
9. مهندسي  معکوس  مغز
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10. ممانعت  از  ترور  هسته اي
11. امنیت  رایان-  فضا  

12. گسترش  واقعیت مجاز ي
13. آموزش  شخصي شده ی پیشرفته
14. مهندسي  ابزار  اکتشافات  علمي

است؛  صنعتی  پیشرفته ی  کشورهای  موضوع  چالش ها  این  است  بدیهی 
الزامًا  اگرچه  نیست،  بی ارتباط  هم  ما  آینده ی  با  چالش ها  این  که  بپذیریم 
چالش های کالن مهندسی کشور ما نیست. اما همه می دانیم که فرمول بندی 
در کشورهای  آموزشی  و سپس سیاست های  تأمالت  به  منجر  این چالش ها 
آیا  می پذیرد.  تأثیر  آن  از  هم  ما  مهندسی  آموزش  که  شد  خواهد  صنعتی 
از تحوالت  تأثیرپذیر  باید  تأثیرها برای ما مطلوب است؟ آیا ما همواره  این 
بین المللی باشیم و نه تأثیرگذار؟ آیا می پذیریم که همواره کنش پذیر باشیم؟ 
آیا این تأثیرپذیری و کنش پذیری ما را از نیازهای ضروری جامعه ی خودمان 

غافل نمی کند؟

5. چگونه برای خودمان معماری کنیم؟
مسئولی  نهادهای  یا  نهاد  که  است  به گونه ای  ما  اجتماعی  و  تاریخی  شرایط 
برای تأمل و تفکر در زمینه ی فناوری، اعم از آموزش و پژوهش، و خدمات، 
در کشور نداریم. هر فناور یا هیئت علمی در زمینه ی مهندسی و نیز هر مدیر 
نهادهای  باشد.  برنامه  و مدعی  بگیرد  قرار  مقام مسئول  صنعتی می تواند در 
دولتی و نیز فرهنگستان علوم ما تاکنون گامی در این جهت یا در جهت حمایت 
از تأمالت نظری در این باب برنداشته اند. عالوه بر این ما، همان گونه که هنوز 
اجتماع علمی نداریم، اجتماع فناوران یا اجتماع فناوری هم در ایران نداریم. 
انجمن های علمی ما در این زمینه تأسیس شده اند اما هنوز در مراحل جنینی 

تکامل خود به سر می برند.
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در این شرایط باید همه بکوشند تا زمینه ی اظهارنظر، و نیز نظریه پردازی 
نیز  و  مقاله در مجالت،  نوشتن  از تشکیل همایش ها،  است  ایجاد شود. الزم 
انتشار کتب در این زمینه حمایت بشود. شاید انجمن های علمی آماده ترین، و 
غیرسیاسی ترین نهاد مناسب برای شروع یا حمایت از این نوع فعالیت ها باشد. 
مسلم این است که تا گفتمان وسیع و ژرف در این زمینه ها در کشور شروع 
نشود، هیچ گاه به مرحله ای نخواهیم رسید که بتوانیم به طور مستقل آینده ی 

خودمان را ترسیم کنیم و در دنیا هم تأثیرگذار باشیم.
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من از استادان عربم )استادان مسلمانم( آموخته ام که عقل را راهنمای خود قرار 
دهم، حال آنکه شما بدین خرسندید که مثل یک اسیر، زنجیر یک مرجع اخالقی 
را به گردن داشته باشید.

آِدالرد باثی

)وفات 1152/548(

قرن ششم/ دوازدهم همراه است با طلوع خردگرایی در اروپا و غروب آن در 
کشورهای اسالمی: یک طرف پی یر آبالر )وفات 1142/538( با ستیز برای 
با  )وفات 1111/505(  امام محمد غزالی  اروپا و طرف دیگر  خردگرایی در 
ستیزش در مقابل آزاداندیشی؛ اگر امروز در جمهوری اسالمی ابن سینا را از 
»کفر  را  او  سخنان  غزالی  محمد  امام  نکنیم  فراموش  می دانیم،  اسالم  مفاخر 
صریح« می دانست؛ اگر به علم دوران اسالمی افتخار می کنیم بدانیم که این 
افتخار متعلق به دوران پیش از امام محمد غزالی، پیش از نظامیه ها، و پیش 
است. در دوران  از آن  نه دوران پس  و  نظامیه ها  تعقل در  از محدود کردن 
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پسانظامیه ای نداریم موردی که به آن افتخار کنیم؛ همین تفکر پسانظامیه ای 
است که دوران خفت را برای جامعه های اسالمی به بار آورد، و با ارزش ترین 
موهبت انسانی را، که مالئک را مجبور به سجده کرد، یعنی خرد را محدود و 
مقید کرد! اُسُجدو ِلَدَم! و علََّم آَدَم االَسماِء ُکلّها؛ علمی که مالئک نداشتند! 
فَقال اَنبئونی باَسماِء ُهو الِء اِن ُکنُتم صاِدقین! و فرشتگان گفتند ال ِعلَم لَنا ااِّل 
ما َعلَّمتنا! و آن علم، علوم طبیعی بود، نام هر آن چه در هوا و زمین است، و 
ماه و آفتاب و ستارگان! این است فضل انسان بر فرشتگان! و همین است که 
در  که  کامل ساخته شد  انسان  از  تصوری  نظامیه ها محدود شد.  تأسیس  با 
بهترین شرایط به فرشته فروکاسته می شد و آن فضل و برتری انسان نسبت به 
فرشتگان، یعنی علم، و آن هم علوم طبیعی و نه علوم فقهی، به دست شریعت-

مداران محدود شد و از بین رفت!
نهاد  در  را  آن  تجلی  که  است  بوده  شده  شروع  قبل  از  پدیده  این  البد 
نظامیه ای می بینیم. بی جهت نیست اگر ناصرخسرو در نیمه ی دوم قرن پنجم 

می گوید )جامع الحکمتین، ص 14 و 15(:

علماء دین حّق مر علم طب را و علم نجوم را همی دلیل اثبات نبوت 
لقبان مر کسانی را که علم  ... و به علت کافر خواندن این علما  کنند 
آفرینش دانند، جویندگاِن چون و چرا خاموش گشتند و گویندگان این 
علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی شد، خاصه بر اهل زمین 

ما که خراسان است و دیار شرق.

و نیز فراموش نکنیم که در اوایل دوره ی صفویه فضل اهلل روزبهان خنجی نوشت:

» ... پس ثابت شد که اصاًل به تعلم علوم فلسفه )بخوانید: علوم طبیعی( 
سوای آنچه علمای شریعت آن را داخل علوم خود ساخته اند اشتغال 
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تعلم آن  از  باشد که  بر شیخ االسالم واجب  بنابراین  نیست.  ضروری 
منع کند و اصاًل نگذارد که کسی به درس و افادۀ آن مشغول گردد که 
جمیع فسادات که در اسالم ناشی شده منشأ آن اشتهار علوم فالسفه 

است.«

نیاید،  چه  بیاید  خوشمان  چه  خرد،  منش ضد  همین  که  نکنیم  فراموش 
بخشی از تاریخ تمدن اسالمی ماست؛ و همین است که منجر به این شد که 
امام جمعه ی رسمی دولت شاه  مالمحمدباقر مجلسی )وفات 1698/1110(، 
تبعید  اصفهان  از  را  اردستانی  سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، مالصادق 
کند؛ پیش از آن هم همین منش ضد خرد در تمدن اسالمی مالصدرا را تکفیر 

کرد، که امروز او را از مفاخر دوره ی متأخر اسالمی می دانیم!
پس از شروع نظامیه ها و تأثیر و پذیرش افکار محمد غزالی ما شاهد هیچ 
جنبش درون- زاد از بدنه ی ایران اسالمی نبوده ایم که به دنبال خردگرایی باشد. 
به  هنگام آشنایی ما با تمدن غرب هم، حدود 600 سال پس از شروع جنبش 
پی یر آبالر، که به سختی ما را از خواب 600 ساله می خواست بیدار کند، به حدی 
غافل بودیم که تصور روشنی از رویدادها نداشتیم و مقاومت در مقابل تغییر شدید 
بود. انواع مشرب ها و منش های سیاسی هم پدید آمد، و هیچ گاه هیچ یک از این 
حرکت ها ریشه های این غفلت را آشکار نکرد و تحلیل راه گشایی از رویدادهای 
ایران وارد دوران  اکنون که  نداد. پس طبیعی است،  ارائه  ما  جهانی و جایگاه 
آگاهی شده است، عده ای تصور کنند راه دستیابی به دوران باعظمت تاریخ اسالم 
و ایران تمسک به روش های پسانظامیه ای و منش های شیخ االسالم هایی مانند 
روزبهان یا مجلسی است که حتی تحمل مالصدرا و اردستانی ها را هم نداشتند! 
به ویژه که این روش ها در دنیای مدرن در غرب و شرق، در آلمان نازی و در 
شوروی و چین، برای الگوبرداری آماده است: نمونه های فراوان تحدید تفکر در 

آلمان شرقی، شوروی، و چین هم در اختیار بعضی انقالبیون ایرانی است.



163 استبداد در علم ایران و قبایی تنگ بر تن علم

و  تعبیر  علم  و  اسالم  از  که  هستیم  سیاسی  موجی  شاهد  ما  سال ها  این 
تفسیری نظامیه ای دارند؛ موجی که در دولت نهم و دهم به شدت اوج گرفت! 

چند مؤلفه ی اجتماعی و سیاست بین الملل به رشد این موج کمک می کند:
- آرامش نسبی اجتماعی پس از تالطم های دهه ی اول انقالب و جنگ تحمیلی، 
و  نیز پس از شروع دوران سازندگی در دهه ی هفتاد. گروه های شریعت مدار 
که خرد را فقط در محدوده ی  رفع نیاز شریعت می پذیرند و طرفدار محدود 
کردن خرد هستند و خالقیت را مترادف با هرج و مرج و لذا مذموم می پندارند، 

فرصت یافته اند قدرت سیاسی به دست آورند.
نزدیک کردن   با  و گاهی کلبی مشرب، که  افراد قدرت طلب،  یافتن  - میدان 
اسالمی کردن  به  رو  ظاهر  در  شریعت مدار  گروه های  به  خود  منافقانه ی 
را  نازل شخصی خود  اهداف  واقع  در  اما  آوردند  عالی  آموزش  و  دانشگاه ها 
پی گرفتند، امتیازهای دلبخواه دانشگاهی دادند و امتیازهای شخصی گرفتند، با 
فشارهای اجتماعی از شرایط موجود هیئت علمی و ناسخت جان بودن سازمان 
علم در کشور سوء استفاده کردند و با متمرکز کردن هر آن چه الزم دیدند در 
ستاد وزارت علوم، بدون کوچک ترین شناخت از پیچیدگی سیاست گذاری در 
علم و فناوری، امکان یافتند با حمایت ساده دالنه ی شریعت مداران انتقام جویانه 
نهادهای برتر جوانه زده در چند دهه ی گذشته را نابود کنند، رفتاری استبدادی 

بسیار شبیه به تکنوترات های زمان شاه پس از 15 خرداد 1342! 
دنیا  در  را  اسالم گرایی  رشد  دیدن  تاب  که  جهانی  قدرت های  خصومت   -
ندارند، و با ایران اسالمی به مقابله برخواسته اند. این خصومت ها کمک به رشد 
موج تفکر نظامیه ای کرده است؛ چون عده ای به سادگی هرآن چه در ظاهر از 
غرب است، ازجمله راه و رسم توجه به خرد، را مذموم و ضد اسالمی تلقی 
می کنند؛ رفتارهای خصمانه ی قدرت های جهانی کمک کرده است تفکر و منش 

این گروه های شریعت مدار خردگریز مقبولیت بیشتری پیدا کند.
این مؤلفه ها زمینه را برای حضور شریعت مداران اقتدار گرا به کمک عوامل 



ایران من/ معماری علم در ایران164

صادق و ناصادق و سودجوی آن ها، که در دو دهه ی اول انقالب مجالی برای 
اظهار وجود سیاسی نداشتند، آماده کرد. اما عامل فرهنگی تشدید و رشد این 

موج و تأثیرگذاری آن در سال های اخیر متنوع است: 

الف( تلقی دانش مکتوب از علم نوین  
این همان مفهوم علم سنتی در ایران پسانظامیه ای است. این تلقی نه فقط در 
حوزه های علمیه که حتی در دانشگاه های ما هم حاکم است: علم آن چیزی 
است که در کتاب های دنیا مکتوب است و می توان آن را »کسب« کرد. به این 
معنی علم در ایران معموالً فروکاسته می شود به دانش مکتوب. این تفکر همان 
است که منجر به ارشدیت سنی در حوزه و دانشگاه شده است. در این تفکر 

مجالی برای خالقیت نیست. 
بسیاری رفتارهای ناپسند دانشگاهی که همه جای ایران شاهد آن هستیم 

ریشه در این تفکر و مغایرت آن با رفتار علمی در دنیای مدرن دارد.
از دیگر نتایج نامنظور این تفکر یکی این است که دانشگاهیان به ریشه ی 
دانش در دنیای مدرن که نیاز اجتماع است کمتر توجه کرده اند و کمتر توجه 
می کنند. درخشان ترین دانشگاهیان ما هنوز گمان می کنند مسئولیتی در قبال 
جامعه برای رفع نیاز آن ندارند، چه این نیاز مدنی باشد، دفاعی باشد، تربیتی 
باشد، و چه صرفاً کنجکاوی بشری. جامعه ی انقالبی ایران هم، که چه به لحاظ 
موقعیت ملی و بین المللی نیاز شدید به ابزار علوم انسانی از یک طرف و ابزار 
علوم طبیعی و فناوری از طرف دیگر داشته، احساس کرده است دانشگاهیان 
یا تمایل ندارند یا توانایی ندارند این نیازها را درک کنند یا به آن پاسخ دهند. 

همین ما را به عامل دیگری در تشدید این موج خردگریزی می رساند.

ب ( بی رغبتی به رفع مشکالت دفاعی و اجتماعی کشور
از کشور  به دفاع  ارزنده ای  انقالب بدون شک خدمات  دانشگاهیان در طول 
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کرده اند. با وصف این، دست کم باید بپذیریم چه در رفع مشکالت اجتماعی 
ایران و چه در رفع مشکالت دفاعی کشور رفتار دانشگاهیان ایران به گونه ای بوده 
است که به بخش دفاعی کشور  این احساس دست داده است که دانشگاهیان 
یا رغبت به این موضوع ندارند یا توانایی درگیری با این مشکالت را ندارند. 
از دید من، ما دانشگاهیان، به دلیل نداشتن شناخت عمیق از چگونگی رشد علم 
در دنیای مدرن و بدون توجه به نقش بسیار مهم نیاز اجتماع به آموزش و 
شاید پژوهش پرداخته ایم؛ و در این میان کمتر گامی در این جهت برداشته ایم 
که دنیای مدرن را به گونه ای درک کنیم که بتوانیم این درک را به جامعه ی 
خودمان هم تسری دهیم. غافل از این که در درازمدت فقط و فقط این نیاز مدنی 
و دفاعی کشور است که می تواند کمک کند جامعه ی ما از دوران پسانظامیه ای 

به دوران پسانیوتنی گذر کند و مدرنیت را درک کند و بومی کند!

ج ( شکست سیاسی اصالح طلبان و رویدادهای سیاسی پس از آن
این شکست که در یک جامعه ی مردم ساالر می توانست رخدادی معمولی تلقی 
شود منجر به قطبیدگی در جامعه ی ایرانی شد. این قطبیدگی خوراک قطعی 
به دست موجی داد که شریعت مدار و خردگریز بود؛ در نتیجه ی این تحوالت 

تحدید خرد در دانشگاه های کشور تشدید شد. 
حاکم  فرهنگ  کلی  به طور  و  دانشگاهیان  و  روحانیان  اول  عامل  در  اگر 
سوم  عامل  در  نظامیان،  دوم  عامل  در  داشت،  برجسته ای  نقش  جامعه  بر 
سیاسیونی عامل تشدید موج شدند که می خواستند منش سیاسی خود را به 
هر قیمت حاکم کنند و در این میان با استفاده از واژگان اسالمی هر وسیله ای 
را با تقدس هدف توجیه کردند. عوامل سودجو و اقتدار گرا در بخش آموزش 
عالی و علم و فناوری نیز با فرو کاستن علم و فناوری به آموزش مجال راحتی 

یافتند نوعی استبداد در بدنه ی علم کشور وارد کنند و سپس یکه تازی کنند.
اثر هم افزایی این سه عامل را باید ناشی از هم جهت شدن سه گروه اجتماعی 
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شرایط  تحلیل  در  بنابراین  هستند.  اصول گرایان  از  عمده  به طور  که  دانست، 
کنونی باید به تفکیک این سه طیف هم افزا توجه کرد و دانست که مسئولیت 
کج فهمی علم و اثرهای سوء آن، متناظر با عامل اول خود دانشگاهیان و متولیان 
علم نوین اند. در مورد عامل دوم هم باید دست کم پذیرفت که دانشگاهیان 
بی تقصیر نیستند. اما عامل سوم و رشد قدرت حامیان آن پدیده ای است که 
مشابه آن در تمام اعصار و در تمام کشورها دیده شده است. باید این پدیده را 
گذرا دانست و اشکاالت اجتماعی آن را که مانع رشد و توسعه ی کشور می شود 
عیان کرد. این که این گروه اجتماعی با تأکید بر پیشرفت های علمی یا دفاعی 
کشور از جامعه امتیاز می گیرد هم طبیعی است و هم نشان دهنده ی نقطه  ضعف 

دانشگاهیان است که در مورد دو ذکر شد.
با آغاز دوره ی سازندگی و بدون التهاب سیاسی در دهه ی هفتاد، تشخیص 
نیازهای صنعتی و دفاعی کشور منجر به حرکتی شد در جهت درک بهتر علم، 
پژوهش، فناوری، و توسعه. در نتیجه ی این حرکت، وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری تبدیل شد. این تغییر فقط بازی با 
کلمه ها نبود بلکه نمادی بود از توسعه ی ایران و شاهدی بر این که ایران در 
جهت درک بهتر مفهوم دنیای مدرن و مدرنیت پیش می رود. برای کنار آمدن 
با مدرنیت و برای رهایی از مفهوم علم پسانظامیه ای، و برای جهش نهایی ایران 
پس از چند هزار سال از چنگال تصور »چوبین بودن استداللیون« این حرکت 
ما، حتی جامعه ی  بود. جامعه ی  البته شکننده  بود، که  اول  گام  هفتاد  دهه ی 
ایران، هنوز توافق قطعی روی این موضوع ندارد و این حرکت را  دانشگاهی 
هم هیچ گاه به عنوان یک »چرخش بینش« مهم و اثرگذار تلقی نکرد. بی جهت 
نیست که نخستین موج سیاسی طرفداران منش سیاسی نظامیه ای و تحدید 

خرد این حرکت را متوقف کرد. 
در دولت نهم و دهم وزارت عتف، بدون تغییر نام، محتوایی متناسب با 
وزارت آموزش عالی به خود گرفت. نقش پژوهش و فناوری در این وزارت به 
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حداقل رسید و آموزش محور همه ی تصمیم گیری ها شد. اما چون این حرکت 
مبتنی بر تفکر نظامیه ای بود نوع آموزش، نوع استخدام هیئت علمی، و نوع 
گرفتن دانشجو در سطوح عالی هم متناسب با تفکر نظامیه ای، یعنی محدود 
تاریخی  شباهت  این  متوجه  الزامًا  امر  این  متولیان  شد.  خرد  کردن  مقید  و 
نشدند و نیستند، و گاهی ساده انگارانه، گاهی مزورانه، به فکر »اصالح« جوانب 
به  و  جوان،  نسل  در  فساد  کاهش  فکر  به  و  عالی  افتادند،  آموزش  گوناگون 
قولی »قانون پذیر« کردن نسل جوان دانشجویی! اما این توقع قانون پذیر کردن، 
که علی االصول واژه ی مطلوب مدنی است، در بطن سیاست ها و حرکت های 
کنونی آموزش عالی هم به معنی »تحدید خرد و  ممانعت از خالقیت« است؛ 
هم تأثیر با واسطه ی آن از این نوع است، و هم این که در نسل جوان یأس 
از  هیچ یک  اگر  حتی  است.  کرده  تشدید  را  مغزها  فرار  و  است  کرده  ایجاد 
این  اعمال  محتوم  نتایج  از  نباشد،  منش  این  طرفداران  خواسته ی  اثرها  این 
این منش حتمًا سرعت خواهد  با  افراد خالق  از  ایران  تخلیه ی  منش هاست. 
گرفت و خالقیتی که ایران در این دوران تاریخی به آن به شدت نیازمند است 
ایران از ژن های  در اختیار قدرت های بیگانه ی خردگرا قرار داده می شود، و 

برجسته تهی می شود.
خالقیت و نوآوری مفاهیمی نیستند که بتوان آن ها را در شرایط محدودیت 
خرد رشد و پرورش داد. خرد مشروط، و خالقیت مشروط مفاهیمی از نوع 
مربع مثلثی اند، متناقض و نامربوط! به عالوه دوران ما دوران تأسیس نظامیه ها 
و  قید  نوع  این  به  تن  ما  جوانان  که  نیست  مغول  یا  سلجوقیان  حکومت  و 
شرط ها در تفکر، خالقیت، و آموزش بدهند. به غیر از راه فرار و مهاجرت که 
به سهولت در اختیار است، و به غیر از نیروهای مکنده ی کشورهای پیشرفته 
که تشنه  مغزهای فراری اند، و به غیر از شرایط جمعیتی این کشورها که آن ها 
را ناچار می کند مهاجر بپذیرند، راه های »درونی« برای دفع این قید و شرط ها 
وجود دارد: کافی است یکی از شب های ماه رمضان بعد از افطار تا سحر به 
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ولنجک تهران بروید تا به وضوح شاهد این راه های فرار درونی بشوید: قطبیدگی 
ظاهری و معنوی جامعه!

با تمرکز در استخدام هیئت علمی، با تمرکز در گرفتن دانشجوی دکتری 
ایران، با تمرکز مدیریت در دست گروهی با تفکری بسیار جزمی و انحصارطلبانه، 
و با اعمال تفکری بسیار آموزش- مدار به وضوح به سمت اعمال محدودیت  در 
تفکر و خالقیت رفته ایم. همین طور وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به وزارت 
آموزش در جمهوری اسالمی با قرائتی خاص تبدیل شده است. تاریخ، البته با 
آهنگی بسیار سریع تر، تکرار می شود: دهه ی اول و دوم انقالب اسالمی مشابه 
چند قرن اول صدر اسالم نهضت ترجمه و دوران روشنگری و شکوفایی علم، 
و  تفکر، خردمندی،  دوران محدود کردن  بعد  به  قرن ششم  مشابه  اکنون  و 
خالقیت! این دوره چند سال طول خواهد کشید؟ در آن دوره متفکران تبدیل 
به »عقالی مجانین« شدند و هنرمندان در نتیجه ی محدودیت در بروز هنر به 

»عاشق ها« تبدیل شدند. در این دوره چطور؟
بانیان و مدافعان این دوره اشتباه نکنند، و مانند مسلمانان چند قرن اخیر 
که  بدانند  و  است،  بوده  سال   1400 تمام  اسالم  طالیی  دوران  نکنند  خیال 
هرآن چه مسلمانان بدان افتخار می کنند نتیجه ی روش و منش مسلمانان صدر 
اسالم تا قرن ششم بوده است و پس از آن فقط رکود و خفت به بار آمده است. 
دستاوردهای علمی و فناوری کنونی جمهوری اسالمی هم نتیجه ی آزادمنشی، 
خردمندی، و پذیرش تکثر در دو دهه ی اول انقالب بوده است. نتیجه ی تحدید 
خردمندی به زودی آشکار خواهد شد. از طرف دیگر این دوران نمی تواند دیرپا 
در  کشور  دفاعی  نیازهای  و  بین المللی،  تهدیدهای  ژئوسیاسی،  شرایط  باشد: 
درازمدت با خالقیت محدود و مشروط سازگار نیست. ایران نیاز به خالقیت 
دارد و دیگر هیچ چاره ای جز آزاد کردن خرد و خالقیت ندارد. اگر خودمان 
دست به این کار نزنیم، قدرت های بیگانه یا مجبورمان می کنند یا اسیر نیازهای 

آن ها می شویم.
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تحدید  و گذرای  این دوران سخت  است  و متخصصان الزم  دانشگاهیان 
خرد را با بصیرت سپری کنند. چه اصول گرایان و چه اصالح طلبان هر دو باید 
شرایط اجتماعی دوران قطبیدگی و دوران تحوالت تاریخی خاورمیانه را درک 
کنند؛ کمک کنند اجتماع علمی مدرن شکل بگیرد، و بپذیرند که رفع نیازهای 
کشور عین توجه به علم مدرن است، چه در زمینه های مدنی و چه دفاعی، و 
این ممکن نیست مگر با ایجاد زمینه برای رشد خردورزی. گروه اندکی که با 
استفاده از ابزار واژگانی انقالبی و اسالمی، با تقدس هدف، چه پاک و چه ناپاک، 
لطمه  به عزت و سربلندی کشور  ناخواسته،  و  و پذیرش هر وسیله، خواسته  
زدند،  استبداد در علم را به نمایش گذاشتند و آگاهانه و ناآگاه تالش کردند 
نهادهایی برتر در علم و فناوری را  به نام عدالت به نابودی بکشانند، گذرا 
به زودی خودش را تطهیر خواهد کرد. خرد هم یوغ تکثر و  هستند و جامعه 
مردم ساالری است و نه استبداد، جامعه ی انقالبی ما نیز این را خواهد پذیرفت.
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علم نوین و دموکراسی

1. درآمد
دست کم  بشری  جامعه های  توسعه ی  در  را  تاریخی  تجربه ی  و  تاریخ  نقش 
نگیریم. ما ایرانیان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تجربه ای چند  هزار ساله داریم. 
با  تمدنی چندگون  داریم.  ساله  هزار  مکتوب، چند  یا سنگ  مکتوب،  تاریخی 
مشارکت اقوام گوناگون داریم. تجربه ی اوج قدرت و حضیض قدرت داریم. 
شکوفایی  و  آزاداندیشی  تجربه ی  داریم.  تاریخی  خفت  و  سربلندی  تجربه ی 
علمی و تجربه ی تحجر فکر و زوال اندیشه داریم. تجربه ی مهرورزی بی  حد 
وطن فروش  شهروندانی  و  وطن دوست  شهروندانی  داریم.  بی حد  شقاوت  و 
داریم. این تجربه های متضاد، و این تنوع قومی و اندیشه ای، به نظر می رسد 
بخش  این  در  پایدار  و  سخت جان  و  منعطف  و  پویا  انسانی  مجموعه ی  یک 
ایران زمین  و  ایرانی،  و  ایران  را  است، که آن  آورده  به وجود  زمین  از کره ی 
می نامیم. نمی خواهم مانند بعضی ها خصلت هایی را که خوب می دانم به ایرانیان 
این ها  همه ی  ما  بدهم.  نسبت  انیرانیان  به  می دانم  بد  که  را  خصلت هایی  و 
هستیم؛ و داشتن همه ی این ویژگی ها و تجربه های تاریخی یک ارزش است، 
یک واقعیت است، که نباید آن را دست کم گرفت، یا نفی کرد. واقعیتی دیگر 
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هم کم تجربگی ما و سخت جانی ما در تطبیق این تجربه های تاریخی با مدرنیت 
است.

مدرنیت پدیده ای است که در بخش دیگری از کره ی زمین، به دالیل ویژه ی 
تاریخی، پدید آمده است. این پدیده نسبت انسان با طبیعت و جوامع بشری را 
به گونه ای جدید تعریف کرده است، که دستاورد بشریت است. ما ایرانیان هنوز 
این پدیده را درک نکرده ایم. به اجبار تاریخ، و نه به اختیار خود، با آن درگیر 
شده ایم. مجبوریم آن را بشناسیم و با آن کنار بیاییم. به دلیل نشناختن این پدیده، 
در تفکیک ویژگی های بومی غربی آن از ویژگی های نوعی آن، که دستاورد انسان 
ناطق است، ناتوانیم. هنوز حتی آمادگی برای شروع درک آن را نداریم، هنوز 
نهادهای الزم اجتماعی برای تحلیل آن را فراهم نیاورده ایم، شاید چون خیال 
می کنیم احتیاج نداریم، و هنوز خود را آفتاب و غرب را ُسها می دانیم ]رک 1، 
ص 44، و 2[. هرجا هم نهادهای مدنی مدرن ایجاد کرده ایم، بیشتر با انگیزه ی 
حفظ انگاره های ذهنی خودمان همراه با کسب ظواهری از مدرنیت بوده که با این 
انگاره ها تطبیق داشته است ]رک فصل 2[، یا این که برای رفع نیازهایی بوده که 

در اثر درگیری ما با دنیای مدرن ایجاد شده است!
آن  سنتی  معنی  به  علم  حافظان  که  هم  ما  سنتی  نهادهای  از  بخش  آن 
در  هنوز  و  نکرده اند،  مشخص  نوین  علم  با  را  خودشان  نسبت  هنوز  هستند 
این  است  بدیهی  گرفتارند.  نظامیه ای  علم  مفهوم  از  ناشی  ذهنی  انگاره های 
انگاره های ذهنی، که پس از تأسیس نظامیه ها شکل گرفته است، مترادف با 
علوم  از  است  پذیرفته  شدیدی  تأثیر  اگرچه  نیست،  اسالمی  اعتقادی  اصول 

نظامیه ای که گاهی مترادف با علوم اسالمی گرفته می شود.

2. خرد پیشامدرن و پسامدرن
انسان همواره با تعقل، با به کارگیری خرد، زندگی کرده است. اما باید توجه 
کرد که خرد انسانی تابع شرایط فرهنگی و محیطی هر عصر است، پس تابع 

علم نوین و دموکراسی
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زمان است. عصر گالیله و نیوتن نقطه ی شروع یک گسست و جهش در چونی 
خرد انسانی و درک انسان از نسبتش با طبیعت و اجتماع بشری است. خرد 
علم نوین، که نماینده ی خرد نوین است، از نظر ماهیت با خرد پیش از گالیله 
و نیوتن متفاوت است. این واقعیتی است که جامعه ی ما از درک آن هنوز به 
دور است. می توانیم عصر پیشانیوتنی را از عصر پسانیوتنی کاماًل متمایز کنیم، 
همین طور خرد پیشانیوتنی را از خرد پسانیوتنی، و چه بهتر که درست تر آن 
را خرد پیشامدرن و پسامدرن بنامیم. تأثیرگذاری این خرد علمی در فرهنگ 
و خرد بشری از قرن هجدهم آغاز شد، هنگامی که تحوالت فلسفی به بحث 
پیرامون مفاهیم فیزیک نیوتنی کشانده شد، و به دنبال آن تحول در زندگی 
بشر و تحول در مفاهیم سیاسی، و نیز عصر صنعتی آغاز شد. خرد نیوتنی هم 
نتیجه ی سال ها تحوالت اجتماعی و فرهنگی در اروپا است، هنگامی که دنیای 
اسالم دوران رکود پسانظامیه ای و پسامغولی را می گذراند. این گسست خرد 
را به وضوح می توان در مفاهیمی مانند زمان، مکان، جرم، و نیز روش نوین 
مفهوم سازی در علوم دید. توجه داشته باشیم که در تمدن اسالمی هم شاهد 
تأسیس  از  پس  دوران  خرد  میان  گسست  حاکم:  خرد  در  هستیم  گسستی 
طالیی  عصر  با  مترادف  کم وبیش  که  آن،  از  پیش  دوران  خرد  و  نظامیه ها 
خرد  را  اسالم  طالیی  دوران  خرد  واژه ی  مایلم  دلیل  به همین  است.  اسالم 
بهتر  تمدنی  تحوالت  تحلیل  در  ما  که  می کنم  تأکید  و  بنامم؛  پیشانظامیه ای 
متأثر  را، که شدیداً  ایران  از جمله  بر جوامع اسالمی  است خردکنونی حاکم 
از خرد پسانظامیه ای است، با مطلق تمدن اسالمی یکی نگیریم؛ و بازگشت یا 
بهار اسالمی را مترادف بازگشت به دوران پسانظامیه ای نگیریم و بدانیم این 
دوران پدیدآورنده ی حضیض تمدن اسالمی است و نه شکوفایی آن که متعلق 
به دوران پیش از سلجوقیان است. متأسفانه عده ای از متولیان علم و فرهنگ 
کنونی ما با این اشتباه تاریخی دوره ی سلجوقیان صغیری را پایه ریزی می کنند 

که نتیجه ی آن پسرفت خردورزی است.
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3. نقش ماهیت در مفاهیم مدرن
بحث در ماهیت زمان و مکان از دل مشغولی های فالسفه ی قدیم بوده است. 
به ندرت از قرن بیستم به بعد شاهد این هستیم که فالسفه به این امر بپردازند. 
دل مشغولی ها جابه جا شده است. علت آن را در غلبه ی تفکر علم نوین بر علوم 
دیگر از جمله فلسفه باید دانست. مفاهیم زمان و مکان از حیطه ی فلسفه و 
فلسفه ی طبیعی خارج شده است و به عنوان بخشی از علوم فیزیکی درآمده 
است. در این علوم، در بینش پسانیوتنی، مفاهیم تعریفی دارند، که از آن به 
عنوان تعریف عملیاتی یاد  می شود: هر مفهوم که در علوم فیزیکی وارد می شود 
باید روش اندازه گیری و یکای آن مشخص شود؛ زمان و مکان این چنین است. 
هنگامی که زمان با نماد t نمایش داده می شود، با ساعت اندازه گیری می شود، 
و یکای آن ثانیه تعیین می شود، آن گاه زمان در علوم فیزیکی مفهوم می شود. 
پس از آن دیگر بحث از ماهیت زمان بی حاصل است و در علم جایی ندارد؛ 
می توان از چگونگی آفرینش زمان سؤال کرد، از تحول زمان، از چندتایی زمان، 
از پیوسته یا گسسته بودن آن، اما ماهیت زمان در فیزیک عبارت از مهملی 
تلقی می شود که کنار گذاشته می شود. هم چنین است مفهوم مکان، جرم، و هر 
مفهوم بنیادی یا ثانویه در علوم فیزیکی. هم زمان با رهایی از نیاز به ماهیت 
ما  کرد.  تعریف  دیگر  به گونه ای  طبیعت  با  را  نسبتش  مدرن  انسان  مفاهیم، 
دیگر به دنبال درک ماهیت طبیعت هم نیستیم. طبیعت هم برای ما مفهومی 
است مانند مفاهیم دیگر. آن را در چارچوب مدل هایمان اندازه پذیر می کنیم. 
روش این اندازه پذیری این است که ابتدا از طبیعت یک مدل می سازیم. مدل 
ما از طبیعت تشکیل می شود از چند مفهوم و روش اندازه گیری. بسته به این که 
چه بخواهیم یا چه پدیده ای را در طبیعت بخواهیم بررسی کنیم، مجموعه ی 
مفاهیم متفاوت خواهد بود؛ اما در همه ی این مدل ها دستگاه مختصات زمان، 
وارد می شود.  میان آن ها  ریاضی  روابط  و  نماد آن ها  با  و جرم همراه  مکان، 
از طبیعت  روابط، یک مدل  و  نمادها  با  همراه  بسیط  مفاهیم  این مجموعه ی 
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می سازد. در علوم فیزیکی طبیعت فرو کاسته می شود به این مدل. به همین 
دلیل کمتر هم لفظ مدل به کار می رود. هنگامی که از طبیعت صحبت می کنیم 
هم  مدرن  فیلسوفان  می بندد.  نقش  طبیعت  مدل  همان  فیزیک دان  ذهن  در 
و  ما،  جامعه شناسان  ما،  فیلسوفان  اگرچه  می کنند،  تصور  این گونه  کم وبیش 
فقهای ما که هنوز خود را از بند ماهیت مفاهیم نرهانیده اند، این تصور برایشان 
اگر غیرقابل قبول نباشد، دست کم غریب است، و به همین دلیل تفاهم میان 
است  این گونه  است.  ناممکن  عماًل  مدرن  فالسفه ی  یا  فیزیک دانان  و  آن ها 
که نسبت بشر مدرن، متجسم در نمایندگان علوم فیزیکی مدرن، با طبیعت 
می نگرد.  دیگری  نوع  به  طبیعت  به  مدرن  انسان  است.  شده  عوض  کاماًل 
نوع  این  برای بشر داشته است.  همین نگرش دستاوردهای بسیار پیچیده ای 
نگرش به طبیعت، و این نوع روش مفهوم سازی در سیصد سال اخیر راه به 
همه ی زمینه های معرفت بشری باز کرده است؛ فلسفه، کالم، جامعه شناسی، 
این نگرش  با  امر مستثنی نیستند. دنیای مدرن  این  از  و روان شناسی مدرن 
آن  با  و  است  کرده  خو  نوین  واژه سازی  و  مفهوم سازی  روش  این  با  جدید، 
کنار آمده است. ما ایرانیان و مسلمانان جهان، هنوز فاصله ی بسیار با درک 
این تحول مفهومی و نگرشی داریم. مفاهیمی، چه قدیمی مانند علم، طبیعت و 
زمان و مکان، و چه مدرن مانند لیزر، ماهواره، لیبرالیسم، و اومانیسم را به کار 
می بریم، اما در ذهنمان چیزی نقش می بندد که با الگوی ذهنی انسان مدرن 
کاماًل متفاوت است. بی توجهی به این الگوهای ذهنی و درک مفهومی خسارات 
اجتماعی فراوانی به بار می آورد. این اختالف نقش را به طور مشخص در مفهوم 

علم در فصل دوم به تفصیل بیان کرده ام.

4. اعتقاد و خرد پسانیوتنی
خرد نوین، به موازات تعریف جدیدی از نسبت انسان و طبیعت، و به دنبال انقالب 
صنعتی، سرانجام به ایجاد حرفه ی جدیدی به نام علم یا دانشگری منجر شد. این 
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حرفه، همانند هر حرفه ی دیگری، نسبت به اعتقادات مذهبی یا هرنوع اعتقاد 
دیگر خنثی است؛ و این یکی از وجه ممیزه های آن با خرد پیشانیوتنی است، که 
به دالیل تاریخی با اعتقادات عجین شده بود. کم نیستند اهل علم در کشورهای 
درحال توسعه، به ویژه در کشورهای اسالمی، که این جنبه ی حرفه ای علم نوین را 
نمی شناسند، و شرایط دنیای مدرن را با الگوهای ذهنی متناظر با خرد پیشانیوتنی 
و پسانظامیه ای خود می سنجند. ترکیباتی مانند فیزیک اسالمی، که نظیر ترکیبی 
مانند نجاری اسالمی یا ذوب فلزکاری اسالمی است، همان گونه که در فصل 
دوم بیان کردم، ناشی از همین سوءتفاهم است. امور اعتقادی و علم  دو ساحت 
معرفتی اند که ارتباط آن ها و تحدید یکی دیگری را، که در دوره ای از تحول 
معرفت بشر رایج بوده است، به  هردو لطمه زده است. پایان دوره ی روشنگری 
اسالمی، که در رشد علم در دوران آل بویه به وضوح مشهود است، هنگامی شروع 
شد که نظامیه ها تأسیس شدند، که در طی آن نه فقط بعضی از فرقه های اسالمی 
مجاز شناخته شدند و تدریس فقه آن ها در نظامیه ها مجاز و بقیه طرد شد، بلکه 
علوم و فلسفه فقط در آن حدی مجاز شناخته شد که شریعت محدود نظامیه ای 
به آن نیاز داشت ]3[. به این ترتیب لباس تنگی به خرد پوشانده و مقید شد، 
که ما در خرد پسانظامیه ای شاهد آن هستیم. این دوران آغاز انحطاط علم در 
کشورهای اسالمی است، که به انحطاط جوامع اسالمی و خفت تاریخی ما منجر 
شد. توجه به خرد نوین، نه فقط ما را به دوران طالیی اسالم و دوران پسانیوتنی 
متصل می کند، که از جوامع ما خفت زدایی خواهد کرد. متأسفانه بعضی ها فرهنگ 
پسانظامیه ای را عین اسالم تلقی می کنند و در این تصورند که این فرهنگ همان 
است که دوران طالیی اسالم را به وجود آورده است. این سوءتفاهم فرهنگی در 
ایران، دردسرساز شده  از جمله  از کشورهای اسالمی،  قرن 21 برای بسیاری 
است یا خواهد شد. کافی است به منش و روش حکومتی طالبان در افغانستان و 
پاکستان، یا وهابیون و سرسلسله های سعودی، توجه کنیم تا عمق تأثیرات خرد 

پسانظامیه ای افراطی و تأثیرات آن را در دنیای نوین درک کنیم.
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5. طبیعت، جامعه، و نگرش مبتنی بر خرد پسانیوتنی
پدیده ی علم نوین منجر به فرآیند پیچیده ای در جامعه ی انسانی شده است. 
در این فرآیند اجتماع علمی و گفتمان درون این اجتماع نقشی بنیادی به عهده 
چیزی  آن  دیگر  طبیعت  سوم[.  فصل  نیز رک  و  فصل10،   ،4[ است  گرفته 
نیست که مستقل از ذهن ما، مستقل از الگوهای ذهنی ما، وجود دارد، یا ماهیتی 
دارد که ما به دنبال کشف »حقیقت« آن هستیم. در این پدیده ی مدرن مبتنی 
بر خرد پسانیوتنی دیگر نقشی به عهده ی حق و حقیقت نیست. ما به دنبال 
»کارایی« مدل هایمان در توصیف پدیده های طبیعی هستیم. رشد غیر منتظره ی 
علم در این دوره ی مدرن ناشی از همین »چرخش بینش« است. این چرخش 
بینش تبعات سهمگینی نه فقط در تعریف جدیدی از نسبت بشر با طبیعت 
داشته است، که با ورود آن به ساحت فلسفه و جامعه شناسی نسبت بشر با 

جامعه و نیز تصور بشر را در اداره ی جامعه عوض کرده است.
مدل سازی و مفهوم سازی نقش محوری در علم مدرن دارند. چون در خرد 
جدید فرض این است که مفاهیم برساخته ی ذهن ما هستند و برای توصیف 
طبیعت یکتا نیستند، پس ما با قراردادهایی سروکار داریم که آن ها را مدل 
مدل  عنوان  به  آن ها  به   و  می شوند،  پذیرفته  هنگامی  مدل ها  این  می نامیم. 
باشند. به جهت  نگاه می شود، که در توصیف پدیده  های طبیعی موفق  علمی 
پیچیدگی پدیده ها و پیچیدگی چگونگی تطبیق مدل با طبیعت قضاوت نهایی با 
اجتماع علمی است. پس این اجتماع علمی است که صحت و درجه ی کارایی 
از ظرافت گفتمان  تعیین کارآیی بخشی  این  تعیین می کند. چگونگی  را  مدل 
تلقی می شود که در گفتمان  به اصطالح درست،  یا  علمی است. مدلی کارآ، 
به مدل  پاسخ طبیعت  تنها  گفتمان  این  در  درآید.  به  بوته  از  موفق تر  علمی 
وارد  بسیاری در آن  گفتمانی  بلکه ظرافت های  تعیین کننده است،  نیست که 
می  شود، و در نهایت اقناع اجتماع علمی است که موجب پذیرش مدل می شود. 
بهترین مثال نسبیت خاص اینشتین و پذیرش آن توسط اجتماع علمی اوایل 
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قرن بیستم است. مدل لورنتس به همان خوبی نسبیت خاص از پس توضیح 
خاص  نسبیت  چهاربعدی  فرمول بندی  این  اما  برمی آمد.  طبیعت  پدیده های 
توسط مینکوفسکی بود که سرانجام فیزیک دانانی مانند پوآنکاره را قانع کرد 
که نسبیت خاص پذیرفتنی است، و نه مدل لورنتس. می دانیم که پوآنکاره در 
و حتی  بود،  نزدیک شده  نسبیت خاص  به  بسیار  نسبیتی  پدیده های  توضیح 
اصل های ثابت بودن سرعت نور و نسبیت را او پیش از اینشتین نوشت. تمام 
ساختار فرمولی نسبیت را هم پیش از اینشتین در مقاله ی معروف خود آورد 
]5[، حتی از روش هم زمان کردن ساعت ها به روش اینشتین صحبت کرد، اما 
نتوانست از قراردادی بودن هم زمانی و مفهوم زمان دل بکند. به همین دلیل او 
شاید نخستین فیزیک دان معتبری بود که درک کرد نسبیت خاص چه تحول 

عظیمی در برداشت ما از طبیعت به دنبال دارد.
در  مرور  به  نیوتن  از  پس  طبیعت،  به  نسبت  انسان  بینش  این چرخش 
قرن های هفدهم و هجدهم به فلسفه و بقیه ی علوم انسانی هم رسوخ کرد، و 
پیرو  و  با جامعه،  انسان  بینش جدی در درک نسبت  این طریق چرخش  از 
مورد  این  در  آورد.  پدید  دموکراسی  و  حکومت داری  از  جدیدی  درک  آن 
جامعه هم نقش طبیعت را به عهده می گیرد و هم نقش اجتماع علمی را، که 
می خواهد آن را بشناسد، درک کند، و تغییر دهد. گفتمان اجتماعی از راه های 
گوناگون، از جمله احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد، انجام می شود. اقناع 
جامعه معموالً از طریق احزاب و با استفاده از رسانه ها انجام می شود. این جا هم 
»سیاست برحق« معنای خود را از دست می دهد و جای خود را به »سیاست 
برای  مردم  اقناع  به  سیاسی  گفتمان  با  می کنند  سعی  همه  و  می دهد  کارآ« 
سیاست های خود بپردازند. به این ترتیب است که واژگان مرسوم در گفتمان 
با واژگان مرسوم در سیاست نامه های گذشته ی ما همان قدر  مدرن اجتماعی 
با  تفاوت دارد، که واژگان و مفاهیم علم مبتنی بر مفهوم سازی و مدل سازی 
واژگان فارابی و ابوریحان ]4[. توجه داشته باشیم که تأکید بر این خرد نوین 
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نه در مطلق بودن این خرد است، بلکه بر این است که انسان مدرن در زندگی 
با حیطه ی کاربرد  از خرد مذهبی  را مستقل  نوین خود خرد علمی  اجتماعی 
مستقل می بیند، و حضور دو نوع معرفت را، یا حتی چند نوع را، مجاز و طبیعی 
انسان ها می داند که به موازات و مکمل هم وجود دارند و حتی وجود موازی 
آن ها مطلوب است. آن چه پذیرفته نیست مقیدکردن هرکدام به دیگری است 
در  چه  و  اسالمی  فرهنگ  در  چه  پیشانیوتنی،  و  پسانظامیه ای  خرد  در  که 
فرهنگ مسیحیت در طول تاریخ وجود داشته است. دانشگرانی که خرد علمی 
را معیار نهایی هرچیز می دانند به اعتقادی دلبسته اند که ریشه در خرد  علم 
و  نفی می   کنند  را  نوین  اهل علوم دینی که خرد علم  ندارد؛ همین طور  نوین 
خرد دینی را نهایت همه چیز می دانند به گزاره ای تمسک می کنند که ارتباطی 
با اعتقادات دینی ندارد. اگر هم موردی از تناقض میان این دو خرد مشاهده 
شود البد ریشه در برداشت غلط از یکی از دو خرد و معرفت متناظر با آن 
دارد. راه حل، پذیرفتن این یا آن نیست، بلکه شک در هر دو برداشت است و 
کوشش در رفع این ابهام. مقیدکردن خرد به هریک از این دو نوع منجر به 
محدود کردن امکان شکوفایی ایده های انسانی می شود که خالف طبیعت بشر 
و خالف خلقت و وجود این نعمت در انسان هاست. هر خرد و فرهنگی که این 
امکان شکوفایی ایده ها یا آزادی آن را محدود کند، چه به نام خرد علمی و چه 

به نام خرد دینی، مطرود است.

