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***
، آزاد، مســتقل و بــا هویــت اســامی اســت کــه تأملــی  خــردورزی، مجلــه ای اندیشــه محور
دارد بــر تطبیــق مبانــی علوم انســانی و اســامی بــر مســائل و انگاره هــای شــناختی انســان 
، بــا رویکــردی اندیشــمندانه، ســعی در تجمیــع آثــار و  در جامعــه ی مــدرن؛ بدیــن منظــور
ــوع  آرای اندیشــمندان و متفکــران ژرف اندیــش و آزادمنــش در موضوعــات متعــدد و متن
دارد. ایــن مجلــه وضعیــت کنونــی تکّثــر آرای روشــنفکران و تشــّتت آرای فاســفۀ غــرب را 
فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتمانی اندیشــمندان دینــی و غیر دینــی می داند. 
کــه باتوجه بــه انگاره هــای ذهنــی اقشــار نخبگانــی، در  خــردورزی در تــاش اســت 
موضوعــات مختلــِف حــوزۀ دین و اندیشــه، از خاســتگاه اندیشــمندان اســامی فضایی 
فکــری و گفتمانــی را ایجــاد کنــد. ایــن مجلــه، محفلــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت کــه 
در بســتر آن، متفکــران ژرف اندیــش و آزادمنــش در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و 
اســتدالل بــه بحــث و گفت وگــو و طــرح دیدگاه هــای خــود می پردازنــد. در راســتای انجــام 
هرچه بهتــر ایــن رســالت، »مجلــۀ تخصصــی خــردورزی« از اعانــت تمامــی عاقه منــدان 
در نــگارش یادداشــت، طــرح ایــده و ایجــاد فرصتی برای گفتگو با اندیشــمندان، با کمال 

افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی می فشــارد.

***

اطالعیه

خردورزی، در آستانه ی چاپ
خردورزی پس از انتشار چهاردهمین شماره به  صورت دیجیتال با پیگیری های 
انجــام شــده موفــق بــه اخــذ مجــوز و زمینه ســازی  چــاپ  مجلــه شــد. بدین منظــور 
شــماره پانزدهــم مجلــه خــردورزی )ویژه نامــه نهاد علم( به جهت تبعیت از قوانین 

ســامانه جامع رســانه های کشــور، به شــماره اول زمســتان 1401 تغییر یافت.
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در جهاِن الفاظ و مفاهیم، گاهی بیش از آنکه مفاهیم بارور شوند، الفاظ لقلقۀ 
زبــان می گردنــد و بیش ازآنکــه فهم هــا پیشــتاز باشــند، حرف هــا ســخن می راننــد. 
یــاد تکــرار می شــوند و پاســخ های فراوانــی اســتنباط  ، برخــی ســؤاالت، ز ازهمیــن رو
می گــردد؛ تــا جایــی کــه ســؤال، تکــراری و طــرد می شــود؛ امــا تفکــری عمیــق، 
ــش های  ــن پرس ــی از ای ــد. یک ــن می کن ــی را روش ــول فراوان ــان و مجه ــای پنه الیه ه
مهــم کــه کمتــر نســبت بــه آن توجــه شــده و یــا بــا بدیهی انــگاری، ســاده از کنــار آن 

عبــور کرده ایــم، علــم اســت؛ علــم چیســت و عالــم چــه کســی اســت؟ 
، بــا وجــود تکرارهــای فــراوان،  پرســش از ماهیــت علــم، ســؤالی اســت کــه بــه نظــر
آن  کــه علــم و نســبت  پیــش اســت. مادامــی  تأمــل و تعمــق بیش از نیازمنــد 
بــا انســان و جهــاِن پیرامــون روشــن نشــود، ســخن گفتن از رســالت، هــدف و 

آســیب های نهــاِد علــم نیــز ثمربخــش نخواهــد بــود. 
پیرامــون ایــن مســئله، مباحــث متعــددی مطــرح شــده اســت؛ امــا بیــش ازآنکــه 
راهگشــا باشــد، رهــزن بــوده اســت. معنــای اصلــی و نخســتیِن علــم، دانســتن در 
برابــر ندانســتن اســت و بــه اعتقــاد حکمــای اســامی »همــۀ علــوم از آن حیث که 
نقــل خداونــد و یــا فعــل خداونــد اســت، الهــی اســت؛ امــا بــه جهــت بینــش عاِلــم، 

علــم تقســیم بــه الهــی یــا الحــادی می گــردد.«1 
ســاحت علــم بــا تمــام قداســت و شــرافتی کــه دارد، یکــی از مهم تریــن اســباِب 
حرکــت و تعالــی انســان اســت. غایــت علــم، مادامــی مقــدس و شــریف می شــود 
کــه در خدمــِت شــرافت و نیازهــای تجربــی و غیــر تجربــی2 اشــرف مخلوقــات 
باشــد. بــه همیــن جهــت، علــم را موهبــت خداونــد و حجــت او بــرای شــناخت 

دیــن می داننــد. 
خرده کاری های علـم هندسه                                             یا نجوم و علم طب و فلسفه
که تعلق با هـمیـن دنیاستش                                              ره به هفتم آسمان بر نیستش
این همه علم بنای آخـرسـت                                                 که عماد بود گاو و اشترست
بهر استبقای حیوان چـند روز                                           نام آن کردند این گیجان رموز

علم راه حـق و علـم منزلـش                                              صاحب دل داند آن را با دلش3 
هــدِف نهــاد علــم، خدمــت بــه حقیقــِت علــم اســت، بــه همیــن جهــت شــاید 
دســتورگریز امــا یقینــًا مبناپذیــر اســت. ازآنجاکــه غایــِت دانــش، خدمــِت بــه 
ــای  ــدای از نیازه ــاند و ج ــان بچش ــه انس ــت را ب ــش ابدی ــد بین ــت، بای ــان اس انس
دنیــا، پاســخگوی نیازهــای اخــروی انســان نیز باشــد. »به وســیلۀ علــم و عقل باید 

یــم تــا انســان شــویم و ســپس بتوانیــم علوم انســانی  از قفــس زمــان و زمیــن بیــرون برو
یــن می شــود.  را داشــته باشــیم.«4 در ایــن گفتمــان، رســالت نهــاد علــم خطیــر و وز
مادامــی کــه دانــش در خاســتگاه اساســی خود قــرار گیرد، چالش هــا و انگاره های 
متعــدد را حــل می کنــد؛ امــا هنگامــی کــه از منبــع اصلــی فاصلــه بگیــرد، پاســخی 
در برابــر مســائل و تهدیدهــای اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی مذهبــی نداشــته و 

خــود، منشــأ چالــش می گــردد. 
نهــاد علــم بــر خــاف دیگــر نهادهــای اجتماعــی، یــک نهــاد خودســامان بخــش 
ــرای  ثمربخشــی، اگــر مبنــای آن، همــان علمــی باشــد کــه در خدمــِت  اســت؛ ب
اشــرف مخلوقــات اســت، می توانــد از دروِن خــود هــدف تعییــن کنــد و بــرای 
نمایــد. متقابــًا  اجــرا  و  را طراحــی  اهــداف، مکانیســم هایی  آن  بــه  دســتیابی 
اصلــی شــود، دچــار  از خاســتگاه  و تحمیل هایــی غیــر  تأثیروتأثــر  اســیر  اگــر 
آســیب هایی ماننــد تحّجــر و جزم گرایــی، مهمل گویــی بــه نــام نــوآوری، اعتقــاد بــه 
... می شــود.  برخــی نظریــات به مثابــۀ متــون مقــدس، افــراط در ترجمه گرایــی و
امــروزه در کشــور مــا بســیاری از آســیب ها، ماننــد نبــود تــوازن عادالنــه و منطبــق 
یــزی رشــته های علمــی، رشــد کّمــی نامطلــوب دانشــجویان  بــا نیازهــا در برنامه ر
روحیــۀ  گســترش  درســی،  منســوخ  ســرفصل های  تغییرنــدادن  علوم انســانی، 
آموزشــی، ناهماهنگــی در  از تعمــق و تحقیــق در نظــام  مدرک گرایــی، دوری 
گســترش روحیــۀ اخباری گــری در  بــا دانــش و فنــاوری و  بخش هــای مرتبــط 
در  دقــت  عــدم  از  ناشــی  علمیــه،  حوزه هــای  در  یســم  سکوالر و  دانشــگاه ها 
تجلــی گاه حقیقــی علــم اســت؛ ایــن کم توجهــی منجــر بــه بــروز آســیب ها و 

آفت هــای متعــدد در نهــاد علــم می گــردد. 
احصــاء  از  پــس  رزی«  »خــردو تخصصــی  مجلــۀ  از  شــماره  پانزدهمیــن  در 
و  جایگاه شناســی  پیرامــون  تتُبــع،  و  علــم  نهــاد  نخبگانــی  انگاره هــای 
در  علــم  علــم،  و  تکنولــوژی  رابطــه  علــم،  بــرد  کار علــم،  معرفت شناســِی 
یــم  ... قصــد دار کارآمــدی سیســتم های آموزشــی و اســام و تمــدن غــرب، نا
ــم. همچنیــن  ی ــران بپرداز ــم در ای ــگاه، رســالت و آســیب های نهــاد عل ــه جای ب
و  آموزشــی  مختلــف  حوزه هــای  در  علوم شــناختی  ظرفیت هــای  باتوجه بــه 
ری هــای شــناختی در نهــاد علــم  علمــی، بــه بررســی جایــگاه شــناخت و فناو

پرداخته ایــم.  نیــز 
آن پرداختــه شــده،  بــه  ویژه نامــه  ایــن  کــه در  از مهم تریــن موضوعاتــی  برخــی 
: مختصــات نــگاه نهــادی بــه علــم، مؤلفه هــای مؤثــر در نهــادی  عبارت انــد از
شــدن علــم، صنعــت و تکنولــوژی، اقتضائــات و چالش هــای ژورنالیســم علــم، 
 ، یســت اجتماعــی انســان، علــم و آینــدۀ جهــان متکثــر فلســفۀ اســامی در ز

• .... مســئلۀ مهاجــرت، پدیــدۀ ســلبریتی علمــی و

پی نوشت
: اسراء، ص 29.  1. عبداهلّلل جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، نشر

: پیام آزادی، ص 37.  . ک. عبد الکریم سروش، علم چیست؟ فلسفه چیست؟، نشر 2. ر
ل الدین محمد مولوی موالنا، مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بخش 56.  3. جا

4. آیت اهلّلل العظمی جوادی آملی، در دیدار اعضای هیئت رئیسۀ دانشگاه آزاد اسامی. 

ماهیِت علم
مبناپذیری و دستورگریزی در نهاد علم

جمید رحیمی  |
زی سردبیر جمله خردور
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 : گفتار و نوشتارهایی از
کلب رضی نقوی، حمیدرضا آیت اللهی، مهدی مطهری، فاطمه السادات هاشمیان

، حسین امامی سید حسین حسینی، علی رضا مالاحمدی، سمیه جبار پور
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مطلــوب،  پیشــرفت  و  فرهنــگ  کتــاب 
مجموعــه ای از گفت وگوهــا، مصاحبه ها، گزارش 
ســخنرانی ها و یادداشــت های چنــد ســال اخیــر 
دانشــگاه  تمــام  اســتاد  گلشــنی،  مهــدی  دکتــر 
و  معضل هــا  کتــاب،  موضــوع  اســت.  شــریف 
ناهنجاری هــای علمــی و فرهنگی کشــور اســت. 
ایــن کتــاب دارای چهــارده فصــل اســت کــه اهــم 
: علــوم قدیــم و  مســائل مطــرح شــدۀ آن عبارتنــد از
علــوم جدیــد و تفــاوت آنهــا؛ ضــرورت توجــه کامل 
بــه فرهنــگ و نقــش آن در پیشــرفت همه جانبــۀ 
فرهنگــی  و  علمــی  وضعیــت  بررســی  ؛  کشــور
دانشــگاه ها؛ ضــرورت پرداخــت بــه رفــع نیازهــای 
؛ ضــرورت  کشــور و توجــه بــه نــوآوری در علــوم روز
یشــه یابی  توجــه بــه مشــکات فرهنگــی کشــور و ر
بــه  توجــه  ضــرورت  و  دیــن  و  علــم  رابطــۀ  آنهــا؛ 
، بــر  .... یادداشــت حاضــر جهان بینــی اســامی و
اســاس ســخنان دکتــر مهــدی گلشــنی در ایــن 

یــن شــده اســت.  کتــاب، اخــذ و تدو
وضعیــت نهــاد علــم در ایــران امــروز چــه مشــکات 
وضعیــت  ایــن  رفــع  بــرای  دارد؟  تــی  معضا و 
چــه کار بایــد کــرد؟ بــرای پاســخ درســت بــه ایــن 
ســؤال ها، الزم اســت در ابتــدا قــدری بــه وضعیــت 
ــد  علــوم در جهــان اســام، ویژگی هــای علــم جدی
ایــران،  بــه  ورود  از  بعــد  مــا  کشــور  بــر  آن  تأثیــر  و 
پرداختــه، در ادامــه، بــه مشــکات آموزش وپــرورش 

یــم.  و آمــوزش عالــی در کشــور بپرداز

وضعیت علوم در عصر طالیی تمدن اسالمی
ــت،  ــام رواج داش ــان اس ــوم در جه ــه عل ــی ک زمان
البتــه در تمــام مــدت 600 ســال، بــه یــک شــکل 
ــن  ــود، ای ــود ب ــم در اوج خ ــه عل ــی ک ــا زمان ــود، ام نب
شــرایط وجود داشــت که موجب تأســیس و بقای 
یــخ  تار در  شــد.  اســامی  تمــدن  طایــی  عصــر 
ایشــان  مرتضــی،  ســید  دورۀ  در  کــه  می خوانیــم 
ــن هیثــم کتــاب  ــا دیگــران مناظــره داشــته اند. اب ب
الشــکوک علــی بطلمیــوس را نوشــت و در آن بــر 
بطلمیــوس ایــراد گرفــت؛ نــه ایــرادی خصمانــه، 
بلکــه ایــرادی کــه از بــاب فهــم مطالــب اســت. امــا 
امــروزه محیــط علمــی مــا این گونــه نیســت، بلکــه 

مصائب نهاد علم در ایران
مؤلفه های موثر در نهادی شدن علم

 سید حسنی امامی  |
دانشجوی دکترای جامعه شنایس سیایس
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اســت.  حاشیه نویســی  و  تقلیــد  ترجمــه،  فقــط 
محیــط  در  اکنــون  متقدمیــن،  نقادانــۀ  برخــورد 
علمــی مــا رواج نــدارد. موضــوع مهــم دیگــری کــه 
ســبب رشــد علــم در جهــان اســام شــد، پرهیــز از 
تقلیــد بــود. ابن ســینا می گویــد: »کســی کــه بــدون 
دلیــل موضوعــی را بپذیــرد، از فطرت انســانی خود 

دور شــده اســت«. 
نظریه هــای  و  اندیشــه ها  بــر  امــروزه  متأســفانه، 
حاشــیه  تنهــا  می آیــد،  غــرب  از  کــه  جدیــدی 
می نویســیم و به  ندرت در آن سرمشق نویســی وجود 
، سخت کوشی اندیشمندان کهن  دارد. نکتۀ دیگر
در کســب معرفــت بــود. بــه  محــض اینکــه متوجــه 
می شــدند اســتادی در منطقــه ای زندگــی می کنــد، 
بــه هــر قیمتــی خــود را بــه آن محــل می رســاندند یــا 
وقتــی کتابــی را بــه آنهــا توصیــه می کردنــد، هــر طــور 
بــود آن کتــاب را پیــدا می کردنــد. ابوریحــان شــنیده 
بود که رازی کتابی در مورد مانی نوشــته اســت، وی 
در جایــی گفتــه بــود: »بــه مــدت چهــل ســال در پــی 
ایــن کتــاب بــودم تــا اینکــه باالخــره آن را پیــدا کــردم. « 
جالــب اینجاســت که وقتی کتاب را می خوانــد، آن 

را نقــد می کــرد. 
دلیــل دیگــر پیشــرفت علــوم در جهــان اســام، 
جامع نگــری ای بــود کــه بــر اهــل علــم حاکــم بــود؛ 
، ایــن موضــوع از دســت رفــت. علــوم  ولــی بــه مــرور
دینــی از علــوم طبیعــی جــدا نبــود و همــه یک جــا 
یــس می شــدند. تــا زمانــی کــه وضعیــت بــه این  تدر

شــکل بــود، تنهــا یــک روح حاکــم بــود. 
یحــان بیرونــی بــا اینکــه در مــورد برخــی مســائل  ابور
وقتــی  ولــی  انتقــاد می کنــد،  ارســطو  از  فلســفی 
منطــق  بــه  بی جهــت  ایــراد  می شــود  متوجــه 
و  داده  نشــان  واکنــش  کرده انــد،  وارد  ارســطو 
ــان،  ــۀ کار رومی ــه هم ــد ب ــرار باش ــر ق ــد: »اگ می گوی
بایــد  یــم،  بگیر ایــراد  دشــمنانمان  بــه  عنــوان 
نتیجه گیــری کنیــم کــه چــون آنهــا غــذا می خورند، 
یــم«. او بــا ایــن مثــال، نظــر  پــس مــا نبایــد غــذا بخور
کــه بدانیــم بــه  خــود را این طــور عنــوان می کنــد 
ــی  ــه موضوع ــه چ ــم و ب ــراد وارد کنی ــزی ای ــه چی چ
یــم. شهرســتانی، ایرادهایــی به ابن ســینا  ایــراد نگیر
وارد کــرده بــود و خواجه نصیــر پاســخ شهرســتانی 

را داده بــود. خواجه نصیــر در نهایــت، اذعــان می کنــد کــه پاســخ مــن در دفــاع از ابن ســینا نیســت، بلکــه 
در دفــاع از حــق اســت. چنیــن روشــی در گذشــته حاکــم بــود و تــا زمانــی کــه ایــن روش پیگیــری می شــد، 

جهــان اســام در علــم پیشــرو بــود؛ ولــی متأســفانه ایــن شــیوه ادامــه نیافــت. 
چــرا علــم در جهــان اســام بــه انحطــاط گرائیــد؟ ایــن یــک ســؤال اساســی اســت و دالیــل مختلفــی را بــرای 
...؛  ــاره شــدن جهــان اســام و آن بیــان کرده انــد، از جملــه جنگ هــای صلیبــی، پیدایــش تصــوف، پاره پ
امــا بــه نظــر مــن هیچ کــدام از آنهــا دلیــل اصلــی نیســت. دلیــل اصلــی، حاکمیــت یــک مکتــب کامــی 
تی ایجــاد شــد. نــگاه آنهــا فقــط بــه  ضدعقــل بــود. وقتــی اشــاعره حاکــم شــدند، چنیــن مســائل و مشــکا
قــرآن و احادیــث بــود و تــاب و تحمــل تفاســیر دیگــران را نداشــتند. جالــب اینکــه خلفــای عباســی نیــز 
از آنهــا حمایــت می کردنــد. دلیــل حمایــت خلفــا از اشــاعره، صحبت هــای ایــن قشــر مبنــی بــر ایــن بــود 
ــرای بهبــود  ــر داد و ب ــد آن را تغیی ــه لحــاظ سیاســی، خواســت خداســت و نبای کــه وضعیــت امــروز مــا ب
شــرایط جنگیــد. البتــه زمــان مأمــون شــرایط بــه ایــن شــکل نبــود؛ امــا بعــد از حاکمیــت دو پادشــاه پــس از 
مأمــون، چنیــن شــرایطی حاکــم شــد و معتزلــه و شــیعه، هــر دو تحــت فشــار قــرار گرفتنــد. در دورۀ خواجــه 
پــا شــد، علــوم را بــه دو دســته تقســیم می کردنــد:  نظام الملــک کــه مــدارس نظامیــه در مناطــق مختلــف بر
یــس می شــد، فقــط فقــه حنفــی بــود، آن هــم بــه دلیــل وجــود ملک شــاه  علومــی کــه در مــدارس آن دوره تدر
یــس می شــد.  یاضــی و نجــوم هــم تدر و فقــه شــافعی بــه دلیــل وجــود خواجــه نظام الملــک. اندکــی ر
ــال   ــوان مث ــی را می ت ــوم طبیع ــفه و عل ــا فلس ــۀ آنه ــه از جمل ــد ک ــده ش ــداد برچی ــۀ بغ ــوم از نظامی ــۀ عل بقی
زد. دانشــمندانی در مناطــق مختلــف ظاهــر شــدند، امــا بســیار قلیــل بودنــد. خواجه نصیــر جــزو همــان 
گردان ابن ســینا محســوب می شــود، امــا  اندیشــمندان معــدود بــود. ایشــان بــا گذشــت پنــج نســل، از شــا

خواجــه در مــدارس خصوصــی آمــوزش  دیــده بــود. 
همچنیــن، نحــوۀ نگــرش غزالــی باعــث انحطــاط علــم در جهــان اســام شــد. غزالــی معتقــد بــود صــواب 
یاضــی  یــم. علــوم ر و خطــای علــوم طبیعــی بــه هــم آمیختــه اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت از خیــر آن بگذر
یاضــی مواجــه شــود، تصــور می کنــد کــه  ل های متقــن ر بســیار جالــب اســت؛ امــا وقتــی کســی بــا اســتدال
فلســفه نیــز از همیــن درجــۀ اتقــان برخــوردار اســت. بنابرایــن، اگــر فاســفه یــک حــرف ضــد دیــن بگوینــد، 
یاضــی نیــز گذشــت. جــای تعجــب اســت کــه  ــر ر ــد از خی ــر همیــن اســاس، بای آن را جــدی می گیــرد. ب
شــخصی مثــل ابــن خلــدون کــه او را جــزو بنیان گــذاران اصیــل جامعه شناســی می شناســیم، معتقــد 
اســت مســائل طبیعیــات بــرای دیــن و معــاش مــا واجــب نیســت؛ لــذا تــرک آن بــرای مــا واجــب اســت! 
چنیــن نگرشــی در جوامــع اســامی حاکــم شــد، البتــه فلســفۀ الهــی در ایــران ادامــه یافــت، امــا فلســفۀ 
طبیعــی و بقیــۀ علــوم در جهــان اســام طــرد شــد و تــا دورۀ مــدرن ادامــه داشــت. ایــن دوره کــه علــم جدیــد 
یــه بــود، امــا درحالی کــه علــم جدیــد در  در غــرب آغــاز شــد، یعنــی دورۀ دکارت، هم زمــان بــا دورۀ صفو

غــرب شــروع بــه رشــد کــرده بــود، جهــان اســام دورۀ انحطــاط خــود را در علــوم طبیعــی طــی می کــرد. 
در ســال 1983 در کنفرانســی در اســام آباد شــرکت کــرده بــودم. خانمــی پرســید: »اگــر قــرآن بــه فراگیــری علــم 
ســفارش می کنــد، پــس چــرا مــا این قــدر عقــب هســتیم؟!« مــن بافاصلــه در جــواب ایشــان گفتــم: »بــه ایــن 
دلیــل کــه مــا بــه دســتورات قــرآن عمــل نمی کنیــم و متأســفانه بســیار دچــار موضوعــات ســطحی شــده ایم. 
« خارجی هــا هــم از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و برخــی فرمول هــا و معادله هــای ســطحی را در محیــط مــا 
رایــج کرده انــد. مــا بی اعتنــا بــه کیفیــت مقــاالت، فقــط در فکــر تولیــد و افــزودن کمیــت آنهــا هســتیم. بــرای 

پیشــرفت علــم در جامعه مــان بایــد ایــن مشــکات را بررســی کنیــم و در صــدد حــل آنهــا برآییــم. 

علوم جدید در ایران
یس می شــد،  یــه بــه بعــد وارد ایــران شــد، در ابتدا صرفًا آنچه که در غرب تدر وقتــی علــوم جدیــد از دورۀ قاجار
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یــس می گردیــد. امــا در حــدود چهــل- منتقــل و تدر
، وضعیــت بــه  گونــه ای شــده  پنجــاه ســال اخیــر
اســت کــه دنبالــۀ بعضــی از کارهــای تحقیقاتــی 
انجــام  اینجــا  در  انجــام می شــود،  غــرب  در  کــه 
می شــد، امــا در واقــع، کارهــا عمدتــًا در نوشــتن 

ــه متــون غربــی منحصــر شــده اســت.  پاورقــی ب
و مدرنیتــه، بســیار  بــا علــم جدیــد  مــا  مواجهــۀ 
طریــق  از  جدیــد  علــم  اســت.  بــوده  نــه  منفعا
یــه بــه خــارج از کشــور  افــرادی کــه از زمــان قاجار
فرســتاده شــده بودنــد، بــه کشــور وارد شــد. ایــن 
افــراد علــوم را منتقــل کردنــد، منتهــا همــراه بــا یــک 
عقــدۀ حقــارت نســبت بــه غــرب. ایــن علــوم وارد 
یــم و صرفــًا  ایــران شــد کــه مــا ایــن علــوم را بگیر
ــا حداکثــر  ــه نســل های بعــدی منتقــل کنیــم و ی ب
قــی  یم. اینکــه فکــر خا چیزهــای ســاده ای بســاز
وجــود داشــته باشــد کــه خودمــان هــم بایــد تولیــد 
کنیــم، در ذهن هــا نبــود و اکنــون هــم بــه انــدازۀ 
علمــای  و  ُحــّکام  نیســت.  ذهن هــا  در  کافــی 
زمــان، بایــد در فکــر باشــند؛ امــا آنهــا بــه ایــن فکــر 
ایــن  الزمــه اش  عقب ماندگــی  ایــن  کــه  نبودنــد 
یــاد  کــه نمی دانیــم،  را  کــه مــا چیزهایــی  اســت 
یــم. همچنیــن مکلفیــم کــه بــرای خودمــان  بگیر
ســازندگی و نــوآوری داشــته باشــیم. ایــن امــر اصــًا 
ــد. فــان  ــه فکــر تقلیــد بودن ــود و فقــط ب مطــرح نب
را  آن  یــا  بایــد  تکنولــوژی در خــارج وجــود دارد، 
نــوآوری، آن  اکنــون،  یــم.  یــا بخر و  کنیــم  مونتــاژ 
اهمیتــی را کــه بایــد در محافــل علمــی و جامعــۀ 
مــا داشــته باشــد، در محافــل علمــی و تکنولــوژی 

و صنعتــی نــدارد. 
ــد دو  ــد، بای ــر کن ــد تغیی ــر بخواه ــام اگ ــان اس جه
یــات اولیــۀ  کار انجــام دهــد: یکــی اینکــه در ضرور
زندگــی، خــود را خودکفــا کنــد؛ دوم اینکــه نــوآوری 
داشــته باشــد و خــود تولیدکننــدۀ علــم باشــد، نــه 
کًا مصرف کننــدۀ  صرفــًا مصرف کننــدۀ آن. مــا 
علــم هســتیم و یــا حداکثــر حاشــیه ای بــه علــم 
غربــی می زنیــم. یــک تئــوری مشــهور مثــال بزنیــد 
کــه در یــک قــرن اخیــر از جهــان اســام بــه غــرب 
بــرای  اســت؟!  باشــد! چــرا نشــده  صــادر شــده 
اینکــه بــه فکــر آن نبوده ایــم. حــاال هــم کــه بــه فکــر 

 ISI آن افتاده ایــم، تولیــد علــم از طریــق تعــداد مقــاالت منتشــر شــده در مجــات فهرســت شــده در ســایت
ســنجیده می شــود کــه نــوآوری واقعــی در آنهــا وجــود نــدارد و همچنیــن بــه  نــدرت مشــکات کشــور در آن 
مطــرح می شــود. اگــر هــم رفــع مشــکات مطــرح باشــد، چیــزی نیســت کــه بــاب مجــات خارجــی باشــد 
یــم دور ســر خــود  کــه آن را منعکــس کننــد؛ بنابرایــن، بــه نظــرم دچــار تسلســل شــده ایم و بــه  اصطــاح دار

ــم کــه ایــن کاری عبــث اســت.  می گردی
مشــکل دیگــری کــه بــر مشــکات قبــل افــزوده شــده و قبــًا بــه ایــن شــدت مطــرح نبــود، ایــن اســت کــه 
غــرب، اکنــون بســیار هوشــیارتر شــده تــا جهــان اســام نتوانــد بــا او رقابــت کنــد. بنابرایــن، می بینیــد کــه 
یــح در یــک ســخنرانی در مراکــش می گویــد: »ما نخواهیم گذاشــت  یــک فیزیــک دان آمریکایــی بســیار صر
کــه ژاپــن اســامی بــه وجــود بیایــد. « عوامل شــان هــم در کشــورهای مختلــف وجــود دارنــد و بــا برنامه هــا 
و خــط دادن هــا، مســلمانان را از فکــر اینکــه تولیدکننــده باشــند، منصــرف می کننــد. مثــًا بعضــی از 
محصــوالت بــوده کــه در داخــل شــروع بــه تولیــد آنهــا کرده انــد؛ ولــی بــه  محــض اینکــه تولیــد شــروع شــد و 
صنعــت ذی ربــط شــروع بــه رشــد کــردن کــرد، بافاصلــه واردات آن کاال بــا قیمــت پایین تــر از کشــورهای 
دیگــر شــروع شــد. حــدود ده-پانــزده ســال قبــل، مکــرر اخبــاری از ایــن  دســت را در رســانه ها می شــنیدیم. 
برخــی از دوســتان مهنــدس متعهــد کــه افــراد ســطح باالیــی بودنــد، گلــه داشــتند کــه چــرا حــاال کــه ایــن 
کارهــا دارد بــه نتیجــه می رســد، واردات آنهــا بــا تعرفه هــای پاییــن صــورت می گیــرد!؟ مــا بایــد حواســمان 
ــن  ــون، ای ــیم. اکن ــته باش ــاوری داش ــه خودب ــت ک ــن اس ــت ای ــر وضعی ــۀ تغیی ــه الزم ــد ک ــع باش ــیار جم بس
وضعیــت در جهــان اســام وجــود نــدارد و بــه  جــای آن، عقــدۀ حقــارت نســبت بــه غــرب بــر بســیاری از 
تحصیل کرده هــای مــا حاکــم شــده اســت. بایــد آن حســی کــه در ژاپنی هــا بیــدار شــد و موجــب شــد کــه 

ژاپــن تغییــر کنــد، در ایرانی هــا هــم بیــدار شــود. 

علل پیشرفت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
چگونــه ژاپنــی کــه در خــواب مطلــق بــود، بــه یکبــاره بیــدار شــد؟ در دوران جنــگ جهانــی دوم، ژاپــن بــا غــرب 
رابطــه ای نداشــت و جــزو گــروه هــم دســته هیتلــر بــود، امــا بعــدًا بعضــی از بهتریــن کارهــای فیزیــک در ژاپــن 
انجــام شــد. واقعــًا چگونــه حــس بیــداری در مــردم ژاپــن زنده شــد. روی کار آمــدن دولت بیدار میجی باعث 
آن تحــول شــد. اکنــون اولویت هــا اصــًا بــرای مــا مطــرح نیســت، فقــط علــوم مهندســی و فنــاوری جلــوه دارد 
یــزی می خواهیــم در ســال 1404 رتبــۀ نخســت منطقــه  و دیگــر رشــته ها اصــًا اهمیــت نــدارد. طبــق برنامه ر
یســت( داشــته  یــزی می گوییــم در ســال 1404 بایــد فــان تعــداد فنــاور )تکنولوژ باشــیم، امــا در مقــام برنامه ر
باشــیم! اینکــه داشــتن فنــاوران موفــق مســتلزم ایــن اســت کــه مــا عــده ای را هــم مثــًا در علــوم پایــه پــرورش 
... شــود، مدنظــر نیســت.  دهیــم تــا آنهــا نــوآوری داشــته باشــند و ایــن نوآوری هــا منجــر بــه فنــاوری جدیــد و

		  

مواجهــۀ مــا بــا علــم جدیــد و مدرنیتــه، بســیار منفعالنــه بــوده اســت. علــم جدیــد از 
طریــق افــرادی کــه از زمــان قاجاریــه بــه خــارج از کشــور فرســتاده شــده بودنــد، بــه 
کشــور وارد شــد. ایــن افــراد علــوم را منتقــل کردنــد، منتهــا همــراه بــا یــک عقــدۀ حقــارت 
یــم و صرفــًا بــه  ــوم را بگیر ــوم وارد ایــران شــد کــه مــا ایــن عل نســبت بــه غــرب. ایــن عل
ــا حداکثــر چیزهــای ســاده ای بســازیم. اینکــه فکــر  نســل های بعــدی منتقــل کنیــم و ی
خالقــی وجــود داشــته باشــد کــه خودمــان هــم بایــد تولیــد کنیــم، در ذهن هــا نبــود و 

ــدازۀ کافــی در ذهن هــا نیســت.  ــه ان ــون هــم ب اکن
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دبیرســتان وارد کننــد؛ البتــه بــا زبانــی مناســب آن 
ســطح. چــرا رشــته های علوم انســانی بایــد فلســفه 
و  یاضــی  ر رشــته های  ولــی  بخواننــد،  منطــق  و 
کــه  می کنــم  کیــد  تأ بخواننــد؟!  نبایــد  تجربــی 
از  بیشــتر  آنهــا  اتفاقــًا  و  بخواننــد  بایــد  هــم  آنهــا 
و  فلســفه  بــه  علوم انســانی  فارغ التحصیــان 
رشــته های  در  اینکــه  بــرای  دارنــد.  نیــاز  منطــق 
می گیــرد  صــورت  بســیاری  مغالطــات  علمــی، 
الت بــه  و بســیاری از نتیجه گیری هــا و اســتدال
ندانســتن  حاصــل  کــه  می شــود  انجــام   اشــتباه 
ندانســتن  به دلیــل  اســت؛  فلســفه  و  منطــق 
اینهــا  فــرق  و  وجودشناســی  معرفت شناســی، 
ــرای  ــق ب ــم منط ــر می کن ــن فک ــن، م ــم. بنابرای ــا ه ب
یاضی  رشــته های علــوم طبیعــی، علــوم فیزیــک، ر
رشــته های  از  ضروری تــر  و  الزم تــر  حتــی   ... و
رشــته های  بــرای  البتــه  اســت.  علوم انســانی 
ــزاری  ــق اب ــرا منط ی ــت، ز ــم الزم اس ــانی ه علوم انس
غلــط  اســتنتاج  و  نتیجه گــری  از  کــه  اســت 
از  کــه  می شــود  باعــث  و  می کنــد  جلوگیــری 
باشــیم.  نداشــته  غلــط  نتیجه گیــری  مقدمــات، 
ماننــد  رشــته ها  از  بســیاری  در  هــم  فلســفه 
تــا  می آیــد  کار  بــه  جامعه شناســی  حوزه هــای 
ــم. بعضــی وقت هــا،  ی ــا هــم اشــتباه نگیر امــور را ب
کــه در ایــن علــوم مطــرح می شــود،  فرض هایــی 
از  یکــی  بنابرایــن،  اســت.  فلســفی  فرض هــای 
در  را  اینهــا  کــه  اســت  ایــن  خطاهــا  بزرگ تریــن 
بخــش متأخــر دبیرســتان وارد نکرده انــد. اکنــون 

کــه بــه دنبالــش باشــند.  هــم مطمئــن نیســتم 

نگاه اجتماعی غلط به علوم
نــگاه درجــۀ دومــی بــه علوم انســانی، باعــث شــده 
رشــته های  نمونــۀ  دبیرســتان های  کــه  اســت 
یاضــی بــه  وجــود بیاینــد، امــا دبیرســتان  تجربــی و ر
نمونــۀ علوم انســانی وجــود نــدارد. گرچــه چنــدی 
شــده  راه انــدازی  دبیرســتان  چنــد  کــه  اســت 
شــده ایم،  مهندســی زده  مــا  اینکــه  در  اســت! 
افــراد نمی گوینــد  باشــید.  هیــچ شــکی نداشــته 
رشــته های  یــا  ادبیــات  در  فرزندشــان  کــه 
علوم انســانی درخشــش فوق العــاده ای نشــان داده 

بــه نظــرم اولویت هــای واقعی مــان پوشــیده اســت و متأســفانه آن جاهایــی کــه تصمیــم می گیرنــد، چــون از 
نخبــگان و افــراد ذی صــاح اســتفاده نمی کننــد، برنامه هــا آن طــور کــه بایــد از پختگــی الزم برخــوردار نیســت. 