6 . دموکراسی و تناظر آن با رشد علم نوین در جوامع بشری
همان گونه که خرد پسانیوتنی طی سده هایی پیش و پس از نیوتن شکل گرفته 
و خرد نوین را به وجود آورده است مفاهیم مرتبط با علم نوین، و نیز مفاهیم 
اجتماعی، فرآیند های متفاوتی را طی کرده است؛ صلب نبوده است و اکنون هم 
نیست. لفظ زمان و مکان را ارسطو هم به کار می برد، اما آن چه از زمان و مکان 
در علم نوین مفهوم می شود، تفاوت بنیادی دارد با گذشته. چرا مفهوم دموکراسی 
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چنین نباشد؟ مفهوم نوین دموکراسی به شدت متأثر از خرد پسانیوتنی و فرآیند 
پذیرش مدل های علمی در اجتماع علمی است.

جامعه ی  از  نمایندگی  به  علمی،  اجتماع  با  متناظر  مدرن،  مدنی  نهادهای 
انسانی در یک کشور اداره ی جامعه را به عهده دارند. همان گونه که قواعد در 
از پیش   اجتماع علمی درون گفتمان اجتماعی شکل می گیرد، و هیچ قاعده ی 
داده شده ای بر این گفتمان حاکم نیست، قواعد حاکم بر نهادهای مدنی، روابط 
میان آن ها و مردم را نیز گفتمان سیاسی تعیین می کند. ناکجاآباد ها، متناظر با 
ماهیتشان، دیگر نقشی در این گفتمان ندارند، به جز این که حاصل سیاست ها، 
همانند نتیجه ی مدل های علمی، باید به رضایت بیشتر مردم منجر شود؛ در غیر 
متناظر  امری که  را عوض می کند،  انتخابات سیاست ها  این صورت سازوکار 
است با تعویض مدل های علمی در نتیجه ی مقایسه ی نتیجه ی مدل با طبیعت.

این فرآیند مردم ساالری، به عنوان مدل نوین اداره ی جامعه های بشری، 
نتیجه ی  حزب گرایی  است.  پسانیوتنی  خرد  و  نوین  علم  موفقیت های  حاصل 
محتوم گفتمان سیاسی در جوامع بشری است و وابسته به هیچ قوم یا غرب 
و شرق نیست. ما چون هنوز در ابتدای ایجاد اجتماع علمی هستیم و گفتمان 
علمی در کشورمان شکل نگرفته است و مفهوم غالب علم همان مفهوم علم 
جامعه  در  مردم ساالری  فرآیند  باشیم  داشته  انتظار  نباید  است،  نظامیه ای 
به سرعت اتفاق بیفتد.1 همان گونه که فیلسوفان ما هنوز به دنبال کشف ماهیت 
طبیعت و مفاهیم زمان و مکان اند یا با مفهوم علم و تولید علم مشکل دارند]6[، 
سیاستمداران ما هم به دنبال ایجاد ناکجاآباد با مفاهیم سیاست نامه ای، آن هم 

از نوع روزبهان خجندی ]3[ اند.
خرد نظامیه  ای علم دوران طالیی اسالم را به انجماد رساند و به قهقرا برد 
و خفت را برای کشورهای اسالمی به بار آورد؛ کلیسا هم در غرب  نگذاشت 
1. در این زمینه محمود دولت آبادی از واژه ی ریخت ذهنیت ما ایرانیان استفاده می کند و هرمی بودن 
آن را مانع رشد دموکراسی می داند؛ مصداق هایی هم که ذکر می کند بسیار جالب توجه است )رک 7، 

گفتار 59 و 60(.
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علم در اروپا رشد کند، و آزادی خرد را در قالب تمایالت کلیسائی خفه کرد. 
اکنون ما در مرحله ای از تاریخ خودمان هستیم که هنوز نتوانسته ایم به روشنی 
عظمت علوم را در دوره ی طالیی اسالم از خفقان نظامیه ای تفکیک کنیم؛ غبار 
تاریخ آن چنان ذهنمان را کدر کرده است که به سختی تنها اوج دوران طالیی 
را حس می کنیم و بعد اثر استعمار را در بعضی کشورهای اسالمی. بی توجه 
به تحوالت فکری بشر در چند صد سال گذشته، می خواهیم با استفاده از خرد 
نظامیه ای که تازه آن را با خرد دوران طالیی اسالم یکی می گیریم، به جنگ 
چیزی برویم که نمی دانیم چیست! جنگی در راه نیست: باید به خاطر حرمت 
به نوع بشر، به خاطر منافع ملی، و به خاطر حفظ و ماندگاری خودمان این خرد 
نوین را چه در ساحت علم و چه در ساحت سیاست، که دستاورد موجودات 
خداوند است، فرا بگیریم. گام هایی برداریم پایدار به منظور داشتن فرصت کافی 
برای یادگیری، درک، و به کارگیری خرد نوین. در معماری علم برای کشورمان 

توجه به این وجه اجتماعی سخت جانی مفاهیم پسانظامیه ای بسیار مهم است.
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1. درآمد
است  فرآیندي  است؛  اجتماعي  پیچیده ی  پدیده ی  یک  نوین  علم  که  دیدیم 
جزئیات  که  همان  حد  تا  شاید  خاص.  فرهنگ هاي  از  مستقل  و  انساني 
علم  است،  وابسته  کشور  همان  خاص  فرهنگ  به  کشور  یک  توسعه یافتگی 
هم به فرهنگ وابسته باشد!  اما، به هرحال، پذیرش بومي بودن علم، ما را از 
اجتماع علمی جهانی منفک می کند، گفتمان علمی را محدود می کند و در نتیجه 
توسعه  فرآیند  کندي  و  علمي  عقب ماندگي  که  می شود  منجر  مخاطراتي  به 
کمترین آن است. بنابراین بهتر است با پذیرش جهاني بودن علم در شکل دهي 
آن مشارکت کنیم. در این صورت حتي اگر علم بومي هم بالقوه وجود داشته 
باشد، مي توانیم با شکل دهي مناسب فرآیند آن در کشور مؤلفه هاي بومي را 
وارد علم کنیم. اما دانش بومي، به عنوان مجموعه ی دانسته هاي بومي ناشي از 
علم یا ناشي از هر فعالیت دیگري، واقعیتي است که به رشد علم جهاني کمک 
مي کند؛ پس بهتر است دانسته هاي بومي به قالب علمي درآیند تا اعتبار علمي 
بومي صحبت مي شود  از علم  کنند. در هر صورت هنگامي که  پیدا  و جهانی 
باید مشخص شود منظور از علم چیست؟ آیا منظور علم نوین است؟ منظور 
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علم در دوران اسالمي پیش از نظامیه ها است؟ منظور علم در دوران اسالمي 
یا  دانسته هاست؟  مجموعه ی  به معني  دانش  منظور  است؟  نظامیه ها  از  بعد 
منظور معرفت است؟ تفکیک این مفاهیم کمک مي کند تا بدانیم از چه صحبت 
مي کنیم. از این جهت بار دیگر خصیصه هایي از علم نوین و تفاوت آن را با 
مفهوم علم در دوره هاي گوناگون اسالمي برمي شمرم. سپس با تعریف مجدد 
دانش و بررسي تفاوت آن با علم نوین استدالل مي کنم که علم بومي معني 
ندارد اما دانش بومي یا معرفت بومی را مي توان به صورت معقولي تعریف کرد.

2. علم نوین و خصیصه هاي آن 
درباره ی استنباط ایرانیان، و به طور کلي مسلمانان، از مفهوم علم به تفصیل در 
فصل دوم نوشته ام. در آن جا گفته ام که ما مسلمانان هنوز به دالیل تاریخي 
علم را با مصادیق علوم الهي و فقه مي شناسیم و گاهي علم دین براي ما مطلق 
علم است؛ این گونه تربیت مي شویم و عناصر فرهنگي غالب و تأثیرگذار بر تفکر 
ما ناشي از این تلقي است. این تلقي را مي توان از سیاست هاي علمي ما دریافت، 

و نیز از چگونگي مدیریت علم در کشورهاي اسالمي. 
در فرآیند رشد علم جدید حرفه گرایي و وجود اجتماع علمي نقش اساسي 
دارد. کشورهاي صنعتي جهان در یک فرآیند تاریخي به سوي حرفه گرایي در 
علم پیش رفته اند. علم به یک حرفه ی اجتماعي تبدیل شده است با اهداف 
ارضاي  صرفًا  زماني  علم  مشخص.  روش هاي  و  مشخص،  اخالق  مشخص، 
کنجکاوي تلقي مي شد، دربارها چه به دالیل نظامي و چه به دالیل الف نخبگي 
از علم حمایت مي کردند. این دوران در کشورهاي صنعتي سپري شده است. 
کشورهاي اسالمي اما هنوز درگیر مفهوم علم پیش صنعتي هستند، و آن هم 
گونه ی اسالمي آن که به شدت با مفهوم الهیات عجین شده است. علم نوین 
از تفنن و حمایت درباري بیرون آمده و به یک حرفه تبدیل شده است. اهل 
علم نوین اهل حرفه اند، خصلت ها و روش ها و فنون خاص خود را دارند. اگر 
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در گذشته هر عالقه مندي مي توانست به انفراد به علم بپردازد و »عالم« بشود، 
از  باشد و بخشي  پیوسته  این حرفه  به  امروز فقط کسي »دانشگر« است که 
چارچوب  در  نمی توان  دیگر  را  نوین  علم  پدیده ی  باشد.  شده  علمی  اجتماع 
و  طبیعت  رئالیسم،  و  ایدئالیسم  مفاهیمی چون  و  کرد  مدرسی درک  فلسفی 
ماورای طبیعت و انفکاک آن ها از یکدیگر کمکی به درک این پدیده نمی کند؛ 
به علم نوین باید هم چون یک توانایی اجتماع بشری نگاه کرد همانند اقتصاد 

یا تجارت.  
اجتماع علمي پدیده اي است نوین و مرتبط با حرفه گرایي در علم. منظور 
از اجتماع علمي فقط مجموعه اي از دانشگران نیست، بلکه مجموعه اي است 
با خصلت هاي خوش تعریف ]1، و نیز رک فصل 3[. همه ی کشورهاي جهان 
نهادهاي علمي  یا درحال توسعه دانشگراني دارند که در  از توسعه یافته  اعم 
این  اما کمتر دیده شده است که اجتماع علمي در  به سبک نوین شاغل اند، 
کشورها به وجود آمده باشد ]2[. دانشگران در دنیاي نوین علم اعتبار خود را 
از اجتماع علمي مي گیرند؛ صحت و اعتبار نظریه ها، مدل ها، و داده هاي علمي را 
اجتماع علمي تعیین مي کند؛ استقالل علم از سیاست و دیگر معرفت هاي انساني 
را اجتماع علمي ضمانت مي کند؛ آزادي تفکر و رأي را اجتماع علمي ضمانت 
مي کند؛ ایده ها و تخیالت هنگامي ارزش علمي پیدا مي کنند که اجتماع علمي 
آن ها را منتشر کند، در غیر این صورت حداکثر در حد افسانه و تخیل مي ماند؛ 
اجتماع علمي بومي نیست، و انتساب »بومي« به اجتماع علمي آن را از حیطه ی 
اجتماع علمي جهاني  با  را  ارتباط خود  اگر  بومي،  اجتماع  علم خارج مي کند؛ 
قطع کند، در انحصار ایدئولوژي یا سیاست قرار مي گیرد و منحط مي شود، یا 
اصاًل رشد نمي کند؛ اجتماع علمي اجازه ی دخالت به امور خود را به کسي یا 
نهادي در خارج از خود نمي دهد، مگر در مورد اعتبارات مالي الزم، که بدیهي 
است در این مورد به جامعه و دولت ها وابسته است. همین ویژگی هاست که 
به موضوعی در حیطه ی  و  فلسفه خارج می کند  از موضوع  را کم وبیش  علم 
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هر  یا  و-کاری  کسب-  هر  مانند  می کند  تبدیل  اقتصادی  و  اجتماعی  علوم 
حرفه ای! پدیده ی حسابی در ایران مصداق این بی توجهی به قواعد علم نوین از 
سوی رسانه ها و دولت مردان ماست و مهملی برای سوداگران و معرکه گیران؛ 
همین طور است ادعاهای علمی و فنی از سوی مردم عادی یا سیاست مداران ما 

که به دفعات خود را به جای اجتماع عامی نشانده اند.
موضوع علم مي تواند طبیعت بي جان باشد، جانداران باشد، یا اجتماع انساني 
باشد. در تمام این موارد بشر با روش هایي که به طور عمده در سیصد سال 
گذشته ابداع کرده است به طرح پرسش و دادن پاسخ مي پردازد و در خالل 
معرفت  به  و  مي کند  تولید  دانش  مي شود،  نامیده  علم  که  پیچیده  فرآیندي 
بشري مي افزاید. به این ترتیب، به منظور روشن شدن مفاهیم هنگامي که از علم 
اجتماع علمي حافظ  پیچیده اي است که  فرآیند  صحبت مي کنم منظورم آن 
مجموعه ی  براي  را  دانش  واژه ی  دارد.  خاصي  دینامیک  و  است،  آن  منافع 
طریقي  هر  به  یا  است.  علم  محصول  که  مي برم  به کار  بشري  دانسته هاي 
به دست آمده و در اختیار علم و اجتماع علمي است. آن ها که در کشور ما 
اخیراً نهادهایی برای تولید علم بومی با مصادیق فیزیک اسالمی یا زمین شناسی 

اسالمی تاسیس کرده اند از این واقعیت ها غافل اند و در خال می گردند. 

3. هنر و فناوری
هنر و فناوری موضوع هاي بحث من نیستند، اما براي شناخت بهتر مرزهاي 
علم و دانش مایلم به اختصار به تعریفي از آن ها بپردازم. هنر و فناوری هر 
دو با خالقیت سروکار دارند، به این معني که عین خالقیت هستند، موضوع 
آن ها خالقیت است؛ اما علم از خالقیت ها استفاده مي کند تا به موضوع خود که 
طبیعت و انسان هاست بپردازد. طبیعت مخلوقي است که علم به آن مي پردازد. 
هنر، مثاًل شعر یا نقاشي، چیزي خلق مي کند که انسان ها آن را تحسین مي کنند. 
هم چنین است در فناوری: انسان روش ها و فن هایي ابداع مي کند تا کاري را 
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بهتر و ساده تر انجام بدهد، تا راحت تر به هدفي دست پیدا کند. به این ترتیب، 
البته هنر یا فناوری بومي مي تواند  بومي اند، که  هنر و فناوری هر دو معموالً 
جهاني هم بشود؛ اگر فناوری یا هنري جهاني شد مي تواند بومي هم بشود. شعر 
کالسیک فارسي ابتدا هنري بومي بوده است اما اکنون کم وبیش هنري جهاني 
شده است. شعر نو، و انواع آن، ابتدا جنبه ی جهاني پیدا کرد، سپس به عنوان 

پدیده اي فراگیر به شکلي بومي بر شعر فارسي نوین تأثیر گذاشت.
امکان هنر و فناوری بومي به این معني نیست که نظریه پردازي در زمینه ی 
هنر و فناوری هم مي تواند بومي باشد. به عکس، نظریه پردازي در این زمینه ها 
از جنس علم است و صفت بومي نمي پذیرد. مثاًل هنگامي که پدیده ی شعر را 
به طور مطلق بررسي مي کنیم، یا حتي به پدیده ی شعر فارسي مي پردازیم، کاري 
علمي انجام مي دهیم که بومي نیست، جهاني است و مستقل از هر فرهنگ و 

هر قوم است. 

4. قراردادي گري در علم و جهاني بودن علم
اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  پوآنکاره در  با بحث هاي  علم  قراردادی گری در 
نویني  علم  که  باشیم  مطمئن  نمي توانیم  گرفت.  شکل  اروپا  در  بیستم  قرن 
بسیار  مفاهیمي  با  به وجود آورده است، همراه  که بشر در چند سال گذشته 
و  طبیعي  پدیده هاي  توضیح  پس  از  به خوبي  پیچیده،که  مدل هایي  و  انتزاعي 
گاهي اجتماعي برمي آید، مستقل از موجودات هوشمند زمیني است. یعني هنوز 
مي توان تصور کرد که هوشمنداني دیگر بتوانند، یا توانسته باشند، نظامي پدید 
به همان  با مفاهیم، روش ها، و مدل هایي متفاوت، و  نوع علم  از  باشند  آورده 
انساني  و  طبیعي  پدیده هاي  توضیح  عهده ی  از  نیز  زمیني  هوشمندان  خوبي 
برآیند. این ساده شده ی تفکر قراردادی گری در علم است. باید توجه داشته 
به کار  ارتباط  این  در  هیچ گاه  علم  بومي سازي  و  بومي  علم  واژه ی  که  باشیم 
بیانجامد،  به کجا  این که قراردادی گری در علم  از  بنابراین، مستقل  نمي رود. 
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مي توانیم از جهاني بودن علم و نداشتن علم بومي صحبت کنیم، بدون این که 
به تناقضي برسیم. 

هیچ فیلسوفی تاکنون پرسیده است که چرا بشر توان آشپزی دارد؟ چرا 
دارد؟ چرا  پل سازی  توان  دارد؟ چرا  آهنگری  توان  دارد؟ چرا  نجاری  توان 
توان تولید آتش پیدا کرده است؟ و از کجا مفاهیم مرتبط با این حرفه ها را 
نگاه  دیگر  هر حرفه ای  مانند  این گونه  علم  به  امروزه  ما  است؟  کرده  انتزاع 
و  است،  گذشته  سال  در سیصد  بشر  ارزش  با  بسیار  دستاورد  این  می کنیم. 
همین است که علم را از قیدهای گوناگون ناشی از دوران معرفتی گذشته رها 
کرده است و آن را ناسوتی کرده است مانند بزازی و تجارت و جوشکاری! اگر 
از قراردادی گری صحبت می کنیم چون هنوز درگیر ساختار ذهنی فالسفه ی 
پیشامدرن هستیم و درگیر قیود خود- ساخته ای که حاال به کمک همین ابزار 
مفهومی راهی برای برون رفت آبرومندانه از قیود فرا علمی جست وجو می کنیم؛ 

وگرنه ما که درباره ی آشپزی یا نجاری از قراردادی گری صحبت نمی کنیم. 

5. علم جهاني و مفاهیم بومي
در بررسي هاي علمي گاهي مفاهیمي ساخته مي شوند که بومي اند. مثاًل نام هاي 
گیاهان و حیوانات در زیست شناسي از این دست اند. این امر شناخته شده اي 
بومي  مصادیق  بیان  برای  است  راهی  بلکه  نمي کند،  بومي  را  علم  که  است 
پدیده ها یا موجودات طبیعي پیش از توافق اجتماع جهانی علم، همان گونه که 
در نجوم ستاره ها و کهکشان ها با نام های متفاوتي وجود دارد و این تنوع علم 
نجوم را در ناحیه هاي خاص فضا و زمان متفاوت نمي کند. در علوم انساني هم 
معلوم شود  نهایي  تحلیل  در  است  ممکن  که  مي شود  مفاهیمي ساخته  گاهي 
به یک فرهنگ یا قوم خاص تعلق دارند و »جهاني« نیستند. این بومي بودن 
بعضي مفاهیم، علم تاریخ یا جامعه شناسي را بومي نمي کند. حتي مدل هایي که 
در علوم انساني به تبع مدل هاي علوم طبیعي ساخته مي شود ممکن است خاص 
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یک قوم یا یک فرهنگ باشد. این بومي بودن یک مدل به این معني نیست که 
علم مربوط به آن هم بومی باشد. بسیاري مسئله هاي برخاسته از یک جامعه 
و راه حل هاي آن ها منجر به رشد علم مي شود. اگرچه مسئله بومي است اما 
نتیجه ی آن، اگر به رشد علم کمک کند، مؤلفه اي بومي به علم اضافه نمي کند. 
تا زماني  هر نظریه یا مدل علمي گستره ی اعتبار مشخصي دارد. معموالً 
که محدودیت آن مدل یا نظریه قطعي نیست فرض مي کنیم گستره ی اعتبار 
آن نامحدود است، اگرچه مي دانیم این فرض اشتباه است. روش علمي حکم 
مي کند آن قدر این گستره را وسعت دهیم تا به یک تناقض یا پیشگویي غلط 
اعتبار را مشخص مي کنیم.  با قطعیت گستره ی  مدل و نظریه برسیم. آن گاه 
زمان، مکان،  از جنس  اعتبار  این گستره ی  علوم طبیعي  نظریه هاي  مورد  در 
اعتبار ممکن است جغرافیایي،  این گستره ی  انساني  انرژي است. در علوم  یا 
تاریخي، قومي، یا کشوري باشد. این گستره ی اعتبار یک نظریه یا مدل در علوم 
طبیعي یا انساني را نباید به معني بومي بودن علم گرفت. کما این که مصادیق 
مجموعه ی  که  را  بومي  معرفت  و  بومي،  دانش  و  بومي  دانسته هاي  بومي، 

دانسته هاي بومي است نباید به معني بومي بودن علم گرفت.

6. تبعات پذیرش مفهوم علم بومي
جدا از درستي یا نادرستي ترکیب واژگاني علم بومي، پذیرش این ترکیب در 
شرایط اجتماعي و سیاسي کشور ما تبعاتي دارد که باید به آن توجه کرد. این 
تبعات از جنس نتایج نا منظور است، مفهومی که ریشه در علم اقتصاد دارد. 

1.6  ارزیابي خودي
ارزیابي علم و فناوری در هر کشور از ضروریات توسعه است و سیاستمداران 
براي سیاست هاي علمي کشور به این نوع ارزیابي ها احتیاج دارند. در جوامع 
حافظ  علمي  اجتماع  این  دارد،  وجود  فعال  علمي  اجتماع  که  توسعه یافته 
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کشورهاي  در  دارد.  نظارت  آن  بر  و  است  علم سنجي  جهاني  ضابطه هاي 
توسعه نیافته یا درحال توسعه اي مانند ایران، که اجتماع علمي وجود ندارد یا 
تازه درحال شکل گیري است، تمایل شدید دانشگران براي کسب اعتبار بیشتر 
منجر به این مي شود که از ضابطه هاي جهاني عدول شود و ضابطه هاي محلي 
و بومي، حتي استاني، براي ارزیابي ابداع و پذیرفته شود. این تمایل ها هماهنگ 
است با تمایل سیاسي براي پذیرش یا تحقق علمي بومي. بنابراین مجموعه ی 
این تمایل ها موجب تشدید در پرهیز از ضابطه هاي جهاني علم و نیز گسستن 
روند  از  شدن  جدا  آن  طبیعي  نتیجه ی  که  مي شود  جهاني  علم  غافله ی  از 
جهانی علم و درجازدن در باورهاي بومي و کند شدن آهنگ توسعه ی کشور 
است. بحث ISI اسالمي که این اواخر باب شده است ریشه در این انحراف 
از دستاورد بشر دارد. جالب توجه است همان هایی که ضابطه های جهانی را در 
ایران مخدوش می دانند، همواره برای بیان رشد ایران در علم به آن داده های 

بین الملی استناد می کنند که مبتنی بر همان روش های »مخدوش« است! 

2.6  کشفیات بومي، دانشمندان بومي، و اخبار نیروزاي علمي
سال هاست با این پدیده در کشور آشنا هستیم: مرد علمي سال، مرد علمي قرن، 
کشف فرمول اتم، کشف داروي چه و چه. رسانه هاي ما پر است از خبررساني 
درباره ی کشف هاي مهم علمي کساني که یا آشنایي با علم ندارند یا به دنبال اعتبار 
سیاسي و مالي از مراجعي هستند که ارتباطي با علم ندارند و ارتباطي با اجتماع 
علمي ندارند. متأسفانه دولت نهم و دهم ما هم با این گروه ها و افراد هم صدا شد 
و به بهانه ی خبرهاي خوش براي مردم و روحیه دادن به آن ها موجب پخش 
اخباري  شد که فقط از جنس اخبار نیروزا هستند ]3[، این نوع »اخبار« تأثیر موقت 
دارد، و در درازمدت موجب تخریب اذهان و سردرگمي و افسردگي نسل هاي 
بعدي مي شود. از همین دست است مساوی دانستن حسابی با نیوتن و اینشتین در 

علم جهانی توسط سوداگران داخلی و وزارت آموزش و پرورش ما!
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3.6  هدر دادن امکانات حمایتي از علم
سوداگران به راحتي از طبل توخالي علم بومي استفاده مي کنند و اعتبارات اندک 
تحقیقاتي را به سوي خود سوق مي دهند. در این شرایط رغبت براي انجام کار 
جدي علمي و نیز حمایت از این نوع فعالیت ها کاهش مي یابد، و ما به دست 
فناوری  و  علم  اصلي رشد  علمي مي شویم که شرط  اجتماع  ایجاد  مانع  خود 
در کشور و پیوستن به غافله ی علم جهاني و کشورهاي توسعه یافته است. چه 
اعتبارات کالنی که تاکنون در کشور با استدالل انجام علم بومی و به دور از 
ارزیابی اجتماع علمی به هزینه گرفته نشده و به هدر داده نشده است. روزی 
وزیری اصرار داشت اعتبار کالنی بابت بررسی موضوع هفت آسمان توسط 
منجمان و کیهان شناسان بپردازد. وسوسه شده بودم از این اعتبارات به نحو 

مطلوب استفاده کنم و قضیه ی سوکال نوع ایرانی آن را تکرار کنم، نتوانستم!

4.6  انحراف از توسعه ی علمي در مرحله ی تأسیس
قوام  از رشته هاي علمي دانشگاهي ما در مرحله ی تأسیس اند؛ هنوز  بسیاري 
نیافته اند، کما این که از مرحله ی ایجاد اجتماع علمي به دورند. طرح علم بومي 
هدر  را  عظیمي  اجتماعي  هزینه هاي  نهایت  در  و  مي کند  مختل  را  تأسیس 
مي دهد. پدیده ی مخالفت با دوره ی MBA دانشگاه شریف در دولت دهم و 
پیشنهاد تبدیل آن به MBE را باید به عنوان سوء استفاده ای در این چارچوب 

درک کرد.

5.6  آمیختن علم و خرافات
پذیرش علم بومي، دانشگران یک جامعه یا کشور را از اجتماع علمي بین المللي 
و  علم  اختالت  و شبه علم،  علم  اختالط  براي  را  راه  این جدایي  جدا مي کند. 
بیهوده  باز مي کند، که مسیري  اعتقادي  خرافات، و اختالت معرفت علمي و 

است و خطرناک. 
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7. نتیجه گیري
ما علم بومي نداریم، نه در علوم طبیعي و نه در علوم انساني؛ برخالف هنر و 
فناوری که مي تواند بومي یا جهاني باشد، و برخالف بعضي دانسته ها که بومي 
است. قراردادي گري در علم هم منافاتي با جهاني بودن علم ندارد. اما، آن چه 
بیش  از هر چیز اهمیت دارد این است که مطرح شدن و پذیرش این ترکیب 
واژگاني علم بومي تالي هاي فاسدي دارد که باید به شدت از آن پرهیز کرد. 
سوداگران به خوبي و به سرعت از این مطرح شدن ها سوء استفاده مي کنند و در 
پِی کسب اعتبارهاي شخصي هستند. طرح مفهوم علم بومي ایجاد اجتماع علمي 
را، که الزمه ی توسعه ی علمي است، به تعویق مي اندازد و در آن اخالل ایجاد 
مي کند. دولت های نهم و دهم مصداق های میدان دادن به این نوع تمایالت، 
چه با انگیزه ی سودجویی سیاسی و چه با انگیزه ی اعتقادی، بودند که لطمه ی 
یا  انزوا  به  را  مغزها  از  نسلی  و  زدند  کشور  علمی  رشد  فرآیند  به  سنگینی 

افسردگی یا فرار کشاندند. 
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10
ترویج، توسعه، و مدرنیت1

عوج ابن عنق فاصلۀ غوزک پایش تا زمین صد و بیست ذراع بود.

ابن خلدون

1. درآمد
توسعه  است،  شده  ابداع  دانش-  پایه  اقتصاد  مفهوم  که  زماني  از  دست کم 
کم وبیش با رواج علم و فناوری مترادف گرفته مي شود. درواقع، پذیرفته شده 
است که توسعه بدون پذیرش علم و فناوری قابل تصور نیست. درکنار مفهوم 
توسعه، که ریشه در علم اقتصاد دارد، مدرنیت نیز در همان خوشه ی مفهومي 
قرار مي گیرد، با این تفاوت که ریشه در جامعه شناسي و فلسفه دارد. دو مفهوم 
اما متناظر یکدیگر در دو شاخه ی علمی  توسعه و مدرنیت مترادف نیستند، 
هستند و به مفهوم ریاضی هم یوغ یکدیگرند: هر دو با هم هستند یا نیستند؛ 
جامعه ی توسعه یافته مدرن است، جامعه ی مدرن توسعه یافته است؛ جامعه ی 
توسعه نیافته هم مدرن نیست. نه توسعه تعریف یکتایي دارد و نه مدرنیت؛ نه 
1. این مقاله به دعوت مجله ی اطال ع شناسي به مناسبت ویژه نامه ی ترویج علم و بر مبناي متن سخنراني 

در نشست ساالنه ی انجمن ترویج علم ایران در زمستان سال 1386 تهیه شده است.
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مي توان توسعه را فقط با یک شاخص یا با یک دسته شاخص یکتا تعریف کرد 
و نه مدرنیت را؛ اما تمام تعریف ها و دسته شاخص هاي موجود بر تفکیک بدون 
ابهام دو دسته کشور، یا جامعه، اتفاق نظر دارند: توسعه یافته و توسعه نیافته یا 
عقب مانده، مدرن و نامدرن یا سنتي. البته دسته ی سومي از کشورها هستند 
که میان این دو قرار دارند، در حال گذارند، و بسته به تعریف ها ممکن است 
در دسته ی اول یا دوم قرار بگیرند. بر این مبنا مي خواهم بدون مناقشه مفهوم 
کشورهاي توسعه یافته یا مدرن، و توسعه نیافته یا عقب مانده  و سنتي را به کار 
ببرم. شاخص هاي متعددي براي تفکیک این دو دسته از کشورها مطرح شده 
است، از جمله شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، و علم سنجي. بررسي همه ی این 
شاخص ها نشان داده است که جوامعي که به لحاظ اقتصادي توسعه یافته اند، به 
لحاظ جامعه شناختي مدرن اند، و به لحاظ علم سنجي پیشرفته در علم و فناوری. 
به این لحاظ است که کشورها به اهمیت اقتصاد دانش-  پایه، و نیز به اهمیت 
توسعه ی علمي واقف شده اند و مي کوشند با برنامه ریزي علمي، علم و فناوری 
اقتصاد، را در کشورشان رشد بدهند. در این چارچوب مفهومي  و به تبع آن 
است که ترویج علم، و درک درست جایگاه اجتماعي آن، و نیز الزام هاي محلي 

و بومي آن اهمیت پیدا مي کند. 

2. ترویج علم در کشورهاي صنعتي در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه
ترویج علم خاص کشورهاي در حال توسعه، که نیاز به توسعه ی علمي دارند، 
نیست. جوامع صنعتي به دالیل گوناگون دریافته اند که کافي نیست مردمشان 
»باسواد« باشند، بلکه الزم است »باعلم1«  باشند. همان گونه که با سواد بودن 
درجات دارد، با علم بودن هم درجات دارد که این  جا مورد بحث نیست. به 
همین دلیل، و نیز به دالیلي دیگر، این گونه جامعه ها به ترویج علم بسیار اهمیت 
مي دهند. مؤسسه هاي بزرگ پژوهشي درصد قابل توجهي از اعتبارات خود را 

1.  Sciencate
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صرف ترویج علم مي کنند. از جمله، ناسا بیش از یک دهه است که از مجریان 
اعتبارات هر پروژه را صرف ترویج علم  از  پروژه هایش مي خواهد ده درصد 
مرتبط با آن پروژه بکنند. کافي است به وبگاه مراکز پژوهشي معتبر دنیا سري 
بزنید تا متوجه شوید چقدر و چگونه این مراکز به ترویج علم مي پردازند. شاید 
روش ها و هدف ها متفاوت باشد، اما همه ی آن ها به دنبال آنند که نظر مردم، 
عوام، را نسبت به تخصص مورد بحث جلب کنند، اهداف و نتایج علمي خود 
را به زبان غیرتخصصي بیان کنند، مردم را با پیچیدگي کار پژوهشي خود آشنا 
سازند، و اطالعات آن ها را افزایش دهند و دقیق تر کنند. بسیاري از دانشمندان 
تراز اول، و برندگان جایزه ی نوبل، بخشي از وقت خود را صرف امور ترویجي 

مي کنند، و این فعالیت ها را به هیچ وجه سبک نمي شمارند. 
کشورهاي آلماني زبان بیش از یکصد سال پیش مؤسساتي به نام اورانیا1  
تأسیس کردند که هدف آن ها ترویج علم است، و شبیه به یک دانشگاه براي 
عوام عمل مي کند، که در آن مي توان همه چیز یاد گرفت، از نجوم و کار در 
رصدخانه بگیرید تا چگونگي سفره آرایي با دقت علمي! در انگلستان »مؤسسه ی 
سلطنتي2« چنین نقشي را، با تفاوت هاي آشکار، به عهده دارد با سابقه اي بیش 
از یکصد و پنجاه سال با مدیراني که همگي از دانشمندان سرشناس بوده اند. 
آیا کشور درحال توسعه اي مانند ایران هم نیاز به چنین مؤسسه هایي دارد؟ 
آیا هدف گذاري ما هم باید همانند مؤسسه هاي نظیر در کشورهاي توسعه یافته 
باشد؟ اگر بدون نقد این گونه الگوبرداري کنیم همان بر سر ما خواهد آمد که با 
تأسیس دانشگاه ها و دیگر مؤسسه هاي تمدني مدرن گریبانگیرمان شده است. 
نیاز کشورمان  تعقل کنیم،  نکنیم،  بیایید یک بار هم که شده است کپي کاري 
کپي برداري  به علت  نکند  کنیم،  توجه  گوناگون  راه حل هاي  به  بشناسیم،  را 

جنبه هاي بسیار پراهمیت و حیاتي ترویج علم را فراموش کنیم!

1.  Urania
2.  The Royal Institution

ترویج، توسعه، و مدرنیت
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3. ترویج علم در ایران
اولیه ی  دوران  از  است،  آمده  مطلع  در  که  عوج ابن عنق،  به  مربوط  جمله ی 
است؟  کرده  تغییر  ما  علمي  و  فرهنگي  رفتار  آیا  اما  است.  اسالمي  فرهنگ 
چند ماهي از انتشار این گزاره به نقل از مدیران ارشد کشور ما نمي گذرد که 
انرژي هسته اي راه اندازي کرده  دانش آموزي 16 ساله در منزلش تأسیسات 
است. من تفاوتي میان ادعاي فاصله ی غوزک پاي عوج ابن عنق تا زمین با ادعاي 
راه اندازي تأسیسات انرژي هسته اي در منزل دانش آموز نمي بینم! ما هنوز تصور 
درستي از محاالت عقلي نداریم. به گوینده نگاه مي کنیم. اگر گوینده اهل قدرت، 
شوکت، و حرمت باشد حرف او را مي پذیریم. این وضعیت ترکیبي است از نظام 
قدرت شاهنشاهي در چند هزار سال گذشته ی ما، و نیز عجین شدن خرد دیني  
با خرد علمي پس از تأسیس نظامیه ها. خرد مدرن و نیز نقد ناشي از توسعه ی 
خردمندي مدرن هنوز در میان ما جا باز نکرده است. ما هنوز با مفهوم علم نوین 
آشنایي نداریم، و به همین علت هم با خرد نوین خو نگرفته ایم. حتي روشنفکران 
ما در دوران پس از مشروطه تاکنون عموماً کمکي به ورود خرد نوین به ایران 
ابزار تحکم شوکت و حرمت سوءاستفاده کرده اند و  از همان  نکرده اند؛ آن ها 
با تعمیم دانسته هاي ناقص خود، و وانمود کردن تسلط کامل بر علم مدرن، 

اعتقادات خود را با تحکم شوکت روشنفکري خود به خورد مردم داده اند. 
ما باید این واقعیت را که ناشي از رکود خرد در دوران پس از عصر طالیي 
نکند  باشیم که  به خوبي درک کنیم و ظن داشته  و روشنگري اسالمي است 
هنوز هم خودمان درگیر این جبر تاریخي هستیم. در چنین شرایطي تشخیص 
رفتارهاي  تشخیص  و  سنتي،  علم  از  ناشي  معرفت  به  ما  تعلق  مصداق های 
ناهنجار ما مبتني بر مفهوم سنتي علم در مقابل مصداق های متناظر در علم نوین 
و خردگرایي نوین بسیار راهگشا است. این تشخیص و ترویج آن باید مبناي 
پرمخاطره  تشخیص ها  این  ابراز  و  بیان  باشد.  ما  کشور  در  علم  ترویج  تفکر 
است، زیرا خالف عالقه هاي مردم، هنجارهاي رفتاري مردم، انتظارات مردم، 
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غرور کاذب مردم، و نیز خرافات عجین شده با اعتقادات مردم است. پس باید 
هشیار بود و این تقابل ها را متناسب با ظرفیت جامعه بروز داد، و همواره قدري 
دانش جدید و به ویژه مورد نیاز جامعه را نمک این تقابل ها کرد. باید از همه ی 
توان رسانه اي کشور کمک گرفت، مردم را متوجه مصداق هاي تفاوت میان 
دو مفهوم علم کرد، و انحراف هاي اجتماعي چندین قرن گذشته را، که ناشي 
از تصور غلط نخبگان ما از خرد و تصور غلط حاکمان ما از کشورداري بوده 
است، برمال ساخت. نه از برمال کردن وقاحت مرد علمي قرن بودن معاون 
اول رئیس جمهوري بترسیم، نه از ابراز شیادي آن دانشجوي قمي که برنده ی 
جایزه ی نجوم میان چند ده هزار نفر در دنیا شد، و نه از بیان بي پایه بودن خبر 
از این کنیم،  دانش آموز 16 ساله و تأسیسات هسته اي در منزلش! اگر غیر 
مماشات کنیم، انحراف جامعه را دیده ایم، لب نگشوده ایم، و نسل هاي بعدي 

خودمان را در غفلت نگه داشته ایم. 

4. چگونه ترویج علم بکنیم
نظر  در  با  همواره  و  صنعتي،  کشورهاي  و  کشورمان  میان  تفاوت  به  باتوجه 

داشتن این تفاوت ها، براي ترویج علم برنامه ریزي کنیم: 

الف( تا زماني که کشورمان صنعتي نشده است بر تمایز میان خرد نوین و خرد 
سنتي تأکید کنیم.

مصداق هاي تفاوت میان خرد نوین و خرد سنتي را که متناظر با مفهوم علم 
نوین و مفهوم سنتي علم است جداگانه تشریح کرده ام. در این جا نمونه هایي را 
نام مي برم: نبود تقدس در علم نوین و وجود آن در مفهوم سنتي علم مترادف 
با علوم دیني، تقطیع زمان در علم نوین و مفهوم دینامیک ناشي از آن در خرد 
نوین، نقش اجماع و اجتماع علمي در تعیین درستي و باخردي، تقابل مفهوم 
این  از  دیني. مصداق هایي  علم  و  علم سنتي  در  و حق  نوین  علم  در  درستي 
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دست هم مظهر عقب ماندگي علمي ماست، هم نشان از بي خردي نوین ما، و 
هم بیانگر لزوم اقدام هایي شاخص در ترویج مفهومي علم نوین که احتیاج به 
توجه و برنامه ریزي دارد. کشورهاي پیشرفته ی صنعتي معموالً نیاز به این نوع 
فعالیت هاي ترویجي ندارند، یا کمتر دارند. پس هشیار باشیم در نسخه برداري 

از روش هاي ترویج علم از کشورهاي صنعتي. 

ب( شیادي هاي علمي را، در هر زمینه و در هر سطح علمي یا سیاسي، افشا کنیم.
شیادي هاي علمي در کشور ما چه پیش از انقالب و چه پس از انقالب رواج 
فعالیت هاي علمي و آموزشي و توجه  با رشد  تفاوت که  این  با  داشته است؛ 
به این فعالیت ها در دوران بعد از انقالب این شیادي ها هم رشد کرده و هم 
بسیار متنوع تر شده است: کپي کردن مقاله ی دیگران و انتشار آن به نام خود، 
و  بار، مدرک خري  اولین  نه  و  نه کشف اند  که  باري  اولین  اعالم کشف هاي 
مدرک فروشي، کپي کردن رساله هاي ارشد و دکتري از رساله هاي دفاع شده ی 

داخل و خارج کشور. 

ج( به ترویج نقد و نقدپذیري توجه کنیم.
این فکر را اشاعه دهیم که نقد به معني دشمني نیست. اول این که هیچ کاري 
بي نقد نیست؛ چه این که کار اشکال اساسي داشته باشد و چه با سلیقه ی دیگران 
متفاوت باشد. توجه به نقد یعني پذیرش این که دیگري هم خردمند است و نه 
فقط مجاز است نظر انتقادي خود را بیان کند، بلکه شاید زاویه هایي از کار را 
مي بیند که صاحب اندیشه  ندیده است؛ همین موجب رشد و تکامل مي شود. 
رشد بدون نقد بي معني است. بي نقدي یعني سکون، یعني مرگ. پس نقد را 
تقاضا  کنیم.  تحمل  را  این که آن  فقط  نه  باشیم،  آن  و خواستار  کنیم  تشویق 
براي نقد باید ترویج بشود که این بخشي از تفکر علمي است و ترویج علم فقط 

به معني ترویج دانش یا دانسته ها نیست! 
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د( تفکیک امور اعتقادي از گزاره هاي علمي را ترویج کنیم.
در  باید  نیست.  اعتقاد  از جنس  مي شود،  منجر  دانش  به  که  فرآیندي  علم، 
ترویج علم به این موضوع توجه کرد و توجه داد. اعتقاد هرکس یا هر جامعه 
ممکن است هرچه باشد یا هرچه بشود، مستقل از این که تا چه اندازه به علم 
مي پردازد. علم حرفه اي است که به دانش، به قدرت، و به ثروت جامعه منجر 
مي شود و در برابر گزاره هاي اعتقادي خنثي است و آن را به خود دانشگران 

محول مي کند؛ همان گونه که تجارت و تاجر این نسبت را با اعتقادات دارند.

ه( از تحکم در امور علمي بپرهیزیم، و نقش اجماع و اجتماع علمي را پررنگ کنیم.
با اجتماع  درستي یا نادرستي علم و روش هاي آن نه با شخص دانشگر، که 
یا  خود  نظر  فقط  و  بپرهیزیم  تحکم  از  باید  پس  مي شود.  زده  محک  علمي 
دانشگران دیگر را بیان کنیم و محک را به عهده ی اجتماع علمي بگذاریم و این 

تفکر را ترویج کنیم.

و( در ترویج دانش هم کوشا باشیم، اما تا حد امکان آن را همراه کنیم با ترویج 
فرآیندهاي علمي نوین که منجر به این دانش ها شده است.

ترویج دانسته ها، یا دانش، بخشي از ترویج علم است، همه ی آن نیست. گفتار 
در  اما  است،  الزم  کرد:  توجه  آن  به  نباید  که  نیست  معني  این  به  هم  باال 
جامعه اي مثل ایران اساس و محور ترویج علم نیست. بکوشیم ترویج دانش را 

با ترویج تفکري یا منشي که منجر به آن شده است همراه کنیم. 
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ترجمه و توسعه

مطالعه ی موردي: زبان فیزیک1

1. درآمد
متني  برگرداندن  هدفش  که  نگریست  فعالیتي  هم چون  مي توان  ترجمه  به 
دیگر  با  ارتباطي  ترجمه  معني،  این  در  است.  دیگر  زباني  به  زبان  یک  از 
فعالیت  به  فروکاست گرایانه2  است  رهیافتي  این  ندارد.  اجتماعي  فعالیت هاي 
یا هنر ترجمه. من مایلم رهیافت دیگري مطرح کنم، که دست کم در شرایط 
تاریخي و اجتماعي ایران، مؤثرتر و راهگشاتر است: ترجمه را فعالیتي مي بینم 
این  در  کشور.  همه جانبه ی  توسعه ی  به منظور  علمي  زبان  ایجاد  جهت  در 
واژگان  سطح  به  فقط  پادفروکاستي،  رهیافت  یا  نافروکاست گرایانه،  رهیافت 
و نحو زبان اکتفا نمي شود، بلکه ترجمه در تاروپود جامعه ی اطالعاتي با تمام 
نثر  که  است  مهم  پس  مي شود.  مطرح  جامعه  به  آن  اتصالي  شاخک هاي 
ترجمه شده هزینه ی ذهن را در مطالعه و مباحثه ی علمي کاهش دهد، سرعت 
انتقال مفاهیم را افزایش دهد، توانایي نزدیک شدن به زبان عامه ی مردم را 
داشته باشد، به ترویج علم کمک کند، و هرآن چه جز این، که ارتباط گفتار و 

1 . متن مقاله ی ارائه شده در همایش »ترجمه، گذار میان فرهنگ ها«، تهران 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 
1386، کتابخانه ی ملي ایران.

2 . Reductionistic
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نوشتار با جامعه باشد. در این مقاله با این رهیافت به زبان فیزیک در ایران 
به عنوان یک مطالعه ی موردي پرداخته مي شود. 