از آموزش وپرورش تا آموزش عالی
یادگرفتــن زبــان انگلیســی از دوران کودکــی، چــون بــه دنبــال خــودش چیزهــای دیگــری مــی آورد کــه ممکن 
اســت هویــت مــا را از بیــن ببــرد، چنــدان لــزوم نــدارد کــه از دبســتان آغاز شــود؛ اما زبــان عربــی، ازآنجایی که 
بخشــی از هویــت و فرهنــگ ماســت، اگــر آمــوزش آن را از دبســتان شــروع کننــد، نه تنهــا اشــکالی نــدارد، 
بلکــه الزم هــم هســت. مســئله ایــن اســت کــه اصــًا ادبیات و مســائل فرهنگی ما در دبســتان و دبیرســتان 
شــأنی نــدارد. کافــی اســت کــه تســت بســیار ســادۀ ادبــی از فارغ التحصیــان دبیرســتان ها انجــام شــود 
تــا مشــخص شــود کــه آنهــا چقــدر ضعیــف هســتند! دانش آمــوزان و دانشــجویان بایــد بــا ادبیــات زبــان 
خودشــان آشــنا باشــند. درس زبــان فارســی گذاشــته می شــود، امــا بعضــی وقت هــا بــدون جاذبــه اســت. 
ایــن وضعیــت بایــد تغییــر کنــد. در گذشــته، ابتــدا قــرآن را آمــوزش می دادنــد و عــاوه  بر آن، دیگــر کتاب ها 

یــس می شــد.  ... هــم در ســطوح پائیــن تدر ماننــد آثــار ســعدی و
رســانه ها و رادیــو و تلویزیــون، بایــد برنامه هــای مناســبی دراین ارتبــاط بگذارنــد و مــردم را نســبت به هویت 
ملی-دینــی خودشــان حســاس کننــد. همان طــور کــه چینی هــا چنیــن کاری را انجــام دادنــد. چیــن 
یــرا  گاهانــه تصمیــم می گیرنــد، ز کشــور منحــط شــده ای بــود، امــا اکنــون به کلــی عــوض شــده، آنهــا کامــًا آ
یــم کــه بــه نظــرم در میــان تمــام فرهنگ هــای  می خواهنــد ســرآمد شــوند. مــا فرهنگــی بــا قدمــت طوالنــی دار
دنیــا بی نظیــر اســت؛ اّمــا امــروزه، کــودکان ایرانــی، بــا فرهنــگ اصیــل و ســنتی مــا بــزرگ نمی شــوند؛ بلکــه 
یــان در ســخنان خــود، برخــی از اصطاحــات  بــا فرهنــگ غربــی بــزرگ می شــوند. حتــی گاهــی حوزو
یبــای فارســی آن وجــود دارد، امــا آنهــا اصطــاح فرنگــی اش را بــه  انگلیســی را بــه کار می برنــد کــه معــادل ز
پــرورش و دانشــگاه ها بــه برنامــۀ ســنجیده ای نیــاز دارنــد کــه بــا همــکاری  کار می برنــد. بــه نظــرم آموزش و
یــن شــده باشــد، امــا متأســفانه ایــن کار انجــام نشــده اســت. چنــد ســال قبــل کــه  خبــرگان ذی ربــط تدو
پــرورش را بــه شــورای  عالــی انقــاب فرهنگــی آورده بودنــد، عــرض کــردم: »چــرا وزارت  برنامــۀ آموزش و
پــرورش از نیروهــای دانشــگاهی اســتفاده و از آنهــا نظرخواهــی نمی کنــد؟« گفتنــد: »مــا خودمــان  آموزش و
یــم...« این گونــه برخوردهــا، قــدری مســتکبرانه اســت. بنــده بــه  افــراد فارغ التحصیــل در مقطــع دکتــرا دار
پــرورش،  ایــن نتیجــه رســیده ام کــه بســیاری از مطالبــی کــه در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در آموزش و
یــس می شــود غیرضــروری اســت و بالعکــس، بعضــی از چیزهایــی کــه بایــد  حتــی در رشــتۀ فیزیــک، تدر
یــس نمی شــود. طرح هــای جدیــد را بایــد بــا تعــدادی از دانشــگاهیان دل ســوختۀ  یــس شــود، تدر تدر
مســلط مطــرح کننــد تــا بــه جمع بنــدی مناســبی برســند و پیــاده کننــد. مدیــران ایــن وزارتخانه هــا فقــط 

دوســت دارنــد ُمــدل عــوض کننــد، امــا کارهــا از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت. 
یــک توجــه کنیــم، وقتــی بــه بحث هــای مهــم و حســاس می رســیم، متوجــه می شــویم کــه  اگــر بــه فیز
ادعایــی کــه می کنیــم و یــا حرفــی کــه می زنیــم، خــارج از حــوزۀ فیزیــک اســت و ایــن رشــته نمی توانــد بــه آن 
پاســخ دهــد. یکــی از اشــتباهات مهمــی کــه در قــرون جدیــد اتفــاق افتــاد، ایــن بود کــه علوم از فلســفه جدا 
شــد؛ بنابرایــن، بســیاری از دانشــمندان علــوم مختلــف متوجــه نیســتند کــه ادعاهــای آنهــا علمی نیســت 
و در واقــع فلســفی اســت. اگــر متوجــه ایــن نکتــه بودنــد، نزاع هــا بســیار کمتــر می بــود. نــزاع، هــم بیــن اهالــی 

علــم و هــم بیــن دانشــمندان و فاســفه کمتــر می بــود. 

لزوم تدریس منطق و فلسفه در رشته های ریاضی و فیزیک
بــرای دورۀ دبیرســتان، هــم منطــق و هــم فلســفه الزم و مفیــد اســت و بایــد آنهــا را در برنامــۀ ســه ســال آخــر 
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ــزرگ و موفقــی، مثــًا  یســین ب و ممکــن اســت تئور
یــا ممکــن اســت  روان شناســی شــود،  در رشــتۀ 
جامعه شــناس درجــۀ اولــی شــود. آنهــا فقــط بــه 
مهندســی نــگاه می کننــد و همیــن باعــث شــده 
اســت کــه مهندســان، شــأن خــود را باالتــر از آنچــه 
هســت و خــود را، صاحب اختیــار جامعــه بدانند؛ 
ایــن واقعیتــی اســت کــه در جامعــۀ مــا وجــود دارد. 
را تشــدید می کنــد،  ایــن مســئله  کــه  موضوعــی 
بــازار کار و دغدغــۀ فارغ التحصیــان رشــته های 
ــود  ــل وج ــه  دلی ــا ب ــۀ اینه ــت. هم ــانی اس علوم انس
جــو مســموم حاکــم بــر محیــط کار اســت. مــا جــو 
زده هســتیم و اصــوًال همــه چیــز ما جو زده اســت؛ 
ــر  ...؛ ب ــا درســت کردن موهــا و از درس خواندن هــا ت
همــه چیــز مــا ُمــد حاکــم شــده اســت. اتفاقــًا فکــر 
می کنــم شــباهت مــا بــه غــرب بیــش از مبانــی 
ــد از همه جــا  جامعــۀ اســامی اســت. علــوم را بای
کــه  )ص( اســت  فراگرفــت، ایــن ســخن پیامبــر
فرمودنــد: »اطلبــو العلــم ولــو بالصیــن«، ولــی چــه 
غــذا خــوردن،  زندگــی،  تمــام  کــه  دارد  ضرورتــی 
مــدل برنامه هــا و همه چیز از ســرتاپا غربی شــود؟! 
ــی از  ــای یک ــی از کاس ه ــاتید، در یک ــی از اس یک
دانشــگاه های مهندســی کشــور گفتــه بــود: »وقتی 
ــد، چقــدر او  یــک شــخص از خــارج کشــور می آی
را بــزرگ می کننــد؛ امــا اگــر دانشــمندی از جهــان 
اســام بیایــد، آیــا او را آن قــدر بــزرگ می کننــد؟! 
نــه! ایــن وضعیــت بایــد اصــاح شــود. « امــا چــه 
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــانه ها می توان ــز رس ــی ج عامل
دهــد؟ غالــب سیاســیون مــا آن قــدر بــه سیاســت 
فرهنگــی  مســائل  اصــًا  کــه  هســتند  مشــغول 
برایشــان مطــرح نیســت. فقــط دانشــگاهیان باقــی 
مانده انــد کــه عــده ای از آنهــا هــم در ایــن حــوزه 
می تواننــد  بــه  ســختی  یــرا  ز شــده اند،  منفعــل 
زندگــی خــود را اداره کننــد؛ بنابرایــن بایــد در چنــد 
جــا مشــغول کار باشــند تــا بتواننــد خانــوادۀ خــود 
را اداره کننــد. در نتیجــه، فرصــت پرداختــن بــه 
ایــن مســائل را ندارنــد. دانشــگاهیان و رســانه ها 
ــر  ــر دهنــد. اگ ــه فکــر باشــند و فضــا را تغیی ــد ب بای
اینهــا توانســتند وضعیت را تغییر دهنــد، آن  وقت 

ــرد.•  ــد ک ــر خواه ــم تغیی ــانی ه ــأن علوم انس ش

خدمِت علم
نهاد علم از منظر آیت اهلل�ل خامنه ای

ت
اش

ادد
ی
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کــه مــا از آن اســتفاده  »یــک وســیله الزم اســت 
کــه  کنیــم و راه بیفتیــم؛ یــک بینــش الزم اســت 
مــا بدانیــم بــه کجــا بایــد راه بیفتیــم. از کجــا و بــه 
کــدام  کــدام راه و بــه  کــدام طــرف؟ از  کجــا؟ از 
الزم  انســان ها  زندگــی  بــرای   ، دو ایــن  هــدف؟ 
اســت. آن دنیاســت؛ ایــن آخــرت اســت. ایــن دو 
اگــر بــا هــم جمــع شــدند، »َســعدالّدنیا واآلخــرۀ؛ 
کســی  یعنــی  می شــود؛  واالخــرۀ«  َحَصل الّدنیــا 
کــه هــم دنیــا دارد؛ هــم آخــرت. یعنــی یــک انســان 
ســعادتمند؛  زندگــی  یــک  یعنــی  خوشــبخت؛ 
لــذا  را خواســته اند.  آن  انبیــا  کــه  یعنــی همانــی 
همــان  آورد،  دیــن  اکــرم  پیغمبــر  می بینیــد 
ّیــات تکیــه کــرد؛ امــا  جهت گیــری را آورد، بــر معنو
پــی، ابــزار مــاّدی را هــم به دســت مــردم داد.  پی در
جا هایــی را خــودش، مباشــرتًا علــم را -یعنــی علم 
ــه ادارۀ امــور زندگــی راـ بــه  زندگــی و علــم مربــوط ب
 دســت مــردم داد. یــک جــا هــم کــه کار پیچیده تــر 
می شــد و محتــاج تخّصــص بــود، آنهــا را امــر کــرد 
یــد بینــش پیــدا  یــد، برو یــد علــم یــاد بگیر کــه برو

یــد بــه اشــیا نــگاه کنیــد.«1  کنیــد، برو
ایــن قســمتی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری در 
مــورد علــم اســت. ایشــان علــم را معرفتــی ضــروری 
برای جوامع بشــری دانســته و آن را عامل شــناخت 
اشــیای پیرامونــی و بهره بــرداری بشــریت معرفــی 
می نمایــد2و معتقدنــد کشــوری که دســتش از علم 
ل  تهــی اســت، نمی توانــد توقــع عــزت، توقع اســتقا
و هویــت و شــخصیت، توقــع امنیــت و توقــع رفــاه 
داشــته باشــد. طبیعــت زندگــی بشــر و جریــان امــور 
ــم، عــزت می بخشــد. 3 مــا  زندگــی ایــن اســت. عل
در ایــن نوشــتار در صــدد هســتیم تــا خاصــه ای 
از منظومــۀ فکــری مقــام معظــم رهبــری را راجــع بــه 

نهــاد علــم، بــه صــورت منســجم بررســی کنیــم. 

جایگاه علم
از دیــدگاه ایشــان، علــم، عامــل موفقیــت همــه 

اســت و مانــع تزلــزل، حتــی بــرای عارفــان و ســالکان. ایشــان در ایــن  بــاره می فرماینــد: 
یــد؛ علــم را قــدر بدانیــد. علــم، خیلــی مهــم اســت. هرجــا کــه هســتید، در  »بــه هیــچ قیمتــی از علــم نگذر
صورتــی خواهیــد توانســت بهتریــن کار را بکنیــد کــه عالــم باشــید. اگــر عــارف هــم باشــید، درصورتی کــه 
عالــم باشــید، گمــراه نمی شــوید. عارفــی کــه عالــم نباشــد -آدِم عــارف و ســالک در راه خــدا رفتــه، حرکــت 
کــرده و قــدم زده- ممکــن اســت منحــرف شــود. بســته بــه ]تقدیرات[ اوســت؛ اگــر وضعی برایــش پیش آمد 
کــه خطــر او را تهدیــد کــرد، لغــزش او حتمــی اســت! امــا اگــر عــارف، عالــم باشــد، مثــل امــام)ره( می شــود؛ 
در وســط آتش ســوزان مســائل دنیــوی -همیــن انقــاب، تشــکیل حکومــت و ایــن  همــه کارهای ســنگینی 
کــه حکومــت دارد- مثــل ابراهیــم خلیــل، در آتــش حرکــت می کنــد و آتــش بــر او َبــرد و ســام می شــود؛ دنیــا 

نمی توانــد او را متزلــزل کنــد؛ بــر اثــر علــم!«4 

عدم تنافی بین علم و دین
برخــاف تاشــی کــه برخــی از مکاتــب سیاســی، مذهبــی و حّتــی علمــی جهــان در دســتور کار قــرار 
ــدم  ــش ع ــرای نمای ــاش ب ــرد، ت ــم و خ ــۀ عل ــه در عرص ــری معظم ل ــی فک ــن مبان ــی از مهم تری ــد، یک داده ان
، ایشــان بــا هــدف نمایــش جایــگاه خــرد و  تنافــی علــم و دیــن در متــن زندگــی بشــر اســت. بدیــن منظــور
دانــش در اســام، حدیثــی از پیامبــر عظیم الشــأن اســا کــه خــدای متعــال پیغمبــر را فرســتاد »و یثیــروا 
)ص( پــس از  لهــم دفائــن العقــول م در بــاب خردمنــدی و دانــش بیــان می کننــد. در ایــن حدیــث، پیامبــر
معرفــی خــرد بــه  عنــوان ارزشــمندترین نعمــت تقسیم شــده بیــن بنــدگان، اصــًا هــدف از بعثــت ]انبیــا[ را 

پیشــبرد و تعالــی مســائل مربــوط بــه خــرد و دانــش می داننــد. 
ایشــان بــا توضیــح قســمتی از خطبــۀ اول نهج الباغــه، می فرماینــد:  »در خطبــۀ اول نهج الباغــه آمــده کــه 
خــدای متعــال پیغمبــر را فرســتاد »و یثیــروا لهــم دفائــن العقــول«5؛ تــا گنجینه  هــای خــرد را در میان انســان ها 
برانگیزاننــد. ایــن خــرد بــرای چیســت؟ ایــن خــرد بــرای پیــدا کــردن راه زندگــی اســت. بایــد فکــر کــرد؛ بایــد بــا 

تحلیــل و ســنجش، راه زندگــی را پیــدا کــرد. مهم تریــن توصیــۀ مــن بــه شــما جوانــان عزیــز همیــن اســت.«6 
ایشــان بــا ذکــر روایاتــی، ابتــدا بــه رابطــۀ تنگاتنــگ علــم و دیــن در اســام پرداختــه7 و پرداختــن بــه علــم را 
یتــی از طــرف دیــن بــرای بشــر8 و یکــی از مهم تریــن توصیه هــای دیــن اســام می داننــد.9  بــه  عنــوان مأمور

ایشــان علــم را هم ســنگ یکــی از بزرگ تریــن معــارف دیــن اســام، یعنــی جهــاد معرفــی می نماینــد. 10 
ــام  ــه اس ــوط ب ــاس، مرب ــن را از اس ــم و دی ــت عل ــبهۀ ضّدی ــم ش ــی توّه ــه ای حّت ــت اهلّلل خامن ، آی ــن  رو از ای
پاییــان در قــرن نوزدهــم می داننــد کــه بــه  صــورت یــک  نمی داننــد11؛ بلکــه ایــن شــبهه را مربــوط بــه ارو
، جلوه کــرد. 12  ، خشــن و عقب ماندۀ کلیســای آن روز عکس العمــل طبیعــی در مقابــل وضعیــت متحّجــر
یــت بخشــیده، بــه همــۀ ادیــان ســرایت دهنــد، ولــی معظم لــه 

ّ
اگرچــه غربی هــا می خواهنــد ایــن تقابــل را کل

شــواهد فراوانــی بــرای تبییــن بطــان ایــن اّدعــا ذکــر می نماینــد.13 
یــج  ایشــان دعــوت اســام را بــه علــم، در همــۀ جوانــب و ابعــاد علــم می داننــد14 و اســام را طــرف دار ترو
ــه  ــد ک ... می دانن ــانی و ــی، 18 علوم انس ــی17، علوم تجرب ــوم طبیع ــه، 16 عل ــوم پای ــه عل ــوم15، از جمل ــۀ عل هم

هــدف از آن را این گونــه تبییــن می کننــد: 
»اســام می خواهــد ملــت مســلمان، عمــران و اســتفاده از زمیــن و طیبــات زمیــن را بــه حــّد اعلــی برســاند، 
یــج می کنــد؛ بــدون ایــن هــم  لــذا علــم و پیشــرفت علمــی و کشــف زوایــا و خبایــای عالــم طبیعــت را ترو
ــۀ علمــی را در 

ّ
پــا، اســام بزرگ تریــن قل نمی شــود. شــما می دانیــد تــا قبــل از انقــاِب صنعتــی و رنســانس ارو

ســطح دنیــا بــه  وجــود آورد«. 19 
البتــه مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد هــر دانشــگاهی در رشــتۀ تخصصــی خــود وظیفــۀ پیشــرفت علــم، در 
... رســالت  ی خــود را بــه عهــده دارد. مثــًا دانشــگاه های مربــوط بــه علــوم پایــه و علوم انســانی و حــّد اعــا

|  مهدی مطهری
عضو شورای دفتر حفظ و نشر

آثار مقام معظم رهبری
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طبیعــی تحریــض و تشــویق می کنــد کــه یــک نــگاه 
عالــی و مترّقــی بــه دنیــا و علــوم دنیــوی اســت. 29

مکاتــب  از  برگرفتــه  کــه  دنیــا  ز  امــرو نــگاه  امــا 
مــاّدی و جهــان ســرمایه داری اســت، بــه  گونــه ای 
دیگــر اســت. اینکــه همــه چیــز را در برابــری آن 
ــا پــول می ســنجد؛ ایــن کشــف چقــدر قیمــت  ب
دارد؟ ایــن درس دادن یــا درس خوانــدن چقــدر 
پول ســاز اســت؟30 در مقابــل ایــن علــم، چقــدر 
درحالی کــه  می آیــد؟31  دســت  بــه  پونــد  یــا  دالر 
یــِخ پیشــرفت علــم، حتــی در غــرب  در طــول تار
بــاره  ایــن   در  ایشــان  اســت.  نبــوده  این گونــه 

می فرماینــد: 
نــگاه  ادب  و  علــم  یــخ  تار بــه  وقتــی  »مــن 
مهم تریــن  از  بخشــی  اتفاقــًا  می بینــم  می کنــم، 
همچنیــن  و  بشــر  علمــی  پیشــرفت های 
، آن چیزهایــی اســت  پیشــرفت های هنــری بشــر
کــه مابــه ازای مــادی کــه نداشــته هیــچ؛ گاه مــورد 

گرفته انــد«.32  قــرار  هــم  انــکار  و  تحقیــر 
و شــاید بــه  خاطــر حرکــت علمــی کشــور بــا همین 
کــه رهبــر معّظــم انقــاب، ســرعت  نــگاه باشــد 
حوزه هــای  از  بســیاری  در  را  پویایــی  و  رشــد 
، بــه رســتاخیز علمــی تعبیــر نمــوده  علمــی کشــور

می فرماینــد:  و 
ــتاخیز  ــه رس ــت ک ــه اس ــه دو ده ــک ب ــون نزدی »اکن
علمــی در کشــور آغــاز شــده و بــا ســرعتی کــه برای 
ناظــران جهانــی غافلگیرکننــده بــود -یعنــی یــازده 
ــه  ــر شــتاب رشــد متوّســط علــم در جهــان- ب براب
پیش رفتــه اســت. دســتاوردهای دانــش و فّناوری 
ــه رتبــۀ شــانزدهم، در  مــا در ایــن مــّدت کــه مــا را ب
یســت کشــور جهــان رســانید و  بیــن بیــش از دو
از  مایــۀ شــگفتی ناظــران جهانــی شــد و برخــی 
رتبه هــای  بــه  را  نوپدیــد  و  حّســاس  رشــته های 

نخســتین ارتقــا داد«.33 
کنیــم  تصــور  کــه  نیســت  معنــا  بــدان  ایــن  امــا 
دســتگاه های  کار  پایــان  فعلــی،  دســتاوردهای 
علمــی کشــور باشــد. بلکــه ایشــان آنهــا را بــا همــۀ 
 ، اهّمیتــش، فقــط یــک آغــاز می داننــد و نــه بیشــتر
یــرا ایشــان معتقدنــد هنــوز از کاروان علمــی دنیــا  ز
یــم.34  ه هــا فاصلــه دار

ّ
عقبیــم و تــا رســیدن بــه قل

دانشــگاه مرتبــط بــا علوم انســانی و تربیــت صاحب نظرانــی جهانــی در رشــته های مختلــف علوم انســانی 
یــرا امــروزه در دنیــا و حتــی در همیــن دنیــای گمــراه غربــی، افــراد دانش پــژوه فراوانــی هســتند کــه  اســت، ز
، راه تــازه ای را کــه دانشــگاه های مــا  بــه دنبــال حقیقت انــد. اینهــا بایــد بتواننــد بــا اثــر علمــی و حــرف و فکــر
در پایگاه هــای رایانــه ای ارائــه می کننــد، نشــان بدهنــد.20 ایشــان بــا توجــه  بــه شــرافت همــۀ انــواع علــم و در 

مبــارزه بــا تعریــف ســطحی و محــدود علــم می فرماینــد: 
»علــم کــه دیگــر مــاّدی و معنــوی نــدارد؛ علــم، علــم اســت. علــم، معرفــت اســت؛ علــم، عزیــز و شــریف 

اســت، گوهــر اســت. علــم آن چیــزی اســت کــه انســان بایــد دنبــال آن باشــد.«21 
از همیــن اعتقــاد بــه شــرافت ذاتــی علــم، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه از منظــر ایشــان، علــم هیــچ گاه، 
یــک هــم قصــد و تــوان تصــّرف نیــاز فطــری انســان را بــه معنویــت نــدارد.  حتــی در عرصــۀ مــاّدی و تکنولوژ
ــا ورود تفکــرات علمــی جدیــد بــه کشــورهای اســامی -کــه قهــرًا جاذبــه داشــت و طبیعــی بــود  اگرچــه ب
پــا بــه آن دســت یافتــه بــود، جاذبــه داشــته باشــد- ایــن پیشــرفت های  کــه پیشــرفت های علمــی ای کــه ارو
علمــی را وســیله ای بــرای بی اعتقــادی بــه دیــن و خامــوش کــردن شــعلۀ ایمــان دینــی در دل هــا و از بیــن 
بــردن بیــداری وجــدان دینــی در آحــاد مــردم قــرار دادنــد و چندیــن ســال ایــن مســئله را بــا قــّوت و دقــت 

ق، توســط علــم نیســت.  دنبــال کردنــد؛ 22امــا ایــن بــه معنــای تصــّرف معنویــت و اخــا
»خــوِد علــم ارزش اســت. ایــن ارزش را افــرادی می تواننــد بــه ضــدارزش تبدیــل کننــد و از آن علیــه منافــع 
ــای  ــادی و گرایش ه ــم م ــه در عال ــی ک ــا و چیزهای ــهوات، غرض ه ــا ش ــم را ب ــد؛ عل ــتفاده کنن ــریت اس بش
مــادی وجــود دارد، نبایــد مخلــوط کــرد. آن کــه بــد اســت، ضــدارزش حرکــت کــردِن آنهــا و بهره گیــری 
شــهوانی و نفســانی از علــم اســت؛ نــه خــود علــم. قالب هــا اشــکالی ندارنــد، فّنــاوری هســته ای گناهــی 
نکــرده اســت؛ یــا مثــًا فناوری هــای پیشــرفتۀ نانــو یــا صنایــع الکترونیــک بســیار پیشــرفته و ایرودینامیــک و 
امثــال اینهــا گناهــی ندارنــد؛ ابزارهایــی هســتند بــرای اینکــه انســان بتوانــد در دنیــا از منابــع و فرصت هایی 
کــه خــدا در ایــن طبیعــت قــرار داده، بــه بهتریــن وجــه اســتفاده کنــد. گنــاه بــرای کســی اســت کــه جهــت 

یــب انســانها قــرار می دهــد.«23  ایــن علــوم را تخر
بنابرایــن، ایشــان معتقدنــد روشــنفکران مســلمان، بــا خــأ معنویت و فضیلــت در غرب مخالف انــد؛24 نه 
بــا پیشــرفت علمــی آنــان. اگرچــه آنــان نعــل واژگونــه می زننــد و این طــور وانمــود می کننــد کــه اســام گرایان 
را در  از دانــش  بــا علــم و پیشــرفت مخالف انــد. ایشــان چنیــن اســتفاده ای  روشــنفکر و روشــن بین، 
راســتای ســرکوب کــردن ارزش هــای انســانی، بزرگ تریــن ناسپاســی در قبــال ایــن موهبــت الهــی دانســته25  

و می فرماینــد: 
»ببینیــد! امــروزه، علــم بــا همــۀ شــرافت و ارزشــش، در دســت جهان خــواران و دیوانههــای زنجیــری 
بین المللــی بــه چــه تبدیــل شــده اســت! نــه حّقــی بــرای انســان، نــه حّقــی بــرای ملت هــا، نــه حّقــی بــرای 

حقیقــت و نــه ارزشــی بــرای راســت گویی و صــدق قائــل نیســتند«.26 
کیــد  ایشــان در عرصــۀ تعییــن محــدودۀ ارزش علــم )البتــه علــم ســودمندی کــه بــرای عمــل باشــد(،27 تأ
کــه ایــن ارزشــیابی از منظــر اســام، اختصــاص ثــواب الهــی بــر علــوم مختلــف بــا معیــار  می کننــد 
، این گونــه نیســت کــه اگــر قــرآن آمــوزش دادیــد ثــواب دارد؛  فایده منــدی، اســتنباط می شــود. در ایــن معیــار

، مثلثــات، فیزیــک و هندســه ثــواب نداشــته باشــد.28  ولــی یــاد دادن جبــر

چه علمی نافع است؟
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه از منظــر آیــت اهلّلل خامنــه ای، انــگارۀ علــم نافــع در دنیــای اســام و علــوم دنیــوی 
یــادی بــا انــگارۀ دنیــای غــرب در ایــن عرصــه و علــوم دنیــوی مّدنظــر غــرب دارد. پس  مدنظــر اســام، تفــاوت ز
بایــد توجــه داشــت کــه اســام بــه آبــاد کــردن روی زمین، گســترش علم و شــکوفا کردن اســتعدادهای بشــری و 
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عوامل عقب افتادگی علمی کشور
عقب افتادگــی  ایــن  دالیــل  معظم لــه  منظــر  از 
اســت.  متفــاوت  مختلــف،  عرصه هــای  در 
در  عظیــم  خســران  ایــن  اصلــی  علــل  از  یکــی 
بــردی  بســیاری از علــوم، در حوزه هــای مهــم کار
صنعــت  محتــاج  هنــوز  کــه  صنعتــی  حتــی  و 
توجــه  عــدم  هســتیم،  غربــی  کاالی  و  علــم  و 
اســامی-  -توحیــد  اســام  بنیادیــن  اصــل  بــه 
اســت.35 بی تقوایــی، یکــی دیگــر از عوامــل مهــم 
منظومــۀ  در  فنــاوری  و  علمــی  عقب ماندگــی 

اســت.36  ایشــان  فکــری 
ســومین دلیلــی کــه بــه نظــر ایشــان باعــث شــد 
جهــان،  علمــی  مســابقۀ  آغــاز  دوران  در  کــه 
فرســنگ ها از ایــن کاروان شــتابان عقــب بیفتیــم، 

اســت.37  پهلــوی  و  قاجــار  خیانــت 
علــوم  بــه  منحصــر  عقب ماندگــی  ایــن  امــا 
معظــم  مقــام  نیســت.  صنعتــی  و  بــردی  کار
رهبــری معتقدنــد کــه در عرصــۀ علــوم  انســانی نیــز 
نــه در  فراوانــی هســتیم38؛  دچــار عقب ماندگــی 
دانشــگاه، بلکــه حتــی حوزه هــای علمیــه نیــز در 
ایــن عرصــه دچــار عقب ماندگــی نگران کننــده ای 

ایــن  بــاره فرموده انــد:  هســتیم. ایشــان در 
، حــوزۀ علمیــه از زمــان خــودش خیلــی  »امــروز
عقــب اســت. حســاب یــک ذّره و دو ذّره نیســت. 
مثــل ایــن اســت کــه دو نفــر ســوار بــر اســب، در 
ــد و یکــی اســبش از  وادی ای همــراه یکدیگــر برون
ــر  ــر باشــد و آن کــه اســبش کندروت دیگــری تندروت
کنــد؛  پیــدا  دســت  اتومبیــل  بــه  بعــدًا  اســت، 
کــه اســبش تندروتــر اســت،  طبیعــی اســت آن 
ــه گــرد او هــم نمی رســد. اآلن وضعیــت این گونــه  ب
، امــواج فقــه و فلســفه و  اســت. در حــال حاضــر
کام و حقــوق، دنیــا را فــرا گرفتــه اســت. مــا وقتــی 
یــم؛ حّتــی  بــه خودمــان برگردیــم، خیلــی فاصلــه دار

ق هــم این گونــه اســت«.39 در اخــا
زمانــی ایــن نگرانــی تبدیــل بــه خســارت می شــود که 
بدانیــم امــروزه دچــار یــک ترجمه گرایــی اســف بار 
در  غربــی  مبانــی  آنچــه  بــه  یعنــی  شــده ایم.40 
علــوم  انســانی رســیده؛ ماننــد وحــی منــزل متعّبــد 
شــده ایم و جوان هایمــان را در دانشــگاه های علــوم 

ــم. 41 آن  هــم بــدون داشــتن منبــع و اســتاد مناســب. 42  ــا همیــن مبانــی رشــد داده ای  انســانی ب

راهکارهای جبران عقب افتادگی علمی کشور
ــرای جبــران ایــن عقب ماندگی هــا راهکارهــای فراوانــی ذکــر می کننــد کــه اولیــن و اساســی ترین  ایشــان ب
یشــه های  یــن مبنــای علمــی و فلســفِی تحــّول علوم انســانی اســت.43 تحّولــی کــه روشــن اســت ر آنهــا، تدو
آن را بایــد در تحــّول علــوم حــوزوی و کتــب درســی حــوزه جســتجو کــرد؛ مطالبــه ای کــه سال هاســت از 
ســوی مقــام معّظــم رهبــری عنــوان شــده؛ اّمــا اصــرار بــر مطالعۀ همــان کتــب و دروس قدیمــی، این مطالبۀ 
ایشــان را تــا همیــن اواخــر بی پاســخ گذاشــته بــود. مخالفــان تغییــر در کتــب درســی، دالیــل مختلفــی را ذکــر 

می کردنــد کــه مقــام معّظــم رهبــری نیــز بــه آنهــا این گونــه پاســخ می گوینــد: 
ــا  ــت. ت ــر اس ــۀ دیگ ــای  علمی ــم و حوزه  ه ــۀ ق ــوزۀ علمی ــکات ح ــر از مش ــی دیگ ــی، یک ــای درس »کتاب ه
ــد؛  ــزرگ هــم همیــن کتاب هــا را خوان ــم ب ســخنی از کتاب هــای درســی می گوییــم، می گوینــد فــان  عال
حــاال آنهایــی کــه انقابی ترنــد، می گوینــد امــام  هــم همیــن درس هــا را خوانــد کــه امــام شــد! آیــا امــام چــون 
ــام  ــت ام ــما در عظم ــه ش ــه ک ــود. آنچ ــی ب ــر مخصوص ــام جوه ــد؟! ام ــام  ش ــد، ام ــا را خوان ــن درس ه همی
ــده اســت. وانگهــی، از زمانــی  پیــدا می کنیــد، ناشــی از ایــن نیســت کــه ایــن کتاب هــای درســی را خوان
ــا حاالیــی کــه مــن و شــما می خواهیــم  ــد، ت کــه امــام راحل)رضوان اهلّلل علیــه( ایــن کتاب هــا را می خواندن

این کتاب هــا را بخوانیــم، بیــن ایــن دو مقطــع، شــصت ســال، هفتــاد ســال، فاصلــه شــده اســت. 
کتــاب درســی جدیــد تولیــد کنیــد! چــه اشــکالی دارد کــه عــده ای بنشــینند کتــاب درســی جدیــد تولیــد 
ــیاری از  ــا بس ــوید؛ ام ــی نمی ش ــهید ثان ــوب، ش ــی خ ــویم! خیل ــی نمی ش ــهید ثان ــا ش ــد م ــد؟ می گوین کنن
یــم رتبــۀ علمــی و استعدادشــان بیش تــر از  فقهــای امــروز مــا از فقهــای گذشــته واردترنــد. مــن نمی گو
آنهاســت -شــاید اگــر در زمــان آنهــا بودنــد، نمی توانســتند مثــل آنهــا باشــند- امــا بســیاری از آنهــا، ســطح 
ــد  ــول تولی ــاب اص ــود؟! کت ــرا نمی ش ــت؛ چ ــتۀ ماس ــای گذش ــی از فقه ــر از خیل ــان باالت ــت فقهی ش معرف

کنیــد؛ کتــاب فقــه تولیــد کنیــد؛ بــرای مراتــب مختلــف تولیــد کنیــد؛ شــکل درس را عــوض کنیــد«.44 
ــمندانی  ــار دانش ــتفاده از آث ــی45، اس ــی و قرآن ــه های وحیان یش ــا ر ــانی ب ــوم  انس ــاد عل ــه های ابع یش ــن ر یافت
یــزی یــک حرکــت علمــی  همچــون شــهید مطهــری، بــه  عنــوان مــاّدۀ خــام در آمــوزش علوم انســانی46، پایه ر
بســیار عمیــق و قــوی در ســنین دانش آمــوزی و دبیرســتان47 و پرهیــز از تــاش بــرای تطبیــق علــوم  انســانی 

اســامی بــا دســتاوردهای غربــی48 از جملــۀ راهبردهــا و راهکارهــای ایشــان در ایــن عرصــه اســت. 