2. ترجمه از یک زبان توسعه یافته به یک زبان درحال توسعه 
ترجمه و ترجمه پذیري میان دو زبان توسعه یافته تفاوت دارد با هنگامي که ترجمه 
از یک زبان توسعه یافته به زباني در حال توسعه باشد. از این پس مورد اول 
را ترجمه ی برابر و مورد دوم را ترجمه ی نابرابر مي نامم. منظور من از زبان 
تخصیص آن به حوزه اي است که قرار است ترجمه در آن صورت گیرد. مثاًل 
به  ترجمه ی شعر  توسعه یافته؛ پس  است  زباني  فارسي در حوزه ی شعر  زبان 
فارسي ترجمه اي است برابر و ترجمه ی شعر از زبان فارسي ممکن است برابر 
یا نابرابر باشد. همین زبان فارسي در زمینه ی علم زباني است درحال توسعه و 
ترجمه به آن ترجمه اي است نابرابر. چون موضوع این مقاله فیزیک است، و 
فیزیک در ایران توسعه نیافته است، پس ترجمه از زبان انگلیسي، یا از هر زبان 
توسعه یافته ی دیگر، به فارسي که موضوع بحث من است ترجمه اي است نابرابر. 
زبان توسعه یافته واژگان و نحو توسعه یافته اي دارد و در عین حال در زمینه ی 
علم توانسته است با سپهر همگاني ارتباط برقرار کند، پس در طي دهه ها یا چند 
قرن هم واژگان علم خود را توسعه داده است و هم به مسئله ی ارتباط با عموم 
به خوبي پرداخته است؛ واژگان و مفاهیم ایجادشده در حوزه ی علم فرصت کافي 
داشته است که مفاهیم و واژگان عامه را با خود هماهنگ کند. بنیادي ترین واژه، 
که همان علم یا دانش باشد، مصداق این ادعا است. تحول در این مفهوم، همراه 
با ابداع واژه ی  Scientist )دانشگر(، فرصت کافي به همراه آورده است تا تحولي 
در ذهن همگان ایجاد کند و مردم نادانشگر هم بدانند منظور از علم و دانشگري 
چیست و در این میان اختالف چنداني میان استنباط دانشگران و نادانشگران از 
مفهوم علم وجود ندارد. همین طور است در مورد تمام واژه هاي علمي و فني در 

کشورهاي توسعه یافته که به طریقي به سپهر همگاني وارد شده است. 

ترجمه و توسعه/مطالعه ی موردي: زبان فیزیك
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 هنگام ترجمه به یک زبان در حال توسعه، یا ترجمه ی نابرابر، براي مفاهیم 
برگزیده  واژه هایي  یا  مي شود  ابداع  مقصد  زبان  در  نوواژه هایي  الزامًا  جدید 
هرچه  معموالً  اما  نیست،  عوام یک دست  واکنش  نوواژه ها  مورد  در  مي شود. 
نوواژه انتزاعي تر باشد، مفهوم متناظر با آن دیرتر و با ابهام بیشتر در ذهن عوام 
جا مي گیرد. بنابراین، اگر منظور از ترجمه بازکردن درهاي فرهنگي جدید به 
روي گویش وران زبان مقصد باشد این منظور بعید است برآورده شود: پذیرش 

و درک نوواژه ها توسط عوام پدیده اي است بسیار کند و پرابهام.
واژه هاي نوگزیده خطر دیگري هم براي مفهوم هاي جدید به دنبال دارند. 
چون مردم با این واژه ها الفت دیرینه دارند به سختي مفهوم جدید را بر آن سوار 
مي کنند و حتي خود را مجاز مي دانند هرگونه بخواهند آن را تلقي کنند. مفهوم 
علم و عالم )به معني دانشگر( از این دسته است. در هر صورت ترجمه، اگرچه 
براي توسعه الزم است، مخاطراتي هم در پیش  دارد که باید آن را از پیامدهاي 
منفي فرآیند توسعه دانست و براي مواجهه با آن برنامه ریزي کرد. توجه نکردن 

به این مخاطرات بخشي از زیاني است که رهیافت فروکاستي به دنبال دارد. 

3. جان سختي فرهنگي1 و تظریف فرهنگي
پیشرفت علم باعث ابداع مفهوم هاي جدید و در نتیجه واژه هاي جدید مي شود. 
آمار متفاوتي براي تعداد واژه هاي جدیدي که هر سال ابداع مي شود ارائه شده 
بگیریم  نظر  در  هم  را  نام محصوالت شیمیایي  اگر  به نظر مي رسد  اما  است، 
مقصد  زبان  مي شود.  بشري  واژگان  وارد  واژه  میلیون  یک  از  بیش  ساالنه 
به هنگام ترجمه ی نابرابر فرآیند ظریف شدن، یا تظریف ]رک مرجع[، را طي 
مي کند: مفاهیم بیشتر مي شوند، ظریف تر مي شوند، و بر واژگان افزوده مي شود. 
به طور مثال، زبان فارسي تا حدود یک قرن پیش میان سرعت و شتاب تفاوتي 
نمي گذاشت، به همین دلیل نخستین کاتبان فیزیک بعد از تأسیس دارالفنون 

1. Cultural Robustness
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براي بیان این مفاهیم بسیار مشکل داشتند، و تازه بعد از حدود سي سال و 
تألیف و ترجمه ی ده کتاب فیزیک این دو مفهوم از یکدیگر متمایز شدند و دو 
واژه ی سرعت و شتاب به معناي امروزي آن ها مصطلح شد. زبان فارسي حتي 
تا اوایل دهه ی شصت شمسي براي تمایز میان اندازه ی سرعت و بردار سرعت 
سرعت  را  سرعت  بردار  و  تندي  را  سرعت  اندازه ی  عده اي  بود.  سردرگم 

مي نامیدند و عده اي دیگر درست به عکس. 
به این ترتیب، همراه با ترجمه ی متون علمي در ترجمه ی نابرابر تظریف 
واژگاني و به تبع آن تظریف فرهنگي اتفاق مي افتد و زبان مقصد توسعه مي یابد. 
به نظر مي رسد این فرآیند توسعه از طریق تظریف واژگاني مرتبط باشد با 

پدیده ی جان سختي فرهنگي. 
جان سختي مفهومي است که ظاهراً در مبحث سیستم هاي پیچیده مطرح شده 
است، و آن را مي توان هم در موجودهاي زنده مشاهده کرد و هم در مصنوعات 
بشر. هواپیماهاي اولیه را با هواپیماهاي مدرن مقایسه کنید. هواپیماهاي اولیه 
از  مدرن  هواپیماهاي  درصورتي که  بودند  شده  ساخته  قطعه   200 حدود  از 
حدود 000‚000‚2 قطعه ساخته مي شوند. مقایسه ی توانایي هاي این دو نوع 
»جان سخت«تر  هواپیماها  قطعه ها  تعداد  افزایش  با  که  مي دهد  نشان  هواپیما 
شده اند، مقاوم تر، ایمن تر، تواناتر، و متکامل تر شده اند. شاید بتوان گفت ظرفیت 
میان  مشابهي  مقایسه ی  است.  مرتبط  جان سختي  افزایش  با  تکامل پذیري 
Mycoplasma ، که از 400 ژن تشکیل شده است، و E.Coli )اشیریشیاکولي( 
که از 4000 ژن تشکیل شده است، نشان مي دهد که E.Coli جان سخت تر 
است. این مقایسه ها نشان مي دهد که شاید تکامل باعث گزینش خصلت هاي 
»جان سخت« مي شود. اگر این طور باشد باید انتظار داشت که تکامل فرهنگي هم 
خصلت هاي جان سختي فرهنگي را گزینش مي کند و فرهنگ ها یا خصلت هاي 

فرهنگي که فرآیند تظریف را طي نکرده باشند نابود مي شوند. 
به  زبان  این  ایرانیان است.  ما  بارزترین مشخصه ی فرهنگي  فارسي  زبان 
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دالیل تاریخي حدود هشت قرن در حیطه ی علم راکد مانده، اما به دلیل رشد 
و توسعه ی آن در نظم و شعر جان سختي نسبي پیدا کرده است، و در یکصد 
سال اخیر توانایي هاي بالقوه اي در توسعه در حیطه ی علم از خود نشان داده 
است. بنابراین، در ترجمه ی نابرابر در حیطه ی علم، مثاًل فیزیک، باید به این 
امر توجه کرد. از یک طرف سیاست برنامه ریزي زباني ایجاب مي کند این زبان 
توسعه یابد، و از طرف دیگر دانشگران باید توجه کنند بدون اعمال درست 
هم  علم  رشد  آن،  اجتماعي  جنبه هاي  همه ی  به  توجه  بدون  و  سیاست،  این 
به صورت مطلوب ممکن نخواهد شد. ترجمه و افزایش مفاهیم و واژه ها زبان 
فارسي را »جان سخت«تر مي کند و در مقابل »نابودي انواع« مقاوم مي کند. این 
مهم هنگامي میسر است که واژه هاي برساخته در میان گویش وران فارسي زبان 

پذیرفته شود و صرفًا برساخته اي فردي نباشد.

4. مورد  زبان  فیزیک 
زبان فیزیک فارسي در سي سال گذشته بعد از انقالب تحولي کیفي یافته است. 
این زبان تا پیش از انقالب زباني الکن بود و بیان مطالب علمي در فارسي مملو 
بود از ابهام و چندگانگي. مفهوم استانداردسازي در واژگان فیزیک وجود نداشت. 
مفاهیم گاهي حتي در یک کتاب با واژه هاي متفاوت بیان مي شد. خالصه این که 
این زبان بسیار ابتدایي بود و براي دانشجویان نامفهوم. نوشتارهاي فیزیک به 
زبان فارسي به هیچ وجه انسجام دروني این علم را منعکس نمي کردند و خواننده 
و  فعالیت گسترده  نمي کردند.  زمینه ی آن  پژوهش در  و  علم  این  را مشتاق 
متراکم در این زمینه از اواخر سال 1359 آغاز شد. محصول آن ابتدا واژگان 
این  در  بود.  دانشگاهي  نشر  مرکز  در  فیزیک  واژه نامه هاي  سپس  و  فیزیک 
فعالیت ها همواره رشد زبان علمي به منظور توسعه ی علم و تفکر در ایران پیش 
چشم ما بود. همکاري تنگاتنگ واژه گزینان، مترجمان، و ویراستاران به همین 
منظور ایجاد شد. همین طور انتشار مجله ی فیزیک و کمک به فعالیت هاي انجمن 
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فیزیک ایران. هیچ گاه ترجمه یا واژه گزیني امري منفرد در نظر گرفته نشد. 
مجموعه ی فعالیت هاي مرتبط با واژه گزیني و ترجمه، که در سال هاي نیمه ی 
اول دهه ی شصت با شدت پیگیري مي شد، به ما نشان داد که قابلیت هاي زبان 
فارسي به مراتب بیش از آن است که عده اي تصور مي کردند. اگرچه امکانات 
پژوهشي در امور زباني براي واژه گزینان رشته ی فیزیک فراهم نبود، اما همان 
اطالعات موجود کمک کرد تا بسیاري مشکالت و سنگریزه هاي اولیه از سر 
راه واژه گزیني به کنار بروند. رشد علم فیزیک بعد از انقالب در تمام سطوح آن 

تاحدي مدیون همین روش رشد زبان فیزیک فارسي است. 

 5. مشکل هاي  موجود  در  واژه گزیني  فیزیک 
واژه هاي پایه ی علم فیزیک هم اکنون به فارسي وجود دارد و کم وبیش جا افتاده 
مي دهد  نشان  واقعیت  همین  مي رسد.  هزار  پنج  حدود  به  تعداد  این  است. 
بسیاري پیچیدگي هاي واژه گزیني فیزیک درک شده است، و راه حل هاي آن ها 
به صورت استاندارد مورد قبولي درآمده است. اکنون ساخت فعل هاي جعلي 
و استفاده از وندها و حروف ربط به خوبي در فیزیک جا افتاده است. این زبان 
توانایي پیدا کرده است خودجوش به تکامل خود ادامه دهد. افراد و گروه ها 
بسته به نیاز براي مفاهیم جدید واژه ی فارسي مي سازند. تنها اشکال عمده اي 
که پیش آمده است انقطاع فرآیند واژه سازي از انتشارات علمي است. مرکز 
نشر دانشگاهي که زماني پیوندگاه این مهم بود نقش خود را تا حد زیادی از 
دست داده است، و این امر آینده ی زبان علمي را قدري مبهم مي کند. جدا 
از این کاستي اجرایي، در یک مورد واژه سازي فیزیک هنوز موفق به ارائه ی 

راه حلي بي ابهام نشده است و آن اختصارسازي است. 
بسیار  نقشي  علم  زبان  در  نحط ها،  و  سر واژه ساخته ها  از  اعم  اختصارها، 
گسترده دارند. اختصارها خیلي سریع نقش واژه هاي بسیط را به عهده مي گیرند 
و از آن ها اشتقاق و ترکیب ساخته مي شود. زبان علم فارسي هنوز در این مورد 
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راه نگشوده است. ما لیزر را، که سرواژه سازي شده است، پذیرفته ایم، اما هنوز 
در مورد فعل to lase تصمیم نگرفته ایم، اگرچه زبان فارسي راه به گزینش 
معادل  سرواژه هاي  از  گاهي  را   NMR و   MRI اختصاري  واژه هاي  مي دهد. 
فارسي مي سازیم و گاهي به همین صورت التیني. SETI را، که از سرواژه ها 
ساخته شده است، به صورت »هو یا بي« معادل سازي کرده ایم که اختصاري 
است از نوع نحط و حذف از واژه ی »هوشمندیابي برون زمیني«. فرمول نویسي 
ریاضي سبک جا افتاده اي در زبان فارسي پیدا کرده است. حروف التین در کنار 
حروف فارسي به کار مي روند و ظاهراً فارسي زبانان به خوبي با این روش کنار 

آمده اند. شاید در اختصارسازي هم روشي مشابه، یا تلفیقي، راهگشا باشد. 

6. نتیجه گیري
زبان فیزیک فارسي در نتیجه ی فعالیت هاي فشرده ی پس از انقالب اسالمي 
توسعه ی چشمگیري یافته است. این توسعه ی زباني به توسعه ی علم فیزیک 
در کشور کمک شایاني کرده است. اگرچه مشکالت اولیه ی ترجمه ی نابرابر در 
این زمینه حل شده است، اما کماکان باید روند واژه گزیني با بینش پادفروکاستي 
ادامه یابد تا توسعه ی پایدار علمي محقق شود. مشکل اساسي کنوني، که هنوز 
همین  اما  است.  اختصارسازي  ندارد،  وجود  آن  براي  پذیرفته شده اي  راه حل 
توسعه ی کنوني زبان فیزیک ترجمه ی نابرابر را در بعضي سطوح و زمینه ها به 
ترجمه ی برابر نزدیک کرده است. زبان فارسي را »ظریف«تر کرده و احتماالً 
ماندگاري آن را در فرآیندهاي تکاملي زباني بیشتر کرده است. در معماری 

علم نمی توان به این جنبه های زبانی بی توجه بود!

مرجع

نخستین  مقاالت  مجموعه  فرهنگي،  تظریف  یا  تهاجم  واژه گزیني:   ،1378 رضا،  منصوري، 
هم اندیشي واژه گزیني و اصطالح شناسي، ص 513، مرکز نشر دانشگاهي، تهران.
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نقش واژه گزینی در توسعه1

1. درآمد
بعید است بتوان مفهوم علم مدرن را درک کرد بدون این که به مفهوم توسعه 
و نقش توسعه ی زبان در آن توجه کرد. جامعه ی توسعه یافته بدون توسعه ی 
علمی هم دیده نشده است. مفاهیم توسعه، مدرنیت، و سنت گرایي کم وبیش 
مالزم یکدیگر شده اند. در بحث تقابل میان سنت و مدرنیت معموالً توسعه 
وضعیتي یگانه و مطلوب تلقي مي شود که تنها راه رسیدن به آن نفي سنت 
وابسته  فرآیندهایي هستند  مفهوم  این سه  این که  است.  پذیرش مدرنیت  و 
و  متحول مي شود  توسعه ی سنت  فرآیند  در  مي ماند:  مغفول  معموالً  هم  به 
توسعه،  فرآیند  در  مي کند.  تغییر  توسعه  پیشرفت  با  سنت ها  تغییر  آهنگ 
ساختارهاي  بر  و  متحول  مردم  رفتار  اجتماعي،  جدید  ساختارهاي  ایجاد  با 
انعکاسي  هم  که  مي آید  پدید  واژگاني  میان  این  در  مي شود.  منطبق  جدید 
ساختارهاي  ابداع  براي  راهگشا  هم  و  جدید  مفاهیم  و  ساختارها  از  است 
است،  فکری جوامع  بیانگر رشد  که  واژه هاي جدید،  و  مفاهیم  بدون  جدید. 

1 . این متن ابتدا در سال 1382 نوشته شد و سپس در سال 1391 روزآمد شد. 
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تحول ساختارها به منظور رشد و توسعه ابتر مي ماند. کشورهاي جهان سوم، 
که معموالً پا جاي پاي کشورهاي توسعه یافته مي نهند از این امر غافلند که 
توسعه ی  فرآیند  در  داشت.  واژگاني  تحول  بدون  ساختاري  تحول  نمي توان 
از  ناشي  که  ساختاري  توسعه ی  موانع  از  دارد  وجود  مثال هایي  کشورمان 
توسعه نیافتگي واژگاني مرتبط با حوزه ی خاصي است. یک مطالعه ی موردي 
براي  کشور  اجرایي  سازمان هاي  است.  پژوهشي  واحدهاي  توسعه ی  بررسي 
تأسیس واحدهاي پژوهشي باید از وزارت علوم یا بهداشت مجوز بگیرند. این 
وزارت ها واحدهاي پژوهشي را مقوله بندي کرده اند. هر واحد پژوهشي باید 
اختالف  بوده ام که  قابل توجهي شاهد  موارد  بگنجد.  مقوله ها  این  از  یکي  در 
میان وزارت علوم و بخشي دیگر بر سر دادن یک مجوز به یک نزاع سیاسي 
مبدل شده است. تحلیل چند مورد خاص نشان داده است که ریشه ی این 
اختالف ها در توسعه نیافتگي واژگان سیاست گذاري سیاست هاي علم و فناوري 
است، که آن هم ریشه در عدم درک درست و آگاهانه از علم مدرن دارد. 
موانع دیگري نیز در رشد اعتبارات پژوهشي کشور دیده مي شود که ریشه ی 
آن ها در همین توسعه نیافتگي است. در این موارد نقش توسعه ی واژگاني در 
توسعه ی علمي کشور به وضوح نمایان است. ما دست کم از مشروطه تاکنون 
فرصت داشته ایم به مفاهیم و واژه های نوین حاصل پیشرفت بشر توجه کنیم؛ 

ظاهراً این فرصت کافی نبوده است! 
انقالب مشروطه و تأسیس دارالفنون را مي توان زماني شاخص براي ورود 
ایران به صحنه ی  نوین علم و فناوري به عنوان مهم ترین دستاورد بشر در سه 
قرن اخیر دانست. قدمت آموزش نوین علم نیز به همین اندازه است، مستقل از 
این که کیفیت و سطح این آموزش را چگونه بدانیم. اما آن چه امروزه در عرف 
اگرچه  ایران دارد،  نامیده مي شود سابقه ی بسیار کوتاهي در  جهاني پژوهش 
برمي گردد  کشور،  پژوهشي  نهاد  نخستین  عنوان  به  پاستور،  انستیتو  تأسیس 
فرهیختگان  به دست  انقالب  از  پیش  گوناگون  نوشتارهاي  از  به سال 1299. 
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پژوهشي  ساختارهاي  و  پژوهش  از  درستي  تصور  که  برمي آید  چنین  کشور 
نداشته اند. عیسي صدیق ترجمه ی آثار دیگران را تحقیق مي داند ]1[؛ بیشترین 
تعداد مقاله هاي علمي ایرانیان در سطح بین المللي پیش از انقالب مربوط است 
به سال 1357. این تعداد پس از چند سال رشد، که پس از تأسیس دانشگاه 
شیراز و صنعتي شریف رخ مي دهد، به تعداد ناچیز 400 مقاله مي رسد، یعني 
حدود 10 مقاله به ازاي هر یک میلیون نفر که بسیار ناچیز است. در مجموع 
مي دانیم که تا همین اواخر، یعني اوایل دهه ی هفتاد، علم در کشور ما فقط نقل 
مي شده است. بازیگري در علم جهاني را ما ایرانیان به تازگي فراگرفته ایم، و 
این ممکن نبوده است مگر با توجه عمیق تر به معني واژه ی پژوهش در عرف 
واژگان  و  پژوهش  مفهوم  که  نیست  معني  این  به  اخیر  تحوالت  بین المللي. 

مرتبط با آن در سطح کشور ما درک شده باشد. 

2. تاریخچه ی تعریف مفاهیم مرتبط با پژوهش و پژوهشگري
از تأسیس انستیتو پاستور در سال 1299 تا اواخر دهه ی هفتاد ظاهراً تأسیس 
واحدهاي پژوهشي از الگوي مشخصي تبعیت نکرده است. هیچ جا تعریفي از 
پژوهش و پژوهشگري یا آیین نامه اي مرتبط با پژوهش و واحدهاي پژوهشي 
با تأسیس  انقالب دیده نشده است. نخستین آیین نامه ی  مرتبط  از  در پیش 
واحدهاي پژوهشي با عنوان »تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتي« در 
تاریخ 1369/1/21 به تصویب شوراي مشترک کمیسیون هاي 1 و 2 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي رسیده است ]2[. در این آیین نامه 5 واژه ی محقق، گروه 
پژوهشي، مرکز تحقیقات، پژوهشکده، و پژوهشگاه تعریف مي شود. به تعریف 

محقق توجه کنید: 

هیأت  عضو  که  مي شود  اطالق  کسي  به  تحقیقات  مرکز  در  محقق 
پژوهشي  فعالیت  آموزشي  یا  پژوهشي  گروه  یک  در  پژوهشي  علمي 
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مي کند و وظایف و نحوه ی ارتقاي او تابع مقررات هیأت علمي پژوهشي 
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. 

بقیه ی تعریف ها کاماًل مکانیکي اند، مبتني هستند بر تعداد پژوهشگران و 
گروه بندي آن ها در واحدهاي پژوهشي، که البته به ایجاد ساختار در واحدهاي 
در  پژوهشي  واحدهاي  اثربخشي  با  ارتباطي  هیچ  اما  مي کند،  پژوهشي کمک 

جامعه ندارد. 
تعریف باال از محقق هیچ کمکي به درک مفهوم پژوهشگر و پژوهشگري 
در  که  پژوهشي«،  »فعالیت  که  نمي شود  تعریف  جا  هیچ  واقع  در  نمي کند، 
تعریف به کار رفته است، یعني چه ! دستورالعمل اجرایي در خصوص اخذ مجوز 
تأسیس مراکز تحقیقاتي ]2[ نیز که در تاریخ 1370/5/26 به تصویب وزیر 
آموزش عالي رسیده است در رفع این ابهام کمکي نمي کند. تنها تصریحي که 

ذکر شده است در تبصره ی 1 ماده ی 1-1 این دستورالعمل است: 

تبصره 1. اعضاي هیأت علمي به محققاني اطالق مي شود که وضعیت آنها 
با قانون استخدامي اعضاي هیأت علمي دانشگاه تهران تطبیق داشته باشد. 

این تعریف براي عضو هیئت علمي در مراکز پژوهشي )یعني پژوهشگر( 
فقط یک گزاره ی استخدامي است و نوع فعالیت پژوهشگر را مشخص نمي کند. 
 1373 و   ،1372  ،1371 سال هاي  در  که  کشور،  تحقیقات  ملي  گزارش 
واژه هاي  از  مجموعه اي  شد،  منتشر  کشور  علمي  پژوهش هاي  شوراي  توسط 
این  را در مقدمه ذکر مي کند ]3[.  فناوري  و  با سیاست گذاري علوم  مرتبط 
مجموعه، که عمدتًا مبتني بر تعاریف یونسکو است، نخستین کوشش منسجمي 
است که در زمینه ی استاندارد کردن واژه ها و مفاهیم سیاست گذاري علوم و 
فناوري در کشور انجام شده است. فعالیت هاي علمي و فني از یک طرف و 
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پژوهش علمي و فني در این مجموعه تعریف شده است اما تفاوت میان آن ها 
روشن نیست. در تعریف واژه ی پژوهش هاي علمي و فني آمده است:

گیرد  صورت  زیر  اهداف  با  که  را  خالقي  و  نظام یافته  فعالیت هاي 
به  را مي توان  فني  و  فني گویند. پژوهش هاي علمي  و  پژوهش علمي 

سه گروه تقسیم کرد:
1- پژوهش هاي بنیادي 

به منظور  بدیع  و  اصیل  »کاوش هاي  از  عبارتست  بنیادي  تحقیق 
انساني  پدیده هاي طبیعي  بهتر  و درک  اندوخته هاي علمي  افزایش 

اجتماعي و فرهنگي«.
بنیادي  پژوهش هاي  به دو گروه  را مي توان  بنیادي  پژوهشهاي 

محض و پژوهش هاي بنیادي راهبردي تقسیم کرد. 
- پژوهش هاي بنیادي محض: آن دسته از پژوهش هاي بنیادي است 
به منظور گسترش مرزهاي  و  علمي  کاربردهاي  به  توجه  بدون  که 

دانش صورت مي گیرد.  
- پژوهش هاي بنیادي راهبردي آن دسته از پژوهش هاي بنیادي است 
که به منظور فراهم ساختن زمینه علمي الزم براي حل مسائل جاري 

و آتي انجام مي شود.
2- پژوهش هاي کاربردي  

هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمي و فني جدید که 
براي آن کاربرد ویژه اي در نظر گرفته شود. 

3- پژوهش هاي توسعه اي 
تحقیقات  از  حاصل  موجود  دانش  بر  مبتني  منظم  فعالیت  هرگونه   
ابزار، فرایندها و  یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فراورده ها،  و 

روش هاي جدید و یا بهبود آن ها صورت مي گیرد. 
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اهدافي که در این تعریف از آن صحبت مي شود مشخص نیست و در ادامه 
ذکري از آن نمي شود. همین ابهام میان فعالیت هاي علمي و فني و پژوهش هاي 
مطالعات  دارد.  وجود  دیگر  از طرف  مطالعات  و  یک طرف  از  فني  و  علمي 
مقوله اي است که همواره در قانون بودجه ی کشورمان ذکر مي شود و همه ساله 
حدود بیست و پنج درصد اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص مي دهد؛ اما 
تاکنون تعریفي از آن دیده نشده و تمایز آن با فعالیت ها یا پژوهش هاي علمي 

و فني مشخص نیست.
را  واحدي  آیا  است.  حاکم  هم  پژوهشي  واحدهاي  مورد  در  ابهام  همین 
آیا  کرد؟  تلقي  پژوهشي  واحد  مي توان  مي دهد  ارائه  پژوهشي  خدمات  که 
مراکز اطالع رساني مراکز پژوهشي اند؟ چه تفاوتي میان واحد تحقیق و توسعه 
دانشگاهي  انتشارات  مراکز  آیا  است؟  پژوهشي  واحدهاي  دیگر  و   )R&D(
مراکز پژوهشي اند؟ آیا تدوین کتب درسي پژوهش تلقي مي شود؟ آیا واحد 
تلقي  پژوهشي  واحد  ساختماني  کاربردهاي  براي  پلیمري  میله ی  نوعي  تولید 
مي شود؟ و بسیاري پرسش هاي دیگر از این نوع به علت ابهام در مفاهیم یا 

نبود مفاهیم یا بي پاسخ مانده اند یا پاسخي مناقشه آمیز یافته اند.
به سیاهه ی پروژه هایي که دستگاه هاي اجرایي کشور تحت عنوان  نگاهي 
پژوهش هاي کاربردي در سال هاي اخیر منتشر کرده اند نشان مي دهد که شاید 
به معناي  نه پژوهش کاربردي  از نوع توسعه ی تجربي است و  تمامي آن ها 
استاندارد شده ی بین المللي. متأسفانه، شاید به علت شفافیت بیش از حد لغت 
»کاربرد« در زبان فارسي, این واژه نتوانسته است معني اولیه ی خود را حفظ 
کند و به سمت کاربرد به معني حقیقي به کاربردن، یا به طور ملموس مفید بودن 
معني  »لغزش« در  این  است.  »لغزیده«  نتیجه،  از  بي واسطه  استفاده کردن  و 
واژه ی مهم و دقیق »پژوهش کاربردي« آن را بي اعتبار کرده و به یک لفظ عام 

تبدیل کرده است و نه یک اصطالح فني. 
به این ترتیب مي بینیم که مجموعه ی مفاهیم و واژگان سیاست گذاري علوم 
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و فناوري در زبان فارسي بسیار کم است، بنیادي ترین آن ها هم استاندارد نشده 
است، و آن چه هم تعریف شده مبهم است. 

3. ابهام در مفاهیم مدیریت راهبردي
مدیریت و مدیریت راهبردي از جمله علوم نویني است که جاي پاي خود را 
در کشور ما نیز باز کرده است. همراه با این علم مفاهیم کاماًل جدیدي شکل 
جابه جایي  یا  معني  توسع  و  بوده اند  موجود  قباًل  گاهي  مفاهیم  این  گرفته اند. 
معني پیدا کرده اند، گاهی هم واژه ی نوساخته یا نوواژه اند، آن گونه که در علم 
راهبرد  و  مأموریت، سیاست،  ارزش،  تعریف مي شود؛ چشم انداز،  واژه شناسي 
الفاظ موجود سوار شده اند  بر  مفاهیم گاهی  این  این دسته اند.  از  )استراتژي( 
واژه ها،  این گونه  این که  به  توجه  با  در هر صورت،  مأموریت.  و  ارزش  مانند 
چه  و  ارزش،  و  مأموریت  مانند  باشند،  شده  برگرفته  زباني  ذخیره ی  از  چه 
باشند، مانند راهبرد، همواره تداعي کلمات شفاف را براي  نو واژه  نوساخته و 
کاربر فارسي زبان مي کنند. به همین دلیل اکثر مردم و مسئوالن ما این واژه ها 
را به کار مي برند بدون این که معني معیار آن ها را بدانند. همین موجب آشفتگي 
در تصمیم هاي مدیریتي و در نتیجه کند شدن فرآیندهاي مدیریت کالن و در 
نهایت کند شدن فرآیند توسعه در کشور مي شود. در زیر به چند نمونه از این 

کاربردهای مغشوش اشاره می شود:

1.3  سیاست هاي کلي علوم و فناوري
در سال 1381 کمیسیون علمي، فرهنگي و اجتماعي شوراي تشخیص مصلحت 
در  فناوري  توسعه ی  و  براي رشد  کلي  عنوان سیاست هاي  با  دو جزوه  نظام 
کشور ]4[ و نیز سیاست هاي کلي براي ساماندهي به توسعه ی علمي و تحقیقاتي 
کشور ]5[ را منتشر کرد. به عنوان نمونه بخشي از عنوان هاي این سیاست هاي 

کلي را در صفحه ی بعد مشاهده مي کنید:
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سیاست هاي کلي براي رشد و توسعه ی فناوري در کشور
ارتقاي  آموزش-  ساختن  روزآمد  تحقیقات-  کیفي  سطح  اعتالي   -
کیفیت علمي آموزش عالي- ایجاد بانک اطالعاتي کارآمد و تقویت 

همکاري میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشي.
تنظیم و اصالح سیاست هاي مالي و اقتصادي و افزایش سهم تحقیق و   -
پژوهش از تولید ناخالص ملي براي توسعه فناوري و تسریع در رشد 

علمي و تولید دانش.
توجه به اصل استقالل و توانمندي هاي دفاعي.  -

نظام  ایجاد  تحقیقات  و  فناوري  در  متمرکز  مدیریت  به  ساماندهي   -
نظارت کارآمد و پویا جهت اجراي دقیق سیاست ها، اعمال مدیریت 

صحیح و هدایت درست منابع و امکانات.

سیاست هاي کلي براي ساماندهي به توسعه ی علمي و تحقیقاتي
و  علمي  نظام  به  ساماندهي  براي  هدفمند  و  جامع  برنامه ریزي   -
تحقیقاتي کشور با هدف تولید علم و دانش، تربیت نیروي انساني 

عالم، کارآمد، مؤمن و متعهد،
- برنامه ریزي براي تغییر و تحول بنیادي در روش ها و محتواي نظام 
تدریس،  شیوه هاي  بهینه سازي  و  اصالح  هدف  با  کشور  آموزشي 
اسالمي کردن متون، روزآمد ساختن منابع و کاربردي نمودن علوم 

در عرصه هاي مختلف به ویژه در حوزه هاي مرتبط با علوم انساني.

به وضوح دیده مي شود که این عناوین کشکولي است از آرمان، سیاست، 
راهبرد، راهکار، و توصیه ی عام. تدوین کنندگان این عناوین هیچ گونه تفکیکي 
میان این مفاهیم قائل نشده اند. عالوه بر این هیچ جا معلوم نیست منظور از 
سیاست کلي چیست. چه تمایزي میان سیاست در یک مقوله، مثاًل توسعه ی 
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علمي و فناوري کشور، و سیاست کلي وجود دارد؟ در مقام مقایسه به جمله ی 
زیر از سند راهبرد تحقیق و توسعه ی ملي آفریقاي جنوبي توجه کنید ]6[:

مهم است که بدانیم این یک راهبرد است و نه سیاست. سند سفید علوم 
و فناوري, که در سپتامبر 1996 منتشر شده است همچنان چارچوبي 
است ماندگار و مؤثر از دیدگاه سیاست گذاري. این راهبرد در متن همان 
سیاست ها عمل مي کند تا عناصر کلیدي نظام نوآوري ما را که تمرکز و 

توجه خاص مي طلبد تقویت کند. )تأکیدها از نویسنده است(

بدیهي است هنگامي که در میان مسئوالن ما تا این حد سطوح مختلف 
را  اجرا چه مشکالتي  معاني آن ها در هم مي رود در  و  واژگان هاي مدیریتي 

ناخواسته فراهم مي کنیم.
در سال 1380  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ساختار  مشکل الیحه ی 
همین  از  یکي  مصداق  بود  کرده  وارد  آن  بر  نگهبان  شوراي  که  ایرادهایي  و 
موارد خلط مفاهیم و توجه نکردن به استانداردهاي مفاهیم علم مدیریت است. 
براي رفع ایرادهایي که شوراي نگهبان به این الیحه گرفته بود به دستور مقام 
رهبري کارگروهي تشکیل شد. در این کارگروه مفاهیمي از این نوع مطرح شد: 
این  با  اجرایي؛  سیاست هاي  و  میاني،  سیاست هاي  کالن،  یا  کلي  سیاست هاي 
پیشنهاد که در کدام سطح از مدیریت کشور باید به کدام یک از این سیاست ها 
پرداخت. ساختن این گونه واژه هاي غیر استاندارد به مانند این است که کساني 
واژه هایي از نوع نیروي کلي، نیروي میاني، و نیروي اجرایي براي فیزیک دان ها 
بسازند. درست است که لفظ نیرو برگرفته  از زبان مردم است اما در فیزیک 
جنبه ی اصطالحي به خود گرفته و به یک واژه ی دقیق تبدیل شده است. مردم 
حق دارند بگویند نیروي کلي، اما نمي توانند آن را در علم فیزیک یا مکانیک به کار 
ببرند. در مورد لفظ نیروي کلي این دخالت و قبح آن بدیهي است، اما ظاهراً در 
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علم مدیریت مسئوالن ما متوجه قبح  و خطرات چنین مداخله هایي نیستند.

4. نارسایي واژگاني و معضالت سیاسي 
پیش گفته  مصوبات  و  مفاهیم  بر  مبتني  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
است.  کرده  تهیه  تحقیقاتي  مراکز  به  مجوز  دادن  براي  دستورالعمل هایي 
چارچوب هایي که این دستورالعمل ها درست کرده اند متناسب با نیازهاي توسعه ی 
ساختاري سازمان هاي مختلف نبوده است. به همین دلیل اختالف میان وزارت 
پرورش، سازمان  و  وزارت آموزش  و  از یک طرف  فناوري  و  تحقیقات  علوم، 
حفاظت محیط زیست، و بعضي سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي در دادن 
مجوز به مراکز تحقیقاتي سال های زیادی است که مطرح است. به خاطر دارم 
در سال 1382 در یک جلسه ی توجیهي چندساعته با بعضي مدیران آموزش 
و پرورش به این نتیجه رسیدیم که نیاز آن ها در چارچوب یک واحد تحقیق و 
توسعه ی تجربي، شبیه آن چه معموالً بنگاه هاي تولیدي دارند، قابل تأمین است و 
مخالفت چند ساله ی وزارت علوم به دلیل برداشت غلط از پژوهش و انواع آن 
بوده است. از طرف دیگر درخواست بعضي بخش هاي خصوصي و سازمان هاي 
دولتي براي گرفتن مجوز پژوهشکده ناشي از تعریف غلط آن ها از پژوهش است. 
با تأمین شدن بعضي شرایط صوري  البته، وزارت علوم هم در مواردي صرفاً 
دفاع  قابل  که  است،  کرده  پژوهشي صادر  واحدهاي  تأسیس  براي  مجوزهایي 
نیست. تحلیل این موارد به خوبي نقش ابهام واژگاني را در ایجاد ساختارهاي مهم 

اجتماعي یا مانع شدن از ایجاد ساختارهاي مفید اجتماعي روشن مي کند.
ابهام در مفهوم پژوهش و پژوهشگري هم به نوبه ی خود معضالت اجتماعي 
پدید آورده است، چون تولید فکر و دانسته کم وبیش پژوهش تلقي شده است. 
کم نیستند کساني که فکر، نظر، یا تخیل خود را پژوهش و نظریه تلقي مي کنند 
و مسئوالن دولتي ما هم که اغلب از سازوکارهاي تشخیص پژوهش و نظریه 
قرار مي دهند.  التفات  را مورد  نوشتارهاي آن ها  و  این گونه اشخاص  غافل اند 
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در اوایل دهه ی هشتاد، دست کم ماهی یک تا دو مورد این چنین، که هیچ گونه 
ارزش پژوهشي نداشت براي بررسي از سوي دفتر رئیس جمهور یا از مجلس 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارجاع و پیگیري می شد. توجه داشته باشیم 

پیگیري دفتر رئیس جمهور یا نماینده ی مجلس چه بار سیاسي ای دارد.
به این ترتیب ابهام و نبود تعریفي براي واحد پژوهشي و پژوهشگر باعث 
شده است مراکزي به وجود بیاید با تعدادي مستخدم تحت عنوان پژوهشگر 
که، بدون اغراق، باید آن ها را صرفًا کلیشه اي از یک واحد پژوهشي اثربخش 
تلقي کرد. از طرف دیگر همین ابهام مانع شده است براي رشد پژوهشگراني که 
بالقوه اثربخش اند و نیز مانع شده است برای ایجاد و رشد واحدهاي پژوهشي 
اثربخش در جامعه که منجر به توسعه بشود. سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
امور  بر  کلي  نظارت  باید  اساسنامه اش  بنابر  که  انحالل،  از  پیش  نیز،  کشور 
مختلف جامعه می داشت و براي توسعه ی کشور برنامه ریزي می کرد صرفًا با 
یک منطق رشد درصدي، اگر نه چانه زني، به تدوین و توزیع اعتبارات کشور 

از جمله اعتبارات پژوهشي مي پرداخت.
به این ترتیب توجه نکردن به استاندارد مفاهیم مدیریتي، به ویژه در بخش 
پژوهش، بخش اجرایي کشور را در توسعه ی پایدار علوم و فناوري سال ها معطل 
کرده است. بررسي و رفع ابهام از مجموعه ی واژگان سیاست گذاري علم و فناوري 
مستلزم مدیریت حرفه اي در این امر است. واژه هایي مانند اعتبارات پژوهشي، 
پشتیباني پژوهش، برنامه ریزي پژوهشي، مجله ی پژوهشي، کارکنان علمي و فني 
و بقیه ی هر آن چه به طور مثال در راهنماي فراسکاتي ]7[ آمده است، نه فقط 
باید وارد واژگان سیاست گذاري ما بشود، بلکه باید بدون ابهام تعریف بشود و 

سازمان هاي مختلف آن را بپذیرند؛ به عبارت دیگر فرهنگ سازي بشود.

5. نتیجه گیري
ابهام در واژگان سیاست گذاري علم و فناوري، به عنوان بخشي از فعالیت هاي 
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است.  شده  کشور  در  توسعه  فرآیند  شدن  کند  باعث  کشور،  در  سیاسي 
واحدهاي  در  کارشناسان  آموزش  فارسي,  زبان  به  مفاهیم  این  کردن  وارد 
اولویت هاي  از  مختلف  سازمان هاي  و  وزارتخانه ها  در  کشور  سیاست گذاري 
توسعه ی کشور است. کارشناسان وزارتخانه ها هنوز با این مفاهیم بسیار بیگانه 
کارمندي  ساله ی  ده  چند  سوابق  گاهي  که  کارشناسان،  این  آموزش  هستند. 
دارند کاري بسیار مشکل است. همین کارشناسان تعلیم ندیده و مدیراني که 
اهمیت این آموزش را یا نمي دانند یا جدي نگرفته اند از موانع اصلي توسعه ی 
علمي کشور محسوب مي شود. تجربه ی من در مقام سیاست گذاري پژوهش 
و فناوري در کشور، دست کم به عنوان ناظر، نشان داده است که چه غفلت 
این  تا  بکنیم  صرف  زودتر  هرچه  باید  کالني  انرژي  چه  و  کرده ایم  عظیمي 
مفاهیم به زبان فارسي وارد شود، و براي درک این مفاهیم در میان مدیران 

ارشد و کارشناسان کشور فرهنگ سازی بشود.
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آسیب شناسي دانشگاه هاي ایران: 

تأسیس و مدیریت مبتني بر دانش سنتي نه مبتني بر علم نوین

1. مقدمه
انجام  از دیدگاه هاي گوناگون  را مي توان  اجتماعي  پدیده ی  آسیب شناسي هر 
وزارت صنایع  دید  از  ایران  دانشگاه هاي  آسیب شناسي  به  مي توان  مثاًل  داد. 
پرداخت، یا از دید چگونگي اجراي بخشنامه هاي وزارت علوم، یا از دید سازمان 
از دیدگاه تعریف علم و تحوالت آن در  را  این آسیب شناسي  مدیریت. من 
دنیاي پیشرفته انجام مي دهم؛ پس با تعریفي که از علم و دانش در فصل های 
بین المللي  از تعریف علم در اجتماع  با تجربه و تصوري که  پیشین کردم، و 
دارم، به این آسیب شناسي مي پردازم. بدیهي است که از این دیدگاه به بعضي 
نقص ها، که بدیهي مي نماید، نخواهم پرداخت، یا آن ها را نسبت به این دیدگاه 
ثانویه مي دانم. بخش حاشیه های کتاب نمونه هایی است از این دست. فصل های 

پیشین نیز تمهید و شرحی است بر نکته های این فصل! 

2. مباني تأسیس دانشگاه هاي ایران
از زمان مشروطه تاکنون نه در بحث هاي مرتبط با مدیریت در ایران، و نه 
با تأسیس دانشگاه ها، موردي ندیده ام که به تعریف علم و  در اسناد مرتبط 
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پژوهش پرداخته باشد؛ و نیز توجه به این نیاز را که دانشگاه ها باید برمبناي 
چنین تعریفي تأسیس شوند مشاهده نکرده ام. اسناد مرتبط با تأسیس دارالفنون 
این است که حاکمان زمان بودجه ی کافي براي  بیانگر  نیز دانشگاه تهران  و 
استخدام مهندس، طبیب، و معلم نداشته اند و براي رفع این مشکل به تأسیس 
دانشگاه و مدرسه ی عالي پرداخته اند. دانشگاه صنعتي شریف هم به منظور رفع 
نیاز صنایع، عمدتًا صنایع فوالد، تأسیس شده است. دانشگاه تربیت مدرس هم، 
که بعد از انقالب تأسیس شد، هدف از تأسیس اش در عنوانش مستتر است؛ 
چون در جریان جزئیات چگونگي تأسیس آن در اوایل انقالب هستم گواهي 
مي دهم که منظور کم وبیش همین بوده است: تربیت مدرس براي جامعه ی 

اسالمي در جمهوري اسالمي ایران!
اصول  به  منجر  و  گرفت  در  اروپا  در  نوزدهم  قرن  در  که  بحث هایي 
هومبولتي دانشگاه هاي اروپا شد هیچ گاه، و هنوز، در ایران در نگرفته است. از 
بحث هاي چند دهه ی اخیر اروپا نیز پیرامون تحول و گذار در مباني  مفهومی 
دانشگاه ها بي خبریم. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که این مباني تأسیس در 
جامعه ی توسعه نیافته ی ایران منجر به پدیده هایي بشود که سنخیت چنداني با 
دانشگاه هاي نوین دنیاي صنعتي ندارد، هم چنان که این گونه است! بعضي از این 

عدم سنخیت ها را در زیر نام مي برم.
دانشگري با شهرت جهاني به یکي از دانشگاه هاي ایران تقاضاي استخدام 
مي دهد. دانشکده ی مربوطه، که شناخت کافي از او داشته است، و توجیهي براي 
پاسخ منفي ندارد، براي دفع شر از حضور این دانشگر با شهرت، پاسخ مي دهد 
که براي اداره ی آزمایشگاه ها به نیروي جدید نیازمندند و خوشحال مي شوند او 
این مسئولیت را بپذیرد! مدیریت هاي دانشگاه ها در دوره هاي مختلف، به ویژه 
غیاب  و  کارت حضور  خواسته اند  دانشگاه ها  علمي  هیئت  از  انقالب،  از  پس 
بزنند، یا جدول حضور خود را مبني بر 40 ساعت در هفته در پشت در دفتر 
خود نصب کنند! هیئت علمي، به ویژه جوان ترها، مجبورند دست کم 4 درس 
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بر 20 ساعت  بالغ  که  دانشگاهیاني  نیستند  و کم  کنند،  تدریس  ترم  در هر 
تا 60 ساعت در هفته تدریس مي کنند! برونداد پژوهشي دانشگاهیان ما کم 
است؛ سرانه ی مقاله ی دانشگاهیان ایران پس از دو دهه رشد بی مانند هنوز 
حدود 0/3 مقاله در سال است؛ ثبت اختراع حدود صفر است؛ سرانه ی کتاب 
به دانشجو کمتر از 0/5 و شاید کمتر از 0/2 است! ارتباط های بین المللي ما 
سال  در  ایران  دانشگاه هاي  میهمان  دانشگران  تعداد  است:  صفر  به  نزدیک 
به نسبت هیئت علمي کمتر از 0/02 است. این آمار را مي توان بسیار ادامه 
داد، به این گفته ها هم توجه کنید: رئیس یک دانشگاه می گوید اگر اینشتین 
هم بیاید استخدامش نمی کنیم، دیگری گفته است دانشگاه مانند یک اتوبوس 
است و من راننده ی آن، هر کس نمی خواهد پیاده شود. فراوان است مصادیق 
این گونه اعوجاج های ذهنی و تصور من این است که شهود تک تک ما بسیار 
پیشرفته  دنیاي  دانشگاه هاي  با  را  سنخیت  و  تناسب  عدم  این  و  است  گویا 
بهترین شرایط  در  ما  دانشگاه های  مي کنیم.  درد حس  با  و  به وضوح  همگی 

آموزشگاه های خوبی هستند. 