کشور رابطۀ علم و مسائل 
ــم، چــه در حــوزۀ صنعــت و چــه در حــوزۀ علوم انســانی، کارکــرد اصلــی  ــد نهــاد عل امــا برخــی معتقدن
ردن نیازهــای اجتماعــی اســت، از دســت  داده و ارتبــاط و هم پایــی  خــود را کــه ارتبــاط بــا اجتمــاع و بــرآو
ــا نیازهــای جامعــه نــدارد. ایــن یــک مســئله و دغدغــه ای اســت کــه مقــام معّظــم رهبــری از ابتــدا بــه  ب
آن توجــه داشــته و در حــوزه و دانشــگاه متذّکــر شــده و در چنــد ســال اخیــر بــا تعبیــر علــم نافــع بــه آن 

کیــد کــرده اســت.  تأ
یعنــی از نظــر ایشــان، علــم نافــع علمــی اســت کــه در راســتای رفع نیازهای اساســی کشــور باشــد؛ نه اینکه 
یــاد  فقــط بــه لحــاظ کّمــی، آمــاری بدهیــم و از تحقیقــات و مقاالتــی رونمایــی کنیــم کــه اگرچــه تعــدادش ز

اســت؛ امــا مرتبــط با مســائل کشــور نباشــد. 
»یــک نکتــۀ دیگــر در مــورد مقــاالت علمــی اســت. خوشــبختانه مــا از لحــاظ تعــداد مقــاالت، ســطح 
یــاد هــم نیســت؛ آنچــه  یــم؛ منتهــا ایــن کافــی نیســت؛ بلکــه بایــد بگوییــم ایــن دارای اهّمّیــت ز باالیــی دار
مهــم اســت کیفّیــت مقــاالت اســت.... بــه  جــای افزایــش عــدد مقــاالت، ارتبــاط مقــاالت بــا مســائل کشــور 
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کشور کندی سرعت علمی  نقش دشمن در 
ــد  ــز نبای ــه نی ــن عرص ــمن در ای ــش دش ــه از نق البت
غافــل شــد. آیــت اهلّلل خامنــه ای در برخــی ســخنان 
یــح می کننــد کــه یــک حرکتــی علیــه  خــود تصر
پیشــرفت علمــی در دانشــگاه ها در حــال طراحــی 
ــی  ــت علم ــرگاه حرک ــد، ه ــان معتقدن ــت. ایش اس
ســعی  دشــمن  باشــد،  خوبــی  حرکــت  کشــور 
کــه  اقداماتــی  بــا  کنــد؛  متوقــف  را  آن  می کنــد 
ظاهــر سیاســی دارنــد، امــا باطــن قضیــه آن اســت 
کــه جلــوی حرکــت علمــی دانشــگاه را بگیرنــد. 59 
تحــرکات خباثت آمیــز دشــمن در ایجــاد آشــوب 
و  دانشــجویی  محیط هــای  در  اغتشــاش  و 
ــان  ــت. 60 ایش ــن راستاس ــز در همی ــگاهی نی دانش

در ایــن زمینــه می فرماینــد: 
کــه می بینیــد دانشــگاه های مــا را تهدیــد  »ایــن 
اســت  ایــن  بــه  خاطــر  می کننــد،  اغتشــاش  بــه 
کــه در دانشــگاه ها مغزهــا پــرورش پیــدا می کنــد 
را  اعتمادبه نفــس  ایــن  اســامی  نظــام  جــوان  و 
ــود را  ــت خ ــش، مل ــط دان ــد در محی ــه بتوان دارد ک
از دانــش بیگانــگان و ســلطه گران بی نیــاز کنــد؛ 
نباشــد؛  درس  می خواهنــد  می داننــد.  را  ایــن 
روح  می خواهنــد  نباشــد؛  تحقیــق  می خواهنــد 
علمــی در کشــور نباشــد؛ می خواهنــد ملــت ایران 
همیشــه محتــاج آنهــا باشــد. ایــن خــواب خــوِش 
کــه دشــمنان  یــای پوچــی اســت  بی تعبیــر و رؤ

ملــت ایــران دارنــد. «60•

پی نوشت
آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار دانشــجویان،  1. ســخنرانی 
 .1372/9/24 دانشــگاه،  و  حــوزه  وحــدت  روز  به مناســبت 
2. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار گــروه اقتصــاد 

 .1371/2/22 اســامی،  جمهــوری  صــدای 
3. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار نخبــگان جوان، 

 .1386/6/12
دانشــگاه در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .4 

ع(، 1377/2/24.   امام حسین)
5. نهج الباغه، خطبه ی 1. 

و  اســتادان  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .6
 .1382/9/26 قزویــن،  دانشــجویان 

از  جمعــی  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .7
و  دانشــجویان  دیــدار  در  1369/7/4؛  مــردم،  و  مســئوالن 
در  1384/2/19؛  کرمــان،  اســتان  دانشــگاه های  اســاتید 

 .1387/6/5 دانشــگاهی،  جــوان  نخبــگان  دیــدار 

مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه البّتــه ایــن در زبــان بعضــی از دانشــجوهای عزیــز مــا هــم بــود؛ خودشــان بــه مــن 
گفته انــد، عقیــدۀ مــا هــم همیــن اســت کــه بایســتی مقــاالت علمــی و پژوهشــی در خدمــت نیازهای کشــور 
ــرای نخبــگان تبییــن بشــود؛ خیلــی از نخبــگان ممکــن اســت نیازهــای  ــرار بگیــرد و ایــن نیازهــا هــم ب ق

کشــور را آن چنان کــه هســت، نداننــد«.49 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایشــان، حّتــی تعــداد بــاالی مقــاالت علمــی را در نهادهــای معتبــر بین المللــی 
ــر طبــق  ــان ب ــد آن ــه معتقدن ــه  دلیــل  اینکــه معظم ل ک ســودمندی نمی داننــد. ب )مثــل مجــات I. S. I( مــا
مبانــی و نیازهــای خودشــان ایــن مقــاالت را پذیــرش می کننــد. نشــانۀ آن هــم ایــن اســت کــه هــر جــا ایــن 
مقــاالت منطبــق بــر مبانــی و موضوعــات مــورد نیــاز آنــان نباشــد )مثل مقــاالت مرتبط بــا علوم انســانی(، درج 
مقــاالت در مجــّات مذکــور را قبــول نمی کننــد. اگرچــه بعضــی ســاده لوحان، دنیــای لیبرال-دموکراســی را 

ــا میــزان، کار می کننــد!50  دارای آزادی مطلــق بداننــد؛ درحالی کــه حتــی پژوهش هــای علمــی را هــم ب
همان طــور کــه بیــان شــد، دغدغــۀ آیــت اهلّلل خامنــه ای، مبتنــی بــر انطبــاق فعالیت هــای علمــی بــا نیازهــا 
ــی و  ــای علم ــه فعالیت ه ــبت ب ــه نس ــت؛ بلک ــگاه نیس ــه دانش ــر ب ــط منحص ، فق ــور ــه  روز کش ــائل ب و مس
پژوهشــی حوزه هــای علمیــه نیــز همیــن اندیشــه را پیگیــری می نماینــد کــه تمــام امکانــات را صــرِف 

ــاره می فرماینــد:  ــرآوردن حاجــات و رفــع نیازهــا کننــد. ایشــان در ایــن  ب ب
ــک  ــد ی ــدر رود. نبای ــت، ه ــانی اس ــروی انس ــده اش نی ــه عم ــه ک ــوزۀ علمی ــات ح ــک ذّره از امکان ــد ی »نبای
ــا اســتاد، زایــد و بی فایــده و غیــر ناظــر بــه آن نیازهــا باشــد. طلبــه ای کــه در حــوزه  ســاعت درس طلبــه ی
درس می خوانــد، بایــد در جهــِت بــرآوردن یکــی از حاجــات و رفــع یکــی از نیازهــا حرکــت کنــد؛ یعنــی یــا 
یــس و یــا بــرای تعلیــم، خــود  بــرای داخــل و یــا بــرای خــارج، یــا بــرای تألیــف و یــا بــرای تحقیــق، یــا بــرای تدر

را آمــاده کنــد.«51 
بــه نظــر می رســد آســیب هایی کــه باعــث شــده کــه بــا وجــود رشــد روزافــزون تعــداد دانشــگاه ها و حوزه های 
... شــاهد  علمیــه، افزایــش اســاتید و اعضــای هیئت علمــی، رشــد چشــمگیر مقــاالت علمی و پژوهشــی و
یــر ســاخت های بیــان شــده نباشــیم، نیــز از همیــن قبیــل باشــد. یعنــی  رشــد و تکاملــی بــه انــدازۀ افزایــش ز
عــاوه بــر عــدم تطبیــق فعالیت هــای علمــی بــا نیازهــا، آســیب هایی همچــون مدرک گرایــی52، شــیوه های 
غلــط آموزشــی )مثــل حفــظ محــوری به جــای پژوهش محــوری(53، افســردگی محققــان و فقــدان نشــاط 
الزم بــرای کار تحقیقــی، کیفیــت پاییــن فعالیت هــای علمــی همچــون مقــاالت و پژوهش هــا، تــن نــدادن 
... نیــز از دیگــر عوامــل کنــدی ســرعت  بــه نوآوری هــای ســخت علمــی بــدون نــام و نــان بــرای محقــق54 و

رشــد و تکامــل علمــی هســتند. 
از منظــر ایشــان برخــی از ایــن معضــات، میــراث شــوم دوران طاغــوت و قبــل از انقــاب اســت55 و بســیاری 
مربــوط بــه خودمــان اســت کــه ناشــی از عــدم توجــه صحیــح بــه مقولــۀ تربیــت و پــرورش در نظــام آموزشــی 
اســت؛ تــا جایــی کــه ایشــان معتقدنــد در مقــام مقایســه، همــۀ ضررهایی کــه از ندانســتن متوجه ما می شــود، 
تی کــه از آن  در مقابــل ضررهایــی کــه از فقــدان تربیــت و پــرورش صحیــح می بریــم، کمتــر اســت.56معضا

تعبیــر بــه کمبــود وجــدان کار علمــی و تحقیقاتــی57 یــا تعبیــر بــه بیمــاری فرهنگــی58 می نماینــد. 

		  

آیــت اهلّلل خامنــه ای حّتــی توّهــم شــبهۀ ضّدیــت علــم و دیــن را از اســاس، مربــوط بــه اســالم 
نمی داننــد؛ بلکــه ایــن شــبهه را مربــوط بــه اروپاییــان در قــرن نوزدهــم می داننــد کــه بــه 
 صــورت یــک عکس العمــل طبیعــی در مقابــل وضعیــت متحّجــر، خشــن و عقب مانــدۀ 

کلیســای آن روز، جلــوه کــرد. 
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ــروه  ــای گ ــدار اعض ــه ای در دی ــت اهلّلل خامن ــخنرانی آی 8. س
دانــش صــدای جمهــوری اســامی ایــران، 1370/11/15. 

ــر آمــوزش و  ی ــدار وز 9. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دی
پــرورش و مســؤوالن امــور تربیتــی، 1378/12/7. 

از  جمعــی  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .10
 .1369/7/4 مــردم،  و  مســئوالن 

از  گروهــی  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .11
 .1382/8/1 عــراق،  کشــور  اســاتید 

و  اســتادان  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .12
کردســتان، 1388/2/27؛ در دیــدار جوانــان  دانشــجویان 
اســاتید  دیــدار  در  و  دانشــجویان، 1383/7/5؛  و  نخبــه 
و  دانشــگاهیان  دیــدار  در  1383/9/26؛  دانشــگاهها، 

 .1374/7/25 بابــل،  در  فرهنگیــان 
نخبــگان  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .13

 .1378/7/19  ، کشــور سراســر  علمــی 
14. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار مســؤوالن نظــام 
پیامبــر  مبعــث  ســالروز  در  مــردم  مختلــف  قشــرهای  و 

 .1386/5/20 اکــرم)ص(، 
نخبــگان  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .15

 .1386/6/12 جــوان، 
و  اســاتید  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .16
 .1385/8/18 ســمنان،  اســتان  دانشــگاه های  دانشــجویان  
اعضــای  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .17

 .1382/8/28 دولــت،  هیــأت 
نخبــگان  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .18

 .1386/6/12 جــوان، 
19. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار اعضای هیأت 

دولت، 1382/8/28. 
مســؤوالن،  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .20
ع(،  صــادق) امــام  دانشــگاه  دانشــجویان  و  اســتادان، 

 .1384/10/29
21. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار گــروه اقتصــاد 

صــدای جمهــوری اســامی، 1371/2/22. 
دیــدار  در  بیانــات  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .22
جمــع کثیــری از طــاب حوزه هــای علمیــه و دانشــجویان 
دانشــگاه ها، بــه مناســبت روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه، 

 .1369/09/28
23. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیدار نخبگان جوان 

دانشگاهی، 1387/6/5. 
طــاب  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .24
مجتهــدی،  آیــت اهلّلَ  علمیــه ی  مدرســه ی  اســاتید  و 

 .1383 /03 /21
25. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در بازدیــد از دانشــگاه 

 .1388/1/26 حســین )ع(،  امــام 
اســاتید  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  ســخنرانی   .26

 .1382/2/22 بهشــتی،  شــهید  دانشــگاه 
27. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار گــروه اقتصــاد 

صــدای جمهــوری اســامی، 1371/2/22. 
28. در دیــدار کارگــران، فرهنگیــان نمونــه و کارکنــان بنیــاد 

 .1374/2/13 ، ــم و روز کارگــر
ّ
مســکن، بــه مناســبت روز معل

29. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار فرماندهان بسیج و جمعی از بسیجیان نمونه، 1379/9/5. 
30. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار گروهــی از دســت اندرکاران پــروژه ی موشــکی ســپاه، 1379/3/18؛ در دیدار هیأت 

رئیسه ی مجلس شــورای اســامی، 1379/3/2. 
31. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار جوانــان، اســاتید، معلمــان، و دانشــجویان دانشــگاه های اســتان همــدان، 

 .1383/4/17
32. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار نخبگان استان کرمان، 1384/2/14. 

33. بیانیه ی گام دوم 1397/11/22
34. بیانیه ی گام دوم 1397/11/22

35. پیام آیت اهلّلل خامنه ای به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، 1369/03/10. 
36. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه، 1384/02/18. 

37. بیانیه ی گام دوم 1397/11/22
38. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار جمعی از فضا و نخبگان حوزه ی علمّیه ی قم، 1374/9/14. 
39. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار جمعی از فضا و نخبگان حوزه ی علمّیه ی قم، 1374/9/14. 

40. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار دانشــگاهیان و فرهنگیــان اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، 1373/03/18؛ در 
، 1387/02/11؛ در دیدار ارتشــیان،  بازدیــد از کارخانه هــای صنایــع مکانیــک وزارت دفــاع، 1373/06/31؛ در دیــدار مردم شــیراز

بــه مناســبت روز ارتــش، 1373/01/24. 
دیــدار  در  ، 1382/08/08؛  کشــور سراســر  دانشــگاه های  اســتادان  از  جمعــی  دیــدار  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  بیانــات   .41
دانشــگاهیان و فرهنگیــان اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، 1373/03/18؛ در بازدید از کارخانه های صنایع مکانیــک وزارت 

، 1387/02/11؛ در دیــدار ارتشــیان، بــه مناســبت روز ارتــش، 1373/01/24.  دفــاع، 1373/06/31؛ در دیــدار مــردم شــیراز
42. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار اساتید دانشگاه ها، 1388/06/08. 

43. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای دیدار با شورای عالی انقاب فرهنگی، 1392/09/19. 
میــاد  ســالروز  در  قــم،  علمیــه ی  حــوزه ی  ی  فضــا و  مدرســان  و  علمــا  جمــع  در  خامنــه ای  آیــت اهلّلل  بیانــات   .44

 .1370/11/30 حضرت مهدی)عــج(، 
45. بیانات در دیدار جمعی از کارگزاران علمی و اجرائی اّولین کنگره ی بین المللی قرآن و علوم انسانی، 1396/03/01. 

46. بیانــات آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار دســته جمعی روزهــای دوشــنبه، دیــدار بــا گــروه معــارف طــرح اســتاد شــهید مطهری 
ع(، 1379/06/14.  دانشــگاه امام صــادق)

47. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار نمایندگان مجلس دانش آموزی، 1380/7/12. 
48. بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم در مراسم هجدهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره(، 1386/03/14. 

49. بیانــات رهبــر معّظــم انقــاب اســامی در دیــدار جمعــی از اعضــای بنیــاد علمــی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر علمــی 
 .1396/07/26 ، کشــور

50. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در بازدید از پژوهشکده ی رویان، 1386/4/25. 
51. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای در آغاز درس خارج فقه، 1374/6/14. 

 ، غــان و پژوهشــگران حوزه هــای علمیــه ی کشــور
ّ
ــدار جمعــی از اســاتید، فضــا، مبل ــه ای در دی ــات آیــت اهلّلل خامن 52. بیان

 .1386/9/8
53. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار جمعی از برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها، 1387/7/3. 

54. بیانــات آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 1369/9/19؛ در دیــدار اعضــای شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی، 1368/9/21. 

55. سخنرانی آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار اعضای جهاد دانشگاهی، 1378/5/14. 
یــر آمــوزش و پــرورش و مســؤوالن امــور تربیتــی، 1378/12/7. یکــی از مهم تریــن  56. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار وز
... اســت کــه ابعــاد  مســائل مــد نظــر امــام خامنــه ای در عرصــه ی علــم و دانــش،  مباحــث مربــوط بــه تربیــت و تزکیــه و تهذیــب و

مختلفــی دارد کــه بخاطــر موضــوع و گنجایــش ایــن مقالــه، امــکان ذکــر آن نبــود. 
57. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار رؤسای دانشگاه ها، 1372/10/1. 

58. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی، 1368/9/21؛ در دیدار اعضای شــورای 
عالی انقاب فرهنگــی، 1369/9/19. 

59. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار دســته جمعی دوشــنبه ها، دیــدار بــا مســؤوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان، 
 .1379/7/25

 .1378/6/27 ، 60. بیانات آیت اهلّلل خامنه ای در دیدار دانشجویان و مسؤوالن دانشگاه تبریز
 ، 61. ســخنرانی آیــت اهلّلل خامنــه ای در دیــدار خانواده هــای شــهدای پیشــوا و ورامیــن، 1382/3/22؛ در دیــدار جوانــان اهــواز

ــوزان، 1382/6/26.  ــامی دانش آم ــای اس ــه ی انجمنه ــای اّتحادی ــدار اعض 1382/5/8؛ در دی
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یف نامه |  معر
ــر محیدرضــا آیت اللهــی در ســال 1338 مشســی  دکت
هیئت علمــی  عضــو  کنــون  هم ا او  شــد.  متولــد 
عالمــه  دانشــگاه  فلســفۀ  وه  گــر متــام  اســتاد  و 
آمــوزیش- مؤسســۀ  مدیرعامــل  و  طباطبــایی)ره( 

فرهنگــی هدایــت میــزان اســت. دکتــر آیت اللهــی بــه 
ــا  ــال 1354 ت ــک، از س کادمی ــالت آ ــوازات حتصی م
ادامــه داد.  نیــز  را  وی  ســال 1364، حتصیــالت حــوز
یافــت مــدرک لیســانس  اســتاد آیت اللهــی پــس از در
در  را  فوق لیســانس  بــردی،  کار یــک  فیز رشــتۀ  در 
رشــتۀ فلســفۀ غــرب از دانشــگاه هتــران اخــذ منــود. 
یافــت مــدرک دکتــری  ــرای در وی در ســال 1372، ب
یــک شــد.  وکســل، راهــی بلژ فلســفه از دانشــگاه بر
فلســفۀ دیــن، فلســفۀ تطبیــی، فلســفۀ اســالمی، 
و  علــم  فلســفۀ  منطــق،  ی،  تکنولــوژ فلســفۀ 
فلســفۀ سیاســت از مجلــه عناویــن ختصصــی دکتــر 

اســت.  آیت اللهــی  محیدرضــا 

مقدمه
علــم،  نهــاد  بــه  نســبت  اســام  خــاص  توجــه   
زی انقــاب اســامی،  باعــث شــد پــس از پیــرو
پیشــرفت های چشــمگیری در آن بــه وجــود آیــد؛ 
یی کــه همیشــه بــه  البتــه ردپــای افــراد ســودجو
را  آســیب هایی  هســتند،  سوءاســتفاده  دنبــال 
کشــور  از شــتاب علمــی  و  بــدان وارد ســاخت 

کاســت. 
اگــر باورهــای یــک جامعــه متعالی باشــد و خود را 
در مــدار تعالــی و پیشــرفت قــرار دهــد، نقــش علــم 
یــژه بــه آن در درجــۀ اول اهمیــت خواهــد  و توجــه و
ذاتــی  ارزش  بــر  کــه  بــود؛ در مقابــل، جامعــه ای 
علــم ارج ننهــد و صرفــًا آن را معبــری بــرای نیــل بــه 
اغــراض دون مایــه و پســت بدانــد، هــر لحظه بیش 
از لحظــۀ قبــل، در سراشــیبی ســقوط قــرار گرفتــه و 

مقصــدی جــز تباهــی نخواهــد داشــت. 
نــه  کــه  شــد  گرفتــه  نادیــده  زمانــی  علــم  ارزش 
و  نخبگانــی  جامعــۀ  در  بلکــه  اجتمــاع،  در 
ثــروت  و  مادیــات  هم ســنگ  دانشــگاهی، 
کــه نتایــج آن تــن هــر  گرفــت. تقابلــی تلــخ  قــرار 
اندیشــمند دغدغه منــدی را می لرزانــد و ثمــرات 

 گفت وگو با  دکترحمیدرضاآیتاللهی
استاد دانشگاه و عضو انجمن علمی فلسفه دین ایران

نهاد علم، سلبریتی می خواهد!
کارآمدی علمی  تفکر خالق؛ راه مقابله با  نا وگو

ت 
گف
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یــادی کــه  جامعــۀ مــا نســبت بــه کارهــای علمــی ز
یــاد اســت. بــرای مثــال  انجــام می دهیــم، بســیار ز
کشــورهای  دنیــا جــزو  فــان رشــته ها در  در  مــا 
برتــر هســتیم. اینهــا از مســائلی اســت کــه مــردم 
مــن،  نظــر  بــه  دارنــد.  توجــه  بــدان  به شــدت 

می شــود.  احســاس  علمــی  پیشــرفت 

ارزش مــدار  	 عصــر  در  چگونــه  خــردورزی: 
جلــوه دادن لــذت و اســتثمار مــدرن ذهن هــا، 
افــراد را بــه تفکــر دعــوت کنیــم؟ افــراد بســیاری 
در جامعــه، دغدغــۀ کتاب خوانــی دارنــد؛ امــا 
دغدغــۀ تفکــر ندارنــد، علــت فراگیــری چنیــن 

حالتــی در جامعــه چیســت؟
درســت می گوییــد. افــرادی هســتند کــه دغدغــۀ 
کتاب خوانــی دارنــد؛ امــا دغدغــۀ تفکــر ندارنــد. 
می کــردم،  فکــر  بــدان  کــه  مســائلی  از  یکــی 
پــا  کتاب خوانــی بــود. افــراد در ارو وضعیــت بــد 
ــاد دیــده ام  ی خیلــی کتــاب می خواننــد؛ امــا مــن ز
 ، بیشــتر کــه  می خواننــد  رمان هایــی  آنهــا  کــه 
گنجانــده  آنهــا  خشــونت و مســائل جنســی در 
شــده اســت. اگــر بگوییــم کــه افــراد در یــک کشــور 
کــه  کتاب هایــی  امــا  می خواننــد؛  کتــاب   یــاد  ز
آنهــا  کــه  گفــت  بــی ارزش هســتند، آیــا می تــوان 
ــی خــوب  ! کتاب خوان ــر کتــاب می خواننــد؟! خی
بایــد ســطح تفکــر افــراد را بــاال ببــرد. کتــاب خــوب 
یــه  و تحلیل مســائل مختلف  بــه افــراد قــدرت تجز

می دهــد.  را 
بــه ایــن جهــت، مــن از اینکــه در کشــور مــا  نســبت 
بــه بعضــی کشــورهای دیگــر کتــاب خوانــی کمتــر 

اســت، نگران نیســتم. 
را  کتاب هایــی  چــه  کــه  نگرانــم  ایــن  از 
نمی خواننــد! تابه حــال کســی دربــارۀ ایــن موضــوع 
یــادی مرتب  فکــر و صحبــت نکــرده اســت. افراد ز
وقتــی  امــا  می کننــد؛  تشــویق  کتاب خوانــی  بــه 
می پرســیم کــه چــه کتابــی بخوانیــم، فقــط چهــار 

تــا رمــان اســم می برنــد. 
مــن نمی گویــم کــه رمــان نباشــد، رمــان بایــد باشــد؛ 
امــا در کتاب خوانــی بایــد ببینــم کــدام رمــان؟ بــه 
چــه صورتــی؟ و بــا چــه هدفــی؟ خوانــده شــود. 

می نمایــد.  رخ  جامعــه  در  ابتــذال،  و  انحــراف  گــون  گونا اشــکال  بــه  آن 
، مربــوط بــه تقلیــد کورکورانــه و پیــروی از دانشــمندان  شــرح داســتان مظلومیــت علــم بیــش از هــر چیــز
یــب اســت و  کــه واژۀ علــم نیــز برایشــان غر گاه بدتــر از آن، غیــر اندیشــمندانی اســت  دانشــمندنما و 
مقصودشــان صرفــًا ســوء اســتفادۀ علمــی می باشــد و اینــان داعیــه دار رهبــری علم انــد. تقــدس ذات علم، 
باالتــر از آن اســت کــه دســت ایــن افــراد بــدان برســد، ولــی تــاش آنــان بــرای تحمیــل خــود بــه عنــوان مرجــع 

یختــه اســت.  علمــی اجتمــاع، تقــدس علــم را در عرصــۀ اجتماعی-فرهنگــی فــرو ر
یــج کتاب هــای موفقیــت و راز ثروتمنــد شــدن به جــای کتاب هایــی کــه خــود، ثــروت و موفقیت انــد، تــا  ترو
قرارگرفتــن هنرپیشــه ها و چهره هــای غیــر اندیشــمند به عنــوان پیشــروان و رهبــران جریان هــای اجتماعــی 
را می تــوان از جملــه آســیب های امــروز بــرای نهــاد علــم دانســت. ازایــن رو مجلــه تخصصــی خــردورزی 
گفت وگویــی بــه منظــور تبییــن معضــات نهــاد علــم و راه حل هــای رفــع آنــان، بــا دکتــر حمیدرضــا 
آیت اللهــی، اســتاد دانشــگاه و عضــو انجمــن علمــی فلســفه دیــن ایــران، ترتیــب داده اســت. متــن ایــن 

ــردد.  ــم می گ ــه تقدی ــو در ادام گفت وگ

خــردورزی: نظــر شــما دربــارۀ ظهــور پدیــدۀ ســلبریتی علمــی در ایران چیســت؟ چــرا باوجود افــراد معروف  	
و متعــدد، احســاس پیشــرفت علمــی بــه جامعه القا نمی شــود؟

مــن بــا پیش فــرض ســؤالی کــه مطــرح کرده ایــد، مخالــف هســتم. اول ازهمــه، معضــل کشــور مــا ایــن اســت 
یــم! ایــن بســیار مهــم اســت. ســلبریتی های مــا یــا هنرپیشــه اند یا فوتبالیســت اند  کــه ســلبریتی علمــی ندار
یــم؟! مملکــت مــا مملکتــی اســت کــه در آن دانشــمندان  یــا خواننــده، مگــر مــا ســلبریتی دانشــمند دار
بیاینــد. یکــی از کارهــای بــدی کــه در کشــور مــا می شــود، ایــن اســت  نمی تواننــد به صــورت ســلبریتی در
کــه مــا آن چنــان کــه بایــد افــراد بــزرگ علمــی خودمــان را مطــرح نمی کنیــم تــا جای ســلبریتی های هنرپیشــه 

... را بگیرنــد.  و
اگــر واقعــًا کشــور می خواهــد بــرای بســط اندیشــمندی کاری کنــد، بایــد ایــن نکتــه را دنبــال نمایــد. جوانــان 
قه منــد هســتند. اگــر شــما ماجراهــای بعضــی از اســاتید بــزرگ را کــه در رشــته های  مــا نیــز به شــدت عا
... را به  طــور مــداوم مطــرح کنیــد کــه  مختلــف از زمین شناســی، فیزیــک، جامعه شناســی، روان شناســی و
ــان مشــتاق تر  ــه کجــا رســیدند و اآلن در چــه مرحلــه ای هســتند، جوان ــد، ب ــراد از کجــا شــروع کردن ایــن اف

خواهنــد شــد. 
بایــد اینگونــه باشــدکه وقتــی بچه هــا می خواهنــد اهــداف خــود را در دنیــای کنونــی بیــان کننــد، به جــای 
اینکــه بگوینــد: »مــن می خواهــم هنرپیشــه شــوم.« بگوینــد: »مــن می خواهــم دانشــمند شــوم.« ایــن نکتــۀ 
بســیار حائــز اهمیتــی اســت کــه بایــد ســلبریتی های علمــی نیــز در ایران شــکل بگیرنــد. آیا شــما می توانید 
، ســلبریتی علمــی را نمی شناســد. شــما نمی توانید  یــد؟ جــوان امــروز دو ســلبریتی علمــی بــرای مــن نــام ببر

یــد.  افــراد معروفــی را کــه واقعــًا دانشــمند باشــند، نــام ببر
ــه دنبــال  ــه، ب ــا هوچی گــری و کارهــای پوپولیســتی و عوامان ــد کــه ب البتــه اســاتید دانشــگاهی وجــود دارن
معرفــی خــود هســتند. افــرادی کــه از موقعیــت علمــی اســتفاده کرده انــد تــا اهــداف سیاســی و اجتماعــی 

خــود را بــرای معروفیــت خویــش انجــام دهنــد. 
یــم؛ امــا ناشــناخته هســتند. آیــا یکــی از آنهــا را به درســتی مطــرح  مــا در جامعــه افــراد معــروف هــم دار
ــد، مگــر عیبــی دارد یــک  ــه کننــد؟! به جــای اینکــه فــان هنرپیشــه را بیاورن ق ــراز عا ــا مــردم اب ــم ت کرده ای

شــخصیت علمــی را هــم دعــوت کننــد؟! 
بحــث احســاس پیشــرفت علمــی در جامعــه را نیــز قبــول نــدارم؛ مــردم احســاس پیشــرفت علمــی 
می کننــد. مخصوصــًا بــا کار هــای جدیــدی کــه در ایــن زمینه هــا شــکل می گیــرد. در واقــع پیشــرفت علمی 
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ــدن  ــا خوان ــارت ب ــت. مه ــارت اس ــک مه ، ی ــر تفک
پرســش  بــا  تفکــر  نمی آیــد.  دســت  بــه  کتــاب 
حاصــل می شــود. در جامعــه، هــر شــخصی بایــد 
یــک ســؤال داشــته باشــد. مســائل جامعــه بایــد 
به صــورت ســؤال بــرای افــراد مطــرح شــود تــا بــه 

دغدغــۀ ذهنــی آنهــا تبدیــل شــود. 
وقتــی دغدغــۀ ذهنــی افــراد جامعــه شــکل گرفت، 
آنهــا بــرای رســیدن بــه پاســخ، اهمیــت فراوانــی 
بــه  قائــل می شــوند؛ بنابرایــن خودشــان دربــه در 
دنبــال جــواب و پیداکــردن پاســخ می رونــد. در 
مســئلۀ کتاب خوانــدن، گاهــی می گوینــد: »فــان 
خــوب  تــو  بــرای  یــرا  ز کــن!«  مطالعــه  را  کتــاب 
کــه چــه  یــد  مقابــل می گو اســت. حــال، طــرف 
از  را  یــا چــه مشــکلی  بــرای مــن دارد؟  فایــده ای 
مــن حــل می کنــد؟ شــاید خــودش هــم در ابتــدا 
نگویــد و نفهمــد؛ امــا وقتــی کتــاب را می خوانــد، 
می گویــد: »مــا کتــاب را خواندیــم.« امــا حــاال چــه 

مشــکلی از مــا حــل شــد؟!
بــرای فراگیرشــدن تفکــر در جامعــه، می تــوان بــا 
پروبــال دادن بــه پرســش ها و اینکــه خــود افــراد، 
دربــارۀ ایــن پرســش ها تفکــر کننــد، بــه آنهــا کمــک 
کــرد. آنهــا بایــد ایــن دغدغــه را داشــته باشــند کــه 
تفکــر اهمیــت دارد. هنــر پرســیدن و حل مســئله، 
، خــود یــک لــذت  مســئلۀ اصلــی اســت و ایــن نیــز
یــادی که اصطاحًا  اســت؛ لذت معنوی بســیار ز
کنجــکاوی درونــی افــراد بــه  یــک شــدن  بــا تحر
دســت می آیــد. فــرد بایــد بتوانــد از لــذت کشــف 
مســئله بهــره ببــرد و از رســیدن بــه پاســخ شــادمان 
لذت هــای  ایــن  حتــی  معتقــدم  مــن  گــردد. 
معنــوی در طــول عمــر انســان اثــر دارد. مــا بــرای 
همیــن نیــز بایــد چنیــن کاری را در جامعــه دنبــال 
، راه حل هــا و  کنیــم تــا آحــاد جامعــه در ایــن مســیر

جواب هــای مناســب ســؤال ها را بیابنــد. 

خــردورزی: کتاب هایــی از جنبــۀ روان شناســی،  	
کتاب هــای خودبــاوری، اصــول موفقیــت و... 
روان  چطــور  کتاب هــا  ایــن  یافته انــد.  رواج 
انســان را بــه کنتــرل خــود درمی آورنــد؟ جایــگاه 
ــرای مدیریــت ایــن رونــد چیســت؟ نهــاد علــم ب

ابتدا باید پرسید که چرا این کتاب ها که جزو پرفروش ترین کتاب ها هستند، چرا پرفروش شده اند؟
پاســخ ایــن اســت کــه ایــن کتاب هــا، پاســخ بــه نیاز هــا هســتند. شــما بایــد نیازهــا و ســؤال های افــراد را 
ببینیــد و متناســب بــا نیازهــای افــراد، مطلب بنویســید. نهــاد علم نمی تواند خــود را فــارغ از نیازهای کف 
جامعــه و دور از مســائل اجتماعــی بدانــد. بســیاری از اندیشــمندان مــا در ایــن ســطح فعالیت نمی کنند. 
البتــه چنــدان توقعــی از نهــاد علــم، بــرای ایــن کار نمــی رود و نبایــد بــرود! نویســندگان کتاب هــای اصــول 
ــئلۀ  ــک مس ــه ی ــد ک ــن را دارن ــر ای ــه هن ــتند ک ــدی هس ــراد هنرمن ــا اف ــتند؛ آنه ــمند نیس ــه دانش ــت ک موفقی

علمــی را بیاورنــد و در کــف جامعــه قــرار بدهنــد. 
یــج علــم بدانــد کــه  یــم. بایــد نهــاد ترو یــج علــم نیــز دار  در ایــران بــه غیــر از نهــاد علــم یــک ســری نهــاد ترو
چگونــه علــم را در بســترهای اجتماعــی بیــاورد و بــه صورت هــای مختلــف بتوانــد از علــم اســتفاده کنــد. 
، نهادهــای  یــم کــه بیشــتر جــای چنیــن نهــادی در جامعــۀ مــا، به شــدت خالــی اســت. مــا نهادهایــی دار

تخصصــی علمــی هســتند. 
بســیاری از اســاتید می خواهنــد فقــط در مرزهــای دانــش کار کننــد و نمی گوینــد کــه چطور می خواهنــد رابطۀ 
بین مرز دانش و بســتر جامعه را برقرار کنند. ما به شــدت به تکنســین هایی نیاز داریم که یک مســئلۀ علمی 

را ملموس کنند و مســائل علمی را در جامعه، متناســب با نیازهای افراد و خواســته های آنها مطرح نماید. 