3. آسیب شناسي مباني تأسیس
است،  علم  عین  و  علم  متولي  مردم،  کلي  استنباط  به  بنا  ایران،  در  دانشگاه 
بنابراین به سختي بتوان میان آسیب شناسي علم  البته به غیر از علوم دیني! 
و آسیب شناسي دانشگاه در ایران تمایز قائل شد. البته توجه داشته باشیم که 
به معني حوزویون، رشته هاي دانشگاهي را علم نمي دانند و آن را  اهل علم، 
فضل مي انگارند، و هنوز فقط آن اندازه از علم را الزم و مفید، و شاید مجاز 
مي دانند که شرع نیاز دارد. سندهاي تأسیس دانشگاه هاي ایران هم بي ارتباط 
با این تلقي نیستند. هنگامي که ناصرالدین شاه از مخبرالسلطنه مي خواهد یک 
یا چند مهندس به ایران بفرستد براي رفع کمبود علم و فن در حد مورد نیاز 
امیرکبیر  حتي  نه  و  مخبرالسلطنه،  نه  شاه،  ناصرالدین  نه  است.  بوده  کشور 
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تصوري از علم، تغییر مفهوم علم و ارتباط میان علم و دانشگاه و مدرسه ی عالي 
مخبرالسلطنه  به  تلگراف خود  در  شاه  ناصرالدین  نبود  این طور  اگر  نداشتند؛ 
هدایت درخواست دیگري مي کرد، یا معلمان دارالفنون از میان معلمان دست 
چندم اروپا انتخاب نمي شدند که فیزیک را با بی دقتی به بهترین و باهوش ترین 
جوانان ما آموزش دهند؛ نفس گزینش واژه ی دارالفنون نشان مي دهد مدیران 
و حاکمان آن زمان تلقي بسیار مبهمي از علم، مدرسه، و دانشگاه داشته اند؛ اگر 
تیمور تاش و رضاشاه هم تصوري بهتر از علم و دانشگاه داشتند، در تلگراف 
از این مي کردند که دولت پول ندارد  خود به عیسي صدیق درخواستي غیر 
معلم و مهندس و طبیب از خارج بیاورد و باید دارالمعلمین احداث شود تا این 
مشکل رفع شود. شاید حتي لغت دانشگاه در مقابل یونیورسیته ساخته نمي شد. 
محل  فقط  دانشگاه  دارد،  بر  در  را  جامعیت  مفهوم  یونیورسیته  که  حالي  در 
دانش، به معني مجموعه ی دانسته ها، را در بر مي گیرد، نه محلي براي خلق 
دانش و بروز خالقیت. تأسیس نخستین دانشگاه در جمهوری اسالمی، دانشگاه 

تربیت مدرس، نیز ادامه ی همان تصور بدوی از دانشگاه است.
در جمهوري  دانشگاه ها  تأسیس  به  مربوط  اسناد  تا  اسناد،  این  همه ی  از 

اسالمي چند انگیزه را مي توان استنتاج کرد:
1. تربیت معلم، مهندس، و پزشک به عنوان نیازهاي فوري اجتماع؛

2. تأمین شغلي جوانان و مشغول کردن آن ها؛ 
3. تصوري مبهم از مهم بودن نهاد دانشگاه به عنوان نماد توسعه! این انگیزه 
به ویژه بعد از انقالب عامل اصلي تأسیس دانشگاه در شهرهاي کوچک ایران 

بوده است.
بروز  به  تفکر،  به  ایراني  انسان  نیاز  از  دانشگاه ها  تأسیس  در  اثري  هیچ 
خالقیت، به حل مسائل جامعه، و به شناخت انسان و طبیعت، از جمله انسان 
ایرانی و طبیعت ایران دیده نمي شود. بنابراین، دور از انتظار نیست که بازده 
گفتماني  باشد. هنوز  نداشته  نیاز فکري جامعه سنخیتي  با  دانشگاه ها هم  این 
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دانشگاهي دیده نمي شود که انگیزه ی تأسیس، یا چگونگي مدیریت دانشگاه ها، 
در آن مطرح شود، اگر هم هست دنباله یا شرح گفتمانی است بین المللی. تنها 
نوشتارهایي که با این زمینه مرتبط است پیرامون علم اسالمي است. گروهي 
تصور مي کنند مفهومي به نام علم اسالمي موجود است، باید آن را فعال کرد، 
و دانشگاه ها را بر آن مبنا تأسیس و مدیریت کرد. مستقل از این که این نظر 
تا چه حد قابل دفاع است، باید اذعان کرد این تنها نظري است که در مورد 
از کشورهاي اسالمي  برخي  و  ایران  با دانشگاه در  ارتباط آن  و  ماهیت علم 
مطرح شده است. هر آن چه غیر از آن به نوشته در آمده است، فقط ترجمه یا 
گرته برداري از روي بحث هایي است که در دنیاي پیشرفته مطرح شده است. 
شناخت  در  بحثي  در کشورمان  هنوز  ما  که  پذیرفت  باید  متأسفانه  بنابراین 
علم و ارتباط آن با دانشگاه شروع نکرده ایم تا به توافقي برسیم و به تأسیسي 
بر مبناي این توافق. از انگیزه هاي اولیه ی تأسیس هم باید فقط انتظار مدارس 
حرفه اي بعد از دبیرستان را داشته باشیم. هر انتظاري بیش از این از دانشگاه ها 
این  آیا  این که  دارد!  مغایرت  آن ها  اساسنامه ی  و  آن ها  تأسیس  انگیزه ی  با 
آسیب شناسي  موضوع  خیر  یا  مي شوند  اداره  خوب  حرفه اي  عالي  مدارس 

دیگري است که قصد پرداختن به آن را ندارم.
بگویم که  دانشگاه صنعتي شریف مي توانم  تجربه ی طوالني خودم در  از 
بیشتر بحث هاي ساختاري میان همکاران ما در دانشکده ی فیزیک این دانشگاه 
این دست مي چرخد: تصوري که بعضي هیئت  از  تناقض هایي  حول و حوش 
علمي ها از علم نوین در دنیا دارند، و روحي که بر این مدرسه ی عالي حرفه اي 
حاکم است براي تربیت مهندس خوب: تناقض میان یک دانشگاه مبتني بر 
که  حرفه اي  عالي  مدرسه ی  معني  به  دانشگاه  با  فناوري  و  علم  نوین  مفهوم 
مي توانست زیر نظر وزارت کار اداره شود. نقد من بر دانشگاه نقد این تناقض 
علیه  یا  برله  و  بشناسیم  به خوبي  را  برداشت  این دو  میان  تفاوت  باید  است؛ 
و  کنیم  توافق  آن  بر  و  کنیم  تعریف  سومي  شق  یا  بگیریم،  تصمیم  دیگري 
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دانشگاه هایمان را به آن سمت هدایت کنیم. اگرچه انگیزه ی سومي که در باال 
ذکر کردم در دو دهه ی اخیر نقش تعیین کننده  اي در تأسیس هاي جدید داشته 
است، اما شک ندارم که در صورت رفع تناقض باال این تأسیس ها هم جاي 

خود را، در جریان حاکمي که به وجود خواهد آمد، پیدا مي کند.

4. تصمیم به تأسیس و هدایت دانشگاه بر مبناي علم نوین
به طور عمده مبتني  نوین  این دنیاي  را درک کنیم.  نوین  ناگزیریم دنیاي  ما 
است بر تحوالت علمي و فناوري سیصد سال اخیر. بشر امروز نسبت به بشر 
پیش از گالیله و نیوتن »جهش یافته« است. کشورهاي توسعه نیافته، از جمله 
ایران، و شهروندان آن این جهش را تجربه نکرده اند، و درک درستي از آن 
ندارند، فقط بعضي مظاهر این جهش یافتگي را مي بینند. گزاره هایي از این نوع 
مقاله  به جاي یک  دانشگاهیان  فردا  از  بدهد  رئیس جمهور دستور  اگر  »که 
دو مقاله در سال مي نویسند و ایران پنجمین کشور دنیا خواهد شد« از سوي 
ایران،  اسالمي  جمهوري  علوم  فرهنگستان  رئیس  یعني  ایران،  علم  نماینده ی 
نشان از این جهش نیافتگي و تصور مبهم از علم نوین در دنیاي پیشرفته دارد. 
به طورقطع راه هاي متفاوتي براي اتصال به این دنیاي جهش یافته و درک آن 
را  نوین  فناوري  و  نمي توان علم  این است که  اما آن چه قطعي است  هست، 
درک نکرد و جهش یافته شد! آن چه جوهره ی این جهش است علم و فناوري 
تحقق  راه هاي  از  و  جامعه،  از  طبیعت،  از  را  انسان  تصور  ماهیت  که  است 
ایده هاي بشري تغییر داده است. هیچ یک از مراکز علمي و پژوهشي ما آمادگي 
مانند  اجرایي،  نهادهاي  است.  نیاورده  به دست  را  وادي  این  در  نهادن  گام 
وزارتخانه ها و شوراها، هم از این وادي بسیار دورند. پس چه نیرویي مي تواند 
ما را به این وادي نزدیک کند؟ گذار به این وادي همراه با تحول و تکامل است، 
اما الزم نیست با درد، رنج، و تحوالت دردناک اجتماعي همراه باشد. جوامع 
توسعه یافته، جهش یافته، این دوران گذار را پشت سر گذاشته اند. ما هنوز با این 
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گذار آشنا نشده ایم. نفراتي از ما شاید به این وادي گام نهاده باشند، اما جامعه 
خیر! به همین دلیل ما جمع دانشگاهي و علمي داریم، اما اجتماع علمي خیر! 

گذار به این وادي چند راه دارد:

الف(  افراد
این آمادگي را ندارند،  چون نهادها، چه دانشگاه ها و چه واحدهاي پژوهشي، 
باید افراد مطلع در هر سطح و مقام بحث پیرامون این مباني را شروع کنند. از 
طرف دیگر همین افراد باید بکوشند در داخل نهادها با پافشاري بر رفتارهاي 
مبتني بر تصور صحیح از علم نوین از انحراف هاي رفتاري و مدیریتي مبتني بر 

تصور مدرسه ی حرفه اي از دانشگاه جلوگیري کنند.

ب(  فشارهاي اقتصادي و سیاسي 
اجبار در  به  بماند، پس  نمي تواند منزوي  قراردارد که  ما در موقعیتي  کشور 
تعامل با دنیا، از جمله با دنیاي پیشرفته است. این تعامل ها فشارهایي بر ما 
وارد مي کند که مجبور به رفع و دفع آن ها هستیم. در فرآیند رفع این فشارها 
به اجبار با دنیاي نوین و مفاهیم مبتني بر آن بهتر آشنا مي شویم. این آشنایي 
مي تواند منجر به گفتمان الزم براي درک مفهوم علم نوین در داخل کشور 

بشود. 
متأسفانه نهادهاي فرهنگي مدرن که از مشروطه تاکنون تأسیس شده اند 
هیچ کدام به یک قدرت مستقل اجتماعي تبدیل نشده اند تا بتوانند ادعایي در 
مورد علم نوین بکنند. از طرف دیگر نهادهاي مرتبط با اجتماع علمي، از جمله 
انجمن هاي علمي، نشریات علمي، و فرهنگستان ها هم ضعیف تر از آن هستند 
که در این جهت کمکي بکنند، و در مواردي حتي به تحکیم مفهوم سنتي علم 
و مدیریت هاي مبتني بر آن کمک مي کنند. به این ترتیب تنها راه را در جهت 
گام نهادن به وادي مدرنیت در علم دو راهي را مي دانم که در باال ذکر شد. 



ایران من/ معماری علم در ایران224

به عالوه باید کوشش ها در این جهت متمرکز بشود که اجتماع علمي به معني 
نوین آن در کشور به وجود بیاید و این اجتماع هم اعتبار خود را از اجتماع علمي 
بین المللي و از اتصال به آن اجتماع کسب کند. فقط در چنین شرایطي مي توان 
امید داشت مدیریت و هدایت دانشگاه هاي ما از مفهوم نوین علم تبعیت بکند. 
در غیر این صورت آسیب ناشي از سوء تفاهم درباره ی مفهوم علم پایدار خواهد 
ماند و امکان رفع توسعه نیافتگي از کشور ما یک سراب باقي خواهد ماند. فصل 

بعد تاملی است در این جهت. 
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دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه1

1. جغرافیاي تحوالت دنیا و ایران
دهه ی دوم قرن بیست و یکم میالدي را آغاز کرده ایم و یک دهه ی دیگر، در 
ابتدای قرن پانزده هجری شمسی و در آستانه ی زمان سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی هستیم با تحوالتی شگرف. اما ابتدا نظری بیندازیم به تحوالت عظیم 
اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي صنعتي که در جریان است و شروع آن ها 
پایان  با  اواخر دهه ی70/50.  انقالب اسالمي، در  با  هم زمان بوده است  تقریباً 
یافتن جنگ سرد و فروپاشي بلوک سوسیالیستي شرق و نیز پایان دوره ی آمادگي 
نظامي غرب پنج موج جدید فناوري مبتني بر علوم پایه این تحوالت را ایجاد کرد: 
رایانه هاي شخصي، مخابرات نوري، زیست فناوري، نانوفناوري، و انرژي هاي بدیل 
یا جایگزین. مجموعه ی این عوامل سیاسي و فناوري موجب گسست اقتصادي در 
اواسط دهه ی هفتاد/ نود شد که گاهي آن را ناشي از رشدنمایي اینترنت مي دانند.

1 . این موضوع نخستین بار در سال 1382، پس از ابراز عالقه مندي رئیس جمهور وقت، تحت عنوان 
چنبره ی  از  هیچ گاه  که  شد،  داده  ریاست جمهوري  به  گفت وگو  و  فناوري،  علم،  ویژه ی  منطقه ی  طرح 
به  نیز  و  شده  داده  اولیه  متن  آن  در  زمان  با  متناسب  تغییرهایی  نیامد.  بیرون  دولتي  کمیسیون هاي 

ضرورت مختصر شده است.



ایران من/ معماری علم در ایران226

مشابه همین رویداد در طي یک دوره ی چهل ساله از 1940 تا 1980 پس 
از جنگ جهاني دوم روي داد. آن هنگام هم مجموعه اي از فناوري هاي نو، مانند 
و  مسافري، خودرو،  هواپیماهاي  موشک ها،  اتمي،  انرژي  بزرگ،  کامپیوترهاي 
تلویزیون همگام شد با باز شدن بازار کشورهاي غربي به روي یکدیگر، ایجاد 
سازمان هاي بین المللي مانند بانک جهاني، صندوق بین المللي پول، سازمان ملل، 
بین المللي دست  نظام گسترده ی تجارت  نیز  و  فناوري هاي جدید  یونسکو.  و 
نتیجه ی  در  شد.  غربي  کشورهاي  اقتصادي  رونق  باعث  یکدیگر  دست  در 
این رونق اقتصادي است که مي بینیم در این دوران در زمینه ی پژوهش هاي 
پروژه هاي  براي  کالن  علم  مفهوم  مي شود.  کالن  سرمایه گذاري هاي  بنیادي 

بزرگ علمي زاییده ی این دوران است.
تحوالت اخیر، که حدود سی سال است شروع شده، شباهت هاي بسیار با 
دوران 40 ساله ی بعد از جنگ جهاني دوم دارد. هر دو دوره وجه تمایزي با 
دوران بعد از جنگ جهاني اول دارند. پس از جنگ جهاني اول کشورهاي غربي 
درونگرا و بسته شدند. انزواي سیاسي و اقتصادي رایج بود. در پي این انزوا و 
بسته بودن کشورها رکود شدید اقتصادي، بیکاري، و مشکالت اجتماعي فراواني 
به وجود آمد که منجر به جنگ جهاني دوم شد. خروج از انزوا و جامعه ی بسته 
به سوي جامعه ی باز به تمام معنا عبرت از این دوره هاست. آن چه امروزه با 
واژه ی جهان گرایي یا جهاني شدن عنوان مي شود عبرتي است از تاریخ و مبتني 
است بر نظریه پردازي در زمینه ی سازوکارهاي رشد اجتماعي. مجموعه ی این 
تحوالت اجتماعی منجر به مفهوم سازی های جدیدی در پی مفاهیم موجود علم، 
دانشگاه، و فناوری شده که فاصله ی ادراکی ما را با جهان صنعتی بیشتر کرده 
است، به ویژه که واژه های فارسی معادل مفاهیم مدرن به شدت شفاف اند که 
همین باعث شده است ضمن مصادره ی مفهومی تصور کنیم با مفاهیم ساده و 
درک- پذیری رو به رو هستیم؛ مفاهیمی مانند نوآوری و اقتصاد دانش پایه از 
این دست هستند! این مفاهیم در فرهنگ های مبدع به همراه خود تغییراتی در 
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ساختار ذهنی به وجود می آورد که ما آمادگی آن را نداریم. 
اوج رونق اقتصادي دوران پس از جنگ جهاني دوم مربوط است به سال 
1973/1352، که افزایش قیمت نفت مشکالت اقتصادي براي غرب به وجود 
جغرافیاي  پس زمینه ی  این  در  ما.  کشور  براي  سرگردان  پول هاي  و  آورد، 
نوین  مفهوم سازی های  با  بین المللي  عظیم  تحول  دو  میانه ی  در  و  اقتصادي 
است که انقالب اسالمي رخ مي دهد، سپس انقالب فرهنگي و بی درنگ جنگ 
جدیدي  شالوده ی  مي ریزد،  هم  در  ما  علمي  و  اقتصادي  نهادهاي  تحمیلي. 
بنیان گذاري مي شود، و بسیاری نهادهای جدید مبتنی بر نهادهای کشورهای 
صنعتی پیشرفته یا مبتنی بر نهادهای سنتی خودمانی ایجاد می شود با سرعتی 
بسیار بیشتر از تحمل جامعه برای قوام دهی به آن ها، و برای درک مفهوم هایی 
مجبور شده ایم  گاهی  نتیجه  در  ساخته ایم؛  آن ها  برای  فارسی  لفظی  فقط  که 
نهادهایی ثانویه برای دفع یا هضم آن ها تأسیس کنیم! در همان دوران جنگ 
زیرساخت هاي جدید علمي مبتنی بر نهادهای بیگانه یا مبتنی بر نهادهای سنتی 
به وجود مي آید. اما، جنگ و نیاز جامعه به کارشناس و نیز فشار جوانان بیکار 
فرصت کافي براي نظریه پردازي در زمینه ی آموزش عالي، علوم، تحقیقات و 
فناوري و نیز تطبیق این مفاهیم مدرن با ساختار ذهنی مبتنی بر سنت ما باقي 
نمي گذارد. شتابزدگي سنتي در امر سیاست، و بي تجربگي در سیاست گذاری 
علمي و فناوري نوین، نیز کمک مي کند به اقدامات کتره اي در سیاست هاي 
علمي و تحقیقاتي و سرمایه گذاري هاي نسنجیده در این باب. عدم اعتماد به 
محققان ارشد راه را براي حضور و کسب اعتماد کارشناسان جوان باز مي گذارد. 
قرابت هاي عقیدتي و قومی اعتماد بي چون و چرا به همراه مي آورد. سرمایه هاي 
هنگفت در اختیار کارشناسان بي تجربه قرار مي گیرد. نتیجه ی آن درمجموع 
بي برنامگي و پرسه زني در یک دوران حدوداً بیست ساله ی اول انقالب است 
که، پس از یک وقفه ی کوتاه شروع به تامل، در دولت نهم و دهم مجدداً به 

حالت پرسه زنی و جاه طلبی های بدوی برمی گردد. 
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است.  بوده  گران  بسیار  اما  عبرت انگیز،  مفید،  تجربه اي  پرسه زني ها  این 
به ویژه آن که این دوره ی پرسه زني هم زمان بوده است با تحوالت عظیم علمي 
و اقتصادي نه فقط در کشورهاي صنعتي بلکه در اکثر کشورهاي جهان سوم 
و نیز همسایگان ما. در این پرسه زني کوش و خطاي فراوان شده است براي 
پیاده کردن انواع اندیشه هاي بومي تجربه شده و تجربه نشده در زمینه ی علوم و 
فناوري، بدون نظریه پردازي و تعمق پیشین. از جمله این تجربه های پر هزینه ی 
اندیشه های بومی و سنتی، در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. در این دوره تلقی از 
دانشگاه به سمت آموزشگاه عالی رفت؛ آموزش به سبکی که بعضی قرائت های 
شیخ االسالمی دوران صفویه و پیش از آن تجویز می کردند. نمونه ی بارز آن 
از  کثیری  جمع  در حضور  که  بود  شریف  دانشگاه صنعتی  رئیس  تأکید  این 
هیئت علمی این دانشگاه تصریح کرد که »اگر اینشتین هم تقاضای استخدام به 
این دانشگاه دهد پذیرفته نمی شود« )رک بخش حاشیه ها با عنوان اخراجی ها(! 
این چنین گزاره ای را فقط در چارچوب یک تفکر منسوخ مدرسه ای نظامیه ای 
می توان درک کرد. هیچ تعریفی از دانشگاه مدرن چنین گزاره هایی را بر نمی تابد.
 این چنین است که شالوده ی علوم و تحقیقات ما، که در پیش از انقالب 
در مرحله ی آغاز جوانه زني بوده است، کمترین فرصت را براي انسجام، حتي 
تحقیقاتي  بسیار کم اند هسته هاي  است.  نیافته  اولیه ی آن،  مفاهیم  بیان  براي 
و محققان ارشد که توانسته باشند فرآیند تحقیقات را زنده نگاه دارند. موارد 
تحقیقات  در  بیشتري  موارد  البته  و  کاربردي  و  بنیادي  تحقیقات  در  نادري 
توسعه اي، به ثمر رسیده است. اما ثمره ی این دوران پرسه زني بیش از هر چیز 
این شناخت براي جامعه ی علمي ما است که سیاست گذاری علمي و تحقیقاتي 
در چارچوب یک سیاست کالن کشوري، تضمین اجراي این سیاست ها، و نیز 
نقش عمده ی مدیران علمي و محققان ارشد از جمله اهم مواردي است که باید 

به آن توجه شود. در این میان چند نکته اهمیت محوري دارد:
1. پژوهشگران باید بپذیرند که انتظارشان از جامعه براي حمایت از تحقیقات 
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بدیهي نیست. جامعه باید متقاعد شود که این حمایت مفید است. اجراي این 
فرآیند متقاعدسازي به عهده ی پژوهشگران است. اتکاء به جوامع دیگر و اتکاء 
به نقش دانشمندان در کشورهاي پیشرفته بي اثر است، و حکایت از درماندگي 
پژوهشگران ما مي کند. اتکا به دانشمندان صدر اسالم نیز بی مورد است. پس 
و  پیموده  دولت،  فقط  نه  جامعه،  اعتماد  براي جلب  ممکن  راه هاي  تمام  باید 

کوبیده شود.
ما،  کشور  استثنایي  شرایط  در  حتي  تحقیقاتي،  و  علمي  سیاست گذاری   .2
به  ناچار  اما  نیستند،  سیاست گذار  عمدتًا  پژوهشگران  است.  اجتناب ناپذیر 
الزم  رهنمودهاي  پژوهشي  کارشناسان  به  عنوان  پژوهشگران  از  بخشي  باید 
باید  این گروه  ارائه دهند.  نهایي  براي تصمیم  به سیاست گذاران  را  و ممکن 
همواره آمادگي داشته باشد خطاهایي را که در اجرا مشاهده مي شود گوشزد 
باشیم که  توجه داشته  به مسئوالن و مجریان هشدار دهند.  به موقع  و  کنند 
سیاست گذاری دست کم به همان اندازه پیچیده است که انجام تحقیقات و کار 
علمي پیچیده است. پس با ساده انگاري  و تصور وجود راه حل نهایي شانه از زیر 

بار مسئولیت براي سیاست گذاری خالي نکنیم.
3. تجربه ی انساني در تمام اعصار و تمدن ها نشان مي دهد که بهترین راه رشد 
و تعالي پذیرش تکثر و چندگونگي است. زیست محیط ما از این طریق بهترین 
بازده را دارد؛ اقتصاد بازار از این طریق بهترین بازده را دارد؛ تمدن ما، میدان 
اندیشه هاي ما، از این طریق بهترین بازده را دارد. پس در سیاست گذاری علمي 

و تحقیقاتي نیز این تکثرگرایي را بپذیریم.
پاپان  بین المللي ذکر کردم، عالوه بر  توصیف جغرافیاي  در  که  4. همان گونه 
باز بودن جامعه ها نقش کلیدي در تحوالت  جنگ و رشد فناوري هاي نوین، 
به ویژه  مي رسد.  فنا  به  راکد،  آب  مانند  بسته،  جامعه ی  است.  داشته  اخیر 
جامعه ی علمي. ما براي رشد علمي کشورمان چاره اي جز »باز عمل کردن« در 
صحنه هاي بین المللي نداریم. باز بودن جامعه ی علمي نمي تواند یک طرفه باشد. 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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به معني  یک طرفه،  ارتباطی  ما  اداري،  و  مالي  با سختي هاي  انقالب،  طول  در 
این حضور  اما  داشته ایم،  بین المللي،  علمي  همایش هاي  در  محققانمان  حضور 
فعال و متقابل نبوده است. با ارتباط متقابل علمي، با حضور پژوهشگران خارجي 
در ایران، با حضور ما در پروژه هاي بین المللي هم خودمان را محک مي زنیم، 
را  علمي  فضاي  ایران مي شویم، هم  در  موجود  کاذب  تقویت غرور  مانع  هم 
سالم سازي مي کنیم، هم در رشد علمي خودمان و دنیا مشارکت مي کنیم، و هم 
از این طریق مانع رشد زمینه هاي بي ثمر علمي یا شبه علمي مي شویم. بنابراین 
خروج از انزواي علمي باید یکي از اهداف ما در سیاست گذاری علمي کشور 

باشد.
5. وضعیت علوم و تحقیقات در کشور شبیه وضعیت یک بیمار در حال احتضار 
است. براي پزشک معالج اولویت در زنده نگاه داشتن بیمار است به هر قیمت. 
این پرسش که شخص بیمار بهتر است ورزشکار باشد یا بقال بي جا است. ما 
باید به هر قیمت تحقیقات را زنده نگاه داریم. از این جهت هر بخش رشدپذیر 
بخش هاي  رشد  جامعه.  براي  آن  سودمندي  از  مستقل  دهیم،  رشد  باید  را 
رشدپذیر باعث زنده نگاه داشتن علوم و تحقیقات مي شود و به ما فرآیند رشد 
تحقیقات را یاد مي دهد و این مهم ترین و بیشترین سود است. در طول دوران 
بوده اند. رشد چند  غافل  امر  این  از  کاماًل  ما  اسالمي سیاست گذاران  انقالب 
چند  راسخ  عزم  از  ناشي  و  تصادفي  هستیم  آن  شاهد  که  تحقیقاتي  زمینه ی 

پژوهشگر نادر بوده است.
6. کمیت گرایي در دو دهه ی گذشته خسارت هاي گوناگوني به ما وارد کرده 
است. براي رفع این خسارت ها و نیز مهار کردن تبعات منفي آن الزم است 

به رشد کیفیت و نیز ایجاد قطب هاي کیفي، جزیره های کیفیت، توجه کنیم.
انزواي علمي الزمه ی توسعه ی همه جانبه ی کشور در عین حفظ  از  7. خروج 
ریشه هاي فرهنگي بومي خودمان است. این خروج از انزوا به ظاهر هزینه ی گزافي 

دارد اما این هزینه ها نوعي سرمایه گذاري است که برگشت آن قطعي است.
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8. صنایع ایران، پس از سال ها بحث پیرامون خودکفایي، به سوي بومي  شدن و 
دوري از مونتاژ روي آورده اند. از این جهت نیاز خود را به پژوهش هاي بنیادي 
و دولتي،   و مدني، خصوصي  نیاز در صنایع دفاعي  این  بیشتر حس مي کنند. 
و بخش  بنیادي  پژوهش هاي  بیشتر  ارتباط  امر موجب  این  مشاهده مي شود. 

خدمات صنعت شده است. آهنگ رشد این ارتباطات فزاینده است.
در این شرایط آستانه اي نقش دانشگران بنیادي که باید خود را متولي این 
علوم در کشور بدانند، بسیار تعیین کننده است. کم تجربگي ما در ایفاي نقش 
ملي و شناخت ناقص ما از جغرافیاي علمي بین المللي معموالً باعث از دست 
رفتن فرصت هاي حمایت از پژوهش هاي بنیادي در کشور مي شود.  هنگامي که 
اکثر کشورهاي پیشرفته ی صنعتي در چند سال اخیر بودجه هاي پژوهش هاي 
کارشناسي خالف  نظرهاي  ما  همکاران  از  بعضي  داده اند،  افزایش  را  بنیادي 
این به مقامات عالي سیاسي کشور گزارش داده اند )نگاه کنید به نمودار ایالت 
متحده(. باید توجه داشته باشیم که جلب حمایت جامعه از پژوهش هاي بنیادي، 
پس از این که 30 سال همه کس و همه جا صحبت از کاربرد کرده اند کاري 

عضویت پرتغال در سازمان فضایي اروپا )اوایل قرن 21(

ورودیه:  4 میلیون یورو

حق عضویت ساالنه: 7 میلیون یورو = 2 درصد بودجه ی تحقیق و توسعه ی کشور پرتغال

عضویت اسرائیل در سرن

ناظر:   از سال 1992

حق عضویت به عنوان ناظر:  سالی 2 میلیون فرانک = 1 میلیون یورو برابر با 20 درصد 

حق عضویت کامل

دو نمونه از همکاري هاي علمي بین المللي: پرتغال، کشور اروپایي رو به رشد و 
نیز اسرائیل، کشوري که به لحاظ علمي جزو  سرآمدان دنیا است.

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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بسیار دشوار و کم ثمر است. به همین دلیل، مستقل از هر منطقي در تعیین 
بنیادي، آمادگي بخش دولتي و  اولویت براي سرمایه گذاري در پژوهش هاي 
تعیین کننده  ما  براي  اولویت  تعیین  در  باید  باشد،  که  دلیلي  هر  به  عمومي، 
از وضعیت تحقیقات  با تصوري که  اولویت سازگار است  از  تعبیر  این  باشد. 
کشور ترسیم شد. بیماري در حال احتضار که زنده نگاه داشتن آن مهم ترین و 
تعیین کننده ترین اولویت است. البته، این توصیه را نباید به معني نفي کوشش 
در تعیین محورهاي اولویت دار تحقیقات متناسب با شرایط و نیاز کشور و نیز 
کوشش در جهت متقاعد کردن سیاست گذاران کشور به سرمایه گذاري در آن 

محورها دانست.
تفکر مطلق، مبتني بر آموزه ها و فرآیندهاي شناخته شده ی چند قرن اخیر   .9
دنیا، هنوز در کشور ما جایي ندارد و شناخته شده نیست؛ همین فقدان باعث 
رکود تحقیقات بنیادي در زمینه هاي مختلف علوم انساني در کشور شده است. 
این رکود به منزله ی رهاشدگي سکان علم و فناوري و نیز فرآیند کارشناسي 
نوین در کشور است. فقط با رشد علوم و فناوري، به معني آماري آن نمي توان 

بودجه ی تحقیق و توسعه ی دولت آمریکا برای سال 2001/1380

توزیع اعتبارات دولتی پژوهش در آمریکا

پژوهش هاي بنیادي
23/8 درصد

پژوهش هاي کاربردي
21/2 درصد

توسعه و فناوری هاي نو
51/9 درصد

تجهیزات
 21/2 درصد
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این عقب ماندگي را جبران کرد. از طرف دیگر این عقب ماندگي در نهایت رشد 
بقیه ی علوم و نیز صنایع ما را متوقف خواهد کرد. 

و  است  مهم  علوم  این که  از جمله  و ساده انگارانه،  بسیط  زمان شعارهاي 
در  این که  زمان  نیز  و  است؛  گذشته  کند،  آن سرمایه گذاري  در  باید  دولت 
برج عاج بنشینیم، یا خیال کنیم نشسته ایم، و توقع حمایت از جامعه را داشته 
حرفه اي  دانشگر  اگر  مي آموزد  ما  به  علم  رشد  فرآیند  است.  گذشته  باشیم 
باید بخشي از فعالیت هاي علمي خود را صرف سیاست گذاری علمي  هستیم 
بکنیم؛ یا بپذیریم و تشویق کنیم درصدي از همکاران ما به این مهم بپردازند. 
این پذیرش یعني وارد حیطه ی اجتماعي شدن و فراگرفتن منطق متقاعدسازي 

اجتماعي و سیاسي!

2. دنیاي نوین و نیاز کشور به نیروي کارشناس و متفکر
آورده  فراهم  را  فناوري در جهان صنعتي شرایطي  و  علم  سازوکارهاي رشد 
در  انزوا  بدارد.  برکنار  آن  تأثیرهاي  از  را  نمي تواند خود  ما  که کشور  است 
دنیاي نوین به معني پذیرش استثمار است. جهان صنعتي هیچ گوشه ای از دنیا 
را دست نخورده نمي گذارد. حتي به ماه و سیارات دیگر دست اندازي مي کند، 
چه رسد به گوشه اي از کره ی زمین، آن هم ایران که از هرحیث جالب توجه 
است. یا مردم سرزمین ما در این تالش جهان صنعتي مشارکت مي کنند و 
بخشي از آن مي شوند، و منافع ملی و محلی را حفظ می کنند، یا »مشارکت تان 
مي دهند«، به نحوي که قدرت هاي جهاني حضور ما را مطابق منافع خود بدانند. 
راهي دیگر وجود ندارد! ما اگر بخواهیم در این مشارکت منافع محلي و بومي، 
چه اقتصادي و چه فرهنگي، خود را حفظ بکنیم باید قواعد بازي در این تالش 
با  مطابق  بکوشیم  آن گاه  بشویم،  تالش  این  فعال  عضو  ابتدا  بگیریم.  فرا  را 
آرمان هاي فرهنگي خود آن را اصالح کنیم. مشارکت در این تالش جهاني با 

ابزار زندگي سنتي ما، با مفاهیم سنتي ما، امکان پذیر نیست.
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آن  ذهني  ابزارهاي  و  مصنوع  ابزارهاي  است.  پیچیده  بسیار  نوین  دنیاي 
هر دو پیچیده اند. ما کمي با پیچیدگي ابزارهاي مصنوع نوین آشنا شده ایم اما 
از درک پیچیدگي ابزار مفهومي تفکر نوین جهان صنعتي بسیار دور هستیم. 
صنعت نوین در کشور ما جاي پایي دارد، اگرچه هنوز از صنعتي شدن بسیار 
فلسفه ی  انساني ما هنوز به شدت ضعیف است.  اما بخش علوم  دور هستیم. 
نوین، جامعه شناسي نوین، و علوم سیاسي نوین هیچ یک در تفکر مردمان کشور 
ما راهي باز نکرده اند. ترجمه ی متون کالسیک حتي قرن هجدهم هنوز رساله ی 

دکتري دانشگاه هاي ما تلقي مي شود.
دستگاه اسکوئید مبتني است بر مفاهیم بسیار پیچیده ی فیزیک با فناوری 
کم وبیش  تصور  و  مي کنیم؛  استفاده  ایران  در  دستگاه  این  از  هم  ما  پیچیده. 
درستی از پیچیدگی آن داریم، بدون این که توان ساخت یا تعمیر آن را داشته 
باشیم. اما هنگامي که به مفاهیم و ابزار فکري جهان صنعتي برمي خوریم، مانند 
جهاني،  دهکده ی  سکوالریسم،  لیبرالیسم،  توربوسرمایه داري،  سرمایه داري، 
حقوق بشر، و حتي جنگ و صلح تصور مي کنیم این مفاهیم را درک مي کنیم و 
مانند ابزاري ساده به طرز بچه گانه  اي با این مفاهیم بازي مي کنیم. هیچ یک از 
این مفاهیم را خودمان خلق نکرده ایم؛ حتي مفهوم بنیادگرایي، که ظاهراً یکي 
از مصداق هاي عمده ی آن در دنیا خود ما هستیم، ابداع ما نیست؛ متفکران 
جهان صنعتي آن را ابداع کرده اند. اما چون این ابزارهاي ذهني در کلمه متجلي 
مي شوند تصور مي کنیم ابداع آن ها ساده تر از ابداع یا اختراع مثاًل اسکوئید یا 

رایانه است.
هنگامي  جهاني  تالش  این  در  مشارکت  براي  که کوشش  بدانیم  باید  ما 
عملي است، و هنگامي جهان پیش رو آن را به جد مي گیرد، که توان کارشناسي 
خود را در تمام علوم و فنون، چه علوم طبیعي و فناوري مرتبط با آن، و چه 
علوم انساني، به سطح بین المللي رسانده باشیم. پیش از آن، و تا زماني که توان 
کارشناسي ما بسیار کم است، که اکنون این چنین است، شعارها و رفتار مثاًل 
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انقالبي ما فقط به عنوان یک مزاحمت جهاني احساس مي شود که باید مهار 
شود. اما اگر در همین شرایط انقالبي توان کارشناسي جدي مي داشتیم مورد 
احترام دنیا بودیم و به روش و منش سیاسي ما همانند یک بدیل قابل توجه، 
و نه مزاحم، نگاه مي شد. بنابراین، براي زندگي باعزت و رفاه در جهان کنوني 
فکري مان  توان  افزایش  نیز  و  خودمان  کارشناسي  توان  افزایش  جز  چاره اي 

نداریم.
دانشگاه، در همه جاي دنیاي صنعتي، جایگاه افزایش توان کارشناسي است. 
این تعریف دانشگاه است، و نه وظیفه ی دانشگاه! هر جامعه اي براي افزایش 
توان کارشناسي خود، براي رشد علم و فناوري در سطوح عالي و در همه ی 
زمینه ها نهادي به نام دانشگاه تأسیس مي کند. نخستین فرض براي کارا بودن 

این نهاد آزادي علمي است که در دو امر عمده متجلي مي شود:
1. جذب متفکران و افراد خالق در عالي ترین سطح ممکن،

2. فراهم آوردن امکانات پشتیباني تحقیقاتي در حد ممکن و به سرعت ممکن.
بقیه ی سازوکارهاي این نهاد را خود اهل آن تعیین مي کنند. این سازوکارها 
و  ساختارها  بنابراین  است.  پویا  خالقیت  و  تفکر  که  هستند  پویا  همان قدر 
ما در کشورمان همواره  دارد.  منافات  دانشگاه  ماهیت  با  سازوکارهاي صلب 
به  توجهي  کمترین  گذاشته ایم.  پا  زیر  کم وبیش  را  بدیهي  اصل  دو  هر  این 
هر  بر  را  سیاسي  اولویت هاي  نداشته ایم.  و خالق  متفکر  افراد  راه هاي جذب 
با  جوانان  شکوفایي  و  رشد  براي  مفري  داده ایم.  ترجیح  کارشناسي  اولویت 
استعداد و خالق خود ایجاد نکرده ایم. آینده ی کشور را در این دنیاي متالطم 
به خطر انداخته ایم. توان امنیتي بالقوه و الزم خود را، که صرفًا در توان دفاع 
براي  را  فرهنگي  مناسب  جایگاه  ایجاد  توان  داده ایم.  کاهش  نیست،  نظامي 
چاره اي  راه  خود  فکري  توان  افزایش  براي  نیاورده ایم.  به وجود  دنیا  در  خود 
نیندیشیده ایم. براي حفظ فرهنگ اسالمي خود شعارها را افزایش داده ایم اما 
برنامه ریزي کارشناسانه ی مبتني بر شناخت روان شناسانه ی اجتماعي نکرده ایم، 
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و حتي توان سنجي براي انجام این مهم نکرده ایم. جهان صنعتي، که شعارهاي 
این مزاحمت ها  براي حذف  به دقت و در درازمدت  را مزاحمت مي داند،  ما 
برنامه ریزي کرده است. ما هنوز توان درک این برنامه ریزي ها را نداریم چه 

رسد برنامه ریزي براي دفع آن ها.
عزم  با  ما  که  دارد  وجود  پراهمیتي  بسیار  و  زیاد  دالیل  ترتیب،  این  به 
ملي به سوي بازکردن گره هاي اجتماعي موجود در نهاد دانشگاه و مؤسسه های 

پژوهشي و فناوري گام برداریم.

3. اهمیت وجود محیطي آزاد براي پرورش انسان هاي خالق و متفکر
آن  از  شد  اراده  وقت  هر  بتوان  که  نیست  ثابتي  ثروت  استعداد  و  خالقیت 
استفاده کرد. این هر دو توانایي هاي بالقوه اي هستند که اگر راه بروز آن ها باز 
شود بیشتر و کاراتر مي شوند و اگر راه بروز آن ها بسته شود ضعیف تر و ناکاراتر 
و حتي مانعي براي کارآیي جامعه مي شوند. استعدادهایي که راه شکوفایي را 
نمي پیمایند »برکشیده نمي شوند« و »ترشیده« مي شوند ]1[. جوانان مستعد، که 
استعداد و امتیاز خود را نسبت به گروه سني خود در جواني درمي یابند، اگر 
راه شکوفایي نپیمایند به موجودات مدعي تبدیل مي شوند که ظرفیت تحمل 
نداده اند،  نشان  از خود  استعداد مشابهي  که در جواني  ندارند  را  آن کساني 
اما در یک محیط حامي رشد شکوفا شده اند. این چنین است که استعدادهاي 
»برناکشیده« به مزاحمت هایي براي شکوفایي کشور تبدیل مي شوند، و نه این که 
صرفًا استعدادي بالقوه باقي بماند. پس به خاطر رشد و شکوفایي کشور باید این 
واقعیت را دریافت و راهي براي این نوع شکوفایي، هم به دلیل نیاز کشور، هم 
انساني و استعدادهاي خدادادي، و هم به دلیل رفع  به دلیل حرمت به شرف 
مزاحمت هاي آینده باز کرد. مهارها و محدودیت هاي علمي، فرهنگي، و اداري 

مانع رشد استعدادها و خالقیت ها است. 
کامل  آزادي  با  صنعتي  کشورهاي  بکنیم  صبر  که  است  خام  خیال  این 
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همه ی راه هاي علمي و فرهنگي را بپیمایند، راه هایي که به نظر ما عین فساد و 
تباهي است، سپس محصوالت صنعتي و فکري آن ها را که حاصل این پیمایش 
خالق است ارزیابي کنیم و آن را که با ارزش هاي فرهنگي ما مطابقت دارد 
فناوري  و  علم  به  دستیابي  میان بر  راه  این  که  کنیم  خیال  آن گاه  برگزینیم. 
انقالب تاکنون پیموده ایم. دستاوردهاي قابل توجه ما  از  است؛ راهي که پس 
پس از انقالب نه به دلیل اتخاذ این روش بوده است، بلکه به دلیل آزادي 
عمل نسبي بوده است که به بخش هایي از جامعه، مثاًل به خاطر جنگ تحمیلي، 
داده ایم و نیز به این دلیل که در تمام زمینه ها با برهوت علم و فناوري در 
جلوه  کوهي  کوچکي  گام  هر  و  کار  هر  پس  بوده ایم؛  مواجه  انقالب  از  پیش 
مي کند. اما پسرفت عمده ی ما که در نازل شدن ارزش پول ملي ما متجلي 
مي کند.  نوین  دنیاي  با  مواجه  در  ناکارا  روش هاي  اتخاذ  از  حکایت  است، 
موجود  بالقوه ی  و  نتوانسته ایم خالقیت هاي عظیم  که  این می کند  از  حکایت 
تحویل  یا  کرده ایم،  ترشیده  و  را ضایع  آن  و  درآوریم  فعل  به  را  در کشور 

کشورهاي صنعتي و هوشمند داده ایم.
براي این که استعدادها شکوفا بشوند و تفکر و خالقیت بروز کند و رشد 
بکند هیچ گاه نباید براي افراد مستعد راه تعیین کرد و نباید گفت چه بکنند 
و چه نکنند، جز این که باید اجازه داد هر راهي را که مایلند بروند و برایشان 
امکانات و تجهیزات الزم فراهم کرد. این تنها راه بروز و رشد خالقیت ها است. 
را مسدود  راه  این  اسالمي  انقالب  از  ما پس  خام  فلسفه ی سیاسي  متأسفانه 
کرده است. تصور اشتباه ما از یک جامعه ی اسالمي، به ویژه پذیرش و اعمال 
شده  عظیم  اشتباه  این  به  منجر  سوسیالیستي،  شوروي  در  مرسوم  رو ش هاي 
است که جلوي رشد استعدادها را گرفته ایم و کفران نعمت عظیمي کرده ایم. 
جامعه ی اسالمي نباید به این معني باشد که تک تک افراد جامعه از یک روش 
یا منش اسالمي تبعیت کنند. در این صورت چه تفاوتي میان انسان و حیوان 
وجود دارد؟ چنین جامعه اي که متشکل از انسان هاي کامل است، نه ممکن 
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است و نه مطلوب در مقابل، می توان جامعه ی کامل اسالمي را تعریف کرد که 
در آن تک تک افراد آزادي هاي فراواني به ویژه در عرصه ی تفکر و خالقیت 
دارند، و در عین حال جامعه به معني اسالمي آن در حال رشد و تکامل است و 
بینش دیني حاکم بر سیاست است. ما حتي براي رشد تفکر دیني احتیاج داریم 
متفکران، در عرصه ی تفکر، بتوانند دین را و اعتقادات را نفي کنند، همان گونه 
که در دوران طالیي اسالم این چنین بود. ما توجه نداریم که روش هاي ما در 
مهار تفکر و خالقیت ها در بعد از انقالب هیچ شباهتي به روش هاي مرسوم 
روش هاي  با  فراواني  مشابهت هاي  و  ندارد  هجري  اول  قرن  پنج  و  چهار  در 
مرسوم بعد از تسلط ترکان و مغوالن در ایران دارد و نیز با روش هاي مرسوم 
در شوروي سوسیالیستي، و مي دانیم که این هر دو دوره ی تاریخي دوره هاي 
است که ضد  این  در  نه  و کشورهاي صنعتي  بوده اند. قدرت غرب  منحطي 
دین اند یا سکوالر و ناسوت-گرا هستند، بلکه در این است که اجازه ی رشد 
این که  درعین  مي دهند،  را  بشر  مطلوب  و  ممکن  زمینه هاي  همه ی  در  تفکر 
سیاست در عرصه ی دیگري تعیین مي شود؛ و نیز در بسیاري موارد محصوالت 
فکري مغایر است با فلسفه ی سیاسي حاکم بر آن کشورها. چرا ما از مکتب 
الگو قرار ندهیم، و نظامیه ها را  امام جعفر صادق )ع( تبعیت نکنیم و آن را 
را  اگر رشد اسالم و جامعه ی اسالمي  الگوي دانشگاهي خود قرار مي دهیم؟ 
قدرت  نداریم.  روش هایي  چنین  اتخاذ  جز  چاره اي  درازمدت  در  مي خواهیم 
باشیم،  توجه داشته  نیست، در جذب آن ها است.  ما در حذف دگراندیشان 
آن ها که تنها با قلبي پاک و ساده در پي ستایش خداوند هستند و راه ملکوت 
را مي پیمایند چاالکي ذهن ندارند؛ توهین به خداوند مي کنند که عقل و جهد 
را در انسان به ودیعه گذاشته است. کوشش در درک خداوند به کمک عقل 
کار ساده اي نیست، اما لذت واقعي پرستش خداوند در همین جهد است، حتي 
هنگامي که عقل خداوند و وحي را نفي مي کند؛ در این نفي هم لذت پرستش 

بي حدي وجود دارد که سالکان نافي عقل از لذت آن محرومند. 
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4. ویژگی های علم نوین
در فصل سوم به تفصیل از مدل شبه اقتصادی علم صحبت کردم. در این جا به 

چند موضوع مرتبط می پردازم. 