ــل آن  	 ــت؟ دلی ــده اس ــار ش ــتماتیک دچ ــب سیس ــه تقل ــور ب ــم در کش ــاد عل ــد نه ــا معتقدی ــردورزی: آی خ
چیســت؟

مــن عبــارت تقلــب سیســتماتیک را بــه کار نمی بــرم. تقلــب علمــی، به خصــوص در میــان افــراد نهادهــای 
علمــی، وجــود دارد. یکــی از علت هــای آن ایــن اســت کــه اعتقــاد مجموعــۀ اجرایــی کشــور بــر ایــن اســت 

کــه بایــد از نظــر علمــی رشــد کنیــم و در ایــن زمینــه شــتاب داشــته باشــیم. 
ایــن شــتاب باعــث درســت شــدن ابزارهایــی می شــود کــه تضمین کننــدۀ آن شــتاب باشــند. بســیاری از 
یــرا ســطح آنهــا پایین تــر اســت. آنهــا بــرای عقــب نمانــدن از  افــراد نمی تواننــد از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد؛ ز
ایــن معرکــه، بــه هــر در و دیــواری می زننــد کــه یکــی از آنهــا تقلــب اســت. مــا نتوانســته ایم در فضــای علمــی 
کاری کنیــم کــه تقلــب علمــی به شــدت منفــور بــه نظــر برســد. اگــر یــک نفــر می خواهــد از طریــق تقلــب 

علمــی به جایــی برســد، جامعــۀ علمــی بایــد او را به شــدت از خــود طــرد کنــد. 
یــم تــا اگــر اســتادی  یــک مقالــۀ تقلبــی نوشــت، و بــر اســاس آن  ارتقــا  عاوه برایــن، اصــًا مکانیســمی ندار
ــه اش  ــودن مقال ــۀ تقلبــی نوشــت و متوجــه تقلبــی ب ــا او مقابلــه شــود. چــرا وقتــی اســتادی مقال گرفــت، ب
می شــوید، او را بــه حــال خــود رهــا می کنیــد؟! مــن اســتادی می شناســم کــه مقالــه ای را عینــا از یــک 
کتــاب تهیــه کــرده و بــا ترفندهایــی آن را بــه چــاپ رســانده اســت. او براســاس آن نیــز ارتقــاء گرفتــه و وقتــی  

		  

افــرادی هســتند کــه دغدغــۀ کتاب خوانــی دارند؛ امــا دغدغۀ تفکر ندارند. یکی از مســائلی 
کــه بــدان فکــر می کــردم، وضعیــت بــد کتاب خوانــی بــود. افــراد در اروپــا خیلــی کتــاب 
می خواننــد؛ امــا مــن زیــاد دیــده ام کــه آنهــا رمان هایــی می خواننــد کــه بیشــتر، خشــونت 
و مســائل جنســی در آنهــا گنجانــده شــده اســت. اگــر بگوییــم کــه افــراد در یــک کشــور زیــاد 
کتــاب  می خواننــد؛ امــا کتاب هایــی کــه بــی ارزش هســتند، آیــا می تــوان گفــت که آنهــا کتاب 
می خواننــد؟! خیــر! کتاب خوانــی خــوب بایــد ســطح تفکــر افــراد را بــاال ببــرد. کتــاب خــوب 

بــه افــراد قــدرت تجزیــه  وتحلیــل مســائل مختلــف را می دهــد. 
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یــم.  دار در حــوزۀ علوم انســانی  کــه ســه مشــکل 
قابــل  کار  اینهــا،  دربــارۀ  زمــان  آن  از  متأســفانه 

اســت.  اعتنایــی صــورت نگرفتــه 
حــوزۀ  در  کــه  افــرادی  ناتوانــی  و  ناکارآمــدی    .1
نمی تواننــد  و  می کننــد  کار  علوم انســانی 
خیلــی  کــه  بلدنــد  آنهــا  کننــد.  حــل  را  مشــکل 
را  مشــکل  نیســتند  بلــد  امــا  بداننــد؛  را  چیزهــا 
، آنهــا حــل مشــکل  کننــد. به عبارت دیگــر حــل 
اســت  ایــن  اصلــی  علــت  نگرفته انــد.  یــاد  را 
سیســتم های  مــا  آموزشــی  سیســتم های  کــه 
سیســتم های  نــه  اســت؛  محــور  معلومــات 
دانشــگاه  از  کــه  افــرادی   . مهارت محــور
مهارت هایــی  بایــد  می شــوند،  فارغ التحصیــل 
داشــته باشــند کــه بتواننــد مســائل و مشــکات 

کننــد.  حــل  و  احصــاء  را  جامعــه 
2.  یکــی دیگــر از مســائل، بــه روز نبــودن اســت؛ 
و  علمــی  جامعــۀ  مســائل  از  بســیاری  یعنــی 
دانشــگاه ها ایــن اســت کــه آمــوزش علمــی انجــام 
ایــن  امــا  هســتند؛  یــان  جر در  همــه  و  می شــود 
آموزش هــا کارهــای جدیــد و بزرگــی کــه قبــًا در آن 

زمینــه شــده را مــورد توجــه قــرار نمی دهنــد. 
3.  نکتــۀ ســوم ایــن اســت کــه چیزهایــی کــه در 
نهــاد علــم خوانــده می شــوند، متناســب بــا شــرایط 
اجتماعــی جامعــه نیســت. ایــن یعنــی برخاســته 
فرهنــگ  بــا  متناســب  و  جامعــه  مســائل  از 

اســامی- ایرانــی مــا نیســت. 
ینــد،  بگو مــن  بــه  گــر  ا کنیــم؟  چــه  بایــد  حــال 
یــم یکــی از راه حل هــا ایــن اســت کــه  مــن می گو
نیازســنجی،  بــا  تــا  شــود  درســت  نهــادی  بایــد 
ســپس  و  درک  را  جامعــه  عمیــق  نیازهــای 
به صــورت علمــی، برخــی از ایــن نیازهــا را زنــده 
کنــد. آنهــا می تواننــد در جاهایــی کــه نمی داننــد 
نیازهایشــان چیســت، نیازهــا را نشــان بدهنــد. 
بــا  متناســب  دادنــد،  نشــان  را  آنهــا  وقتی کــه 
و  آموزشــی  برنامه هــای  در  راه حــل  ارائــۀ  بــه  آن 
بنابرایــن،  بپردازنــد؛  پایان نامه  هــا  و  تحقیقاتــی 
سیســتم هایی کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند، 
ایــن  کــه  رفــت  خواهنــد  ســمتی  بــه  آرام آرام 

نماینــد.• حــل  را  مشــکات 

لــو رفتــه، هــزار نــوع ننه من غریبــم بــازی درآورده و نهایتــًا در جــای خــود تثبیــت شــده اســت؛ امــا حتــی یــک 
نفــر نیــز در دانشــگاه بــا او برخــورد قانونــی و مناســب ایــن کار متقلبانــه نکــرده اســت!

اگــر  ایــن فــرد، خــارج از کشــور بــود، او را از هســتی ســاقط می کردنــد و می گفتنــد: »اصــًا او را حتــی بــرای 
ــرد، تقلــب علمــی می کنــد و  ــه دانشــگاه راه ندهیــد.« امــا در کشــور مــا این طــور نیســت. ف آب خــوردن ب
راست راســت راه مــی رود و کســی بــا او کاری نــدارد. هنــوز کــه هنــوز اســت او را حلواحلــوا می کننــد؛ 
ــا آن  درحالی کــه هیچ چیــز از خــود نــدارد. ایــن هــم یکــی از مســائل عمــده ای اســت کــه مــا در جامعــه ب

ــا یک دیگــر می گوینــد ولــش کــن! و رو دربایســتی می کننــد.  مواجــه هســتیم. بقیــۀ اســاتید نیــز ب

خردورزی: آیا در کشور به بحران سیاست های کان در سیاست های نهاد علم دچار هستیم؟ 	
! در نهــاد علــم ناکارآمــدی سیاســت های کان وجــود دارد؛ امــا بحــران نیســت. وقتــی تبدیــل بــه  خیــر
یــم و مشــکل عمــدۀ نهــاد علــم در جامعــۀ  بحــران می شــود کــه معضلــی بــه وجــود آیــد. مــا ناکارآمــدی دار
مــا، چــه آمــوزش ابتدایــی و چــه آمــوزش عالــی، ایــن اســت کــه آنهــا به شــدت کوتوله پســند هســتند. اگــر 
افــراد، اندیشــمند و نقــاد  باشــند یــا بــه شــکل دیگــری فکــر کننــد، طــرد می شــوند. مــا اســاتید و افــراد بســیار 
یــم کــه می تواننــد مطالــب بســیار مهمــی دربــارۀ نهــاد علــم در کشــور بگوینــد و مؤثــر  فهیــم و خوش فکــر دار

باشــند؛ امــا مجــال حضــور در اجــرا را نمی یابنــد. 
برخــی افــراد، شــبکه های عجیــب و تــو در تویــی درســت کرده انــد تــا بــا روش هــای مخصــوص خــود 
بتواننــد خــود را در جامعــه مطــرح کننــد و افــراد دیگــر را راه ندهنــد. آنهــا به شــدت مزاحــم هســتند و اجــازۀ 
مطرح شــدن ایــن افــراد خوش فکــر را در کشــور نمی دهنــد؛ لــذا ایــن اندیشــمندان نیــز بهتریــن کاری کــه 
ــاد  ــی نه ــد؛ یعن ــی می کنن ــود کار علم ــرای خ ــته اند و ب ــه ای نشس ــد در گوش ــه رفته ان ــوده ک ــن ب ــد ای کرده ان

ــرد.  ــراد بهــره ای نمی ب علــم از تجربیــات و توانمندی هــای ایــن اف
یکــی از همیــن بــزرگان اندیشــه نــزد رهبــر انقــاب گفتــه بــود: »مــن فقــط یــک ســؤال از شــما دارم و آن ایــن 
اســت کــه چــرا فرهیختــگان جامعــۀ مــا، بــا نظــام علمــی قهــر کرده انــد؟!« ایــن قهــر کرده انــد، یعنــی شــما 
ــزار قــدرت را  ــه مخالــف بگوییــد. اینجــا کوتوله هایــی کــه اب نمی خواهیــد در نهــاد علــم حرفــی جــدی ب
در اختیــار گرفته انــد، تمــام سعی شــان بــر ایــن اســت کــه مراقــب باشــند کــه افــراد قدبلنــد نتواننــد از 

معیارهــای آنهــا رد شــوند تــا کوتولــه بــودن آنهــا مشــخص نباشــد. 

 در کشــور اتفاقاتــی افتــاد کــه مــا شــاهد معضــات و آســیب هایی بودیــم. جایــگاه نهــاد  	
ً
خــردورزی: اخیــرا

علــم در ایــن مســائل چگونــه تعریــف می شــود؟ 
علوم انســانی بایــد بیشــتر دربــارۀ ایــن موضــوع نظــر بدهــد. مــن دربــارۀ ایــن موضــوع در ســال 1388، گفتــم 

		  

بــرای فراگیرشــدن تفکــر در جامعــه، می تــوان بــا پروبــال دادن بــه پرســش ها و اینکــه خــود 
افــراد، دربــارۀ ایــن پرســش ها تفکــر کننــد، بــه آنهــا کمــک کــرد. آنهــا بایــد ایــن دغدغــه را 
داشــته باشــند کــه تفکــر اهمیــت دارد. هنــر پرســیدن و حــل مســئله، مســئلۀ اصلــی اســت 
و ایــن نیــز، خــود یــک لــذت اســت؛ لــذت معنــوی بســیار زیــادی کــه اصطالحــًا بــا تحریــک 
شــدن کنجــکاوی درونــی افــراد بــه دســت می آیــد. فــرد بایــد بتوانــد از لذت کشــف مســئله 
بهــره ببــرد و از رســیدن بــه پاســخ شــادمان گــردد. مــن معتقــدم حتــی ایــن لذت هــای 

معنــوی در طــول عمــر انســان اثــر دارد. 
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در برخــی علــوم، ایــن واژه به معنای یقین نیســت؛ 
گاهــی و درک اســت. نکتــۀ  بلکــه منظــور مطلــق آ
قابل توجــه ایــن اســت کــه علــم، ســبب پیشــرفت 
اســت  ملــت  یــک  قــدرت  و  عــزت  موجــب  و 
شــمار  بــه  انســانی  و  الهــی  ارزش  هــای  جــزو  و 
می آیــد. در آیــات و روایــات نیــز بــر علم  آمــوزی و 

کیــد فــراوان شــده اســت.  ــه علــم، تأ توجــه ب
و  بررســی موقعیــت  از  بعــد  یادداشــت،  ایــن  در 
یــم، بــه مقایســۀ تطبیقــی  اهمیــت علــم در قــرآن کر
جایــگاه علــم، قبــل و بعــد از تحقــق نظام اســامی 
قــرار  کنــکاش  مــورد  را  آن  پرداختــه،  ایــران  در 

می دهیــم. 

کریم جایگاه علم در قرآن 
ــرآن  ــگاه واالیــی در ق ــۀ علــم، اهمیــت و جای  مقول
ــم  ــن ارزش عل ــه تبیی ــیاری ب ــات بس ــم دارد. آی ی کر
عنصــر  به عنــوان  آن،  از  و  پرداختــه  معرفــت  و 
آن  ارزنــدۀ  آثــار  و  نتایــج  بــه  و  کــرده  یــاد  ارزشــی 
توجــه  انســان  ها  و اجتماعــی  فــردی  زندگــی  در 
آیــات  ربــع  آیــات، در حــدود  ایــن  نموده  اســت. 
یــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت و  قــرآن کر
قــرار داد:  آنهــا را در دو دســته می تــوان موردتوجــه 
دســتۀ اول: آیاتــی اســت کــه بــه علــم پیامبــران، 
به عنــوان انســان کامــل و الگــوی جامعــۀ بشــری 
کــه  اســت  آن  مبیــن  آیــات  ایــن  می پــردازد. 
پیامبــران از علــم کامــل برخــوردار بوده  انــد. نکتــۀ 
نــازل  آیــات  اولیــن  کــه  اســت  ایــن  قابل توجــه 
شــده بــر پیامبــر اســام نیــز در بــاب خوانــدن و 
علــم و معرفــت و دانــش بــوده اســت. بــر اســاس 
و  علــم  نیــروی  از  پیامبــران  یــم،  کر قــرآن  آیــات 
قــدرت فکــری فوق  العــاده ای برخــوردار بوده  انــد؛ 
و  فوق  العــاده  علمــی  قــدرت  ایــن  به نحوی کــه 
علــم بــه مصالــح و مفاســد اجتمــاع، بــرای ایشــان 
 

َ
ری بــه شــمار می آمــده اســت: »قــال امــری ضــرو

ــِم 
ْ
ِعل

ْ
 ِفــی ال

ً
ْیُکــْم َو زاَدُه َبْســَطۀ

َ
َ اْصَطفــاُه َعل ِإّنَ اهلّلَ

ــزال الهــی  ــِم«.1 منشــأ ایــن علــم، علــم الی ِجْس
ْ
َو ال

لدنــی  علــم  اصطــاح،  در  علــم،  ایــن  و  اســت 
نامیــده می شــود. به عنــوان  یــا علــم خــدادادی 
مثــال در ســورۀ نمــل، در مــورد حضــرت داوود 

علــم، ابــزاری اســت در جهــت ســعادت و آبادانــی زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان  ها؛ به نحوی کــه رشــد و 
گســترش آن می توانــد آثــار و نتایــج ارزشــمندی در جوامــع بشــری برجــای گــذارد. واژۀ علــم بــه معنــای دانــش، 
بــرد داشــته، مجموعه  ای  گاهــی، دانســتن و یقیــن داشــتن اســت. از معانــی قدیمــی علــم کــه تا کنــون نیز کار آ
گاهی  هــای قابل اتــکا اســت کــه از لحــاظ منطقــی قابــل توضیــح باشــند. ایــن مفهــوم به صــورت عــام،  از آ
عبــارت اســت از اقدامــات قاعده  منــد بــرای توســعه و ســازماندهی هدفمنــد اطاعــات ارزشــمند جهــان که 

در قالــب تفســیرهای قابــل آزمایــش و بیش بینی هایــی دربــارۀ جهــان، صــورت می گیــرد. 