1.4  اجتماع علمي1 
دیدیم که در زبان فارسي، طیف مفاهیمي که واژه ی علم بر آن اطالق مي شود 
گسترده است: علم دین، علوم طبیعي سنتي، دانش، و نیز علوم نوین. مجموعه ی 
علما، دانشمندان، یا دانشگراني که در هر دوره ی تاریخي به علم مي پرداخته اند 
همواره یک ساختار سلسله مراتبي در درون مجموعه ی خود داشته اند. بهترین 
مؤیدان  و  مدرسان  رده بندي  در  مي توان  را  مراتب  سلسله  این  تجلي  نوع 
نظامیه ها دید ]2[. این نظام سلسله مراتبي هنوز در حوزه ها مشاهده مي شود، 
و امري مسلم در حوزه ی علوم دیني تلقي شده است. این نظام سلسله مراتبي 
امر  در  و صالحیت  تشخیص صحت  براي  مرجعیتي  نظام  با یک  بود  همراه 
علم. تفاوت میان این نظام مرجعیتي در علم سنتي و نظام قضا در امر قضاوت، 
را یک قاضي  اما آشکار است. حق  به دقت مطالعه نشده است،  اگرچه هنوز 
برمبناي یک نظام حقوقي و برمبناي تشخیص خودش در یک فرآیند قضاوت 
تبعیت  فرآیندي  چنین  از  علمي  گزاره هاي  درستي  تعیین  اما  مي کند؛  تعیین 
نکرده است. اهل علم، به هنگام سؤال، نظر داده اند، که گاهي هم این نظر یکتا 
نبوده است، به عالوه تشخیص درستي یا پذیرش درستي هیچ گاه همراه با دادن 
حق به کسي، یا به گروهي، یا به نظري یا سلب حقي نبوده است. این تفاوت در 

فرآیند علم نوین آشکارتر شده است. 
علم نوین پس از ابداع آن در قرن هفدهم، به مرور جماعتي از عالمان، یا 
به وجود  دانشگران2،  شد  باب  نوزدهم  قرن  اواسط  از  که  امروزي  به اصطالح 

1. Scientific Community
2.  Scientists
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آورد که حافظان علم یا دانشگري، و نیز هیئت ممیزه ی علم و فرآیندهاي آن 
شدند. این جماعت با سازوکارهاي دروني خود علم را از شبه علم و دانشگر را 
از شبه دانشگر جدا مي کند؛ اجازه نمي دهد ضابطه هاي سیاسی  در سازوکارهاي 
دروني آن حاکم شود. به همین دلیل اجتماع دانشگران در سطح جهان جماعتي 
را که در آن ضابطه هاي سیاسي براساس ضابطه هاي علمي غلبه پیدا مي کنند 
علمي و قابل اعتنا نمي داند. این معني شبیه است به سازوکارهاي درون اجتماع 
روحانیون در شیعه و نیز اجتماع تجار، که هر دو از استقالل دروني بهره مندند 
و همین استقالل دروني موجب نقش بی بدیل آن ها در جامعه ی ایراني و نیز 
اهمیت سیاسي آن هاست. اجتماع علمي در کشورهاي صنعتي به بلوغ رسیده 
است و به همین دلیل هم نقش اجتماعي مهمي دارد. در کشور ما هنوز این 
مفهوم وجود ندارد. نه جامعه ی علمي ما به اهمیت ایجاد اجتماع علمی و لزوم 
گفتمان علمی در آن وقوف پیدا کرده است و نه گام هایي در این جهت برداشته 
است؛ اما مسلم است که پیشرفت و توسعه ی کشور بدون ایجاد چنین اجتماعي 
امکان ناپذیر است. ایجاد اجتماع علمي شرط الزم براي توسعه ی همه جانبه ی 

کشور است. 

2.4  مرجعیت در علم نوین: وضعیت بین المللي
همراه با تکامل علم نوین، از اواخر سده ی یازدهم/ هفدهم مرجعیت در آن هم 

شکل گرفت. این مرجعیت سطوح گوناگون و نیز مضامین مختلف دارد:
اخیر  سال  پنجاه  در  سطح  این  در  مدل سازي:  و  نظریه پردازي  سطح  الف( 
مدل هاي فلسفي گوناگوني مطرح شده است که معروف ترین آن ها دیدگاه هاي 
بسیار  دیدگاه ها در جزئیات  این  است.  بوده  فایرآبند  و  پوپر،  توماس کوهن، 
را منعکس مي کنند که  واقعیت دنیاي علم  اما همه ی آن ها یک  متفاوت اند، 
آن نقش عمده ی »اجتماع علمي« در تشخیص درستي یا نادرستي، و کارآمدي 
یا ناکارآمدي یک نظریه یا مدل است. به این معني که نه فقط اطالق واژه ی 
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حق یا حقیقت بر نظریه هاي علمي مورد ندارد، بلکه حتي در بسیاري موارد 
نمي توان از درستي یا نادرستي نظریه ها صحبت کرد، بلکه مالک پذیرش یا 
کساني  به عهده ی  هم  کارآمدي  تشخیص  است.  ناکارآمدي  یا  کارآمدي  رد 
از اجتماع علمي است که به تناسب در یکي از رده هاي سلسله مراتب علمي 
قرار دارند. »پیشخوان« محل عرضه ی نظریه ها، مجالت علمي یا همایش هاي 
علمي اند، که در هر مورد سازوکار پذیرش تعریف شده اي در سطح خود دارد. 
داوران و بررسي کنندگان علمي همواره از اجتماع علمي انتخاب شده اند. بنابر 
تعریف کسي عضو این اجتماع است که از یک مرکز علمي اجازه نامه، مدرک 
به  باشد.  کرده  دریافت  معادلي،  اجازه نامه ی  یا  دکتري  یا  ارشد  کارشناسي 
نمي تواند  داوري  مسند  در  است  اجتماع  این  از  خارج  که  کسي  ترتیب  این 
بنشیند، و البته الزامًا هرکسي هم که در این جامعه هست نمي تواند در مسند 
داوري بنشیند. سازوکارهاي نانوشته اي، که در نهایت مرتبط است با تشخیص 
اجتماع علمي، سلسله مراتب را تعیین مي کند، اگرچه سلسله مراتب دانشگاهي 
بین المللي، و فرهنگستان ها و مراکز علمي  یا پژوهشگاهي، جایزه هاي معروف 

معتبر در این سازوکارها نقش اساسي دارند.
نظام  یا  ریاضي  ابزار  زمینه ی  در  هم  توانایي  این  ابزاري:  توانایي  سطح  ب( 
مفهومي علوم معني دارد هم در زمینه ی ابزار آزمایشگاهي و تجربي. تشخیص 
این  نظریه پردازي و مدل سازي.  تا مورد  توانایي سازوکاري ساده تر دارد  این 
توان را مي توان در انجام موردهاي خاص مشاهده کرد، آن چنان که مثاًل در 
نظام تشخیص توانایي در ورزش می بینیم: مدعي کشتي را مي توان روي تشک 
به محک کشاند. همین طور مدعي توانایي ابزاري را مي توان به راحتي محک زد.

بسیاري از مدعیان نبوغ در علم درستي یا حق بودن نظر خود را مي خواهند 
با مالک هایي محک بزنند که کم وبیش متعلق به فرآیند تشخیص توانایي ابزاري 
است؛ حال آن که توانایي ابزاري ندارند و نظر آن ها در سطح نظریه پردازي یا 
مالک ها و سازوکارهاي متناسب با آن سطح باید بررسي شود. مثاًل موردي 
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که اخیراً سروصداي زیادي در بوروکراسي اداري و نیز اینترنت به راه انداخته 
است درخواست مي کند شورایي از فیزیک دانان، که خودش انتخاب مي کند، 
نظر او را نقد کنند و با او مباحثه کنند. غافل از این که این مباحثه، که یکي از 
سازوکارهاي تشخیص توانایي ابزاري در ابزار مفهومي است میان کساني انجام 
مي شود که قباًل نشان داده اند با این ابزار آشنایي دارند و مجوز ورود به مباحثه 
با  این موردها  یا مجوز ورود به »تشک« را دریافت کرده اند. متأسفانه چون 
ادبیات و آداب جامعه ی علمي آشنا نیستند، اظهار ادب هاي عالمانه اي از این 
نوع را که مثاًل »خوب است به بعضي کتب مراجعه کنید« به جاي حمل بر 
از  متأسفانه  مي کنند.  خود  نظر  بودن  تأمل پذیر  بر  بي سوادي خودشان حمل 
این گونه موارد در میان مدیران عالي کشور هم مشاهده شده است که ادب 
حضور علمي را با ادب دیپلماتیک اشتباه مي گیرند و گزاره هاي مراجع علمي را 

اشتباه تفسیر مي کنند!
هریک از این دو سطح سازوکارهاي دروني خود را براي تشخیص کارآمدي 
اما دانشجویان  و توانایي دارد. این سازوکارها معموالً آموزش داده نمي شود، 
رشته هاي مختلف و نیز دانش آموختگان و پژوهشگران جوان تا اتمام دوره هاي 
مي شوند،  آشنا  سازوکارها  این  با  به مرور  آن  از  پس  نیز  گاهي  پسادکتري، 
همان گونه که معموالً ادب در یک جامعه آموخته مي شود. البته نظریه پردازان 
را آشکار،  این سازوکارها  پیوسته  و جامعه شناسي علم  فلسفه ی علم  زمینه ی 
تحلیل، و نقد مي کنند؛ بازهم همان گونه که فالسفه ی اخالق و جامعه شناسان 
در بحث اخالق و ادب اجتماعي وارد مي شوند. مدعي نبوغي که به این ادب 
علمي متصف نیست و با آن آشنایي ندارد در جامعه ی علمي »بي ادب« تلقي 
مي شود و محترمانه طرد مي شود؛ جامعه ی علمي به آن توجه نمي کند و گاهي 

حتي این گونه بي ادبان را شایسته ی بي توجهي هم نمي داند!
بي ادبان  جوالنگاه  علم،  آن  ماهیت  به دلیل  که  علمي،  زمینه هاي  از  یکي 
از  پس  اخیر،  سال  سی  در  است.  خاص  نسبیت  است،  نظریه پردازي  مدعي 
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عنوان  به  همواره  خاص  نسبیت  آزمون  زمینه ی  در  خودم  مقاله های  انتشار 
مرجعي براي تشخیص درستي یا نادرستي انواع نظریه هاي مرتبط با نسبیت، 
کرده ام.  عمل  علمي  زمینه ی  این  در  »بي ادبي«  و  »ادب«  تشخیص  گاهي  و 
موارد بسیاري از کشورهاي مختلف دنیا را بررسي کرده ام، اعم از متخصصاني 
نبوغي  مدعیان  یا  دارند،  زمینه  این  در  مي کرده اند حرف جدیدي  تصور  که 
که تصور مي کرده اند اشتباهي در نسبیت کشف کرده اند. در اکثر این موارد 
اگر مؤلفان یا مدعیان اشتباهي ابزاري نداشته اند، یا با سازوکار نظریه پردازي 
و مدل سازي و فلسفه ی آن آشنایي نداشته اند یا مي شد آن ها را در حیطه ی 
این  نقد  در  نداشتند.  آشنایي  علمي  آداب  با  یعني  کرد،  تلقي  »بي ادب«  علم 
سازوکارهای تشخیص، خوب است به »قضیه ی سوکال« به عنوان یک پدیده ی 
اشاره  است  تشخیص  سازوکارهاي  این گونه  نقطه ضعف هاي  بیانگر  که  جدي 

شود ]3[. 

3.4  مرجعیت علمي و اشرافیت در غرب
چگونگي پیدایش علم نوین و تکامل آن پدیده ی بسیار پیچیده اي است. پیچیدگي 
یا  دایناسورها  انقراض  مانند  پدیده هایي  پیچیدگي  از  نباید خیلي کمتر  را  آن 
ماندگاري نوع بشر در مقایسه با انواع جانوران دیگر دانست. شاید، همان گونه 

که بعضي عنوان کرده اند، باید در یک متن تکاملي به این پدیده نگاه کرد.
پدیده ی  این  از  خصلت هایي  و  شاخصه ها  خرد،  نه  و  کالن  دید  یک  در 
و مرجعیت  نظام  این که جامعه ی غربي  از جمله  را مي توان دریافت.  تکاملي 
علمي را سرانجام در قرن نوزدهم جایگزین مرجعیت و سلسله مراتب کلیسایي 
کرد. وجود و سابقه ی مرجعیت کلیسایي را نمي توان در ایجاد سلسله مراتب 
نوزدهم  قرن  از  سوم[.  فصل   ،4 ]رک  گرفت  دست کم  آن  تحکیم  و  علمي 
نوین، جاي  علم  مرجع هاي  دانشگران،  و  دانشمندان  در غرب  به مرور  به بعد 
مراجع کلیسایي را در جامعه ی غرب گرفتند و نقش مرجع هایي را در هدایت 
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جامعه به عهده گرفتند. یکي از وجوه کم وبیش مشترک مراجع علمي و مراجع 
بر  دو  هر  کلیسایي  و  علمي  مرجعیت  بود.  شدن  مرجع  چگونگي  کلیسایي 
مبناي قابلیت هایي بود که فرد، پس از طي دوره هاي آموزشي، از خود نشان 
را  مرجعیت  سلسله مراتب  در  برکشیده شدن  و  رشد  سازوکار  همین  مي داد. 
تعیین مي کرد. البته تفاوت هاي آشکاري هم میان این دو نوع مرجعیت وجود 
این که  جمله  از  ندارد؛  نوشتار  این  موضوع  در  چنداني  مدخلیت  که  داشت 
در سلسله مراتب مرجعیت علمي شخصیتي مانند پاپ در رأس سلسله مراتب 

وجود نداشت.
عامل دیگري که در این تکامل علم و مرجعیت علمي شایان توجه است 
وجود و چگونگي اشرافیت در جامعه ی اروپایي قرون گذشته است. اشرافیت در 
اروپا کم وبیش موروثي بود و اگر هم به دلیلي کسي یا خانواده اي لقبي از القاب 
اشرافیت از پادشاه یا حاکم دریافت مي کرد این لقب و نشان در او و خانواده ی 
او باقي مي ماند. اشراف تعیین کننده ی پادشاه و نیز محدودکننده ی اختیارات و 
قدرت او بودند ]5[. این اشرافیت عمدتًا در قرن شانزدهم میالدي پدید آمد و 
پیدایش آن و نیز نسبت آن با مفهوم پادشاه و نهاد پادشاهي ارتباط تنگاتنگي با 
مفاهیم کلیساشناسي مسیحي دارد ]6[. در این اندیشه ی سیاسي و نهاد دولت، 
اشراف پادشاه را تعیین مي کردند و نه به عکس، آن گونه که در نظام سلطنتي 
ایران، به ویژه دوران صفویه به بعد، مرسوم بوده است ]7[. در نظام سلطنتي 
خودکامه ی ایران پس از صفویه همواره شاه اشراف را به وجود مي آورد یا نابود 
مي کرد. اشرافیت ایراني خریدني بود. پادشاهان این دوره ی سلطنتي خودکامه 
هرگاه خطري احساس مي کردند اشراف را نابود مي کردند، یا هرگاه نیازي مالي 
تفاوت   .]8[ مي فروختند  درآمد  کسب  براي  را  اشرافیت  مي کردند  احساس 
میان این دو نظام اشرافیت در اروپا و ایران در زندگي علمي این دو جامعه هم 

تأثیرگذار بوده است و باید به ریشه هاي این اختالف بیشتر توجه کرد.
در هرحال، به نظر مي رسد نظام اشرافیت در اروپا در تحکیم نظام مرجعیت 
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علمي، و در نهایت در تکامل قطعي علم در اروپا، بي نقش نبوده است. مرجعیت 
علمي در اروپا در دو یا چند قرن گذشته هیچ گاه فروختني یا خریدني نبوده است، 
مگر در دوره اي بسیار کوتاه در زمان تسلط نازي ها در اروپا یا کمونیست ها 
در شوروي، آن هم درحدي کاماًل محدود ]رک 4، فصل 5[. مجموعه ی این 
عوامل، نظام سلسله مراتب کلیسایي، نظام اشرافیت، و نیز ماهیت نیوتني علوم 
که  است  شده  علم  در  مرجعیت  از  خاصي  نوع  آمدن  به وجود  باعث  جدید 
ایران  و  یونان  دوران  علمي  مرجعیت  سازوکارهاي  با  و  است  فرد  منحصربه 
علمي  مرجعیت  دارد.  اساسي  تفاوت هاي  اسالم  طالیي  دوره ی  نیز  و  باستان 
از  بلکه  فروش،  و  خرید  طریق  از  نه  اما  است  کسب کردني  نیست،  موروثي 
راه آموزش و مهارت و حضور و مشارکت پیچیده و فعال در اجتماع علمي 
یا  نوشتاري  از  اعم  علمي  مجله هاي  وجود  خودش.  ویژه ی  سازوکارهاي  با 
الکترونیکي، پارامترهاي علم سنجي، همایش هاي علمي، خبرنشست هاي علمي، 
و  پژوهانه، مباحثه هاي علمي، تجربه ها  تحقیقاتي،  اعتبارهاي  جایزه هاي علمي، 

آزمایش ها ازجمله مفاهیم این سازوکارهاي پیچیده است. 

4.4  مرجعیت علمي و اشرافیت در ایران
در دوران غلبه ی مفهوم علم به معناي سنتي آن مرجعیت شناخته شده اي وجود 
داشت که کارا بود و کم وبیش بالمنازع. اما عالقه ی ما به علم در این نوشتار 

به مفهوم نوین آن است.
پس از ورود علوم جدید به ایران، پس از تأسیس دارالفنون و سپس دانشگاه 
تهران، دانش، یعني برشي از علم، عمدتًا نقل مي شد. این دوره ی نقل علم تا 
شروع انقالب اسالمي ادامه داشته است. از شروع انقالب تا ختم جنگ تحمیلي 
دوره ی گذاري است که شاید بتوان از آن به عنوان دوره ی گذار به جوانه زني 
علم به معناي نوین، یعني دوره ی گذار به جوانه زني مشارکت در فرآیند علم 
جهاني، و دوري از نقل علم، صحبت کرد. رشد تعداد مقاالت علمي بین المللي 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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ایران، به عنوان یکي از شاخص هاي علم سنجي، بیانگر شروع این دوره ی گذار 
به مشارکت در علم از سال1370 به بعد است )نمودار 1(. البته شاید بتوان 
به دلیل سهولت در ارجاع، و نیز با توجه به زمان هاي تاریخي، شروع دوره ی 
گذار به مشارکت در علم را همان ابتداي انقالب اسالمي به حساب آورد. ما 
دوره ی  عنوان  به  آن  اول  فاز  که  هستیم،  طوالني  راهي  ابتداي  در  هم اکنون 
قطعیت بخشیدن به توسعه ی علمي بنابر توجیهات مرجع 4 هنوز حدود پنجاه 
سال دیگر نیاز دارد، بنابراین دور از انتظار نیست که جامعه ی علمي ما هنوز 
سازوکارهاي مناسب براي این مشارکت جهاني در علم را ایجاد نکرده باشد و 
کم وبیش در دوره ی نقل به سر ببرد. یکي از سازوکارهاي اساسي این مشارکت 

جهاني در علم مرجعیت در علم است. 

نمودار 1. تعداد مقاله های علمی بین المللی کشور
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باشد،  به حساب مي آید که معلم خوبي  نقل علم مرجع کسي  در دوره ی 
خوب نقل کند، نقال خوبي باشد، یا این که مرجعیت خود را به مدرک تحصیلي 
خود از یکي از دانشگاه هاي معتبر دنیا استناد کند. این سازوکار مرجعیت چون 
با سازوکار مرجعیت در علوم دیني سنتي ما، یعني اجازه از یک مرجع تقلید 
یا مرجع در حوزه ی علمیه، شباهت دارد سریع در ایران پذیرفته شده است، 
پایدار مانده است، و نادر کساني که این سازوکار را مقایر با روح علم نوین 
عام  جامعه ی  در  علمي، چه رسد  جامعه ی  در  پژواکي  نتوانستند  مي دانستند 
کشور، ایجاد کنند و خیلي زود منزوي شدند. جناب آقاي دکتر خمسوي، استاد 
بازنشسته ی گروه فیزیک دانشگاه تهران، از زمره ی این نوادر منزوي است که 

هیچ گاه قدر علمي او در ایران شناخته نشد.
پس از انقالب اسالمي، دینامیک حوادث مجالي براي تعبیه ی سازوکار الزم 
براي شناخت و ایجاد مرجعیت در علم نمي گذاشت، مضاف بر این که سرعت 
حوادث و فرهنگ انقالب تشخیص و تمایز میان مفاهیمي از جمله غرب زدگي، 
و  تخصص  و  علم،  در  مرجعیت  دانشگاهي،  نوین،  علوم  طاغوتي،  ضدانقالب، 
تعهد را مشکل مي کرد. عالوه بر این، سیطره ی مفاهیم سیاسي در تمام شئون 
جامعه در شرایط ویژه ی اوایل انقالب فضا را براي رشد سازوکارهاي اشرافیتي، 
کرده  ایجاد  گذشته  سال  پانصد  در  خودکامه  سلطنت  فرهنگ  آن چه  مشابه 
به قول  اندیشه ی سیاسي  بود، مناسب تر کرد. همان گونه که در دوران گذار 
طباطبایي، یا دوران نادیده انگاري فرهنگي ]4[، باب شده بود، اشرافیت خریدني 
بنابر  مي توانست  کسي  که  معني،  این  به  شد.  سلب شدني  نیز  و  فروختني  و 
یا کسي  بشود،  یا حکومتي مرجع علمي شناخته  مقامي سیاسي  حکم صاحب 
یا مرد  یا مرد علمي سال  با خریدن مدارج علمي، مانند دکتري  مي توانست 
علمي قرن، خود را مرجع علمي بداند، یا با حکم دولتي از مدارج دانشگاهي و 
علمي خلع شود. همین گونه پیش آمده است در موارد دیگري مانند نشان هاي 

علمي یا عضویت در هیئت علمي دانشگاه ها یا فرهنگستان ها، و پژوهشگاه ها.
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به این ترتیب دو عامل مانع جدي ایجاد سازوکارهاي سالم مرجعیت علمي، 
و درنتیجه توسعه ی علمي کشور شد: یکي ماندگاري آثار فرهنگ اشرافیت در 
سلطنت خودکامه ی پانصد سال اخیر، یعني دوره ی گذار انحطاط ایران به قول 
طباطبایي یا دوره ی نادیده انگاري ]4[، و دیگري تاثیرپذیري از فرهنگ انقالب 
کمونیستي شوروي و نازي آلمان در انقالب اسالمی، این که این هر دو عامل با 
سنت اسالمي و نیز سنت سلطنت در اندیشه ی ایران شهري مغایرت داشت را 
مي توان به خوبي در مخالفت هایي دید که از سوي افراد شاخص فرهنگي کشور 
در سال هاي انقالب به بعضي رو ش ها و سازوکارهاي اعمال شده در جهت نصب 

و سلب اشرافیت و مرجعیت علمي مشاهده کرد.
به این ترتیب ما در اوایل انقالب شاهد برکشیده شدن مرجعیت علمي از سوي 
قدرت هاي سیاسي شده ایم، همان گونه که مثاًل در دوران صفویه یا قاجار با حکم 
شاه اشراف به وجود مي آمدند یا نابود مي شدند: و باز هم همان گونه که در آن 
دوران اشرافیت نهاد مستقلي نبود که محدودکننده ی قدرت حاکمیت باشد، و نیز 
نهادي براي پایداري حاکمیت نبود، در ابتداي انقالب هم که نهاد علم نوین بسیار 
جوان بود فرصتي نیافت که به نهادي مؤثر براي توسعه ی پایدار کشور تبدیل 
شود. جنگ تحمیلي فرصتي پدید آورد تا پژوهشگران بتوانند فارغ از سازوکار 
سیاسي مرجعیت علمي و توانایي هاي خود را بروز دهند. به این ترتیب هم زمان 
مقیاسي دوگانه براي مرجعیت علمي پیش آمد: آن جا که سیاست غلبه داشت 
مرجعیت علمي به طریق سیاسي برکشیده شد، و آن جا که عمل و کارآیي الزم بود 
مانند صنایع دفاعي و بعضي از بخش هاي اقتصادي، مرجعیت مبتني بر سازوکار 

نوین علمي به مرور جایگزین مرجعیت علمي مبتني بر معیارهاي سیاسي شد.
این دوگانگي مرجعیت علمي هنوز وجود دارد و ما در دوران نزاع فرهنگي 
میان این دو مفهوم قرار گرفته ایم. متأسفانه اکثر اوقات این نزاع، که در واقع 
یک گفتمان حرفه اي در امر سازوکار مرجعیت علمي است، به جدلي سیاسي 
تبدیل مي شود، و گاهي وانمود مي شود که موضوع جدل میان حق و باطل است.
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بحث هاي پیرامون تخصص و تعهد، که تمام سال هاي انقالب مطرح بوده 
تمایز  نیز  و  علمي  مرجعیت  سازوکارهاي  از  ناآگاهي  در  ریشه  گاهي  است، 
میان نقش سیاسي و علمي افراد دارد. بدیهي است که تصمیم سیاسي باید به 
دست افرادي باشد که مرجعیت سیاسي دارند. به همان بداهت اما این است 
که امر کارشناسي باید به دست افرادي سپرده شود که مرجعیت علمي و فني 
خود را از راه هاي سالم علمي به دست آورده اند و نه برکشیده شدگان سیاسي. 
بزرگ ترین خطاي مدیریتي که ما در طول انقالب اسالمي کرده ایم این بوده 
است که حتي کارشناسي علمي و فني را به دست کساني سپرده ایم که با محک 
سیاسي به مرجعیت علمي منصوب شده اند. این همان خطایي است که موجب 
نابودي صفویه و افشاریه و قاجار شد. هر قومي که نگران آینده اش است و 
نگران حفظ سنت و فرهنگ و ارزش هایش، به ویژه در عصر علم و فناوري، باید 

به سازوکارهاي مرجعیت علمي توجه کند.
سمت هاي  از  رفتن  کنار  از  پس  که  انقالب،  دوره ی  مدیران  نیستند  کم 
ایران  ابراز کرده اند که کار  ناقد نظام مدیریت در کشورمان شده اند و  خود 
درست شدني نیست، همان گونه که ناصرالدین شاه به مخبرالسلطنه ی هدایت 
گفته بود ]9[؛ یا مدیراني که در طول تصدي امور اشرافیت هاي حکومتي یا 
علمي از طریق سیاسي به دست آورده اند، که آن را به دالیل گوناگون حق خود 

مي دانند، و از همین نوع اشرافیت و مرجعیت حمایت مي کنند.
بحث حرفه اي در مورد این پدیده هنوز شروع نشده است، اما جاي آن، 
به دور از جنجا ل هاي سیاسي، بسیار خالي است. آینده ی پایداري کشور ما، و 
این پدیده و کوشش  پایدار کشور ما در گرو روشن شدن  آینده ی توسعه ی 
هنوز  متأسفانه  است.  علمي  مرجعیت  در  خردگرا  سازوکارهاي  نصب  براي 
بعضي مدیران ارشد کشور ما، بنا به قدرت سیاسي سمت خود، خود را مرجع 
علمي وانمود مي کنند و گاهي هم در خارج از کشور باعث وهن جامعه ی علمي 

کشور ما مي شوند.
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5.4  مدیریت قومي و مدیریت ابزاري در مقابل مدیریت حرفه اي
به طور سنتي در ایران آگاهي قومي بر آگاهي طبقاتي و آگاهي حرفه اي غلبه 
ایران  در  کشاورزي  دوران  بارز  خصوصیات  از  یکي  این  که  است،  داشته 
ترجیح  حرفه اي،  منافع  بر  قومي  منافع  مي شود  سبب  قومي  آگاهي  است. 
قومي  روابط  براساس  همواره  مدیران  انتخاب  در  ترجیح   .]4[ باشد  داشته 

بوده است و نه حرفه اي.
واژه ی رابطه و نیز این گفتار انقالبي »ضابطه« نه »رابطه« ناشي از عمیق 
بودن همین آگاهي قومي است. پس از انقالب، آگاهي قومي به آگاهي حرفه اي 
تبدیل نشده، بلکه به صورت دیگري تشدید شده است. قوم به معناي وسیع تِر 
وابستگي به خانواده ی اسالم تبدیل شده است. هرکس از یک خانواد ه ی سنتي 
امتیازات ویژه در  از  تلقي مي شود، و  یا روحاني باشد وابسته به قوم  اسالمي 
توسعه ی  قوم  مفهوم  ترتیب  این  به  برخوردار مي شود.  تعیین مدیران جامعه 
معنایي پیدا کرده است و وابستگي قومي به وابستگي عقیدتي قومي تبدیل شده 
است. این آگاهي انقالبي، که در شعارهایي مانند »ترجیح تعهد بر تخصص« 
متجلي شده است نوعي قوم گرایي است که هنوز به یک آگاهي حرفه اي تبدیل 

نشده است.
این آگاهي قومي عقیدتي  برمبناي  تاکنون مدیران را  انقالب  ما در طول 
انتخاب کرده ایم. البته کوشش شده است درمیان وابستگي قومي ترجیحًا کساني 
اما هیچ گاه شایستگي  باشند،  داشته  نیز  انتخاب شوند که شایستگي حرفه اي 
اهرم هاي  از  درواقع  نداده ایم.  ترجیح  عقیدتي  قومي  وابستگي  بر  را  حرفه اي 
استفاده  عقیده  و  قوم  بیشتر  قدرت  کسب  براي  ابزاري  به عنوان  مدیریتي 
کرده ایم. مدیران ابزاري، که این گونه منصوب شده اند درمجموع نتوانسته اند 
ابزاري، که در  این مدیران  آورند.  به وجود  فناوري کشور  و  تحولي در علوم 
چارچوب وابستگي قومي عقیدتي گاهي وابستگي حرفه اي نیز داشته اند، به اجبار 
منافع ابزاري را بر منافع حرفه اي ترجیح داده اند و به این علت نتوانسته اند در 
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علم و فناوري کشور تحولي ایجاد بکنند. مدیران ارشد انقالب نیز، که آشنایي 
مسحور  نداشته اند،  فناوري  و  علم  نیز  و  مدرن  کارشناسي  مفهوم  با  عمیقي 
نصب  طریق  از  و  شده اند،  عقیدتي  قومي  وابستگي  با  افراد  تحصیلي  مدارک 
این گونه تحصیل کردگان به مشاغل مدیریتي براي آن ها اعتبار سیاسي کسب 
اعتبار  از  استفاده  با  کوشیده اند  ابزاري  مدیران  این گونه  از  بسیاري  کرده اند. 
سیاسي مدرک علمي و سپس اعتبار علمي کسب کنند. غافل از این که کسب 
حرفه گرایي  و  حرفه اي  آگاهي  از  که  دارد  دیگري  سازوکارهاي  علمي  اعتبار 
ارتباطي ندارد. کم نیستند موارد این گونه  با اعتبار سیاسي  نشأت مي گیرد و 

کوشش ها که به استهزاء کشانده شده است.
اکنون که بیش از سی سال از انقالب مي گذرد و انقالب تالطم هاي اولیه را 
پشت سر گذاشته و تثبیت شده است، براي حفظ کشور و نیز انقالب چاره اي 
مدیران  به جاي  حرفه اي  مدیران  نصب  و  حرفه اي  سازوکارهاي  پذیرش  جز 
ابزاري نیست. سیاستمداران ما باید نشان بدهند از حرفه گرایان بیم ندارند و 
این جسارت را دارند که از دوران کشاورزي و شباني با آگاهي قومي به دوران 
صنعتي با آگاهي حرفه اي بجهند، و بدانند نجات کشور و راه تعالي فرهنگي ما 
صرفًا از طریق پذیرش سازوکارهاي حرفه اي ممکن است. مدیران ابزاري در 
نهایت بیشترین لطمه را به اعتقادات ما و نیز به امنیت ملي ما مي زنند. بدانیم 
که آگاهي حرفه اي منجر به احترام به اعتقادات ما مي شود و نه تخطئه ی آن. 
به  و  بلوک شرق رفت  راهي است که  رفته ایم همان  را که  راهي  بدانیم که 
اعتقادات است، بدون درک عمیق  از  ابزاري  بن بست رسید و آن استفاده ی 

روان شناسي اجتماعي و راه هاي حرفه اي بسط اعتقادات.

6.4  واجفت شدگي اعتبار حرفه اي و اعتبار مدیریتي
در یک جامعه ی سالم، رشد همراه است با کسب اعتبار حرفه اي. اگر کسي 
مي دهد.  دست  از  را  مدیریت  در  رشد  توان  شد،  بي اعتبار  حرفه اي  به لحاظ 
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اعتبار  گذاشته ایم.  پا  زیر  را  ریشه دار  و  بدیهي  اصل  این  انقالب  از  پس  ما 
دو  این  میان  اتصال  کرده ایم.  جدا  حرفه اي  اعتبار  از  را  مدیریتي  و  سیاسي 
داده اند،  دست  از  را  خود  حرفه اي  اعتبار  که  کساني  به  حتي  شکسته ایم.  را 
به  را  اعتبار مدیریتي داده ایم و آن ها  به دالیل سیاسي،  نداشته اند،  یا هیچ گاه 
را  واجفت شدگي  این  ما گاهي  مشاغل علمي منصوب کرده ایم. سیاستمداران 
به گونه اي دیگر مي بینند. براي آن ها داشتن یک مدرک علمي از هر دانشگاهي 
یک  در  اعتباري  ارزش  که  است  این  علت  است.  علمي  اعتبار  اوج  به معني 
با اعتبار سیاسي نمي توان اعتبار  جامعه ی علمي را نمي شناسند. نمي دانند که 
علمي  جامعه ی  از  علمي  اعتبار  نمي توان  سیاسي  اعتبار  با  کرد؛  کسب  علمي 
»خرید«؛ و به خطرات تزیین سیاستمداران با مدارک علمي و تلقي اعتبار علمي 

از این مدارک واقف نشده اند.

7.4  تورم کمي مهارنشده در آموزش عالي
از اواسط دهه ی1360 شاهد رشد بي رویه ی تعداد دانشگاه ها و تعداد دانشجویان 
هستیم. این رشد بي رویه، که عنوان تورم در آموزش عالي به خود گرفته است 
]4[ هم اکنون لطمه هاي سنگیني بر پیکره ی بدنه ی کارشناسي کشور زده است: 
محک  به  را  جهان صنعتي  در  مرسوم  و  مدرن  کارشناسانه ی  توانایي  محک 
مدرک »ثبت نام« تبدیل کرده است؛ مدرک را، به عنوان نمادي براي توانایي و 
مهارت، به یک امر تجاري تبدیل کرده است؛ بي اعتقادي مسئوالن را به علم 
و تحقیقات و کارشناسي تشدید کرده است؛ لشگري از مدرک داران با ادعا و 
ناتوان تولید کرده است که چوب الي چرخ توسعه ی کشور در آینده خواهند 
از  جوان  نسل  به  را  مهارت ها  آموزش  فرصت  تورم  این  به عالوه  گذاشت؛ 
جامعه گرفته است و بازگرداندن این فرصت ها به  آساني ممکن نخواهد بود. 
همین موج مدرک داران بي مهارت پدیده ی مدیریت ابزاري را تشدید خواهد 
مشکل  وضوح  به  )نمودار2  افزود  خواهد  کشور  سیاسي  مشکالت  به  و  کرد 
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مدیریت های ابزاری و تورم در آموزش عالی را نشان می دهد(.
براي  مدل سازي  در  سو  یک  از  تورم  این  از  حاصل  لطمه هاي  چاره ی 
دانشگاه هاي کیفي یا احداث جزیره ی کیفیت است، و از سوي دیگر توسعه ی 
یا  کمي و کیفي مراکز مهارت آموزي، و نه دانشگاه هاي بي محتوا و بي حاصل 

حتي مضر به حال جامعه.

8.4  رابطه، ضابطه، تشخیص
این تصور که ضابطه مند کردن تصمیم ها و انتصاب ها موجب معقول و منطقي 
کارشناسانه  تشخیص  به  بي توجهي  باعث  مي شود  جامعه  علمي  امور  کردن 
در امور علمي و پژوهشي کشور شده است. تأسیس مراکز تحقیقاتي، تأسیس 
مقطع هاي تحصیلي، ارتقاء هیئت علمي آموزشي و پژوهشي همگي ضابطه مند 
شده  بي محتوا  چگونه  ضابطه مندي  این  که  مي بینیم  به وضوح  اما  است.  شده 
چگونه  ضابطه ها  اعمال  که  مي دهند  تشخیص  به راحتي  توانا  محققان  است. 
با جامعه ی علمي جوهره ی اصلي خود  موجب شده است فرآیندهاي مرتبط 
این سازوکارها  از  اطالع کمتري  از دست بدهد. سیاستمداران که معموالً  را 
حمایت  فرآیند  این  از  »تشخیص«  گذاشتن  کنار  و  ضابطه ها  تأیید  با  دارند، 
کرده اند. تورم در آموزش عالي یکي از تبعات مخرب این »تشخیص زدایي« و 

»ضابطه گرایي« است.

9.4  نظارت و ارزیابي
نظارت  با  مثاًل  اساسي  تفاوت هاي  تحقیقات  ارزیابي  و  نظارت  سازوکارهاي 
ابزار  طرح هاي عمراني دارد. این درحالي است که ما در کشورمان از همان 
ارزیابي  یا  پژوهشي  طرح هاي  بر  نظارت  براي  عمراني  طرح هاي  بر  نظارت 
مراکز علمي و تحقیقاتي استفاده مي کنیم. هیچ دولتي تاکنون دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتي ما را با شاخص هاي مرسوم در علوم و تحقیقات دنیا ارزیابي نکرده 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه



ایران من/ معماری علم در ایران254

مقیاس  در  را  ما  دانشگاه های  نازل  بازدهي  فقط  نه  ما  سیاستمداران  است. 
بلکه به دفعات آن را ستوده اند، که این حکایت از  بین المللی تحمل کرده اند، 
قوه ی  به  آن ها  بي توجهي  نیز  و  دارد  علمي  سازوکارهاي  از  آن ها  بي اطالعي 

تشخیص به جاي ضابطه!
و  علوم  متعارف  شاخص هاي  پذیرش  جز  چاره اي  علمي  رشد  براي  ما 
تحقیقات نداریم، و نیز چاره اي نداریم جز این که شهامت پیدا کنیم برمبناي 
این شاخص ها به اشتباه هاي اساسي در برنامه ریزي تحقیقات کشور و نیز در 

نصب مدیران اقرار کنیم و در جبران آن بکوشیم.

5. مفهوم نوین دانشگاه و تمایز آن با مفهوم سنتي مدرسه
مفهوم دانشگاه در جامعه هاي غربي حدود یک قرن و نیم پیش تحولي بنیادي 
یافت. این تحول، که معموالً با نام ویلیام فون هومبولت همراه است. »دانشگاه 
هومبولتي« را به وجود آورد که کم وبیش تمام دانشگاه هاي دنیا را تحت تأثیر 
قرار داد ]4[. این تحول همگام بود با پیشرفت صنعت، با نقش روزافزون علم 
در زندگي روزمره و در صنعت، با فراگیر شدن تفکر علمي در اروپا، و درنهایت 
با ایجاد حرفه ی دانشگري ]4[. دانش به صورت یک حرفه درآمد و دانشگري 
انجام آن دانشگران حقوق مي گرفتند. این مؤلفه ی  حرفه اي شد که در ازاي 
مهم متمایزکننده ی تحول جدید در مفهوم دانشگاه بود. سازوکار رشد دانش، 
یا فرآیند علوم، چنان بود که بیشترین آزادي را در دانشگاه مي طلبید. اصول 
هومبولتي تعریف کننده ی این آزادي ها بود، و آزادي دانشگاهي را فرض اساسي 

رشد علم معرفي کرد.
برمبناي اصول هومبولتي، دانشگاه در تعیین جزئیات آموزش و چگونگي 
پژوهش یا تفکر آزادي دارد، و جامعه مخارج آن را مي پردازد. بدون این که در 
این فرآیند مداخله بکند. ارزش گذاري در علم و در فرآیند آن فقط توسط خود 
دانشگران تعیین مي شود و نه سرمایه گذار. به این ترتیب، حرفه ی دانشگري 
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از  بخشي  موجود  دانش  آموزش  آمد.  به وجود  فناوري  و  علم  پیشبرد  براي 
بود نه همه ی آن. پیشبرد علوم و فناوري  نهاد جدید  این  یا وظایف  اهداف 
هدف بنیادي تري بود که آموزش دانش موجود را در برمي گرفت. این وجه 
تمایز عمده ی دانشگا ه هاي نوین است با دانشگاه هاي قبل از آن، اعم از آن چه 

در اروپا به وجود آمده بود یا حتي قبل از آن در تمدن اسالمي.
این هدف  به  با تمدن غرب، هیچ گاه  از آشنایي  نوین، پس  ما در دوران 
اساسي نهاد دانشگاه توجه نکرده ایم. علم را، که یک فرآیند است، با دانش که 
محصول آن است یکي گرفته ایم و دانشگاه را با »آموزشگاهي« براي آموختن 
دانش موجود برابر دانسته ایم. این اشتباه تاریخي از دارالفنون تاکنون گریبانگیر 
اجرای  مرحله ی  در  نیز  و  ما  سیاست گذاری هاي  در  و  ماست  عالي  آموزش 
سیاست ها به شدت تأثیر گذاشته است. تفاوت میان مدرسه و دانشگاه را، نه در 

روش و هدف، بلکه در مضمون مواد آموزشي دانسته ایم.
در مقام مقایسه ی حوزه یا مدرسه با دانشگاه نوین به چند مشخصه ی بارز 

حوزه مي توان اشاره کرد:
1. آزادي در وجوه گوناگون آموزشي؛

2. استادمحوري یا مدرس محوري؛ ارشدیت؛
3. استقالل مالي، آزادي در هزینه کردن درآمدها یا وجوهات؛

4. استقالل اداري، آزادي در تعیین مدرسان.
نوین مشابهت دارد؛ جز  با مشخصه هاي دانشگاه  بسیار  موارد 1، 2 و 4 
آن  فقه  نوع  یا  مذهب  که  دارد  تعریف شده ای  چارچوب  فکر  آزادی  این که 
به طور  حوزه ها  که  کرد  توجه  باید  مالي  استقالل  مورد  در  می کند.  تعیین  را 
سنتي از طرف دولت حمایت مالي نمي شده اند. حمایت مالي حوزه ها به عهده ی 
مردم بوده است، که از طریق وجوهات مختلف دریافت مي شده است. حوزه 
و روحانیان ارشدي که وجوهات را دریافت مي کردند در هزینه کردن آن در 
چارچوب قوانین فقهي آزاد بودند. بنابراین، جدا از منبع درآمد، استقالل مالي 
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حوزه و دانشگاه به معني نوین غربي آن بسیار شبیه بوده است. این استقالل 
مالي موجب مي شده که مدرسان ارشد حوزه تحت نفوذ سرمایه گذاران نباشند 

و در مسائل حساس، حتي سیاسي، بتوانند استقالل رأي خود را حفظ کنند.
متأسفانه هنگامي که دانشگاه هاي نوین در ایران از روي الگوي غربي، بدون 
در  دانشگاه  بنیادین  اصول  به  توجه  بدون  نیز  و  حوزه ها  پیشینه ی  به  توجه 
غرب، تأسیس شدند به این مشخصه ها کمتر توجهي شده است، و بر جنبه هاي 
ظاهري آموزش و تربیت کارکنان الزم براي دولت بیشترین تأکید شده است. 
این بي توجهي در دوران انقالب اسالمي هم حفظ و گاهي تشدید شده است. 
موضوع حوزه ها اعتقاد است، و موضوع دانشگاه ها علم. به این معني این دو نهاد 
مشابه در دو زمینه ی کاماًل متفاوت و مانع اما مکمل یکدیگر فعالیت دارند. 
روش اداره ی این دو نهاد، که یکي ریشه در سنن ما دارد، و دیگري زاییده ی 
دوران روشنگري و فناوري غرب است، بسیار مشابه است، و در هر دو کیفیت 

در پرداختن به موضوع آن نهاد بسیار اساسي است.

6. وضعیت و نقش کنوني دانشگاه ها در ایران
دانشگاه هاي ما یکدست نیستند و شرایط بسیار ناهمگني در آن ها حاکم است. 
»نظام هماهنگ اداري« قرار بوده است با اعمال یکدستي در پرداخت حقوق 
بداهت  یا  امر  این  بودن  بي اثر  بداهت  البته  برقرار کند، که  و مزایا مساوات 
اثر تشدید اختالف ها در نتیجه ی اعمال چنین روش هاي اداري تنها در شرایط 
همه ی  هماهنگ،  نظام  این  از  گذشته  نشود.  دیده  بود  ممکن  انقالب  التهاب 
دانشگا ه ها در یک چیز مشترکند: هدف تعریف شده اي ندارند. ملغمه اي با یک 
طیف گسترده از ایده هاي متعالي تا انگیزه هاي کاماًل شخصي متناقض با ماهیت 
لوازم  دانشگاه ها  از  هیچ یک  در  است.  مؤثر  اداره ی آن ها  در  پژوهش  و  علم 
نشده  فراهم  علمي آن ها  هیئت  افواهي  یا  مکتوب  اهداف  با  متناسب  اجرایي 
نهادینه اي  از رشد کیفي در آن ها مشاهده مي شود. نقش  است. کمتر نشاني 
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برای دانشگاه ها درنظر گرفته نشده است. شعار آموزش و پژوهش محقق نشده 
محقق  دانشجویان  توانایي  یا  علمي  هیئت  توانایي  با  متناسب  است، دست کم 

نشده است.
هیئت علمي و دانشجویان هریک به نوبه ی خود از شرایط حاکم بر دانشگاه ها 
ناراضي اند. دسته اي از هیئت علمي، که توانایي هاي علمي و پژوهشي قابل توجهي 
دارند، چون مجال فعالیت نمي یابند دلسرد و افسرده مي شوند. دسته اي دیگر 
که از بد حادثه مدرس دانشگاهي شده اند جایگاه خود را نمي شناسند و عدم 
شناخت خود را به وضوح در معرض توجه دانشجویان قرار مي دهند و آن ها را 
مشوش مي کنند. در کالس هاي درس کم شنیده نمي شود که مدرسي صریحًا 
از کسب علم و خالقیت منع مي کند و صرفًا آن ها را متوجه  را  دانشجویان 
روش هاي گرفتن نمره مي کند. یا کم نیستند مدرساني که در بحث هاي علمي 
و در همایش ها ناتواني خود را در پژوهش عیان کرده اند، اما هنوز در کالس ها 
حضور مي یابند، یا سمت هاي علمي و پژوهشي مهمي را عهده دار مي شوند، و 
از این طریق هم سرمشق زشتي مي شوند، هم ارزش هاي اجتماعي را زیر و رو 
مي کنند و در نتیجه جوانان را از اجتماع زده مي کنند، و هم معموالً مانع رشد 
همکاران توانا مي شوند. در دوران پس از انقالب و انقالب فرهنگي، که ارتباط 
میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات تشویق شده است، پدیده ی دیگري نیز 
ظاهر شده است. عده اي از دانشگاهیان توانسته اند از طریق تأسیس شرکت یا 
گرفتن پروژه در دانشگاه ها در بخش صنعت و خدمات فعال شوند. این پدیده 
براي جامعه ی ما نوظهور و درمجموع مطلوب است. اما ضرر بي واسطه ی آن 
این است که حضور این متخصصان در دانشگاه بسیار کم شده است، و عماًل 
ساعت حضور آن ها فقط همان ساعت تدریس آن هاست. طبیعي است که این 
شرایط براي تربیت دانشجویان بسیار نامطلوب است. در این زمینه هنوز ما 
برسیم و شرایط کنوني  متعادل  به یک وضعیت  نداشته ایم که  فرصت کافي 

بسیار متالطم است.
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در  دانشگاه ها  اجتماعي  نقش  نیز  و  پژوهشي  و  علمي  درمجموع وضعیت 
هنوز  صنعتي  کشورهاي  از  دانشگاه  نهاد  کپي سازي  است.  بحراني  شرایطي 
قدیمي  سنت هاي  شود.  تبدیل  ریشه دار  بومي  نهاد  یک  به  است  نتوانسته 
است  تنها مدارس دیني حفظ شده  و  است  نبوده  زایا  ما هیچ یک  مدرسه اي 
)رک نمودار1، فصل 5(. پس از سه دوره کپي سازي در دوران نوین، دارالفنون، 
دانشگاه تهران، و دانشگاه هاي شیراز و صنعتي شریف، در دوران انقالب صرفًا 
این کپي ها را تکثیر کرده ایم و کیفیت آموزش عالي را در اثر تورم به سطح 
نازلي رسانده ایم و موقعیت اجتماعي آن را پریشان کرده ایم. پدیده ی مثبت 
ارتباط دانشگاه و جامعه، که در نهایت باید منجر به بومي شدن این نهاد بشود 
و  نازل  به شدت  پژوهش  و  علم  معیار  عوض  در  است.  نشده  متعادل  هنوز 
مشوش شده است و فضاي جوالن براي شبه عالمان، یا به قول ناصرخسرو علما 
لقبان، و دغالن علمي بسیار بازتر شده است. اثرات مخرب این روند ناسالم در 

فرآیند توسعه ی کشور بسیار بدیهي و عیان است. 

7. نارسایی های علم و دانشگاه: سندرم دوره ی نقل
نارسایی های یک نهاد در نسبت با هدف و نقش تعریف شده ی آن ها مشخص 
مي شود. چون این تعریف ها براي نهاد دانشگاه وجود ندارد برشمردن نارسایي ها 
تأمل برانگیز است. اما همواره مي توان به این نقش و تعریف آن در کشورهاي 
پیشرفته، که ما از آن ها کپي برداري کرده ایم، یا تصور جمعي خودمان از این 
نقش استناد کنیم. در عین حال توجه داشته باشیم که ایران در شرایط گذار 
از یک جامعه ی سنتی به یک جامعه ی مدرن است؛ شرایط نهاد دانشگاه نیز از 
این امر مستثنی نیست. طبیعی است که در شرایط گذار پدیده های ملغمه ای 
فراوان است؛ نمودهایی که ملغمه ای هستند از نمودهای یک دانشگاه به معنی 
از  نمودهایی حاکی  نیز  و  نوین مد2،  به معنی  به معنی هومبولتی،  نظامیه ای، 
دوران نقل علم و آسیب های آن. نمی توان وضعیت دانشگاه و علم را در ایران 
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در قالب هیچ یک ار مدل هایی که در بررسی دانشگاه های کشورهای صنعتی 
مرسوم است ریخت! دانشگاه ایرانی دانشگاه ملغمه ای است. پژوهشگرانی که 
این گونه قالب ریزی را بدیهی می دانند از بدیهیات علوم، و نه فقط علوم انسانی، 
شرکتی- نه  ناپلئونی،  نه  است،  هومبولتی  نه  ایرانی  دانشگاه   .]10[ غافل اند 
بر  مبتنی  نهادی است در حال گذار  ایرانی  دانشگاه  بریتانیایی!  نه  و  بنگاهی، 
انتقال علم یا نقل علم، نه مبتنی بر نوعی تعریف از تولید علم، و دچار »سندرم 
دوره ی نقل«! عالئم و نشانه های نارسایی های مفرط در علم ایران شکی در این 
سندرم دوره ی نقل باقی نمی گذارد. آسیب هایی هم که این دانشگاه ملغمه ای 
دچار آن است از نوع هیچ یک از بیماری های متعارف دانشگاهی نیست. اگر 
این سندرم را درست نشناسیم در مداوای آن اشتباه هایی تاریخی خواهیم کرد. 
البته توجه داشته باشیم که این نا بسامانی ها ویژه ی دانشگاه نیست و تمام وجوه 
علم و اجتماع علمی را شامل می شود. نارسایی هایي که در زیر سیاهه ی آن ها 

ذکر مي شود از این طریق استنباط شده  است. دانشگاه هاي ما: 
1. محل مناسبي براي رشد تفکر و خالقیت نیستند؛

2. در تحلیل مسائل و نیازهاي کشور ناتوان اند؛
3. آموزش متناسب با نیاز جامعه نمی دهند، و به نیاز جامعه بی توجه اند؛

4. استعداد را رشد نمي دهند و افسردگي هاي اجتماعي را تشدید مي کنند؛
5. به حد کافي از طرف دولت و جامعه حمایت قانوني و مالي نمي شوند؛

6. مورد وثوق جامعه نیستند؛
7. نهادهاي زایا و منعطف نیستند.

نارسایي ها را دربرمي گیرد.  اما مهم ترین  این سیاهه جامع و مانع نیست، 
نمود این سندرم دوره ی نقل به شکل های بسیار زشتی در دانشگاه های دیگر 
مستخرج  نمونه هایی  حاشیه ها  بخش  در  که  می کند  بروز  ما  علمی  نهادهای 
نابسامانی ها  این  از  ادیبانه  و  لطیف  نقدی  آورده ام.  را  واقعی  رویدادهای  از 
و  سیاستمداران  دید.   11 مرجع  در  آذرنگ  عبدالحسین  قول  از  می توان  را 
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مدیران مي توانند به دلخواه این نارسایي ها را نپذیرند یا نفي کنند، چون تعریف 
همان گونه  اما،  دارند.  آن  نقش  و  دانشگاه  از  را  استنباط شخصي خودشان  و 
این  پیشرفته،  جامعه هاي  در  دانشگاه ها  نقش  با  مقایسه  در  کردم،  ذکر  که 

نارسایي ها قطعي است.

8. تشدید نارسایي هاي دانشگاه در اثر تورم در آموزش عالي پس از انقالب
هنوز  و  است  شده  شروع  فرهنگي  انقالب  اواخر  از  عالي  آموزش  در  تورم 
کم وبیش ادامه دارد. در این دوران تعداد دانشجویان حدوداً هفت برابر شده 
است، اما تعداد هیئت  علمي حدود 2 تا 3 برابر شده است، که عمده ی این رشد 
لطمه خورده  به شدت  کیفیت آموزش  این مدت  است. در  مربیان  در سطح 
است. مفهوم علم، تخصص، پژوهش، و توانایي هاي کارشناسي مخدوش شده 
است. عده اي از مدیران آموزش عالي، به ویژه در بخش غیردولتي، به عمد در 
مخدوش کردن این مفاهیم کمک کرده اند و از این طریق اهداف خود را در 

رشد کمي آموزش عالي به پیش برده اند. 
از  آن ها  کردن  خارج  و  جوانان  کردن  مشغول  دانشگاه ها  اصلي  نقش 
گردونه ی مشکالت اجتماعي و کاریابي به مدت چهار سال یا بیشتر بوده است. 
کم رنگ ترین نقش دانشگاه جایگاه اندیشه و تفکر است. به کیفیت آموزش و 
بها داده مي شود، و کساني هم در آموزش عالي دولتي که  پژوهش کمترین 
مایلند به این امر بها بدهند در اثر مخدوش شدن مفهوم کیفیت در جامعه و 
در عرف سیاسي ناکام مانده اند. در میان جوانان دانشجو آن هایي که در خود 
توان مقابله با این سیطره ی کمیت در جامعه ی دانشگاهي را نمي بینند درصدد 
مهاجرت برمي آیند. آن هایي هم که مجبور به ماندن مي شوند افسرده مي شوند 

و از چرخه ی فعالیت اجتماعي خارج مي شوند.
در  آن،  از  ناشي  مخاطرات  تمام  و  کمیت،  سیطره ی  که  است  چنین  این 
جامعه ی ما شروع شده است که حاصل آن دوران جدیدي از درماندگي هاي 
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کارشناسي  اخالق  و  علمي  ارزش هاي  که  کمیت گرایان،  بود.  خواهد  اجتماعي 
مي شوند:  تبدیل  کارشناسي  مافیاي  به  طبیعي  به طور  است  بي معني  برایشان 
گروه هایي که صرفاً براي حفظ منافع خود و موقعیت اجتماعي کسب شده به هر 
عملي دست مي زنند. این مافیاي علمي یا کارشناسي، برخالف مافیاي اقتصادي 
در نقاط دیگر دنیا، در بخش دولتي رشد مي کند و از این جهت خطرناک تر است، 
چون اهرم هاي دولتي را در دست مي گیرد. ما در شروع دوره ی سیطره ی این 
مافیا هستیم و آینده ی آن، اگرچه نامشخص است، اما بسیار تهدیدکننده است. 
متأسفانه کساني که از این رشد کمي به هر دلیلي حمایت مي کنند متوجه 
قانون رشد امور خالف در جوامع نیستند. مدرک داري که وارد جامعه مي شود 
باید به ناچار براي خود کاري دست و پا کند. فشارهاي جامعه براي مدرک دار 
بسیار فراتر از آن است که به کارهاي کم درآمد اجتماعي رضایت بدهد، پس 
به سهولت ارزش هاي اجتماعي را زیرپا مي گذارد، یا کاله شرعي و عرفي براي 
آن مي بافد، یا به انجام خالف عادت مي کند و به آن تن درمي دهد. بي جهت 
نیست هم اکنون شرکت هایی از فارغ التحصیالن تشکیل شده است که کارشان 
این جهت  اینترنت هم در  ارشد و دکتري است.  فروش رساله ی کارشناسي 
است.  کار ساده اي  بین المللي  رساله هاي  ترجمه ی  را مي کند.  بیشترین کمک 
به سهولت  است،  کارافتاده  از  علمي  جامعه ی  سالم  سازوکارهاي  هنگامي که 
جوان  در جشنواره ی  فروخت.  را  یا ساختگي  وارداتي  رساله هاي  این  مي توان 
خوارزمي سال 1379 جواني شرکت کرده بود که چند طرح عالي را »ترجمه« 
کرده بود و به نام خود براي جشنواره ارائه داده بود. هم اکنون هم می توان انواع 
مقاله های »آی اس آی« را در جلوی دانشگاه تهران به سفارش خرید! این آغاز 

دوران انحطاط علمي و تشکیل باندهاي مافیایي علمي و کارشناسي است.

9. تعریف دانشگاه
در یک نگرش کلي دانشگاه باید دو نیاز جامعه را برآورده کند:
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از جمله صنعت، خدمات  1. بدنه ی کارشناسي کشور را در همه ی زمینه ها، 
به معني عام آن، تربیت کند.

به  پاسخگویي  به منظور  چه  خالقیت،  و  اندیشه  رشد  براي  باشد  فضایي   .2
سؤال هایي که از جامعه برمي خیزد و چه به منظور رفع کنجکاوي اندیشمندان 

و فناوران.
دانشگاه هاي موجود ما برخي از نیازهاي بند1 را پاسخ مي دهند، اما هیچ 
بند1  نیازهاي  درباره ی  بحث  نگشوده اند.  بند2  نیازهاي  رفع  براي  فضایي 
از  کشور  آینده ی  براي  که  است  بند2  نیازهاي  رفع  در  دانشگاه ها  نقش  و 
هرحیث، امنیتي و اقتصادي، و به یک تعبیر براي استقالل فرهنگي و سیاسي 
ما حیاتي است. توجه داشته باشیم که ما عماًل به دو نوع دانشگاه در کشور 
نیازمندیم هریک با هدف برآوردن دست کم یکي از دو نیاز کارشناسي یا رشد 
اندیشه و خالقیت. البته منافاتي ندارد که برخي دانشگاه ها به رفع هر دو نیاز 
هم بپردازند. اشکال اساسي وضعیت کنوني دانشگاه هاي ما این است که این 
دو هدف را خلط کرده اند و به هیچ یک به صراحت نمي پردازند. از این پس، 
براي رفع ابهام و صراحت در بیان، واژه ی »اندیشه گاه« یا »اندیشگاه« را براي 

دانشگاه هاي نوع دوم به کار مي برم.
بیان شد،  نیازهایي که در تعریف دانشگاه نوع 2  اندیشگاه، عالوه بر رفع 
تا  دیگر،  کشورهاي  نخبگان  حتي  کشور،  نخبگان  جذب  براي  مي شود  محلي 
و  جوانان  از  بسیاري  دهند.  جوالن  را  خود  خالقیت  و  تخیل،  تفکر،  بتوانند 
مهاجرت  مناسب  تحقیقاتي  فضاي  یافتن  و  شکوفایي  براي  که  ما  متخصصان 
مي کنند، حضور در اندیشگاه را برخواهند گزید و از این طریق هم به شکوفایي 
استعدادهاي جوان کمک خواهد شد و هم از مهاجرت مغزها کاسته خواهد شد. 
به عالوه مدیران و مسئوالن کشور براي یافتن راه هاي مناسب حل هر مشکل 
در کشور مي توانند تحلیل هر معضلي را به اندیشگاه بسپرند و سپس برمبناي 
این تحلیل هاي علمي تصمیم سیاسي بگیرند. اندیشگاه هم آینده ساز است و هم 
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با درک  با گسترش مرزهاي دانش آینده را مي آفریند، و هم  آینده نگر؛ هم 
پیشرفت هاي علمي و فناوري کشورها و دانشگاه هاي دیگر مي تواند آینده را 
ترسیم کند؛ و این هر دو براي سیاستمداران ما ابزار مهمي براي اداره ی کشور 

و دفع مخاطرات از کشور است.

10. راه ایجاد اندیشگاه
دو راه براي ایجاد اندیشگاه وجود دارد:

الف( تأسیس دانشگاهي جدید از نوع اندیشگاه؛
ب( تبدیل دانشگاه  هاي موجود به اندیشگاه.

الف( تأسیس
در تأسیس جدید اندیشگاه باید توجه کرد که چند معضل بر سر راه وجود دارد:

- اعتبار مالي کالن از ابتدا، چه اعتبارات عمراني و چه جاري
- تأمین نیروي انساني متخصص

- کسب اعتبار تخصصي از ابتداي تأسیس به منظور جذب دانشجویان مستعد 
و نیز متخصصان تراز اول بین المللي.

به نظر مي رسد دالیل سیاسي کافي در مخالفت با شروع یک طرح جدید و 
نیز تأسیس دانشگاهي با اعتبار جهاني و اعتبار مالي کالن وجود داشته باشد. 
اما نکته ی دیگري در این میان هست که به شدت برعلیه تأسیس جدید است:

گسسته  تاکنون  باستان  دوران  از  ما،  کشور  در  عالي  آموزش  روند 
آموزشي  نهادهاي  در  پیوسته اي  سنت  نتوانسته ایم  هیچ گاه  ما  است.  بوده 
نارسایي  یک  از  نشان  باشد،  هرچه  آن  علت  بیاوریم.  به وجود  تحقیقاتي  و 
ساختاري در فرهنگ ما دارد که رفع آن ممکن نیست مگر از طریق تالش 
بندهاي  و  قید  بتوانیم  باید  ما  تکامل.  حال  عین  در  و  پیوستگي  حفظ  براي 
موجود در ساختار آموزش عالي و تحقیقات را، که مانع رشد نظام آموزش 
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عالي و تحقیقاتي کشور شده است، بگسلیم و به هر قیمت مؤلفه ی رشد کیفي 
نکته  این  تأسیس جدید  در  کنیم.  وارد  نهادها  این  در  آن  اعالي  حد  تا  را 
مغفول مي ماند و نهاد جدید پس از چندي به گره ها و قیدهاي ناشناخته اما 
مشابه برمي خورد و تبدیل به ساختار صلب جدیدي مي شود؛ و این گردونه ی 
به  بکوشیم  که  بهتر  چه  نمودار2(.  )رک  مي شود  گسسته  دوباره  شیطاني 
دانشگاهي  سابقه ی  به  نیز  و  و حوزه اي گذشته ی خود  مدرسه اي  سنت هاي 
اهداف  سمت  به  را  موجود  دانشگاه  یک  مسیر  و  بزنیم  پیوند  موجود  نوین 
نهادي  و  فرهنگي  گسستگي  نمودار3(.  )رک  بدهیم  سوق  خودمان  مطلوب 
در  کوشش  مي شود.  ریشه دار  و  بومي  نهادي  به  منجر  به سختي  معموالً 
تصحیح یک نهاد موجود و زنده باعث مي شود بسیاري از نارسایي هاي اداري 

خود را کشف کنیم و آن ها را مرتفع کنیم.
بنابراین تأسیس جدید، حتي اگر به لحاظ سیاسي امکان پذیر باشد، به دلیل 
و  علمي  فرهنگ  در  ساختاري  گره هاي  شناخت  لزوم  به دلیل  نیز  و  فرهنگي 

اجتماعي ما راهگشا نیست و توصیه نمي شود.

ب( تبدیل دانشگاه موجود به اندیشگاه
منظور از تبدیل انتخاب یک یا چند دانشگاه موجود است با هدف تبدیل آن 
اندیشگاه در یک مدت معقول از طریق شناخت و رفع موانع مدیریتي و  به 

اجرایي در آن.

در انتخاب این بدیل چند تمایل نقش اساسي دارد:
1. ناپیوستگي تاریخي موجود در نهادهاي مدني ما، به ویژه نهادهاي دانشگاهي، 
حکایت از شکست هاي متوالي دارد، و نیز حکایت از نوعي ناتواني و ابراز عجز 
از تعبیه کردن مؤلفه ی رشد و پویایي در این نهادها؛ پس نپذیرفتن این عجز 
پویا  نهادهاي مدني  اجتماعي در داشتن  توانایي  نشان  دادن  نیز  و  و شکست 
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چالش برانگیز و سازنده است. بهتر است این عجز را نپذیریم.
2. نهاد دانشگاه پایه در سنت هاي مدرسي ما ندارد. مي خواهیم از این سنت ها 
نیز در متحول کردن نهادهاي آموزش عالي استفاده کنیم؛ به ویژه که اصول 
این  نبردن  به کار  دارد.  تناسب  سنت ها  این  با  غرب  در  هومبولتي  دانشگاه 
بلکه  نیست،  سنت ها  این  بودن  ابتر  به معني  ایران  دانشگا ه هاي  در  سنت ها 
به معني بي توجهي و عدم شناخت کافي بنیان گذاران دانشگاه در ایران از این 
سنت ها است. ما به مرحله اي از آگاهي در تاریخمان رسیده ایم که بي تعصب 
بتوانیم این سنت ها را ارزیابي کنیم و در جهت پویایي و نیز بومي کردن نهاد 

دانشگاه از آن ها استفاده کنیم.
عیب تأسیس جدید در این است که عیب های نظا م مند دانشگاه هاي موجود 
به راحتي شناخته نمي شود. نهاد جدید سال ها طول مي کشد تا به باروري برسد 
و مشخص شود کدام عیب برطرف شده است، و چه اشکال هایي پابرجا مانده 
هنگام  در  است  نظام  یک  عیب  رفع  به معناي  تأسیس  است.  شده  اضافه  یا 
توقف و سکون. این روش در سیستم هاي اجتماعي معموالً بي نتیجه یا کم نتیجه 
است و به پویایي کامل آن نظام منجر نمي شود؛ مگر این که بپذیریم هر نهادي 
یا  شویم،  منکر  را  اجتماعي  نهادهاي  در  تکامل  طریق  این  به  و  دارد  عمري 
ناتواني خود را در ایجاد تکامل یا تعبیه ی آن در نهادهاي خودمان بپذیریم. 
تالش در تصحیح یک نهاد بدون توقف آن یا بدون قطع امید از تصحیح آن 
توانایي اجتماعي ما را براي اداره ی کشور و سوق آن به سمت توسعه یافتگي 

افزایش مي دهد.
با انتخاب این طرح تبدیل عزم و اراده ی خود را براي قدم گذاشتن در 
شاخص  به عنوان  جامعه  در  پویایي  و  رشد  مفهوم  پذیرش  و  توسعه  وادي 
مدرنیت و نیز گذار از جامعه ی سنتي ایستا به نمایش مي گذاریم. نتیجه ی این 
فرآیند هرچه باشد، نه فقط برای مجموعه ی نظام آموزش عالي ما، که براي 

کل جامعه ی مدني، با ارزش است.

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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نمودار 2. تأسیس اندیشگاه: گسستگي در سنت.
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11. عدم امکان تبدیل همه ی دانشگاه ها به اندیشگاه
طرح تبدیل، که ممکن توصیف شد، احتیاج به چند توضیح دارد. شرایط کنونی 
جامعه اجازه نمي دهد همه ی دانشگاه ها یا اکثر آن ها به اندیشگاه هایي تبدیل 
این چنین  پذیراي  نه جامعه درکل  آمد.  نوع2  دانشگاه  تعریف  در  که  شود 
تحولي است و نه جامعه ی دانشگاهي. تحولي این  چنین جامع و عمیق در نظام 
دانشگاهي تبعات غیرقابل پیش بیني و شاید مهارنشدني دارد که باید از آن 
پرهیز کرد. بنابراین منظور از طرح تبدیل برگزیدن یک دانشگاه به عنوان الگو 
و تبدیل آن در یک دوران معقول به اندیشگاه است. این فرآیند، درصورت 
پذیرش باید به دقت و پیوسته مطالعه شود تا بتوان از آن به عنوان الگو براي 

تحول مجموعه ی نظام آموزش عالي بهره جست.
نتیجه این که تبدیل یک دانشگاه به اندیشگاه، که جزیره اي خواهد بود با 
کیفیت در مجموعه ی نهادهاي آموزش عالي، هم ممکن و هم الزم مي نماید. 

این انگیزه ی اصلي مطرح کردن اندیشه ی جزیره ی کیفیت است.
  

12. طرح تبدیل یک دانشگاه به اندیشگاه: جزیره ی کیفیت
الف( درآمد

در تاریخ آموزش عالي ما سه مرحله ی تأسیس شاخص است: درالفنون، دانشگاه 
تهران، دانشگاه صنعتي شریف و شیراز. تأسیس هاي دیگر همگي متأثر از این سه 
مرحله است. نظام آموزش عالي و پژوهش ما در این سه مرحله کوشیده است به 
هنجارهاي نوین جامعه ی صنعتي بین المللي نزدیک شود و در هر مرحله گامي به جلو 
برداشته است. اگرچه آموزش عالي و تحقیقات در این سه مرحله نقش قابل توجهي 
در توسعه ی کشور داشته است، اما هنوز جایگاه مطلوب و الزم خود را در کشور ما 
نیافته است. به ویژه کمبودهاي شاخص زیر در نظام آموزش عالي ما دیده مي شود:

l  آموزش عالي و پژوهش هنوز بومي نشده است، به این معني که هنوز در 
بافت اجتماعي ما ریشه ندوانده است؛

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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نمودار 3 . تأسیس اندیشگاه: پیوستگی در سنت.
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l  با فرهنگ ما عجین نشده است؛
l  متوجه ی مسائل جامعه ی ما نیست؛

l  با هنجارهاي نوین بین المللي هنوز فاصله ی زیاد دارد؛
اکثر  موفق در حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان نیست، به طوري که    l
آن ها ترجیح مي دهند به مراکز آموزشي و پژوهشي برجسته ی نقاط دیگر دنیا 
بروند. مهاجرت جوانان با استعداد در چند سال اخیر شدت یافته است و جو 
موجود میان جوانان حکایت از سرخوردگي آنان از مراکز آموزش عالي موجود 
مي کند. مراکز علمي ممتاز دنیا مانند پلي تکنیک پاریس، نیز آن را دریافته اند 
و به طور منظم براي شکار این استعدادها به ایران سفر مي کنند. تخلیه ی کشور 
از استعدادهاي درخشان باعث یأس و ناامیدي در میان جوانان دیگر مي شود 

و در نتیجه از توان پیشرفت جامعه بسیار مي کاهد.
l  توان جذب متخصصان و متفکران با کیفیت را ندارد. نه فقط متخصصان 
ایراني برجسته اي که از پیش از انقالب به خارج رفته اند تمایل به بازگشتن 
دارند، بلکه جواناني نیز که در سال هاي اخیر مهاجرت کرده اند یا اعزام شده اند 
و متخصصان برجسته اي شده اند تمایل به بازگشت ندارند، یا دانشگاه ها توان 

جذب آن ها را ندارند.
مرحله ی  به  مدنی  سازمان  یک  مقام  در  ما  دانشگاه های  دیگر،  بیانی  به 
در  و  است،  رفته  بین  از  آن ها  در  حیات  آثار  شده اند،  راکد  نرسیده  بلوغ 
هیچ موردی نتوانسته اند پس از رسیدن به مرحله ی بلوغ دوباره سیر تکامل 
سازمانی جدیدی را شروع کنند. ما هنوز به سازمان ها به مثابه موجودی زنده 

و رشدپذیر نگاه نمی کنیم.  
مظاهر رشد نیافتگي دانشگاه هاي ما درجاي دیگر نیز خود را نشان مي دهد. 
جامعه ی جوان و رو به رشد ما با انبوهي از مسائل مواجه است که البد باید 
نخبگان و متفکران کشور آن ها را تحلیل کنند و راه حل هاي گوناگون در اختیار 
سر  مسائل  این  با  مواجهه  از  یا  ما  دانشگاه هاي  اما  بگذارند.  سیاستمداران 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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به تحول  رو  جامعه ی  نیاز  مورد  درحد  را  آن ها  بررسي  توانایي  یا  باز مي زنند، 
ما ندارند؛ این در حالی است که وانمود می کنیم دانشگاه محل نخبگان است 
و محل پژوهش در همه ی زمینه ها! دانشگاه هاي ما هنوز نتوانسته اند به مراکز 
نظریه پرداز، مخزن افکار بدیع، و تولیدکننده ی نیروي انساني کارآفرین و کارساز 
تبدیل شوند، و این موردها هیچ گاه هدف تصریح شده ی دانشگاه ها نبوده است.

از  هیچ یک  داشت  انتظار  نمي توان  که  است  کمبودها  همین  به  با توجه 
ایفا کند؛ مرکز  دانشگاه هاي موجود ما بتواند نقش اساسي خود را در جامعه 
پرورش استعدادهاي بالقوه به منظور اداره ی یک کشور با فرهنگ ریشه دار و 
تاریخ مند باشد؛ مکتبي مستقل که بازتابي از استقالل فکري مردم ما باشد ایجاد 
کند؛ و نیز راهي جدید براي تفکر و خردگرایي در تاریخ بشر که منبعث از 

فرهنگ بومي کشورمان باشد نشان دهد.
جامعه ی ما به مرحله ی حساسي از تکامل خود رسیده است. پس از حدود 
دویست سال دست وپنجه نرم کردن با دنیاي صنعتي، درست در مرحله اي که 
دنیاي صنعتي نقش خود را در نسبت با کشورهاي دیگر و در نسبت با کره ی 
تکامل جدیدي  آبستن  نیز  ما  کشور  مي کند،  تعریف  دوباره  طبیعت  و  زمین 
است و نمي خواهد دنباله روي کشورهاي صنعتي باشد، بلکه ادعاي راه جدیدي 
دانشگاه هاي  طبیعت.  و  جامعه  به  جدیدي  نگرش  ادعاي  و  دارد  توسعه  در 
پیشرفته ی دنیاي صنعتي مانند آکسفورد، کمبریج، ام آي تي، و هاروارد، و نیز 
همتاي آن ها در کشورهاي درحال توسعه مانند KAIST در کره، همگي نقش 
به  این زمینه ی جدید پسامدرنیت نسبت  تفکر در  فعالي در نظریه پردازي و 
توانایي  نهاد دانشگاهي  به عهده گرفته اند. در کشور ما هیج  طبیعت و جامعه 
به عهده گرفتن چنین نقش حساسي را ندارد، و بیم آن مي رود که ادعاهاي ما 
از نسبت انسان مدرن با طبیعت و جامعه، و نیز منش زندگي او در شعار باقي 
بماند و سرانجام فرهنگ ما، بدون ارائه ی مدل جدیدي از نسبت انسان با کره ی 
زمین و نسبت انسان با جامعه، تحت غلبه ی فرهنگ هاي دنیاي صنعتي پیشرفته 
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تحلیل برود. دانشگاهي پویا، به معني بین المللي آن، جایگاه ضروري نظریه پردازي 
و بحث در زمینه ی این گونه مسائل است. چنین دانشگاهي، با جذب متفکران 
در تمام زمینه ها و نیز استعدادهاي جوان، هم زمینه ی رشد این جوانان را فراهم 

مي کند، و هم مخزن تفکري می شود براي تمام جامعه و مسائل آن. 

ب( پیشنهاد
رفع نابساماني ها در دانشگاه هاي کنوني در تمام ابعاد به صورت گسترده ممکن 
نیست. تورم کمي دانشگاه ها و آموزش عالي در سال هاي گذشته این اجازه را 
را در  توان جهش کیفي مجدد  نیز  فعلي  با کیفیت  داد. دانشگاه هاي  نخواهد 
شرایط عادي ندارند؛ و حتي بیم آن مي رود عوامل مؤثر در تورم کمي مانع 
افزایش کیفیت حتي بطئي این دانشگاه ها بشود. ازطرف دیگر تأسیس دانشگاه 
ابعاد  و  اجتماعي  به دالیل  نه  و  امکان پذیر مي نماید  به لحاظ سیاسي  نه  جدید 

سرمایه گذاري الزم انتظار موفقیت آن مي رود.
و  عالي  آموزش  در  جدید  تحولي  ایجاد  براي  و  نکته ها،  این  به  باتوجه 
پژوهش و با هدف رسیدن به سطوح عالي بین المللي و ایجاد مرکزي با استقالل 

فکري و ریشه دار در فرهنگ کشورمان پیشنهاد مي شود:
براي  بیشتري  آمادگي  گوناگون  به دالیل  که  موجود  دانشگاه هاي  از  یکي 
تحول و تکامل دارد انتخاب شود. در یک دوران گذار حدوداً 10 ساله عیوب یا 
کمبودهاي دانشگاه، آن گونه که ذکر شد، مرتفع شود و راه براي تبدیل آن به 
یک دانشگاه نوین و پویا با حضورکامل بین المللي فراهم شود ]نمودار 4[. از این 
طریق تجربه ی بومی در ایجاد سازمان های علمی پویا و تحول پذیر کسب شود.

ج( وجوه تمایز اندیشگاه با دانشگاه هاي موجود
چند وجه تمایز اساسي را نام مي بریم:

مي گیرد  به گونه اي شکل  دانشگاه  ساختار  است.  کیفیت  با  مطلق  اولویت    l

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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به حد  علمي  هیئت  و  دانشجویي،  کارمندي،  سطوح  در  کیفیتي،  هرگونه  که 
اعالي خود رشد کند. پس از یک دوران گذار، این دانشگاه باید بتواند بهترین 

دانشجویان و استادان را جذب کند، و در منطقه و دنیا صاحب نام شود.
l  ارتباط مستمر با بازار جهاني براي حفظ کیفیت و اعتالي آن. این دانشگاه 
کند.  دنیا جذب  از هرجاي  را  متفکران  و  بهترین های متخصصان  بتواند  باید 
براي این منظور دانشگاه باید اختیارات ویژه داشته باشد. توجه داشته باشیم که 
نیروهای اجتماعی نامرئی در جامعه ی ما متمایل به کاهش کیفیت هستند. پس 
جزیره ی کیفیت و مرکز درخشان اگر کوچک ترین تعللي در افزایش کیفیت 
به  و  کیفیت آن کاهش مي یابد  به سرعت  دانشگاه هاي موجود،  بکند، همانند 

مؤسسه هاي کم اهمیت تبدیل مي شود.
l  امکانات مالي کافي. اگرچه اعتبار مالي تنها انگیزه ی جذب افراد با کیفیت 
نیست اما نقش اساسي در جذب و حفظ کیفیت دارد. از این جهت امکانات مالي 

این دانشگاه نیز آزادي عمل در پرداخت هاي متناسب با نیاز باید ویژه باشد.
l  کارمندان این دانشگاه در تمام سطوح، باید آموزش ویژه ببینند تا با کارکرد 
یک دانشگاه نوین آشنا شوند و بتوانند به طور مؤثر امور دانشگاه را پیش ببرند.
اندیشگاه منافع گوناگوني براي کشور خواهد داشت که برخي از آن ها ذکر مي شود:

الف( دانشگاه پیشنهادي، پس از یک دوران گذار به یک اندیشگاه درخشان، 
ویژه اي  سرمایه گذاري  منظور  این  براي  مي شود.  تبدیل  کیفیت«،  »جزیره ی 
انجام مي شود که قابل مقایسه با سرمایه گذاري در پژوهش هاي بنیادي است. 
سود حاصل از سرمایه گذاري هاي بنیادي، برخالف تصورات معمول در ایران، 
اگر به صورت مرکب در مدت طوالني محاسبه شود، معادل حدود 40 درصد 
در سال است. درصورتي که سود حاصل از پژوهش هاي کاربردي حدود 15 
انجام  اخیراً  که  بین المللي  تحقق  بر یک  است  مبتني  ارقام  این  است.  درصد 

گرفته است. 
ب( هزاره ی جدید میالدي مصادف است با تحوالت عمیق دانشگاهي در سطح 
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دنیا. تعریف از دانشگاه در حال تحول است و نگرش اجتماعي به دانشگاه نیز 
درحال تغییر. در این میان کشور ما نمي تواند خود را از این تحوالت مصون 
بدارد یا آن ها را نادیده بگیرد. این پیشنهاد زمینه را براي ایجاد یک دانشگاه 
به عالوه  مي کند؛  فراهم  بین المللي  شرایط  و  جدید  نیازهاي  با  منطبق  و  پویا 
مي توان امیدوار بود در آستانه ی قرن جدید هجري شمسي، در ایران 1400، 
نیازهاي  با  دست کم یک دانشگاه به مفهوم نوین بین المللي آن و نیز منطبق 

عمیق بومي ایران ایجاد شده باشد.
ج( این دانشگاه به معناي جامع آن، دربرگیرنده ی همه ی رشته ها خواهد بود و 

انعطاف الزم را براي راه اندازي رشته هاي جدید، بسته به  نیاز، خواهد داشت.
د( هنگامي که مشخص شود این دانشگاه جاي تفکر و اندیشه هاي بنیادي باتوجه 
است، دست کم  ما  امروزي  متحول  نیازهاي جامعه ی  و  ما  فرهنگ کشور  به 
بخشي از جوانان با استعداد فراواني که به خارج از کشور مي روند به سمت آن 
جذب خواهند شد. هم چنین متخصصان ایراني تراز اول ما که در دنیا پخش 

هستند به همکاري با این دانشگاه ترغیب خواهند شد.
ه( به اندیشگاه به مانند یک موجود زنده نگاه خواهد شد که دائم در حال رشد 
و تکامل است، و خود را با شرایط زمان تطبیق مي دهد، و در خود سازوکارهایي 
تعبیه مي کند که مانع متحجر شدن یا نابودي خواهد شد. از این جهت همچون 
فانوس دریایي و مقیاس براي دانشگاه هاي دیگر کشور عمل مي کند، و باعث 

رشد کیفیت آموزش عالي و تحقیقات در کشور خواهد شد.
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توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن:

لزوم یک چرخش نگرش1

1. درآمد
تا به یاد دارم هرگاه صحبت از علم و پژوهش در ایران و توسعه ی آن بوده است 
همواره کوشیده شده موانع سر راه پژوهش برشمرده شود. من هم در این کتاب 
ابتدا به آسیب شناسی دانشگاه و علم پرداختم. کاشف السلطنه هم خیال می کرد 

مانع پیشرفت ایران و شرق استفاده نکردن از »قوه ی بخار« است:

آیا سبب این ترقي و ثروت و قدرت و تفوق اهل اروپا بر اهل آسیا از چه 
حاصل شده؟ از قوه ی طبیعي انسان است و یا استعداد ملکي آنان؟ از هیچ 
کدام، زیرا که به حکم طبیعت، خلق هیچ مملکت باهوش تر و مستعدتر 
و کارکن تر از اهل آسیا و بخصوص از اهل ایران نیست و همچنین خاک 
هیچ نقطه ی دنیا حاصلخیزتر از ملک مشرق نیست. پس با وجود این 
امتیاز و تفوق شخصي و ملکي، ما ساکنین قطعه ی آسیا چرا باید در هر 
چیز از مردمان فرنگستان عقب مانده و محتاج آنها باشیم؟ موافق تصدیق 

ش.م.م  کد:  کشور،  علمی  تحقیقات  مرکز  در  عنوان  همین  با  مقاله ای  بر  است  مبتنی  بخش  این   . 1
/13-82، مهر 1382.
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و عقاید حکما و علماي فرنگ، سبب این ترقیات حیرت انگیز که بالفعل در 
اروپا مشاهده مي شود، نبوده و نیست مگر از انکشاف قوۀ بخار و اختراع 
راه آهن و کشتي آتشي براي تسهیل مراودات تجارتي کل عالم. خالصه، 
اگر بخواهیم امتیازات طبیعي ممالک آسیا و بخصوص ایران را نسبت 
به ممالک دیگر بسنجیم، اسباب طول کالم خواهد شد، زیرا که ارباب 
فراست و بصیرت به مقتضاي عدالت فطري شان منکر هیچ یک از تفوقات 

طبیعي و فطري اهل مشرق زمین نسبت به اهل اروپ نخواهد شد.
 

محمد کاشف 1244ـ 1307 ش 
)محمدخان قاجار قوانلوـ کاشف السلطنه( فوائد راه آهن

در دوران جدید هم از استاد ثبوتی که از سرآمدان جامعه ی علمی کشور 
است می شنویم مشکل ما در این است که مانند هاروارد در کافه تریا از فیزیک 

صحبت نمی کنیم: 

...ولی در سال 1344 باالخره یک تعدادی احساس می کردند که دیگران 
درست  هم  انگیزه  بکنیم؛  پژوهش  باید  هم  ما  پس  می کنند  پژوهش 
همین بود، که دیگران می کنند ما هم باید بکنیم..... اولین صحبت هایی 
که از آنجا به خاطرم مانده..... گفتم اگر بخواهیم پژوهش کنیم از جایی 
اقتباس کنیم..... توصیه من این بود..... جو کافه تریا هاروارد را ببینید 

چگونه است، آن را بیاورید.
                                

چالش های فیزیک کشور: 
هم اندیشی انجمن ها و پژوهشکده ها، ص 103،

فرهنگستان علوم، 1390
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نمونه هایي  به  مصاحبه ها  و  روزانه  گفتارهاي  در  همواره  نیز  پژوهشگران 
مقتضیات  که  دیدیم  گذشته  فصل های  در  اما  مي کنند.  اشاره  موانع  این  از 
کنونی جامعه ی ما در دوره ی گذار و نیز مقتضیات کنونی علم و فناوری در 
دوره ی نقل علم استثنایی است و روش های برنامه ریزی خاص این دوران و 
ایران را می طلبد. بسیاری از موردهایی که با عنوان مانع توسعه ی علمی در 
اما می دانیم  نقل هستند؛  نوع عالئم سندرم دوره ی  از  ایران مطرح می شوند 
که درمان سندرم به معنی رفع مانع یا عالئم نیست بلکه نوعی تقویت شاید 
کارسازتر باشد و بسیاری عالئم را به خودی خود رفع کند. با این نگرش و نیز 
این که باید به فکر ایجاد یا زنده نگاه داشتن مفهوم علم نوین در ایران بود تا 
در نتیجه از دوران گذار عبور کنیم و به فاز توسعه یافتگی علمی برسیم آن گاه 
هر آن چه اکنون به عنوان مانع دیده می شود یا رفع می شود یا این که متوجه 
خواهیم شد که بی جا تشخیص داده شده بوده است. پس باید به دنبال یک 
چرخش نگرش در سیاست های توسعه ی علمی کشور باشیم. در درک چگونگي 
توسعه و پژوهش و برنامه ریزي براي آن، اصرار بر شناخت موانع ما را از درک 
سازوکارهاي رشد منحرف مي کند؛ پس به جاي آن باید عامل هاي رشد علم 
و پژوهش نوین را شناخت. این چرخش نگرش بنیاد برنامه ریزي ها و مدیریت 
پژوهش کشور را دگرگون مي کند. به پاره اي از این دگرگوني ها اشاره مي کنم.

2. تاریخچه
فرآیند شناخت جامعه ی ایراني از مفهوم نوین علم و پژوهش بسیار به کندي 
صورت می گیرد. درباره ی مفهوم علم نوین و دانشگري و تفاوت آن با مفهوم 
سنتي علم در ایران به تفصیل در فصل های گذشته صحبت کردم ]به عالوه 
مفهوم  تعریف  درباره ی  یافت شده  سند  تنها  به  مایلم  این جا  در  رک1و2[. 
پژوهش اشاره کنم. در مرجع ]3[ در بخش1-1 تحت عنوان تحقیق سه تعریف 

ذکر شده است:
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الف( تحقیق براي حل یک مسئله است و هدف نهایي آن پیدا کردن نسبت  
علیت میان متغیرها است؛

ب( تحقیق جست وجو براي یافتن پاسخ به مسائل حل نشده و هدف آن کنار 
زدن دیوارهاي جهل است؛

ج( تحقیق یافتن چیزي است که قباًل پیدا نشده و بنابراین به طور کامل وابسته 
به استعداد و تکاپوي انساني است.

مقایسه ی این تعریف ها با تعریف هاي موجود در سند فراسکاتي ]4[ نشان 
مي دهد که، اگرچه بیش از یک قرن از آشنایي ایرانیان با علوم جدید مي گذرد، 
اما فعالیت کنشگران جامعه ی سیاست گذار علمي ما در زمینه ی زیرساخت هاي 
مقوله بندي  از  استفاده  با  است. شاید  علمي کم وبیش کورمال  سیاست گذاري 
تاریخي مراحل توسعه ی کشور در فصل 5 )و نیز رک مرجع 1(، بتوان گفت 
کشور ما در این زمینه ها هنوز مرحله ی بهت، و شاید خودیافت، را پشت سر 
دهه ی  اوایل  در  که  سندي  است.  نرسیده  آگاهي  مرحله ی  به  و  مي گذارند 
1380 از سوي شوراي تحقیقات و فناوري )شورای عتف( منتشر شد ]5[، و 
دیگر تاکنون هیچ گاه به آن اشاره نشده است، جوان تر از آن است که بتوان آن 

را شاهدي بر آغاز دوره ی آگاهي در امر سیاست گذاري علمي دانست. 
در تحلیل عقب ماندگي تحقیقاتي ما و عالئم سندرم دوره ی نقل، در سطوح 
مختلف، باید به این جو عقب ماندگي مفهومي  نیز توجه شود. همواره، در هر 
حرکت جدید براي سیاست گذاري علم و فناوري در کشور، نخستین پرسشی 
که مطرح شده این بوده است که موانع رشد تحقیقات در کشور کدام است. در 
سال 1368 با تشکیل ترکیب جدید شوراي پژوهش هاي علمي کشور بررسي 
موانع رشد پژوهش از اهم مسائل تلقي شد ]6[. این شورا در سال 1379، به 
علت پیش بیني الیحه ی ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )وزارت عتف( 
در واگذاري دبیرخانه ی امور سیاست گذاري پژوهش و فناوري به این وزارت 
نیز  فعالیت شورای عتف  به هنگام شروع  فعالیتش عماًل تعطیل شد.  جدید، 
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همین بینش حاکم بود ]7[. همین نکته ها و روش بررسي را مي توان در مرجع 
]8[ نیز یافت. این حال و هواي مانع- شناسي در تمام نوشتارهاي مربوط به 

توسعه از دوران مشروطه تاکنون پیدا است. 

3. سندها و موانع
در این جا به چند سند متاخر بسنده مي کنم. شوراي پژوهش هاي علمي کشور 
در سال 1368، پس از بررسي مجدد ساختار پژوهش کشور در شوراي عالي 
به کار  شروع  جمهوري  ریاست  نهاد  در  جدید  ترکیب  با  فرهنگي،  انقالب 
عنوان  با  پروژه اي  که  مي شود  تصویب  جلسات  نخستین  همان  در  مي کند. 
پروژه  این  گزارش  شود.  انجام  تحقیقات«  مالي  و  اداري  تنگناهاي  »بررسي 
گزارش  این  نتایج  قابل توجه  بخش   .]3[ است  شده  منتشر   1370 سال  در 
معطوف است به برشمردن موانع رشد تحقیقات در کشور. این گزارش، پس از 
برشمردن برخي آمار و توضیحات تطبیقي از کشورهاي مختلف، در بخش 4 
به بررسي علل ضعف تحقیقات در ایران مي پردازد. در این فصل تفصیل انواع 
مانع ها و مصداق هاي متعدد آن ذکر مي شود. موانع مالي و اداري در بخش 5 
این گزارش آمده است. جمع بندي دیگري از همین مانع ها در مرجع ]6[ آمده 
است. در این مرجع, که سیاهه اي از موانع سر راه تحقیقات را دسته بندي کرده 

است، 46 مانع همراه با راه حل هاي کلي آن ها ذکر شده است ]6[:

الف( فرهنگ تحقیق ـ نیروي انساني ـ آموزش
1. عدم آشنایي با تعاریف جامع در مورد محقق و تحقیق روشن نبودن جایگاه 
اجتماعي محقق و عدم آگاهي مردم از اهمیت کارگروه پژوهشي و عدم حمایت 

مسئوالن اجرایي از محققان.
2. غفلت از عقب ماندگي شدید کشور در امر تحقیق و غفلت از عدم امکان 
توسعه و رشد بدون تحقیق. با این روند در بسیاري از موارد مناسب تر است 
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آن چه تحت عنوان تحقق آغاز شده رها شود و نتایج تحقیقات دیگران از خارج 
ابتیاع گردد.

3.  فقدان غرور ملي در زمینه ی تولید به اتکاي تحقیق.
4. کافي نبودن بنیه ی پژوهشي چه از لحاظ تعداد محققان و چه از نظر کیفیت 
تحقیقات. اغلب محققان کنوني به علت عالقه ی شخصي و انگیزه هاي فردي به 
امر تحقیق رو آورده اند وگرنه جذابیتي در جامعه ی ما براي پیوستن اهل علم 

به کار تحقیق وجود ندارد.
5. ظرفیت محدود مؤسسات آموزش عالي براي جواب گویي به تربیت پژوهشگر 
در رشته هاي مورد نیاز مراکز تحقیقاتي. به طور مستقل اقدام شایسته اي براي 
این امر  انجام نشده است حال آن که حتي روش تدریس در  تربیت محقق 

مؤثر است.
6. عدم هماهنگي در جذب نیروي انساني متخصص و پدید آمدن حالت رقابت 
ناسالم بین مؤسسات تحقیقاتي براي استخدام افراد نادر با پرداخت حقوق هاي 

نامتعادل و در نتیجه محروم ماندن مستحق ترین مؤسسات.
داشتن  رواج  و  آن  اهمیت  به  توجه  عدم  و  کارگروهي  روحیه ی  فقدان   .7

فعالیت هاي پژوهشي منزوي.
8. بي  اعتبار بودن روش نقادي علمي از کارهاي خود و دیگران.

9. فقدان حس همکاري در فضاي تحقیق و عدم پرهیز از جو رقابت حسادت آمیز 
توأم با نفي دیگران.

ب( نظام تحقیقات
زمینه هاي  کدام  در  این که  و  به طور کلي  تحقیقات  راهبرد  نبودن  روشن   .1
تحقیقاتي باید در طول بیست سال آینده فعالیت شود تا به مرحله ی تولید و 

عرضه به بازارهاي بین المللي به صورت قابل رقابت برسیم.
2. مشخص نبودن سیاست هاي پژوهشي و جایگاه تحقیقات در برنامه ی توسعه 



281

و متوازن نبودن بودجه ی تحقیقات در مقایسه با سایر هزینه ها.
مؤسسات  با  برخورد  سیاست  و  غیر دولتي  تحقیقات  جایگاه  نبودن  معلوم   .3

پژوهشي آزاد.
و  برنامه  مبناي  بر  فعالیت ها  جریان  و  پژوهشي  طرح هاي  هدایت  عدم   .4
اولویت و مصلحت و بنابراین شکل نگرفتن روحیه ی ابداع و ابتکار و خالقیت 

براي حل مشکالت کشور.
5. فقدان نظارت بر و ارزیابي از عملکرد تحقیقاتي و در نتیجه اسراف آمیز بودن 
فعالیت هاي تحقیقاتي و دور شدن از حالت خود گرداني و تمایز پیدا نکردن 

محققان برجسته و تحقیقات ارزنده.
6. عدم هماهنگي بین مراکز تحقیقاتي و در نتیجه پراکنده کاري و دوباره کاري 
ضمن بي اطالعي مراکز تحقیقاتي و محققان از نیازهاي اجتماعي و اقتصادي و 

صنعتي.
7. فقدان مرکز اطالعاتي علمي در زمینه ی تحقیقات به صورت جامع و کارا.

8. عدم پیش بیني نحوه ی استفاده از نتایج تحقیقات در قوانین و آیین نامه ها و 
بنابراین رجحان یافتن خرید خدمات و محصوالت از خارج.

9. عدم شناخت و بنابراین بي عالقگي و عدم استقبال بخش هاي صنعتي براي 
بهره گیري از نتایج تحقیقات.

10. فقدان سازماندهي براي پیگیري و به کارگیري نتایج تحقیقات به صورت 
نیمه صنعتي یا صنعتي.

ج( مقررات اداري
1. کافي نبودن سمت هاي سازماني کارشناسي و پژوهشگري و مشاغل سازماني 

خدماتي و پشتیباني به تعداد متناسب با آن.
2. محدویت استخدام نیروهاي متخصص در رشته هاي مالي - اداري و اصوالً 

مقید بودن به مراعات قانون منع استخدام.

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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نیروهاي  جذب  براي  استخدامي  آیین نامه هاي  شرایط  نبودن  متناسب   .3
پژوهشگر.

4. منع استخدام افراد متخصص مسن تر از چهل سال و عدم امکان به حساب 
آوردن سنوات خدمت و سوابق خارج از نظام امور اداري و استخدامي.

5. مشکل بازنشستگي محققان در سن 65 سالگي.
6. مشکل طرح تمام وقتي براي تشویق اساتید به امر تحقیق و مزاحمت سقف 

16 ساعت پژوهش در هفته.
مراکز  تصویب  و  رسمي  شناسایي  نحوه ی  نظیر  حقوقي  مشکالت  وجود   .7

تحقیقاتي. در حال حاضر دستگاه هاي مختلف دولتي مجوز صادر مي کنند.
8. کافي نبودن اختیارات مدیران تحقیقاتي براي پیاده کردن طرح ها در داخل 

مراکز تحقیقاتي.
9. تشریفات طوالني و زاید و پیچیده و سپس ارزیابي ها و بازرسي هاي متعدد 
در امر سفارش و تهیه و ترخیص مواد، قطعات، کتب، نشریات و دستگاه هاي 

آزمایشگاهي و علمي - فني و نمونه ی کاال و نرم افزار.
ضمن  که  بودجه اي  مختلف  بخشنامه هاي  از  بسیاري  نداشتن  سنخیت   .10
دست و پاگیر بودن، بسیاري از خریدهاي ضروري و پرداخت اضافه کاري را 

عماًل ممنوع مي سازد.
11. مناسب نبودن آیین نامه ی ثبت اختراع و ... که مراجع مختلف تصمیم گیري 

براي ثبت و شناسایي اختراع را مطرح مي کنند.

د( معیشت و رفاه پژوهشگران
1. عدم توجه به ارزش وقت محقق و برخورد غیر اقتصادي با جامعه ی محققان

براي حل مشکالت  محققان  و حواس  وقت  عمده ی  قسمت  سپري شدن   .2
جاري زندگي شخصي یعني مسکن، خورد و خوراک و پوشاک و رفت و آمد.

براي  خود  تخصص  حوزه هاي  از  خارج  کارهاي  به  محققان  آوردن  رو   .3
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نارسایي  اثر  در  زندگي  طاقت فرساي  هزینه هاي  و  مشکالت  به  جواب گویي 
حقوق و دستمزدي که به عنوان محقق دریافت مي کنند.

4. وجود مانع اداري در پرداخت حقوق و مزایا، اضافه کاري و پاداش محققان 
و ناچیز بودن مبلغ حق الزحمه ی تحقیقات خصوصًا براي کساني که عضو هیئت 

علمي نیستند یا مدرکي کمتر از فوق لیسانس دارند.
5. فقدان امنیت شغلي و آرامش فکري در مورد حال و آینده ی زندگي براي 

محققان.
6. انحصار قانون اصالح حقوق اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي 
به واحدهاي تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي.

و ( مقررات مالي
به تصویب طرح ها  وابسته شدن مسیر گرفتن بودجه و هزینه کردن آن   .1

بدون قید مدت از طرف شوراي تصویب.
2. وابسته بودن هزینه کردن اعتبار به صورت نامتناسب به:

قانون  از  قانون،  اعتباراتي که به موجب  قانون نحوه ی هزینه کردن  الف( 
محاسبات و سایر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند.

ب(  قانون بودجه ی هر سال که خود تابع سیاست هاي دو ساله است.
3. مغایرت داشتن قید هزینه کردن اعتبارات پیش بیني شده به صورت کمک، با 
تفکیک مواد، با ماهیت کار تحقیقات و بنابراین مشکل شدن اخذ بودجه ی مصوب.
4. عدم توجه ذیحسابان به مصوباتي که ناظر بر امر تحقیقات است به علت 

عدم آشنایي آن ها با امور تحقیقاتي و کند شدن جریان هزینه.
5. اتالف وقت تحقیقات با اجراي ممیزي در طول سال به علت عدم آشنایي 
ممیزان حسابرسي ها با اسناد تحقیقاتي و اعمال سختگیري از سوي آن ها نه از 

روي غرض بلکه از سر بي اطالعي.

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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6. بازگشت درآمدهاي تحقیقاتي به خزانه و عدم امکان استفاده ی سریع از آن 
که باعث دلسردي مؤسسات در پیشبرد طرح هاي تحقیقاتي مي شود.

7. ابهام در چگونگي گرفتن دو در هزار فروش صنایع تولیدي و وابستگي هزینه 
کردن آن به قانون محاسبات عمومي.

8. عدم استمرار بودجه هاي تحقیقاتي مثاًل هزینه شدن 15درصد بودجه هاي 
تحقیقاتي مراکز صنعتي و تولیدي.

9. محدود بودن سهمیه ی ارزي و اولویت ندادن به تأمین نیازهاي ارزي مراکز 
تحقیقاتي در مقایسه با دیگر نیازهاي مصرفي.

هـ ( پشتیباني
از مراکز پژوهشي آزاد و  1. فقدان فضاهاي مناسب تحقیقاتي براي بسیاري 

مراکز قدیمي دولتي.
خرید  امکان  عدم  و  دولتي  غیر  مؤسسات  در  خصوصًا  تجهیزات  کمبود   .2

تجهیزات جدید یا عدم امکان استفاده از تجهیزات موجود سایر مؤسسات.
3. محدود بودن بودجه هاي ارزي براي خرید کتب و نشریات علمي و بنابراین 

ضعیف شدن بنیه ی علمي پژوهشگران.
4. کمبود و گاه فقدان ابزار و منابع تحقیق اعم از داخلي و خارجي به خصوص 
کتب و نشریات. بنابراین بي اطالع ماندن محققان از کارهاي انجام شده یا در 

دست انجام.
5. شدت دیوان ساالري در مورد تهیه و توزیع وسایل و لوازم تحقیقاتي تحت 
عنوان کسب مجوز یا سیر مراحل اداري بانک مرکزي براي گشایش اعتبارات 

اسنادي و بطي بودن مکاتبات و پاسخ هاي وزارتخانه هاي صنعتي.
6. اولویت نداشتن تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتي از دیدگاه 
و  وسایل  ویژگي  با  کارشناسانه  آشنایي  اغلب  که  دولتي  اجرایي  دستگاه هاي 

تجهیزات تحقیقاتي ندارند.
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7. مشکل چاپ و کمبود ابزار براي عرضه ی نتایج تحقیقات به صورت کتاب و 
نشریه و بي عالقگي بخش خصوصي و گاه دولتي به چاپ کتاب هاي مفید علمي 

در مقابل کتاب هاي بازاري و درآمدزا.
8. فقدان بنیادي براي حمایت از تحقیقات و محققان چه به صورت صندوق 

چه به صورت انجمن.
توسعه ی  راهبرد  مهم ترین  عنوان  به  موانع  رفع  تلقي  و  موانع،  به  توجه 
با  پژوهش کشور  نظام مدیریت  دارد که  این  از  پژوهش در کشور، حکایت 
مدیریت راهبردي، و ضرورت شناخت فرصت ها و تهدیدها و نقطه ضعف ها و 

قدرت ها، آشنا نیست.

4. چرخش نگرش
مقوله ی پژوهش را، که یک مقوله ی اجتماعي است، نباید به مثابه ی یک هستار 
زیستي1 یا زیستار، مانند درخت و انسان، در نظر گرفت. زیستارها، از جمله 
درخت، بنا به  ماهیتشان و ذاتشان رشد مي کنند، مگر این که آب و غذا به آن ها 
نرسد، ما هم تصور می کنیم پژوهش نیز باید بنا به ماهیت و ذاتش رشد بکند، 
مگر این که مانعي بر سر راهش باشد! اما این طور نیست! بنیان این تصور اشتباه 
در بي توجهي به این واقعیت است که مفهوم پژوهش یک برساخته ی اجتماعي 
یا  ذات  پژوهش  زیستي.  هستار  یک  نه  و  است،  اجتماعي  هستار  یک  است، 
به عالوه،  باشد.  اثربخشي داشته  و  تنها مي تواند عملکرد  بلکه  ندارد،  ماهیت 
نیروهای اجتماعی در کشوری توسعه نیافته مانند ایران معموالً در صدد حذف 
پژوهش هستند و هر مانعی را در سر راه توسعه ی آن ایجاد می کنند و همیشه 
توجیه مردم پسندی برای نپرداختن به پژوهش در اختیار دارند. علت طبیعی 
این موانع همان فرهنگ توسعه نیافته است. پس نباید انتظار داشت که موانع به 

1 . واژه ی هستار در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در مقابل entity ساخته شده است. منظور از ترکیب 
هستار زیستي bio-entity است که براي آن واژه ی فارسي زیستار را ساخته ام.

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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سهولت از بین بروند، بلکه باید توجه داشت که در مرحله ای از توسعه یافتگی 
که مفهوم توسعه فراگیر شود انتظار می رود فرهنگ غالب پذیرای هزینه کردن 
برای پژوهش بشود. تا آن زمان باید به جوانه های رشد یافته از پژوهش توجه 
داشت و اولویت را به این هسته ها و جوانه ها داد. این جوانه را ما نمی کاریم، به 
طریقی نا منتظر و نا منظور به وجود می آیند. جامعه ای موفق در توسعه است 
که این جوانه ها را دریابد و به رشد سریع تر آن ها کمک کند، نه این که به دنبال 

رفع موانع در پیشرفت موضوعات موهوم باشد.
توجه به اثربخشي، و نه ماهیت و ذات ناموجود پژوهش، ما را از این توهم 
آزاد مي کند که اگر مانع هاي رشد پژوهش برطرف شود، پژوهش ذاتًا رشد 
به سازوکارهایي  باشد  اثربخش  باید  پژوهش  بپذیریم  اگر  خواهد کرد. شاید 
را  »تنوره«  و  »مکنده«  نقش  اما  نیست،  پژوهش  ذاتي  که  کنیم،  پیدا  دست 
برای پژوهش دارد؛ سازوکارهایی که اکنون نمی شناسیم و تلقی اشتباه از مفهوم 
پژوهش ما را از وجود این سازوکارها غافل کرده است. برکشیدگي پژوهشگران 
موفق و مراکز پژوهشی موفق در جامعه ای که جمع ناموفقان بسیار بیشتر است 
احتمال  به موفقیت ها  توجه  تنوره ای دارد.  این سازوکارهای  از وجود  حکایت 
پژوهش  تنوره ای  سازوکار  مي کند.  زیاد  بسیار  را  سازوکارها  این  شناسایی 
ساختارهاي  و  پژوهشگران  بردارد.  میان  از  را  مانع ها  به خودي خود  مي تواند 
پژوهشي که در معرض سازوکارهاي مکشي و تنوره ای قرار مي گیرند در هر 
حال راه خود را باز مي کنند و به توسعه ی پژوهش مي پردازند. این بینش توجه 
ناکامي ها و مانع ها به سوي کامیابي ها و به سوي اشخاص موفق در  از  ما را 
پژوهش مي چرخاند و کمک مي کند به شناسایي عامل هاي رشد، و موانع رشد 

را بي اهمیت جلوه مي دهد. 
توجه به این چرخش نگرش غفلت های ما را در امر توسعه بر مال می کند. 
از  باشد  بهتر  که  کنیم شاید  پژوهش صحبت  تجاری سازی  از  این که  به جای 
خدمات و صنایع مبتنی بر پژوهش صحبت کنیم. هنگامی که در بخش های 
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دولتی  مجریان  که  هنگامی  نشود،  احساس  پژوهش  به  نیازی  کشور  اجرایی 
حمایت  بی رویه  داخلی  صنایع  که  هنگامی  بدانند،  کارشناس  بهترین  را  خود 
شوند، هنگامی که صنایع و خدمات را به بخش تحقیق و توسعه بی نیاز می کنیم 
این  کرد.  فراموشش  می توان  راحتی  به  که  می شود  زینتی  مفهومی  پژوهش 
چرخش نگرش تنوره های رشد علم و پژوهش را می نمایاند، جوانه ها را در تمام 
زمینه های فعال اجتماعی رشد می دهد؛ و از هزینه کردن های بی مورد می رهاند. 
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توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن



1. درآمد
در چند فصل گذشته از چند جهت به علم، به مفهوم علم، به نهادهای علمی، 
به زبان علم، به تفکیک انواع آن، به آسیب های آن، و به آموزش آن در ایران 
پرداختم. در البه الی فصل های گذشته متوجه شده اید که به تشخیص من، ما 
مشکالتی بنیادی در درک علم، در تأسیس نهادهای علمی، در مدیریت علم، و 
حتی در چگونگی توجه به علم و به پروژه های علم داریم. از همین جهت است 
که معتقدم باید همچون یک معمار به پدیده ی علم در کشور بپردازیم و آن 

را بسازیم؛ اما چگونه؟
اطالق لفظ معماری بر پدیده ی علم در یک جامعه بدیهی نیست. باتوجه به 
نابدیهی بودن این لفظ و مفهوم مرتبط با آن سعی می کنم به عناصر اصلی این 
معماری در جامعه ی ایرانی بپردازم. به همین دلیل تحلیلی تاریخی از اجتماع 
ما، و نیز ارتباط آن با جامعه ی جهانی صنعتی که دوران پساصنعتی را آغاز 
کرده است مقدمه ی بحث من است. سپس به راه کارهای الزم برای شروع این 
معماری که به دست دانشگران باید انجام شود می پردازم و کمترین توجه را به 
نقش دولت خواهم داشت؛ دولت های ما هنوز گول تر از آن هستند که بتوانند 
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برای این نوع نگرش های بنیادی آمادگی داشته باشند. دانشگران اما اگر ادعای 
دانشگری دارند باید در این معماری نقش به عهده بگیرند.

مي دانم که اشکال هایي بر اطالق واژه ی معماري بر واژه ی علم خواهند گرفت؛ 
مي دانم که علم ساختمان صلبي نیست که با عمارتي قابل مقایسه باشد؛ و مي دانم 
که علم با انسان، موجود زنده، سروکار دارد و انباشته ای از مواد نیست. عالوه بر 
این، مطرح کرده ام که ما ایرانیان، و به طورکلي جوامع اسالمي، هنوز مفهوم مدرن 
علم را درک نکرده ایم. با وصف این، معتقدم اوضاع علمي ایران به حدي آشفته 
است، و نیاز کشور ما به علم و فناوري به معني نوین آن به اندازه اي حیاتي است، 
که باید آن را معماري کرد؛ باید آن را ساخت؛ آن چه داریم فقط به مثابه مصالح 
است نه نهادی معماری شده! معماري را مفهومي گسترده تر از سیاست گذاری 
مي دانم. سیاست گذاری تداعي وجود علم و اجتماع علمي مي کند که فقط باید 
علمي  اجتماع  و  نگرفته ایم  علم خو  نوین  مفهوم  با  هنوز  ما  اما  کرد،  هدایتش 
تبدیل نشده  اجتماعي  ایران به یک مقوله ی  نوین در  نیاورده ایم؛ علم  به وجود 
است؛ ریشه ندوانده است؛ اصول رفتاري و کدهاي اخالقي متناسب براي خودش 
ایجاد نکرده است، و از گفتمان علم چندان خبری نیست! معماري را به معناي 
برنامه ریزي وسیع می گیرم براي پذیرش مفهوم نوین علم و تمایز آن با مفهوم 
نیز  و  توسعه یافته  جامعه ی  که الزمه ی  علمي  اجتماع  ایجاد  برای  علم،  سنتي 
الزمه ی اقتصاد و سیاست مبتني بر دانش است، و برای اتصال پدیده ی نوپاي 

علم نوین به بقیه ی فعالیت هاي اجتماعي و بومي شدن آن.
در معماري علم، همانند معماري یک عمارت، شرایط محیطي را هم باید 
به دقت بررسي کرد. علم یک پدیده ی اجتماعي پویاست، پس گذشته ی آن، 
و گذشته ی ما را باید بخشي از محیط تلقي کرد. کافي نیست شرایط موجود 
خودمان را با ظواهر جوامع توسعه یافته ی علمي مقایسه کنیم؛ در این صورت 
همان اشتباهي را خواهیم کرد که 200 سال است کشورهاي اسالمي کرده اند؛ 
این کشورها هیچ یک موفق نشده اند راه توسعه را بیابند، یا راهي براي توسعه 
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یا هر  اکثر دانشگران، کافي نیست هر دانشگري  ابداع کنند. برخالف تصور 
متخصصي در انزوا کار خودش را خوب انجام بدهد؛ در دنیاي پرتالطم جدید، 
که  دانشجو  میلیون  چهار  از  بیش  و  جمعیت  میلیون   75 با  کشوري  در  و 
فناوري  و  علم  براي  معماري  جز  چاره اي  است،  تهدیدها  انواع  معرض  در 
نداریم. الزمه ی طراحي این معماري شناخت عامل هاي محیطي است، و تاریخ 

و فرهنگ بخشي مهم از عوامل محیطي پدیده ی پیچیده ی علم و فناوری اند.

2. شرایط کشورهاي اسالمي
دالیل توقف رشد تمدن اسالمي، و رکود هولناک هشت قرني در جوامع اسالمي، 
طبیعتًا بسیار پیچیده و متنوع است. دراین باره چند نکته ی بارز هست که مایلم 
به فضل را در جامعه  بپردازم: حاکمیت ترکان ظاهرگرا که تظاهر  به آن ها 
رشد دادند، تأسیس نظامیه ها که به تحدید تفکر به ویژه در عرصه های فلسفه 
و علوم طبیعي انجامید، رفتار مغوالن که فقط از وحشت صور فلکی منجمان را 
حرمت می گذاشتند، و سرانجام حکومت سلسله هاي ظاهرگراي بعدي به طور 
تاریخ  است.  بوده  مؤثر  مدنیت  رکود  و  اسالمي  جوامع  رشد  توقف  در  قطع 
بیهقي انباشته از اشاراتي حاکي از اقتدار نمادگرایي و ظاهرگرایي در آن دوران 
است. هنگامي که دیوانیان نسخه مي دهند که به جاي واژه هاي فارسي واژه هاي 
عربي در مراسالت به کار برود مي خواهند ارج و قرب خود را در مقابل حاکمان 
ظاهرگرا، که مقهور فضل فضالي نمادگرا هستند و این فضل را در زبان عربي 
مي دانند، افزایش دهند. حاکمان ظاهرگرا راه را براي به قدرت رسیدن متکلمان 
نمادگرا باز مي کنند. تدریس علوم طبیعي و فلسفه از مدارس حذف مي شود. 
نظامیه ها، که  بزرگ ترین مدارس اسالمي هستند، راه به علوم و فلسفه نمي دهند. 
حتي راه به تبلیغ همه ی مذاهب اسالمي نمي دهند. امام محمد غزالي، متکلم 
بزرگ قرن پنجم/ یازدهم )وفات 1111/505( یکي از سرسخت ترین مخالفان 
آزاداندیشي بود. او تا جایي پیش رفت که فارابي و ابن سینا را فیلسوف نمایان 



291 معماری علم در ایران

این شرایط  خواند.  »الکفرالصریح«  را  آنان  از سخنان  برخي  و  نامید  مسلمان 
کمک کرد تا عرفان ابن عربی بر تفکر استداللی ابن رشد غالب شود؛ همان 
تفکر استداللی که در غرب پا گرفت و به بینش جدید بشر نسبت به طبیعت 
متکلمان  و  متفکران   .]1[ انجامید  علم  پدیده ی مدرن  و  و درک مستقل آن 
ما، برعکس، با پیروی از افکار ابن عربی پای استداللیون را چوبین دانستند و 
هم زمان با تأسیس نظامیه ها، ریشه هاي خردستیزي را آبیاری کردند؛ حکومت 
حاکمان ظاهرگرا و کالم متکلمان نمادگرا نشو و نما یافت و در نتیجه رکود 
و خواري در دنیاي اسالم به بار آمد. تحقق این خواري و پذیرش آن، شش 
صفویه  و  آق قویونلوها  دوران  در  را  خردستیزی  این  اوج  کشید.  طول  قرن 
رسمي  جمعه ی  امام   ،)1698/1110 )وفات  مجلسي  مالمحمدباقر  مي بینیم. 
با دانش هاي  دولت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوي، برضد آشنایي 
و  علم  پیرامون  نباید  که  نوشت  حتي  و  برخاست  استدالل  و  خرد  بر  مبتني 
اندیشید. در همین دوران  به قضا و قدر  صفات خداوند و شبهه هاي مربوط 
است که مالصدرا )وفات 1640/1050( تکفیر مي شود و مجلسي مالصادق 
اردستاني را از اصفهان بیرون مي کند. این رویدادها هم زمان است با تحوالت 
بنیادی در اروپا در مفهوم علم و تحرک هایی که منجر به ایجاد اجتماع علمی 
شد: ابداع مفهوم نیرو توسط کپلر و بنیان گذاری علم مکانیک توسط دکارت، 
پیدایش  میکروسکوپ؛  و  تلسکوپ  مانند  ابزاری  پیدایش  نیوتن؛  و  توریچلی، 
سازمان ها و تشکل های علمی مانند آکادمی لینچی در رم، انجمن سلطنتی در 
لندن، آکادمی فرانسه؛ تحول های مفهومی اساسی در شیمی و زیست شناسی و 
ظهور افرادی مانند رابرت بویل و آزمایش های او در شیمی، ژوزف توِرنُفر و 

رده بندی گیاهی، هاروی و ساختمان قلب.
در همان ایامي که خردستیزي در جامعه ی اسالمي رشد مي کرد، و از قضا 
اسالمي  یکه تاز علم کالم در جامعه ی  امام محمد غزالي  ایامي که  در همان 
در  معکوس  فرآیندي  مي کرد،  متهم  کفر  به  را  ابن سینا  و  فارابي  و  مي شد، 
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اروپا در جریان بود ]2[. تقریبًا هم زمان با غزالي و جنگ او با خردگرایی، در 
فرانسه پي یِر آباِلر )وفات 1142/538(، نخستین روشنفکر بزرگ مدرن، براي 
خردگرایي ستیز مي کرد و در این میان حریفي در سطح خود نداشت. قدیس 
فعال ترین  و  بود  رسانده  اوج  به  را  مسیحیان  نظامي گري  که  کرووئي،  برنار 
سرکرده ی  بود،  صلیبي  جنگ هاي  در  نیروها  بسیج  براي  مسیحي  روحاني 
مخالفان آبالر بود. برنار، که اشراف زاده بود، دو سال پس از مرگ غزالي، یعني 
او  پیوست. هم  به فرقه ی راهبان سیسترسین  در سال 1113 در 23 سالگي 
باعث شد که کتاب هاي آبالر را در سال 1121 در سوآسون سوزاندند. آبالر 
تالش براي خردگرایي را در قرن ششم/دوازدهم شروع کرد و سرسلسله ی 
روشنفکران مذهبي و غیرمذهبي شد. قدیس برنار، که نقش بزرگي در بسیج 
مسیحیان در مقابل مسلمانان داشت، درواقع بازنده ی نبرد با خردگرایي بود. 
خردگرایان قرن دوازدهم، هم زمان با اوج گیري خردستیزي در دنیاي اسالم، 

خردگرایي را از مسلمانان آموخته بودند. آدالرد باثي مي نویسد:

من از استادان عربم آموخته ام که عقل را راهنماي خود قرار دهم، حال 
آنکه شما بدین خرسندید که مثل یک اسیر، زنجیر یک مرجع اخالقي 

را به گردن داشته باشید.

تاریخ نشان داده است که نه فعالیت برنار بلکه جنبش خردگرایي آبالر 
بود که در نهایت موتور پیشرفت اروپا و ظهور برنامه ی نیوتني و بِیکني شد. 
اما جهان اسالم راه نمادگرایي و خردستیزی و فلسفه ستیزي نوع غزالي را پیش 
افول  اروپا و  بتوان طلوع خردگرایي در  گرفت. قرن ششم/دوازدهم را شاید 
انحطاط  قطعي  شروع  و  اسالمي  جامعه ی  در  خردستیزي  رشد  و  خردگرایي 

جامعه ی اسالمي دانست.
در این میان پدیده ی قابل تأمل دیگري نیز وجود دارد. حکمت عملي و 
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دارد.  جامعه  آن  مدنیت  با  تنگاتنگي  ارتباط  جامعه  هر  در  سیاسي  فلسفه ی 
حدود دو قرن پس از آغاز خردستیزي در جامعه ی ایران اسالمي با حضیض 
روبه رو  دوران صفوي  اوایل  و  دوران آق قویونلوها  اواخر  در  فلسفه ی سیاسي 
فرمانروایي  دوران  سیاسي  اندیشه ی  ایراني  نظریه پرداز  بزرگ ترین  مي شویم. 
آق قویونلوها، که با تکیه بر فرهنگ و تمدن ایراني مشروعیت سیاسي آنان را 
ممکن مي ساخت، جالل الدین دواني بود. طباطبایي در روایت خود از تاریخچه ی 
بالفصل  شاگرد  خنجي،  روزبهان  فضل اهلل بن  ایران  در  سیاسي  اندیشه ی 
جالل الدین دواني، را که در اوایل دوران صفویه مي زیست نماد حضیض زوال 
و انحطاط حکمت عملي و اندیشه ی سیاسي در ایران مي داند ]3[. هم زمان با 
این نظریه پردازان حکمت عملي در ایران، که کاماًل از تحوالت دوران جدید 
در دنیا غافل بودند و در سنت خردستیزي قرار داشتند، از ابتداي قرن نهم/
پانزدهم در اروپا نظریه پردازان بزرگي مانند اراسموس روتردامي، توماس مور، 
مارتین لوتر، ویتوریا، و ماکیاولي شالوده ی نظري استواري براي مدنیت جدید 
اروپا و مدرنیت فراهم کردند. در این جا نیز کم وبیش با هم زماني افول حکمت 
عملي و اندیشه ی سیاسي در ایران و طلوع اندیشه ی سیاسي نوین در غرب 
گویاي   ]4[ روزبهان  فضل اهلل  سلوک الملوک  از  نقل  به  زیر  گفتار  مواجهیم. 
حضیض خردگرایي و اوج  خردستیزي در آن دوران است. او، پس از تأکید بر 
ضرورت کسب علوم شرعیه و اقسام سه گانه ی آن، یعني علوم ادبیه ی عربیه ی 

حدیث و تفسیر و فقه، و علم اصول کالم، و علم اصول فقه مي گوید:

... پس ثابت شد که اصاًل به تعلم علوم فالسفه، سواي آنچه علماي 
نیست.  ضروري  اشتغال  ساخته اند  خود  علوم  داخل  را  آن  شریعت 
بنابراین بر شیخ االسالم واجب باشد که از تعلم آن منع کند و اصاًل 
نگذارد که کسي به درس و افاده ی آن مشغول گردد که جمیع فسادات 

که در اسالم ناشي شده منشأ آن اشتهار علوم فالسفه است.
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توجه داشته باشید که این کالم در ایران هم زمان با عصر گالیله در اروپا 
نوشته مي شود.

3. غرب، توسعه، و علم
مفهوم توسعه در هیچ یک از دوران هاي تحول اروپا - رنسانس، تحول علمي 
بعد از گالیله و نیوتن، عصر روشنگري، و انقالب صنعتي- وجود نداشته است. 
با  ابتداي عصر روشنگري اهدافي براي علم مشاهده کرد که  اما مي توان در 
معني امروزي توسعه همخواني دارد. نیوتن در مقدمه ی اصول هدف و روش 
خود را بیان مي کند. او با مشاهده ی پدیده هایي )مانند سقوط اجسام، و بعضي 
حرکت هاي اجرام آسماني( به این نتیجه رسید که باید فرض کرد یک نیروي 
عام گرانش وجود دارد که توسط آن تمام اجسام یکدیگر را جذب مي کنند. او 
توانست با همین فرض »حرکت سیاره ها، دنباله دارها، ماه، و جذر و مد دریا« 
را توضیح بدهد. نیوتن مي گوید: »کاش مي توانستیم باقي پدیده هاي طبیعت را 
نیز با همین نوع استدالل از اصول مکانیکي به دست آوریم.« منظور او اپتیک، 
شیمي، و نیز چگونگي عملکرد حس هاي انساني است. جرالد هولتون این را بیان 
این  نیست که  تنها کسي  نیوتن  البته   .]4[ تحقیق« مي نامد  نیوتني  »برنامه ی 
برنامه را اظهار کرده، اما شاید اولین نفري باشد که این هدف را به صراحت 
بیان کرده است: درک کامل عالم تجربه براساس یک ساختار نظري واحد. 

هولتون این هدف را »علم مطلق« مي نامد.
در مقابل، بینش بدیل دیگري هم هست که علم را در خدمت »قدرت 
مطلق« می داند، یا به زبان فرانسیس بِیکن »گسترش محدوده ی تسلط بشر به 
هرآن چه ممکن باشد« ]5 و 6[. این هر دو نظر از آن پس در غرب مطرح بوده 
و هر دو هدف نیز بوده است. برنامه ی نیوتن، که هنوز هم در میان دانشمندان 
جهان، به ویژه فیزیک دانان، مطرح است منجر به پیشرفت هاي شگرف علمي 
شده است. برنامه ی بِیکن، یعني تسلط نامحدود بر طبیعت، مهار آن، و کسب 
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نوزدهم  قرن  امپراتوري هاي  ظهور  نیز  و  فناوري  توسعه ی  به  منجر  قدرت، 
بارور  را  یکدیگر  برنامه  دو  این  است.  بیستم شده  قرن  بزرگ  قدرت هاي  و 
کرده اند و هنوز هم این باروري ادامه دارد. اعتقاد به لزوم کسب »علم مطلق« و 
»قدرت مطلق« موتور پیشرفت یا، به اصطالح پسیني، موتور توسعه ی اروپا بوده 
و مدرنیت اروپا، با تمام محاسن و معایب اش، به تبع آن به وجود آمده است. 
آن چه امروزه توسعه ی پایدار نامیده مي شود درواقع تصحیح برنامه ی بیکني 
در تسخیر طبیعت است، تا این تسخیر منجر به تخریب نشود. بحث توسعه ی 
پایدار همراه با دگرگوني هاي اجتماعي دیگر در دهه هاي اخیر در اروپا مفهوم 

پسامدرنیت، و سرانجام مفهوم مدرنیت دوم را به وجود آورده است.
پیدایش دو مفهوم علم مطلق و قدرت مطلق به عنوان موتور مدنیت در 
اقتدار و سلطه ی مطلق  باید نوعي عصیان متفکران غرب در مقابل  اروپا را 
است.  عصیان  این  شده ی  نهادینه  اوج  بیانگر  گالیله  مورد  دانست.  کلیسا 
کلیسا می توانست ادعاي گالیله را، در مورد حرکت زمین به دور خورشید، 
اما نه به عنوان یک واقعیت، بپذیرد. گالیله بر  به عنوان یک مدل ریاضي، 
را  حقیقت  و  واقعیت  این که  بر  کلیسا  و  مي کرد  پافشاري  ادعا  این  واقعیت 
این شقاق میان مدل  این اوج عصیان است.  کلیسا تعیین مي کند نه علم؛ و 
ریاضیاتي و حقیقِت طبیعت که در مورد گالیله پیش آمد شاید انگیزه اي شد 
طبیعي  فلسفه ی  از  دست  که  طبیعي،  علوم  دانشمندان  دیگر  و  نیوتن  براي 
این ترتیب فیزیک و  به  بپردازند، و  بردارند، و به مدل سازي براي طبیعت 
از  نمي توان  را  اروپا  مدرنیت  و  مدنیت  نهند.  بنیان  را  مدرن  طبیعي  علوم 
برهم کنش میان دو قله ی فرهنگي علم و کلیسا جدا دانست. عصیان متفکران 
همگن،  فرهنگ  یک  و  کرده،  ایجاد  تعادل  نوعي  کلیسا  اصحاب  پافشاري  و 
این  خارج  از  که  است. جهان سومي هایي  آورده  به وجود  و سلطه گر  مقتدر، 
مظاهر  نگریسته اند عمدتًا  به آن  قرن گذشته  نیم  و  فکري در یک  حوزه ی 
خودي  ارزش هاي  با  و  دانسته اند  آن  بنیاد  عین  را  فرهنگي  ملقمه ی  این 
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محک اش زده اند، و ایجاد این مظاهر را به معني توسعه یافتگي گرفته اند. رفتار 
روشنگران ایرانی در دوره ی مشروطه و حتی پس از آن را در همین چارچوب 

می توان فهمید ]7 و 8[.
مفهوم توسعه در نسبت میان اروپا و کشورهاي جهان سوم معني پیدا کرده 
است. اروپا به دنبال توسعه یا ایجاد مدرنیت نبوده است؛ موتور این مدرنیت 
عصیانی بوده که هنوز هم، و البته بسیار دقیق تر و ظریف تر، دارد عمل مي کند. 
بي توجهي به موتور و انگیزه ی اصلي توسعه، و اشتباه گرفتن مظاهر توسعه با 
موتور توسعه، کشورها را صرفًا دنباله روي توسعه مي کند. این دنباله روي بدون 
تبعات  و  است  کورکورانه  اصلي،  موتور  درک  بدون  اصلي،  موتور  به  توجه 
هولناکي دارد. بي جهت نیست اکثر کشورهایي که راه این »توسعه« ی »پسرو« 
اجتماعي  نیز  و  زیست محیطي  خسارت هاي  با  گرفته اند  درپیش  را  »تابع«  و 
را  بهترین شرایط کشور  در  توسعه ای  تفکر  نوع  این  روبه رو شده اند.  سنگین 

دنباله رو و تابع برنامه های کشورهای پیشرو می کند.
 کشوري که عالقه مند به توسعه ی پیشرو و نه پسرو و تابع است بهتر است 
ابتدا تصور روشني از توسعه پیدا کند. هدف غایي خود را مشخص کند، که آیا 
علم مطلق است، قدرت مطلق است یا هر چیز دیگري. برمبناي چنین هدفي 
به عنوان موتور توسعه است که باید اهداف کوتاه مدت را سنجش پذیر کرد و 
از دل آن ها پارامترهاي توسعه را تعریف کرد، راه کارهاي توسعه را مشخص 

کرد، و برنامه هاي دولت را تنظیم کرد.
آن چه تا به حال اقتصاددانان و جامعه شناسان براي توسعه ی جامعه هاي 
جهان سومي نوشته اند، در بهترین شرایط، مبتني بر روش هاي امتحان شده ی 
علوم پایه در قرون گذشته است. موفقیت هاي علوم در سه قرن گذشته به ما 
علمي  بررسي هاي  در  موفقیت آمیز  روش  تنها  به عنوان  را  »فروکاست گرایي« 
مواردي،  در  فروکاست گرایي1  که  شده ایم  متوجه  اخیراً  تازه  است.  آموخته 

1. Reductionism 
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به ویژه در علوم زیستي، جواب گو نیست؛ اما هنوز فروکاست گرایان بر جامعه ی 
از  چه  و  اقتصادي  دیدگاه  از  چه  توسعه،  تحلیل گران  به ویژه  حاکم اند،  علمي 
میان  بحث هاي  و  دارند  آشنایی  علمي  روش  این  با  فقط  اجتماعي،  دیدگاه 
فروکاست گرایان و منتقدان آن کمتر از حوزه ی علوم طبیعي فراتر رفته است. 
به نظر مي رسد شکست متخصصان توسعه در نسخه هاي سنتي براي توسعه ی 
از اصرار بر فروکاست گرایي در تحلیل  کشورهاي جهان سوم تا حدي ناشي 
بر  مبتني  تحلیل  به کمک  توسعه  و  اوضاع آن ها و سنجش پذیر کردن رشد 
فروکاست گرایي است. نویسندگان و تحلیل گران کشور ما هم، از هر دیدگاهي 

که تا به حال به توسعه نگریسته اند، جز این نکرده اند.
را  توسعه  از  انگیزه و هدف غایي  باشیم که هم  باید آگاه  ترتیب  این  به 
بشناسیم و هم روش تبدیل آن را به راه کارهاي سیاسي و برنامه هاي دولتي. 
این به آن معني نیست که کشور ما هم اکنون آمادگي چنین گفتماني را دارد. 
بلکه باید هشدار داد که جامعه ی ما، چه به لحاظ سیاسي، چه به لحاظ علمي، 
این امور راه طوالني در پیش  و چه به لحاظ فرهنگي هنوز براي پرداختن به 
دارد. جامعه ی ما، به لحاظ درک مفهوم توسعه یافتگي و آمادگي براي توسعه 
بسیار ناهمگن و »ناهم- دوران« است. الیه های مختلف اجتماعی ما در زمان ها 
و دوران های متفاوتی سیر می کنند! این ناهمگني و ناهم- دوراني را فقط در یک 

فرآیند تاریخي مي توان از جامعه زدود.

4. شرایط ایران
مشکالت برخورد ما ایرانیان با علم و فناوري، به عبارت دیگر با مدنیت غرب، 
از این جهت بسیار مشابه دیگر کشورهای اسالمی است که زمینه ی تاریخي 
مشترکي در علم و فرهنگ داریم. در همه ی کشورهاي اسالمي، پس از دوران 
شکوفایي علم و انسان گرایي در قرن 4 و 5، حاکمان ظاهرگرا و متکلمان نمادگرا 
در لواي عالمان بر سرنوشت مسلمانان حاکم بوده اند، و این غلبه برداشت ما را 
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از مفهوم علم به شدت شکل داده است به گونه اي که هنوز هم، پس از دویست 
سال آشنایي با غرب، ناخودآگاه علم را به مفهوم علوم دیني مي دانیم و بر آن 
اساس عمل مي کنیم؛ یعنی مفهومی که پس از تأسیس نظامیه ها شکل گرفت 
و ما به غلط آن را »مفهومی اسالمی« می انگاریم! به عالوه هنوز هستند علمایی 
که بر منش خردستیزی غزالی پا می فشارند و درکی از تحوالت چهارصد سال 
گذشته ی بشر ندارند، اگرچه از مظاهر مدرنیت استفاده می کنند. منش و روش 
علمای خردگرای دینی مانند شیخ هادی نجم آبادی که بر جنبه های عقالیی 
به یک حرکت جمعی  تبدیل  تاکنون هنوز  از مشروطه  تأکید داشتند  دیانت 
نشده است ]7 و 8[ و دانشگران نوین هم هنوز اعتباری در خور ایجاد فرهنگی 

نوین در جامعه کسب نکرده اند.
صفویه براي نخستین بار، پس از ساسانیان، به طور یکپارچه بر ایران حکومت 
کردند و با رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه بر تمامیت ارضي ایران در مقابل 
دشمنان شرق و غرب سني تأکید کردند. قاجاریه کم وبیش این سنت را حفظ 
کردند. اما باد تجدد همراه با وزش نسیم علوم جدید و نیز استعمار، به عنوان 
با تضعیف  پهلوي ها  لرزاندند.  را  پایه هاي آن ها   ،]8[ تمدن غرب  دو رویه ی 
مذهب خواستند به خیال خود مدرنیت را به ایران بیاورند که شاهد خسارات 
آن و نیز ناتواني هاي آن ها بودیم. جمهوري اسالمي نیز براي بار سوم در طول 
بایستد و،  توانسته است درمقابل شرق و غرب  تأکید بر مذهب  با  تاریخ ما 
تاکنون، یک جنگ سهمگین نظامي و اقتصادي را تحمل کند. البته، این دوره ی 
جدید استیالي مذهب، با دو دوره ی تاریخي گذشته، تفاوت عمیقي دارد. رکن 
جدیدي در فرهنگ کشورهاي پیشرفته وارد شده است که ما فاقد آن هستیم: 
رویه ی  همان  این  آن.  با  متناظر  تهاجمي  و  مقتدر  فرهنگ  و  فناوري  و  علم 
کارشناسي غرب است، که حائري به تفصیل آن را در ارتباط با تاریخ ما تحلیل 

کرده است ]9[، و نتیجه ی برنامه ی نیوتني و برنامه ی بِیکني است.
برنامه ی بِیکني، همراه با عدم تساهل فرهنگي، که در غرب ریشه دار است، 
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بودن  ناپذیرا  است.  آورده  پدید  را  استعمار  یعني  تمدن غرب،  دیگر  رویه ی 
فرهنگ هاي غیرغربي در غرب بسیار ریشه دار است. پدیده هایي مانند حمایت 
بي چون و چراي غرب از اسرائیل، وقایع بوسني- هرزگوین، کوزووو، الجزایر، 
با  مخالفت  اما  طالبان  از  حمایت  مقطعي  پدیده ی  نیز  و  افغانستان،  و  عراق، 
جمهوري اسالمي، در این قالب به راحتي قابل درک است. اگر سیاستمداران ما 
از این رفتار غرب ابراز تعجب مي کنند به علت عدم آگاهي آن ها از ریشه هاي 
دو  منطق  با  و  است  انتظار  قابل  بسیار  غربي ها  رفتار  این  است.  غربي  رفتار 
رویه ی تمدن آن ها کاماًل سازگار. اشتباه از ما و متفکران ما، و سیاستمداران ما، 
در دو قرن اخیر است که به این ریشه ها بسیار بي توجه بوده اند و معیارهاي 
این معیارها تساهل  از جمله ی  برده اند.  به کار  براي سنجش غرب  را  خودي 
در  فرهنگي  ماست. چند  فرهنگ  افتخارات  از  که  است،  ایرانیان  ما  فرهنگي 
ایران بسیار ریشه دار است، آن چنان که ملکه ی رفتار ما شده است و هیچ الزم 
نیست براي اشاعه ی آن در جامعه »شعار« بدهیم، چنان که در غرب مد شده 
است. این مالک ارزشي، در مقابل ناپذیرا بودن فرهنگ غیرخودي در غرب، 

درک ما را از رفتار غربي مشکل کرده است.
این دو رویه ی تمدن غرب شرایطي را ایجاد کرده است که به ما و جامعه ی 
ما فرصت تجربه اندوزي هاي طوالني نمي دهد؛ اگر فرصت را از دست بدهیم 
این ما خواهیم بود که در اثر تهاجم دو رویه ی تمدن غرب به زباله دان تاریخ 
فرستاده خواهیم شد، یا دست کم برجستگي هاي فرهنگي مان که در طی چندهزار 
فرهنگ  خواهد شد.  محو  تهاجمي غرب  نفوذ  تحت  است  آمده  به وجود  سال 
مقتدر و تهاجمي غرب با دو رویه ی علم مطلق و قدرت مطلق هم چنان سیلي 
است که به زحمت اجازه ی معماري و ساخت وساز مي دهد. شاید در این شرایط 
معماري علم و فناوري در ایران را بتوان به ساخت وساز در یک دریاي کاماًل 
متالطم تشبیه کرد. متأسفانه بعضي متخصصان ما و بعضي گروه هاي نافذ در 
سیاست کشور به این امر بسیار بي توجهند، یا بسیار مکانیکي به این قضایا نگاه 
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مي کنند. این گروه ها و متخصصان، بي توجه به تاریخ بسیار پرارزش خودمان و 
عبرت هایي که مي توان از فراز و نشیب آن گرفت جامعه ی ناکجا آبادي در ذهن 
خود مي پرورانند که الگوي آن کمونیستي اما مالک هاي ارزشي آن اسالمي است. 
همان روش هاي نظام هاي کمونیستي سابق را براي رسیدن به ناکجاآباد خود 
تجویز مي کنند. این گروه ها متوسل به روش هایي شده اند که از غرب آموخته اند 
و سنت اسالمي و ایراني با آن بیگانه است؛ و متوجه نیستند که نمي توانند با 
روش هاي صرفاً غربي به زعم خودشان با طرفداران غرب در داخل بجنگند، 
درحالي که خود به بدترین شکل در ورطه ی بدترین روش هاي غربي غوطه ورند. 
این رفتارها بیانگر حضور با اقتدار گروه هایي است که، گاهي در نشریات، با عنوان 
انحصارگرا از آن ها یاد مي شود. این گروه هاي ظاهرگرا و نمادگرا، با بي توجهي به 
تاریخ و نشناختن دینامیک جوامع و موقعیت ما در جهان، در نهایت بزرگ ترین 
رفتار  و  نظر  بودن  صلب  زد.  خواهند  ما  فرهنگي  تاریخ  و  اسالم  به  را  لطمه 
گروه هاي ظاهرگرا توان و انعطاف الزم را براي رویارویي با تهاجم همه جانبه ی 
غرب، یا براي هم زیستي شرافتمندانه با غرب همراه با ایجاد یک فرهنگ و تمدن 
بدیل در دنیا، از جامعه ی ما مي گیرد. از طرف دیگر این صلب بودن نظر و رفتار، 
که با رفتار کلیسا در اروپاي قبل از عصیان نیز شباهت بسیار دارد، منجر به 
عصیان در جامعه ی ما خواهد شد، و شقاق میان علم و فناوري، یعني کارشناسي 

از یک طرف و مذهب از طرف دیگر را به وجود خواهد آورد.
به این ترتیب باید نگران دو وجه تمایز این دوره با دو دوره ی تاریخي دیگر 
اقتدار مذهب در کشورمان باشیم: شرایط خارجي همراه با تهاجم همه سویه ی 
غرب با شتاب بسیار، و شرایط داخلي و عصیان احتمالي جامعه در مقابل فشار 

ظاهرگرایان مذهبي.
با رفتار  را  نگران کننده تر است زیرا اساس سازگاري مذهب  این عصیان 
فرصتي  ما  و  زد  خواهد  به هم  دارد،  ساله  چندهزار  تاریخچه اي  که  جامعه، 
تاریخي براي ارائه ی یک الگوي موفق از نقش مذهب در ایجاد تمدني بدیل 
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را از دست خواهیم داد. این همان چیزي است که بعضي متفکران غرب براي 
آینده ی انقالب اسالمي پیش بیني مي کنند. آندره گلوکزمان، متفکر فرانسوي، و 
از متفکران عصیان دانشجویي در دهه ی شصت میالدي در پاریس مي نویسد:

آن ها ]بنیادگرایان[ ابزار و روش هاي خود را از کشورهاي »پیشرفته« 
وام مي گیرند، و به این ترتیب بنیادگرایي پل هاي میان خود و گذشته اش 
را خراب مي کند. بنیادگرایي در جنگ خود با غرب، غرب زده مي شود.

و  »ماهیت گرا«  مذهبي  روشنفکران  و  دانشگران  وظیفه ی  این  درهرحال، 
»خردگرا« است که با روشنگري بکوشند تا حد امکان مانع رفتارهاي واکنشي 
این دو گروه متضاد براي جامعه  تا حضور  نمادگرایان بشوند،  ظاهرگرایان و 
سازنده باشد نه مخرب. در این میان، توسل به سنت تساهل و روش هاي بسیار 
هوشمندانه که تاریخمان به ما آموخته است مي تواند هم سازوکارهاي بدیلي 
براي رفع اختالف ها در جامعه به دنیا بیاموزد و هم الگویي بدیل براي توسعه 

به دست بدهد.
از  پس  ما   ،]5 فصل  رک  نیز  و   ،1[ کرده ام  مطرح  قباًل  که  همان گونه 
گذر از دوره ی طالیی تمدن اسالمي، دوره ی انحطاط را پشت  سر گذاشته ایم 
)نمودار1(، و هم اکنون دوران آگاهي را آغاز کرده ایم. در این دوران ضروري 
شرایط  به عبارتي  و  خودمان،  تاریخي  شرایط  از  عمیق تري  شناخت  با  است 

زیست بوم فرهنگي خودمان، به آینده بنگریم و آن را معماري کنیم.

 5. دوره ی خودیافت و دوره ی آگاهي
درباره ی مشخصه هاي این دوران به تفصیل نوشته ام ]2، و نیز رک فصل 5[. 
در این بخش مایلم به سهم این دوره ها در ارتباط با معماري علم در ایران 

صحبت کنم.

معماری علم در ایران
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1.5  آشنایي ما با علم نوین
اگرچه تأسیس دارالفنون، حدود 150 سال پیش، مصادف است با آشنایي ما با 
علوم جدید، اما نماد اصلي علم نوین و آموزش آن در ایران تأسیس دانشگاه 
تهران در دهه ی دوم قرن 14 است. نه دارالفنون، در عین حال، نه دانشگاه 
تهران، و نه هیچ یک از دانشگاه هایي که ما تاکنون تأسیس کرده ایم بر پایه ی 
که  را،  موقت  معضلي  خواسته  ایم  همواره  نشده اند.  بنا  علم  از  معقولي  مفهوم 
معموالً کمبود معلم یا پزشک یا مهندس براي بعضي امور روزمره بوده است، 
حل کنیم. ما هم اکنون حدود یکصد و پنجاه دانشگاه دولتي، بیش از صد دانشگاه 
با شعبه هایي در سراسر کشور؛  داریم  را  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و  غیرانتفاعي 
بیش از چهار میلیون دانشجو و کمتر از یکصدهزار مدرس داریم، با مدارک 
کارشناسي تا دکتري. هنوز نهاد سیاست گذاری علم و فناوري نداریم، برنامه ی 
عالمان  یا  دانشگران  از  مجموعه ای  نداریم؛  علمي1  اجتماع  نداریم،  تحقیقاتي 
دانشگاهي داریم، اما اجتماع علمي با خصوصیات ویژه ی آن نداریم؛ دانشگران 
اگر  البته  بگیرند،  بین المللي  علمي  اجتماع  از  ناچارند  را  علمي خود  اعتبار  ما 
نخواهند از سیاستمداران داخلي بگیرند، که متأسفانه بسیاري مي خواهند و این 

خود عالمت نبود اجتماع علمي در ایران است.
ما هنوز موفق نشده ایم بناي استواري براي علم در ایران بسازیم. انجمن هاي 
علمي ما در ابتداي راه اند، حتي اگر مانند انجمن ریاضي و انجمن فیزیک بیش 
از 40 سال سابقه داشته باشند. مجالت علمي ما هم همین طور. اخالق علمي 
هنوز تعریف شده نیست. در این سال ها که نوشتن مقاله ی علمي باب شده است 
با انواع بي اخالقي ها طرف هستیم. انواع انتحال به سرعت در حال رشد است، 
چه به صورت رساله های خریدنی و چه به صورت مقاله های مبتنی بر چسب- 
یا کم اعتبار  و- قیچی! کم نیست تعداد مقاله هایي که در مجله هاي بي اعتبار 
چاپ مي شوند؛ کم نیستند دانشگراني که گزارش یک تحقیق را در مجله هاي 

1. Scientific Community
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گوناگون چاپ مي کنند؛ کم نیستند آن هایي که با روش کپي- چسبان از مقاله ی 
دیگران مقاله تولید مي کنند. این پدیده ی افزاینده کمتر منازعه برانگیز است، 
این  بر  نظارت  براي  اجتماع علمي  نبود  و  اخالقي  نبود کدهاي  علت آن هم 
کدها است. این در شرایطي است که هنوز کمتر از 30 درصد از دانشگران و 

پژوهشگران ما مقاله مي نویسند، و هفتاد درصد خاموش اند!
علم و عالم، و دانش و دانشگر را با مدرک مي شناسیم و نه با اعتبار در اجتماع 
اعتبار مي آورد؛ مدرک را هم مي توان بدون علم به دست  علمي. پس مدرک 
آورد. از بعضي مدیران سیاسي که بگذریم، که با فشار سیاسي مدرک کسب 
کرده اند و مي کنند یا می خرند، بسیار کسان هستند که مدرک خود را بر مبناي 
رساله هاي خریدني به دست مي آورند. اگر تا چند سال پیش فقط چند شرکت 
در تهران مشغول به این کار بودند، اکنون در شهرهاي بزرگ دور از پایتخت 
هم شرکت هاي تولیدکننده و فروشنده ی رساله هاي ارشد و دکتري فعال شده اند. 
قیمت این رساله ها بستگي به مقطع و رشته دارد. طبیعي است که این رساله ها به 
کمک بعضي مدرسان دانشگاهي تهیه بشود! حتي در مراکز علمي زاییده ی انقالب 
اسالمي، شاهد انواع انتحال هستیم و شاهد کپي کردن، و حتي دفاع کردن، از 

رساله اي که در دانشگاه داخلي دیگر تحقیق و از آن دفاع شده است!
در همین شرایط گروه هاي اندکي در سراسر کشور مي کوشند فضاي سالم 
علمي به وجود بیاورند، معیاري براي رفتار علمي سالم نشان بدهند، کار علمي 
درخشان انجام بدهند، به رفع نیازها و مشکالت کشور با دید علم نوین نگاه 
کنند، و ارتباط خود را با اجتماع علمي بین المللي حفظ کنند. معماري دانش 
باید به کمک این گروه ها بیاید، و با کمک این گروه ها محقق بشود. ما براي 
میان بري  که  راهي سنگالخ  داریم،  بسیار طوالني درپیش  راهي  معماري  این 
ندارد. آن ها که راهي میان بر مي بینند، فقط نتیجه ی برخي تحقیقات دست دوم 
اول و هزینه هاي  تحقیقات دست  نتیجه ی  به  راه طوالني رسیدن  را دیده اند، 
اجتماعي و مالي الزم برای تحقق آن را ندیده اند. در طراحي این راه، بي توجهي 
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به شرایط فرهنگي مان، آن گونه که توصیف شد، زمان معماري را طوالني تر و 
هزینه برتر از حد الزم مي کند.

2.5  بیگانگي ما با علم نوین
قباًل به تفصیل گفته ام که ما در ایران علم را با مفهوم علوم دیني، آن گونه که 
پس از تأسیس نظامیه ها آموخته شده و به ما رسیده است، مي شناسیم. خواندن 
و کتاب دو مفهوم بنیادي و با اهمیت مرتبط با این مفهوم علم است که در آن 
هم تقدس وجود دارد و هم حق؛ از خالقیت، نوآوري، تجربه و آزمایش، محک 
پژوهشی،  نهادهای  پژوهانه ها،  همایش ها،  مجالت،  و  مقاالت  علمي،  اجتماع 
نهادهای سیاست گذاری، و نهادهای ترویجی خبري نیست. ما، به دلیل تجربه ی 
پسانظامیه اي،  تحول  و سپس  علم سنتي،  در  روشنگري  و  دوران طالیي  یک 
آن  روش هاي  و  خودمان  سنتي  علوم  قالب  در  را  مدرن  دانش  ناخودآگاه 
مي ریزیم و از آن ملغمه اي به عنوان مجموعه ی دانسته ها مي سازیم که باید آن 
را آموخت، خواند! هنوز این پدیده ی مدرن که علم با خالقیت و نوآوري عجین 
است، مي جوشد، مدام به وجود مي آید، رشد مي کند، کسب کردنی نیست بلکه 
علم،  خود  نه  است  علم  محصول  بشري  معرفت  یا  دانش  و  است،  آفریدنی 
پذیرش عام پیدا نکرده است. در این دوره ی آگاهی که به لزوم معماری علم 
در چارچوب الگویی برای آینده ی خود واقف شده ایم  باید به این بیگانگي توجه 

کنیم: شناخت علم نوین باید هم هدف باشد هم وسیله!

6.  چگونه معماري کنیم
در معماري اجتماعي، معمار، بنا، عمله، و مصالح تشکیل مي شود از دولت، ملت، 
دانشگران، متخصصان، واحدهاي آموزشي و پژوهشي، کتابخانه ها و موز ه ها و 
واحدهاي خدماتي و پشتیباني علمي، انجمن ها و نشریات، نهادهاي سیاست گذار، 
خیرین حامي علم، صنایع، فرهنگ، فرهنگ علمي، و اخالق علمي. هر یک از 
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این مؤلفه ها مي تواند هر نقشي را به عهده بگیرد، چه نقش بنا و عمله و معمار 
و چه مصالح و نقشه. بخشي از پیچیدگي معماري علم همین جابه جایي نقش 
است و مدیریت این جابه جایي ها. معمار باید با شناخت دقیق و جزیي شرایط 
زماني و محیطي بنا و عمله و مصالح را انتخاب کند و جابه جا کند. برخالف 
مصالح  و  خود،  جاي  عمله  است،  مشخص  نقش ها  که  ساختمان سازي،  مورد 
یا حتي مصالح  عمله  نقش  است خودش  ممکن  علم  معمار  است،  جاي خود 
را به عهده بگیرد. نقش ها شناورند و جامعه ی موفق جامعه اي است که از این 
شناوري حداکثر استفاده را به نفع توسعه ی علمي و اقتصادي ببرد. باتوجه به 
این واقعیت ها است که به عناصر معماري علم به صورت زیر مي پردازم. هر 
اقدام باید، و مي تواند، توسط هر فرد، نهاد، یا دولت انجام شود تا معماري این 
پدیده ی پیچیده ی اجتماعي محقق شود؛ به همین دلیل توجه خودم را از اهمیت 
دولت به اهمیت حضور فعال و آگاهانه ی دانشگران و عالقه مندان به توسعه 
حضوری  چنین  و  تفکر  چنین  دنباله رو  نهایت  در  دولت ها  می کنم.  معطوف 

خواهند شد! 

1.6  اتصال به علم دنیا
ما به دو دلیل باید به این اتصال اهمیت ویژه بدهیم. اول نفس خود علم است 
که در انزوا معني ندارد. ما با اتصال به علم دنیا هم خودمان را محک مي زنیم، 
و هم از امکانات انساني، تجهیزاتي، و مالي دنیا استفاده مي کنیم. دوم این که تنها 
راه خروج از انحصار علم سنتي و درک مفهوم علم نوین همکاري با دانشگران 
جهاني است. ما باید بکوشیم هرچه بیشتر در پروژه هاي بین المللي مشارکت 
کنیم. بدون این مشارکت امکان ندارد بتوانیم از گردونه ی عقب ماندگي تاریخي 
خود خارج شویم و جامعه اي با علم بسازیم. مشارکت در پروژه هاي بین المللي 
این  هست.  نیز  علم  با  مرتبط  زمینه هاي  همه ی  در  نیرو  تربیت  راه  بهترین 
اتصال متضمن شرکت در همایش ها، فرصت هاي کوتاه و بلند مطالعاتي، دعوت 
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متعدد  همایش هاي  و  کارگاه ها  برگزاري  و  ایران  به  خارجي  پژوهشگران  از 
بین المللي، و پذیرش پژوهشگران پسادکتري از خارج نیز مي شود. از این طریق 
است که دیپلماسی علم را یاد خواهیم گرفت و از آن در جهت حل مسائل 

کشور استفاده خواهیم برد.

2.6  تصحیح سیاست ها
سال.  یک  حدود  دارند،  کوتاهي  عمر  علم،  معماري  در  جمله  از  سیاست ها، 
پس باید همواره مترصد تصحیح به موقع آن ها باشیم؛ براي تصحیح سیاست ها 
شناخت چگونگي اثرگذاري آن ها حیاتي است. پس باید راه هایي اندیشید براي 
در  که  بین المللي،  علمي  مقاالت  تشویق  سیاست  سیاست ها.  بازخورد  گرفتن 
اوایل دهه ی هشتاد در وزارت عتف شروع شد، مصداق بارز این توصیه است. 
در سال 1383، پس از یک سال اجراي این سیاست، آمار به ما نشان داد که 
تعداد قابل توجهي از محققان ما نتایج پژوهش هاي خود را، برخالف گذشته، به 
چند قسمت تقسیم کردند و در چند مجله با اعتبار کمتر منتشر کردند تا مقدار 
و ضریب  شد  تصحیح  سیاست  بازخورد  این  از  پس  بگیرند.  جایزه  بیشتري 
تأثیر مجله وارد مبلغ تشویق شد و مقدار ثابت 400,000 تومان به مبلغ شناور 
میان 50,000 تا یک میلیون تومان تبدیل شد؛ در سال بعد قرار بود در کنار 
افراد نهادها و پروژه ها تشویق بشوند. متأسفانه فرآیند تصحیح سیاست ها در 

دولت های بعدی ادامه پیدا نکرد!

3.6  نمونه سازي
قبل  جدید  تولید  هر  به منظور  است،  شده  تجربه  مهندسي  در  که  همان طور 
نمونه ی  یا  پایلوت،  مرحله ی  باید  آزمایشگاهي  تولید  از  بعد  و  انبوه  تولید  از 
صنعتي، را اجرا کرد. در معماري علم هم باید به این اندوخته توجه داشت. ما 
الزم داریم علم و نهادهاي علم را به سطح بین المللي برسانیم، اما در معماري 
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با  دانشگاه  یک  نمونه  عنوان  به  باید  ما  کنیم.  نمونه سازي  ابتدا  باید  امر  این 
تعریف نوین و مبتني بر دستاوردهاي مفهومي علم و دانشگاه در سطح جهان 
تأسیس کنیم آن گونه که در فصل 14 ذکر شد؛ الزم است واحدهاي پژوهشي 
درخشان و نمونه با برنامه هاي تحقیقاتي ویژه داشته باشیم؛ الزم است به طور 
به طور  است  الزم  و  کنیم؛  مشارکت  دنیا  علمي  بزرگ  پروژه هاي  در  نمونه 
اقدام  هر  براي  کنیم. خالصه  اجرا  پژوهشي در کشور  نمونه طرح هاي کالن 
جدید، قبل از فراگیر شدن آن، نمونه سازي کنیم، و سپس باتوجه به تجربه هاي 
اندوخته و شناخت پیچیدگي اجرا به فراگیر کردن مورد بپردازیم. به ویژه به 
این خصلت فرهنگي خودمان توجه کنیم که جامعه ی ما به سرعت هر اقدام 
مفهومي را »مصادره« مي کند و در نتیجه آن را بي محتوي مي سازد! چگونگي 
تحقق جزیره هاي کیفیت، یا قطب هاي تحقیقاتي، نمونه اي از این نوع مصادر ه ها 

است؛ بحث هاي پیرامون مقاالت ISI و ISI ایراني و اسالمي نمونه اي دیگر.

4.6  تالش در ایجاد اجتماع علمي
علم نوین در حضور اجتماع علمي فعال معني پیدا مي کند. اجتماع علمي صرفًا 
به معني حضور تعدادي دانشگر و متخصص نیست. اجتماع علمي محک گذاري 
مي کند؛ مرجع حل و فصل مشکالت علمي است؛ در مسائل اجتماعي موضع 
مي گیرد؛ اجازه ی مداخله ی غیر به امور علمي نمي دهد؛ مرجع ارتباط با جامعه 
و الیه هاي گوناگون آن است؛ اعتبار علمي به دانشگران و اعضاي خود مي دهد؛ 
اعتباري را که اهل سیاست یا بازار به یک دانشگر بدهند معتبر نمي داند، مگر 
یا تجاري و نه علمي؛ دانشگران در یک رابطه ی  اعتبار سیاسي  به عنوان یک 
دوگانه مشغولند: از یک طرف رابطه ی استخدامي دارند با یک نهاد علمي اعم 
از دانشگاه یا پژوهشگاه، از طرف دیگر عضوي از اجتماع علمي تلقي مي شوند که 
کدهاي اخالقي آن را مراعات مي کنند؛ آن ها به دنبال اعتبار مالي از نهاد علمي 
هستند و به دنبال اعتبار علمي از اجتماع علمي ]رک مرجع 10، و نیز فصل 3[.
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ما هنوز اجتماع علمي نداریم. این گونه است که نهادهاي سیاسي یا دولتي 
اعتبار علمي به دانشگران مي دهند بدون این که کسي، حتي دانشگران، در آن 
قباحتي احساس کنند. ایجاد اجتماع علمي هم کاري بس دشوار و زمان بر است، 

اما هیچ گاه نباید در گام برداشتن در این راه تعلل کرد.
دانشگران  و  پژوهشگران  تعداد  از  آستانه  به یک حد  نیاز  علمي  اجتماع 
همایش ها.  و  نشریات،  انجمن ها،  نوع  از  علمي  تشکل هاي  به  دارد  نیاز  دارد؛ 
احتیاج دارد به حضور اجتماعي، که این مورد در کشور ما بسیار نادر است. 
انجمن هاي علمي ما تاکنون جز دو مورد انجمن فیزیک ایران، درباره ی مسائل 
هسته اي و نیز درباره ی اخبار اغراق آمیز رسانه اي از پیشرفت هاي علمي، و نیز 
اقتصادي کشور در سال،  اوضاع  اقتصاددان درباره ی  پنجاه  نامه ی  یک مورد 
موضع اجتماعي نگرفته اند. انجمن ها، تشکل ها، و نیز جمع دانشگران الزم است 
به اعتبار خود اهمیت بدهند، بدانند که باید فصل خطاب جامعه در امور علمي 
مرتبط باشند؛ باید توانایي و جسارت اظهارنظر کسب کنند، اظهار نظری علمی 

نه سیاسی!
درکوشش برای ایجاد اجتماع علمی در ایران توجه داشته باشیم که این 
اجتماع در ارتباط با اجتماع علمی بین المللی معنی پیدا می کند. هم چنین توجه 
انسانی تر رفتار می کند تا دولت ها. در  داشته باشیم که اجتماع علمی همواره 
برقراری ارتباط با اجتماع علمی بین المللی احتیاط کمتری الزم است، نگرانی 
از سوءاستفاده هایی که در تاریخ خودمان شاهد آن بوده ایم، کمتر است. باید 
هرچه بیشتر از این همبستگی بین المللی در اجتماع علمی به نفع رشد علم و 
پذیرش مدرنیت در ایران استفاده کرد. توجه به هر یک از این موردها سیاست 
مرتبط خود را می طلبد. نقش دانشگران باید در این باشد که این موارد و نیز 

موردهای مشابه را به هر صورت ممکن فعال کنند.
نظر با کارشناس، یعني جامعه ی علمي است؛ تصمیم با سیاستمدار است. 
ایران کمترین تالش را کرده است، و ما بیش  در این زمینه جامعه ی علمي 
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نمایندگان آن، یعني  از هرچیز شاهد تملق گویي دانشگران در قبال جامعه و 
سیاستمداران، هستیم. این منش هم براي اجتماع علمي سم است و هم براي 
رسالت  این  قدرت؛  اهل  به  است  واقعیت  گفتن  عالم  و  علم  رسالت  جامعه. 
از اجتماع علمي  اعتبار علمي  امور سیاسي نیست: کسب  به معني مداخله در 
بین المللي احساس ضعف مي کنند، دانشگران ما در غیاب اجتماع علمي داخلي، 
به دنبال کسب اعتبار از نهادهاي سیاسي هستند، که این منش تملق به دنبال 
عالمان  این  دانشگران،  نیست  بی جهت  عالم.  و  علم  کردن  بي اعتبار  و  دارد 
مدرن، نقش مرجعیت در جامعه ی نوین ایران را نتوانسته اند به دست آورند و 
در بحران های اجتماع مورد خطاب جامعه قرار نگرفته اند. شرایط تاریخی حکم 

می کند دانشگران با ابراز بلوغ اجتماعی این نقش را به مرور به عهده بگیرند.

5.6  تالش در گسترش گفتمان علم
گفتمان را به معنی مدرن آن معادل discourse می گیرم ]11[. گفتمان علم 
صرفًا گفتار علمی نیست، روش گفت وگوی علمی و نوشتارهای علمی نیست، 
توجه  چگونگی  هست.  هم  علمی  اجتماع  در  حضور  آداب  و  منش,  و  رفتار 
ایده های جدید هست، چگونگی شرکت و بحث در  به  نتایج علمی، توجه  به 
همایش ها است. چگونگی صحبت با جامعه خارج از اجتماع علمی هم هست. 
به این معنی ما گفتمان علم نداریم. توجه داشته باشیم که گفتمان به این معنی 
در  ما  که  است  مستقل  مفهومی  اما  می آید،  به وجود  علمی  اجتماع  با  همراه 
کشورمان تاکنون از آن غفلت کرده ایم. پس در معماری علم الزم است توجه 
ویژه به آن بکنیم، راه های ایجاد و گسترش سالم گفتمان علم را بررسی کنیم.

6.6  برنامه هاي تحقیقاتي
دانشگران ما در مراحل مختلف تکاملي هستند. هفتاد درصد مشغول آموزش یا 
خدمات هستند. سی درصد بقیه، که عالوه بر آموزش و خدمات، نتایج کارهاي 
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تحقیقاتي خود را به صورت مقاله منتشر مي کنند، عمدتًا مشغول »مشق« علم 
هستند، یعني کار علمي نوین را که پژوهش محور آن است تمرین مي کنند: 
تمرین یا مشق مقاله نویسي. تعداد کمي، شاید کمتر از ده درصد این گروه، اصل 
را بر پژوهش براي حل موضوعي خاص گذاشته اند. براي این گروه آخر هم 
تعریف یک پروژه، تعیین یک مسئله ی قابل حل، و حل آن اصل است. الزم 
نیست در تعیین این مسئله موقعیت آن در علم جهاني در نظر گرفته شود؛ 
الزم نیست دانسته شود با اجراي پروژه چه پیشرفتي در علم حاصل مي شود، یا 
چه خدمتي به جامعه مي شود. همین که مسئله ی قابل حلي پیدا شود که منجر 
به مقاله اي قابل چاپ بشود براي ما کفایت مي کند. ما در معماري علم باید 
این مرحله را نیز پشت سر بگذاریم. باید به دنبال تعریف »برنامه ی تحقیقاتي« 
در  با سعي  نیز  و  توجه  با  و  امکاناتمان،  و  توانایي ها  به  توجه  با  یعني  باشیم؛ 
شناخت چگونگي علم در دنیا و مرزهاي کنوني آن، برنامه اي تعریف کنیم براي 
برون رفت از یک معضل علمي. باید بتوانیم در این برنامه ی تحقیقاتي مطرح 
کنیم که هدف ما رفع کدام مشکل علم دنیا است، رفع کدام مشکل کشور 
است، کدام گروه ها در کجاي دنیا مشغول کاري مشابه هستند، تفاوت برنامه ی 
 ما با برنامه ی آن ها در چیست؟ ارتباط ما با آن ها چگونه است؟ در تعریف 
برنامه ارتباط بین المللي باید تعریف شود؛ هیچ برنامه اي نیست که در یک یا 

چند جاي دیگر دنیا به آن نپرداخته باشند یا نپردازند.
هیچ یک از مراکز پژوهشي ما این گونه عمل نمي کنند؛ به برنامه ی تحقیقاتي 
توجه ندارند و براي خودشان برنامه ریزي نکرده اند. بهترین آن ها به شمارش 
تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات، یا تعداد قراردادهاي صنعتي و رقم کل آن ها 

مشغولند و به آن مي بالند. 

7.6  سیاست هاي بومي
توجه به علم در دنیا و توجه به سیاست هاي کشورهاي صنعتي الزم است، اما 
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کافي نیست. ما، با توجه به معضالت فرهنگي خودمان، احتیاج به سیاست هایي 
داریم که از بیگانگي ما با مفهوم نوین علم بکاهد. توجه به خالقیت در آموزش، 
با  آن  تمایز  و  نوین  انساني  علوم  به  توجه  علم،  ترویج  در  نوآوري  به  توجه 
علوم دیني سنتي، توجه به پروژه هاي کالن علمي به منظور یادگیري مدیریت 
که  مي طلبد  ویژه اي  سیاست هاي  همگي  نوین  علم  ابعاد  با  خوگرفتن  و  علم 
خاص کشور ماست. به ویژه در زماني که کشور ما نهاد سیاست گذاری علمي 
ندارد؛ پس معماري آن به دست خود دانشگران باید انجام شود، تا زماني که 
دولت متوجه این کمبود بشود، از گذشته عبرت بگیرد، و نهادي چاالک برای 

سیاست گذاری و اجرای سیاست های پژوهشی تأسیس کند.

8.6  مبارزه با جهل علمي و مبارزه با مصادره ی مفاهیم و ابزار علم
و  آن  مشخصه هاي  نشناختن  نوین،  علم  نشناختن  به معناي  علمي،  جهل 
ممیزه هاي آن با علم سنتي و علم دین، به شکل هاي گوناگون در جامعه ظاهر 
مي شود: مرد علمي قرن و سال، که در گذشته فراوان داشتیم؛ نخبگان رسانه اي 
انجام  ایران  از  جایي  در  اولین بار  براي  را  اختراع  بهمان  یا  کشف  فالن  که 
داده اند؛ انواع جایزه هاي علمي یا مرتبط با اختراعات که بعضي جوانان کسب 
کرده اند و مي کنند؛ و داروهایي که براي اولین بار در ایران ساخته شده است 
نمونه هایي از این تظاهرها است. کافي است به اخبار رسانه ها توجه کنیم تا هر 
روز نمونه هایي از این تظاهر جهل را مشاهده کنیم. جامعه ی علمي نباید به این 
تظاهرها بي اعتنا باشد، باید موضع بگیرد. این فرآیند بخشي از معماري علم 
است. رسانه ها و مسئوالن را باید آموزش داد تا راه درست اطالع رساني علمي 
را بشناسند، و به آن ها نشان داد مرجع تشخیص صحت و سالمت یک خبر 

مرتبط با کشف یا اختراع کی است و دستیابي به آن چگونه است.
با آن ها  با علم دقیق و پیچیده اند حتي اگر واژه ی متناظر  مفاهیم مرتبط 
از زبان عامیانه گرفته شده باشد. مردم ما عادت دارند این واژه ها را، به ویژه 
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هنگامي که شفافیت معنایي دارند، به هر نحو که دوست دارند مصادره ی معني 
مانند  ناشفافي  واژه هاي  مورد  در  حتي  معني  مصادره ی  این  بکنند.  مفهوم  و 
لیبرالیسم و سکوالریسم هم به عنوان واژه هاي پیچیده ی علوم اجتماعي و علوم 
سیاسي، انجام مي شود. باید با این نوع مصادره ها مواجهه کرد و راه هاي کاهش 

ضرر آن را یافت.
پسادکتري  و  دکتري،  ارشد،  کارشناسي  مانند  عنوان هایي  و  پایان نامه ها 
ابزاري هستند که اجتماع علمي از آن ها براي ساماندهي فرآیند علم استفاده 
مي کند. ما در غیاب کدهاي اخالق علمي به هر نوع دلخواه این ابزار را مصادره 
مي کنیم: عنوان مي خریم و مي فروشیم، پایان نامه کپي مي کنیم، مي خریم، و در 
ابزار را خریدني مي دانیم؛ این رفتار  این میان وجدان درد هم نمي گیریم؛ این 
را، یعني مصادره ی هر آن چه اجتماع علمي در دنیاي صنعتي به تجربه کسب 
فناوري  و  علم  جهان صنعتي  که  را  فرآیندي  کردن  بي محتوا  و  است،  کرده 
آن  با  متناظر  اجتماعي  بینش  و  مصادره ها  این گونه  نمی دانیم.  قبیح  مي داند 
یکي از موانع اصلي در افزایش بودجه هاي تحقیقاتي و در نتیجه رشد علم در 

کشورهایي مانند ایران است.

9.6  توجه به علوم انسانی
ما ایرانیان در یکصد سال اخیر بسیار از اهمیت علوم انسانی برای توسعه ی کشور 
غفلت کرده ایم. روشنفکران ما کم وبیش فعال سیاسی بوده اند و نه نظریه پرداز. به 
تفکر بنیادی و نیازهای آن در زمینه های متنوع علوم انسانی بی توجهی کرده ایم. 
هرگاه صحبت از علوم یا برنامه ریزی برای آن می کنیم معموالً علوم پایه و گاهی 
هم مهندسی به نظرمان می آید. غافلیم از این که رشد علم، حتی علوم طبیعی و 
علوم مهندسی، بدون توجه به رشد و توسعه ی علوم انسانی ابتر می ماند. پس 
باید در معماری علم ایران به این غفلت مزمن توجه خاص کرد، تا ایران از فاز 

زوال اندیشه به در آید و دوران شکوفایی اندیشه را آغاز کند.
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10.6  علم و جامعه
فرآیند علم بدون اتصال به الیه های مختلف جامعه و نیازهای آن پویا نیست. 
ارتباط دانشگاه و صنعت، که در چند دهه ی اخیر زیاد از آن صحبت کرده ایم، 
بخشی از این رابطه ی میان علم و جامعه است. این ارتباط برقرار نمی شود مگر 
به همه ی جنبه های آن توجه کنیم. از جمله نمی توان انتظار رشد علم و فناوری 
اندکی  تجربه ی  زمینه  این  در  ما  که  معنوی،  مالکیت  رعایت  بدون  داشت 
داریم؛ نه زیرساخت های مفهومی آن را به وجود آورده ایم و نه زیرساخت های 
حقوقی آن را. هم چنین بدانیم که ارتباط صنعت و دانشگاه، یا حل نیاز جامعه 
توسط علم، به سیاست روز وابسته است که بسیار متالطم است و باید کوشید 
برای آن راه ها و نهادهای استوار مستقل از سیاست روز ابداع کرد. در شرایط 
کنونی، بخش خصوصی توجه چندانی به تحقیق و توسعه ندارد، شاید هم به این 
دلیل که توان هزینه کردن آن را ندارد. بخش خصوصی توانمند هم به دلیل 
محدودیت های سیاسی نمی تواند در ایران پا بگیرد. می ماند بخش دولتی که آن 
هم دست خوش تحوالت سیاسی است. به این ترتیب در کوتاه مدت نمی توان 
انتظار داشت بخش خصوصی و دولتی صنعت و خدمات رغبتی قابل توجه به 
تحقیق و توسعه نشان بدهد تا بتواند به رشد علم و نیز به شناخت بیشتر جامعه 
از مفاهیم دنیای مدرن کمک کند. به نظر می رسد بخش دفاعی کشور از هر 
بخش دیگری آماده تر است تا نقش محرک رشد علم و فناوری، و حتی علوم 
انسانی، را درکشور به عهده بگیرد. در معماری علم باید حتمًا به این مؤلفه ها 
و تأثیر هرکدام توجه کرد. تقویت ارتباط علم با جامعه به تولید ثروت منجر 
ارتباط  از طریق راه هموارتر  ایجاد قدرت  ایران  می شود. شاید در سرنوشت 
علم و فناوری با بخش دفاعی تعیین کننده تر باشد تا ابتدا ایجاد ثروت از طریق 
ارتباط علم با بخش غیردفاعی. تولید قدرت، حتی در زمان های نارضایتی های 
سیاسی در نهایت به استقالل و امنیت کشور کمک می کند و از تاراج کشور 

توسط بیگانگان جلوگیری می کند.
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11.6  پروژه هاي کالن علمي
به دلیل کالن  به چند دلیل الزم اند.  پروژه هاي کالن علمي در معماري علم 
که  مي کند  کمک  همین  است.  بیشتر  آن ها  روي  جامعه  حساسیت  بودن، 
چون  باشند.  موفق  پروژه ها  این  تا  کنند  کمک  اجتماعي  و  علمي  نیروهاي 
اعتبارات قابل توجهي مي طلبند، بخش عمده اي از دانشگران و پژوهشگراني که 
درگیر این پروژه ها نیستند با آن مخالفت مي کنند؛ پس مدیران این پروژه ها 
سعي مي کنند آن ها را متقاعد کنند یا دست کم از مخالفت آن ها بکاهند. همین 
باعث یادگیري فرآیند متقاعدسازي در سیاست هاي علم و فناوري مي شود، 
به ایجاد گفتمان علم نوین کمک می کند، و به تبلور مفهوم اجتماع علمی هم 

یاری می رساند.
حتي  و  فرهنگي،  علمي صنعتي،  متفاوت  گروه هاي  ماهیتاً  پروژه هاي کالن 
رسانه اي را درگیر مي کنند. بنابراین اثر هم افزایي آن قابل توجه و مفید است. این 
پروژه ها نتایج نامنظور1 فراواني دارند که به نفع جامعه تمام مي شود. هم چنین 

نقش این پروژه ها در تربیت نیرو و اثربخشي اقتصادي بسیار زیاد است.

12.6  زیرساخت ها
شبکه هاي رایانه اي، داده خط ها2، خوشه رایانه  ها3، کتابخانه ها، موزه ها و خانه هاي 
علم، شرکت هاي پشتیباني و خدماتي پژوهشي، ناشرهاي معتبر داخلي و خارجي، 
ترجمه ی متن های اساسی به ویژه در زمینه ی علوم انسانی، زبان علم فارسي و 
واژه گزیني از جمله زیرساخت هایي اند که توجه ویژه مي طلبند. کم توجهي به این 
زیرساخت ها رشد علم و معماري پایدار براي علم را محدود مي کند. پروژه هاي 
کالن این حسن را دارند که زیرساخت گسترده اي براي پروژه هاي کوچک تر 

فراهم مي کنند.

1. Unintended Consequences
2. Data Pipelines
3. Computer Clusters

معماری علم در ایران



ایران من/ معماری علم در ایران316

13.6  ترویج علم
ترویج علم را در برابر واژه ی مدرن science communication می گیرم. این 
اجتماع علمی و جامعه را  تفاهم میان  به منظور گسترش  ارتباط  واژه هر نوع 
در بر می گیرد. اجتماع علمی از حیث روش ها و نوع اعتباردهی به دانشگران 
و پذیرش نتیجه ها، مدل ها، و گزاره های علمی بسته عمل می کند؛ اما از حیث 
می کند.  عمل  باز  کاماًل  تفاهم  به  نیاز  و  مالی،  اعتبار  به  نیاز  سؤال،  پذیرش 
متأسفانه تأکید ما در ایران بیشتر به جنبه ی نیاز مالی به جامعه بوده است و 
از نیاز به تفاهم با جامعه تاکنون غفلت کرده ایم. به رسانه ها و نقش آن ها در 
شکل گیری اجتماع علمی و اعتباردهی به جامعه ی دانشگران نه فقط بی تفاوت 
بوده ایم که انتظار داشته ایم جامعه از این حیث به اجتماع شکل نگرفته ی علمی 
کمک کند؛ انتظاری که بی جا بوده است و فقط برداشتی ایستا و ساده انگارانه 
از شرایط علم جهان صنعتی بوده است. در معماری علم باید بپذیریم که این 
وظیفه ی دانشگران است تا به تفاهم با جامعه اهمیت دهد، راه های آن را بکوبد، 
متخصصان میانجی تربیت کند، و در این راه حامی رسانه ها باشد. ترویج علم 
نوین  نپرورده است و در تقالی درک دنیای  اجتماع علمی  در جامعه ای که 
است متفاوت است با ترویج در جهان صنعتی؛ پس راه های آن را باید خودمان 

باز کنیم و در این راه هیچ کوششی را فرو نگذاریم. 

14.6  مقابله با دریدگی و پررویی در محیط علمی
از این عنوان و برجسته کردن آن تعجب نکنید. دریدگی در جامعه ی ما در 
ایران به شدت رشد کرده است به ویژه در سال های 1384 تا 1392 با ظهور 
دولت نهم و دهم که پدیده ای استثنایی بود. در این هشت سال این پدیده و 
این اخالق زشت اجتماعی رشد بی بدیلی کرده است. قدرت و ثروت بادآورده 
حق و فضیلت مطلق شده است. به زحمت می توان در خیابان، در محل کار، 
در جمع بستگان، در دانشگاه، و در سیاست وارد گفتمان شد؛ قدرت و ثروت 
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بادآورده تعیین کننده ی هر حقی شده است. این اتفاق بیانگر عمق عقب ماندگی 
ما در خردگرایی است که دارد به نام اسالم تمام می شود چون متولیان آن 
به نام اسالم به خود این حق را داده اند که به ثروت هایی دست پیدا کنند و 
به قدرت نیز!  هنگامی که در محیط علمی مدیر یا وزیر به خود این حق را 
می دهد که هر پروژه ی تحقیقاتی را به هر مبلغ و به هر کس که مایل است 
واگذار کند، یا هر کس را که مایل است بورسیه کند و به کسوت هیئت علمی 
درآورد، یا هر کسی را به عنوان دانشجوی دکتری به دانشکده ها معرفی کند 
بدون اطالع گروه های تحقیقاتی و دانشکده ها مگر می توان جز دریدگی نامی 
نمی توان  و  داشت  علمی  رشد  انتظار  نمی توان  دریدگی  جو  در  نهاد.  آن  بر 
انتظار رشد تفکر داشت؛ به عکس، باید انتظار تعطیلی خرد را داشت! پس در 
معماری علم مواجهه با این دریدگی اهمیت دو چندان دارد. متأسفانه طبیعت 
دانشگران مواجهه نیست، اما باید پذیرفت که راهی جز مواجهه با این پدیده 
برای آمادگی حضور جوی مطلوب برای رشد دانشگری در ایران وجود ندارد.

15.6  آرامش ذهني
محدود  بسیار  هم  نوآوري  و  خالقیت  نیست،  مقدور  تفکر  آرامش  بدون 
مي شود. جامعه ی ما جامعه ی بسیار »پر سر و صدایي« است. جدا از پدیده ی 
فراوان  آلودگي هاي  ما  دارد!  انشااهلل موقتی  و  دریدگی شدیدکه ظهور جدید 
دانشگران  مي کند.  ایجاد  همه  براي  پردغدغه ای  زندگي  که  داریم  اجتماعي 
احتیاج به یک محیط و به یک زیست بوم آرام براي انجام کار پژوهشي دارند. 
»آلودگي دغدغه اي« یکي از مزاحمت هاي اصلي کار پژوهشي در ایران است: 
مسکن،  دغدغه ی  خانواده،  اعضاي  بهداشت  دغدغه ی  شب،  نان  دغدغه ی 
نبود  دغدغه ی  پژوهشي،  بودجه هاي  دغدغه ی  فرزندان،  آموزش  دغدغه ی 
پشتیباني پژوهشي، دغدغه ی تغییر سیاست ها همراه با تغییر مدیران، دغدغه ی 
بي سیاستي در علم، دغدغه ی تعطیلي ها و درهاي بسته ی دانشکده و پژوهشکده 
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و آزمایشگاه؛ و خالصه به هر طرف نگاه کنیم نوعي دغدغه که انرژي بسیاری 
وجود  این دغدغه  به  مي کند.  فرسوده  را  آن ها  و  مي گیرد  را  پژوهشگران  از 
اضافه مي شود: چند مشغله بودن  پژوهشي  از کار  براي دوري  انواع مشوق ها 
آموزشي و درآمدزایي تدریس، نبود تقاضا براي آموزش با کیفیت و تقاضاي 
شدید براي هرگونه آموزش بدون توجه به محتوا، درآمدهاي واسطه اي کالن، 
و ناداني مدیران و مسئوالني که بودجه هاي کالن در اختیار دارند و چشمشان 
به کالسورهاي قطور است. متأسفانه به این مدخل آرامش ذهني در کشورمان 
کمترین توجه مي شود و به همین دلیل در معماري علم باید به آن بسیار بها 
داد. تا آرامش برای اهل تفکر و دانشگران، چه بالفعل و چه بالقوه، فراهم نشود، 
علم و فناوری در ایران جوشش نخواهد کرد، حداکثر دست دوم باقی خواند 
ماند، و ایران هیچ گاه به محلی برای رشد تفکر تبدیل نخواهد شد. نپذیریم که 
این سرنوشت محتوم انسان هایی است که در این منطقه ی جغرافیایی زندگی 
می کنند: ناتوانی یا بی تمایلی به ایجاد محیطی برای رشد تفکر! هیچ یک از مراکز 
آموزشی ما تاکنون این شرط بنیادی را برآورده نکرده اند و حتی به لحاظ فضای 

کالبدی شرایط آرامش و دوری از آلودگی دغدغه ای را فراهم نمی کنند.

7. نتیجه گیري
سیاست های  در  ما  جامعه ی  که  مرحله ای  به  رسیدن  تا  علم  معماری  برای 
خود، و اعمال و اجرای آن ها، خردگرا شود نقش بسیار مهمی به عهده ی خود 
مورد  که  اجتماعی  آورند،  به وجود  علمی  اجتماع  بکوشند  تا  است  دانشگران 
هم اکنون  باشد.  آورده  به دست  ملی  اعتبار  و  باشد  بین المللی  اجتماع  اعتنای 
زمینه های اولیه ی ایجاد اجتماع علمی در ایران به وجود آمده است، اما هنوز 
کمک  تحقق  این  به  می تواند  دولت  است.  درپیش  درازی  راه  آن  تحقق  تا 
کند، اما ما نباید و نمی توانیم منتظر شروع حمایت دولت بشویم، به ویژه که 
باید در شرایط فرهنگی و تاریخی کنونی کشور در انتظار حرکت هایی باشیم 
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که مانع تحقق این امر حتمی هستند. از طرف دیگر باید بکوشیم تا نهادهای 
سیاست گذار علمی پا بگیرند و پایدار باشند و از تکرار حرکت هایی که موجب 
تعطیلی شوراهای پژوهشی قبلی شدند بپرهیزیم. به موازات بکوشیم دولت را 
متقاعد کنیم پروژه های کالن علمی تصویب و اجرا کند و نیز تسهیالت الزم 

برای مشارکت بیشینه ای در پروژه های علمی بین المللی فراهم کند.
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