قدرِت علم
نهاد علم، قبل و بعد از انقالب اسالمی

ت
اش

ادد
ی

 فاطمه السادات هامشیان  |
استادیار دانشگاه فرهنگیان
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آمــده  سلیمان)علیهماالســام(  حضــرت  و 
 
َ
مــًا َو قــاال

ْ
ْیماَن ِعل

َ
َقــْد آَتْینــا داُوَد َو ُســل

َ
اســت: »َو ل

نــا َعلــی َکِثیــر ِمــْن ِعبــاِدِه 
َ
ل

َ
ــِذی َفّض

َّ
ِ ال

َحْمــُد هلِلّل
ْ
ال

ســلیمان  و  داوود  بــه  راســتی  بــه  و  ُمْؤِمِنیــَن: 
ْ
ال

گفتنــد:  دو  آن  و  کردیــم،  عطــا  یــژه(  )و دانشــی 
ســتایش، مخصــوص خداونــدی اســت کــه مــا را 
بــر بســیاری از بنــدگان مؤمنش برتری بخشــید.«2  
پیامبــر  دو  ایــن  یفه،  شــر آیــۀ  ایــن  اســاس  بــر 
یــژه بوده  انــد کــه از طــرف  بزرگــوار دارای دانشــی و
خداونــد بــه ایشــان عطــا شــده بــود تــا بتواننــد بــه 
کمــک ایــن علــم، بــه ادارۀ کشــور و امــور جامعــه 
بپردازنــد. در مــورد حضــرت لوط)علیه الســام( 
فرمــوده کــه خداونــد بــه ایشــان فرزانگــی و علــم 
آَتْینــاُه  وطــًا 

ُ
ل »َو  اســت:  بخشــیده  حکمــت  و 

مــًا«.3 همچنیــن در مــورد نبــی مکــرم 
ْ
ُحْکمــًا َو ِعل

َو  ِکتــاَب 
ْ
ال ْیــَک 

َ
َعل  ُ اهلّلل  

َ
َاْنــَزل »َو  اســام فرمــوده: 

ــُم«.4 یعنــی، 
َ
ــْم َتُکــْن َتْعل

َ
َمــَک مــا ل

َّ
ِحْکَمــۀ َو َعل

ْ
ال

بــه  نمی دانســته،  پیامبــر  کــه  را  آنچــه  خداونــد 
حکمــت  و  کتــاب  و  علــم  و  آموختــه  ایشــان 
ذکــر  آیــات  اســت.  نمــوده  عنایــت  ایشــان  بــه 
دارای  الهــی  انبیــاء  کــه  می دهــد  نشــان  شــده 
ــه  ــد ب علــم خاصــی هســتند کــه از طــرف خداون
ایشــان عطــا شــده و در راســتای هــدف بعثــت 
پیامبــران، یعنــی هدایــت و بــه کمــال رســاندن 

کار بــرده می شــود.  افــراد جامعــه، بــه 
کــه  اســت  علــم  عــام  آیــات  دوم:  دســتۀ 
بیــان  انســانی  کل جامعــۀ  بــرای  را  زش علــم  ار
گیــری  فرا بــه  را  انســان  ها  همــۀ  و  می کنــد 
گاهــی  آ و  دانــش  کســب  و  معرفــت  و  علــم 
علــم  بــه  توجــه  به دلیل اینکــه  می خوانــد.  فــرا 
مــورد  در  نه تنهــا  آن،  گیــری  فرا بــه  دعــوت  و 
می آیــد؛  شــمار  بــه  ری  ضــرو امــر  پیامبــران 
و  علــم  گیــری  فرا بــه  نیــز  انســان ها  همــۀ  بلکــه 
اهــل  و  عالمــان  و  می شــوند  دعــوت  معرفــت 
معرفــت، برتــر از افــراد دیگــر دانســته شــده  اند. 
َهــلْ  »ُقــلْ  می فرمایــد:  یــم  کر قــرآن  در  خداونــد 
ُمــوَن 

َ
َیْعل  

َ
ال ِذیــَن 

َّ
َوال ُمــوَن 

َ
َیْعل ِذیــَن 

َّ
ال َیْســَتِوی 

َبــاِب: بگــو آیــا دانایــان بــا 
ْ
ل

َ ْ
ــو اأْل

ُ
ول

ُ
ــُر أ

َ
ّک

َ
َمــا َیَتذ ِإّنَ

ی هســتند؟ جــز ایــن نیســت کــه  نادانــان مســاو

ــد: »نحــن  )علیه  الســام( فرموده  ان ــه، امــام باقر ر می شــوند.«5 در تفســیر ایــن آی ــادآو تنهــا خردمنــدان ی
لبــاب«. براین اســاس، علــم در آموزه هــای  الذیــن نعلــم و عدونــا الذیــن ال یعلمــون و شــیعتنا اولواال
زش انســانی محســوب  بــوده و به عنــوان یــک ار آیــات قــرآن، از جایــگاه رفیعــی برخــوردار  دینــی و 

می شــوند.  دعــوت  آن  گیــری  فرا به ســوی  همــگان  کــه  می گــردد 

جایگاه علم قبل از انقالب اسالمی
ران قاجــار و پهلــوی، درحالی کــه در دنیــای غــرب، رشــد چشــمگیر  قبــل از انقــاب اســامی و در دو
ــی رخ  ــاق قابل توجه ــی، اتف ــرفت علم ــم و پیش ــاحت عل ــران در س ــاد، در ای ــاق افت ــی اتف ــش علم و جه
نــداد و پادشــاهان وقــت، توجهــی بــه مســئلۀ علــم و رشــد بومــی ایــن مقولــه نداشــتند. در واقــع، در برهــۀ 
رشــد و شــکوفایی علــم در غــرب، از اســتعدادها و زمینه  هــای علمــی نیــروی انســانی غفلــت شــد و 
ــی  ــی علم ــاد عقب  ماندگ ، ایج ــر ــن ام ــت ای ــد. عل ــب مان ــا عق ــی دنی ــدۀ علم ــت پیش رون ــور از حرک کش
پایــی از دو  و جلوگیــری از پیشــرفت علمــی کشــورهای تحــت اســتعمار بــود کــه توســط کشــورهای ارو
یــق انجــام می گرفــت: اول، القــای حــس ضعــف و ناتوانــی از ســوی ایشــان در کنــار سیاســت های  طر
رۀ  یــک دو ایــران در  مــردم  کــه ســبب شــد  ادارۀ  دولت هــا  دیکتاتــوری و مســتبدانۀ  داخلــی و ســوء 
ــرای رشــد و پیشــرفت علمــی از دســت بدهنــد. دوم اینکــه،  ــۀ الزم را ب ــی، اعتمادبه نفــس و روحی طوالن
ر  ، یــک تمــدن از صــدو یــخ بشــر حصــر علمــی از ســوی غــرب اتفــاق افتــاد و بــرای اولین بــار در تار
ردهای علمــی خــود بــه دیگــر کشــورها ممانعــت نمــود. ایــن حصــر علمــی ازاین جهــت بــود کــه  دســتاو
گــر بخواهنــد کشــوری را تحــت ســیطرۀ اقتصــادی و سیاســی و  بــی می دانســتند کــه ا کشــورهای غر

ــه او بدهنــد.  فرهنگــی نگــه دارنــد، نبایــد اجــازۀ رشــد علمــی ب
، در راســتای ایجــاد رشــد و پیشــرفت  از اقداماتــی کــه در دوران قاجــار و پهلــوی انجــام گرفــت و به  ظاهــر
ــود؛ ولــی برخــی  ــه کشــورهای غربــی ب ــرای ادامــۀ تحصیــل ب علمــی کشــور می نمــود، اعــزام دانشــجویان ب
منتقدیــن معتقدنــد کــه اعــزام دانشــجو در آن زمــان، بیــش از اینکــه علــوم و فنــون را بــه کشــور بیــاورد، 
ســبب ورود فرهنــگ و آداب غربــی کــه ســنخیتی بــا مبانــی جامعــۀ ایــران نداشــت، بــه کشــور شــد و اثــرات 
پایی و ســپس  ســوئی را در جامعــۀ ایرانــی بــه بــار آورد. هرچنــد در آغــاز فرســتادن دانشــجو بــه کشــورهای ارو
یــکا، باتوجه بــه نبــود مراکــز آمــوزش عالــی در ایــران، کاری ســودمند بــه نظــر می آمــد؛ اّمــا بســیاری از آنــان،  آمر
ــه از  ــتفادۀ جامع ــدم اس ــل ع ــه دلی ــدند و ب ــه نش ــه کار گرفت ــی ب ــای تخصص ــت، در زمینه ه ــس از بازگش پ
، بــه کار گرفته  می  شــدند  تخصــص آنــان، در وزارت امــور خارجــه یــا مشــاغل دیوانــی یــا پیشــخدمتی دربــار
ــر  ــه تحت تأثی ــت. عاوه براینک ــان می کاس ــون و مهارت هایش ــان در فن ــذاری آن ــئله، از تأثیرگ ــن مس و همی
القائــات خودباختــۀ روشــنفکران دوران مشــروطه، ایــن عقیــده نشــر یافــت کــه پیشــرفت ایــران مســاوی بــا 
غربــی شــدن اســت و بــا ایجــاد یــک رونــد تقلیــدوار از غــرب، می تــوان کشــور را بــه ســمت پیشــرفت ســوق 
داد. ایــن روحیــۀ خودباختگــی در بیــن قشــر محــدود تحصیل کــرده، هیچ گونــه رشــد علمــی در کشــور 
ایجــاد نکــرد؛ به نحوی کــه بــا تأســیس یــک مرکــز تحقیقاتــی در کشــور ظــرف پنجــاه ســال، تنهــا دو اختــراع 
ــه عقیــدۀ متخصصــان، اســاس پیشــرفت،  و ســه کشــف علمــی ثبــت شــد. ایــن در حالــی اســت کــه ب
هویــت ملــی اســت. کشــوری کــه از هویــت ملــی و مذهبــی خــود فاصلــه بگیــرد، مطلقــًا پیشــرفت نخواهــد 
کــرد؛ بنابرایــن آن علــم ناچیــزی کــه قبــل از انقــاب در کشــور بــوده، َشــَبهی از علــم بــوده و علــم حقیقــی و 

اصیــل کــه ســبب پیشــرفت و توســعۀ کشــور گــردد، بــه شــمار نمی آیــد. 
 به این ترتیــب، قبــل از تحقــق نظــام اســامی کار مؤثــری در جهــت پیشــرفت علمــی در ایــران انجــام نشــد. 
بــر اســاس آمارهــای بین المللــی در کل دوران قاجــار و پهلــوی، تنهــا 3071 مــدرک علمــی از ایــران نمایــه 
ــد؛  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــز و غیرقابل توجه ــیار ناچی ــم بس ، رق ــور ــت کش ــان و جمعی ــبت زم ــه نس ــه ب ــده ک ش
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بعــد  شــدۀ  ثبــت  مــدارک  تعــداد  درحالی کــه 
مــورد  و 212  هــزار  بــه 397  اســامی  انقــاب  از 
کــه هرچنــد از نظــر زمانــی یک چهــارم  می رســد 
بــوده اســت؛ امــا تولیــد علــم حــدود 130 برابــر شــده 

ــران.  ــم در ای ــار عل ــاز انفج ــی آغ ــن یعن ــت، ای اس
از  بعــد  علــم  جایــگاه  بــه  به تفصیــل  ادامــه  در 

می شــود.  پرداختــه  ایــران  اســامی  انقــاب 

جایگاه علم بعد از تحقق نظام اسالمی
بعــد از تحقــق نظــام اســامی در ســال 1357، 
کشــور  نظــام،  فاخــر  مبانــی  تحت تأثیــر 
و  ری  فنــاو و  علــم  عرصــۀ  در  به ســرعت 
اقتصــادی،  و  حیاتــی  یرســاخت های  ز ایجــاد 
گیــر شــد و در  پیشــرفت نمــود و ثمــرات آن فرا
مرجعیــت  جایــگاه  علــم،  متعــدد  رشــته های 
پیشــرفت  رکــورد  ایــن  کــرد.  پیــدا  جهــان  در 
بی  نظیــر  جهــان  در  زمانــی،  بــازۀ  ایــن  در  علــم 
بــه  دوم،  گام  بیانیــۀ  در  اســت.  چشــمگیر  و 
ــزرگ،  هــزاران واحــد دانشــگاهی و ده  هــا طــرح ب
ســلول  های  هســته  ای،  ســوخت  جملــه  از 
بــا  ری  یســت فناو ز  ، نانــو ری  فنــاو بنیــادی، 
شــصت  جهــان،  کل  در  نخســتین  رتبه هــای 
بــه  نزدیــک  غیرنفتــی،  صــادرات  شــدن  برابــر 
ده  هــا  صنعتــی،  واحدهــای  شــدن  برابــر  ده 
تبدیــل  کیفــی،  نظــر  از  صنایــع  شــدن  برابــر 
ری بومــی، برجســتگی  ــاو ــه فّن صنعــت مونتــاژ ب
مهندســی  گــون  گونا رشــته های  در  محســوس 
در  درخشــش  و  دفــاع  صنایــع  در  جملــه  از 
رشــته های مهــم و حّســاس پزشــکی به عنــوان 
ــده  ــاره ش ــی اش ــرفت  های علم ــه  ای از پیش نمون
رد؛ آن هــم  کــه انقــاب بــرای کشــور بــه ارمغــان آو
کشــوری کــه قبــل از انقــاب، در تولیــد علــم و 
ری صفــر بــود و در صنعــت، بــه جــز مونتــاژ  فّنــاو
نداشــت.  هنــری  ترجمــه،  جــز  بــه  علــم،  در  و 
اســامی شــاهد دســتاورد های  انقــاب  از  پــس 
متعــدد علمــی و فنــاوری در علــوم و رشــته هایی 
ــوژی، موشــکی،  ، بیوتکنول ــو ماننــد هســته ای، نان
دارو هــای  هوافضــا،  بنیادیــن،  ســلول های 
پیشــرفت ها  ایــن  بوده ایــم.  پزشــکی  و  نوترکیــب 

ثابــت نمــود کــه در صــورت اتــکا بــه ظرفیت هــای داخلــی و مدیریــت مناســب آنها، دسترســی بــه قله های 
علــم و فنــاوری امکان پذیــر اســت؛ از جملــه تولیــد علــم در حــوزۀ علــوم پزشــکی بــه هفتــاد و پنــج برابــرِ 
دوران پهلــوی رســیده اســت. ایــن پیشــرفت در علــم پزشــکی موجــب شــده کــه امیــد بــه زندگــی کــه قبــل 
از انقــاب اســامی در ایــران پنجــاه و چهــار ســال بــوده، در ســال 2017 بــه هفتــاد و شــش ســال رســیده و 

ازاین حیــث، کشــور رتبــۀ هفتــم جهــان را دارا اســت. 
بــر اســاس نمایه هــای اســتنادی معتبــر و شــناخته شــدۀ اســکوپوس، ایــران رتبــۀ نخســت رشــد علمــی در 
، هشــتمین کشــور  جهــان را کســب کــرد، بــه طــوری کــه رتبــۀ یــک علمی در منطقه، پنجمین کشــور در نانو
ــی  ــور در مهندس ــن کش ــته ای، پنجمی ــک هس ــوم و فیزی ــور در عل ــن کش ــواره، چهاردهمی ــاب ماه در پرت
شــیمی و مهندســی انــرژی، نهمیــن کشــور در مهندســی عمــران و مهندســی اقیانــوس، یازدهمیــن کشــور 
در مهندســی هوافضــا، دوازدهمیــن کشــور در مهندســی صنایــع، دهمین کشــور در صنعــت هواپیمایی، 
یســت مولکولــی جهــان، رتبــۀ ســیزده در علــوم فیزیــک، رتبــۀ ســیزده در  رتبــۀ هفــده در علــوم بیوشــیمی و ز
یاضــی، جایــگاه دوم دنیــا در علــوم ژنتیــک، رتبــۀ یازدهــم در علــوم داروســازی و رتبــۀ هفــت دنیــا  علــوم ر
یافــت نمــوده، در جمــع یــازده کشــور دارای فنــاوری پرتــاب ماهــواره اســت. ایــن در  در ثبــت اختــراع را در
حالــی اســت کــه کشــور در عرصه هــای مختلــف علمــی و حوزه هایــی ماننــد صنعــت هوافضا، پزشــکی، 
... در دوران قبــل از انقــاب بــا دخالــت همه جانبــۀ کشــورهای غربــی، تقریبــًا به هیچ  یایــی و هســته ای، در
رســیده بــود. امــا اکنــون کشــور بــه پیشــرفت هایی دســت یافته کــه در عرصــۀ جهانــی اقــدام بــه تولیــد علــم 

نمــوده و رتبه هــای برتــر را در ســطح دنیــا کســب کــرده اســت. 
 ایــن جایــگاه علمــی، ســبب پیشــرفت همه جانبــۀ کشــور اســت و بــر اســاس روایــت »الِعلــُم ُســلطاٌن َمــن 
یــه« ســبب توقــف یــا کم  خطــر شــدن تهدیدهــای جهــان غــرب 

َ
ــم َیِجــدُه صیــَل َعل

َ
 ِبــِه َو َمــن ل

َ
َوجــَدُه صــال

ــدار  ــع اقت ــه موض ــور را ب ــد کش ــت و می توان ــدرت اس ــم، ق ــه عل ــردد، به دلیل اینک ــاب می گ ــه انق ــبت ب نس
ــرۀ  ــی را ثم ــد علم ــن رش ــری، ای ــم رهب ــام معظ ــد. مق ــش یاب ــیب  پذیری  هایش کاه ــه آس ــاند ک ــی برس و عزت
انقــاب اســامی دانســته و فرموده انــد: »ثمــرات شــیرین ایــن شــجرۀ طیبــه، امــروز دارای هــزاران محقــق 
ــا  ــام عرصه ه ــواع و اقس ــد در ان ــراد کارآم ــر و اف ــز متفک ــزاران مغ ــمند، ه ــم و دانش ــزاران عال ، ه ــگر و پژوهش
و صحنه هاســت؛ چــه در علوم انســانی، چــه در علوم تجربــی، چــه در مســائل اجتماعــی و چــه در 

سیاســت و چــه در دیــن«. 
از نتایــج ایــن پیشــرفت  های علمــی می تــوان بــه رفــع نابرابری  هــا در حــوزۀ آمــوزش عالــی، گســترش فرهنــگ 
ــت،  ــن عدال ــاه و همچنی ــطح رف ــش س ــه، افزای ــی جامع ــرفت و ترق ــه، پیش ــواد جامع ــطح س ــردن س و باالب

به عنــوان ارزشــی کــه بیشــترین عمومیــت را بــه خــود اختصــاص می دهــد، اشــاره کــرد. 
مجموعــۀ ایــن پیشــرفت  های عظیــم بعــد از تحقــق نظــام اســامی در عرصــۀ علــم، محصــول و نتیجــۀ  
نیتــی کــه  نــی اســت. در واقــع، آن عقا نیــت انقــاب اســامی و محاســبه  و تحلیــل عقا گفتمــان عقا
نیــت، یــک  یــرا عقا قیــام و انقــاب را پیش بــرد، ســبب ایجــاد پیشــرفت  های   پرشــتاب علمــی گردیــد، ز

		  

از اقداماتــی کــه در دوران قاجــار و پهلــوی انجــام گرفــت و به  ظاهــر، در راســتای ایجــاد رشــد 
و پیشــرفت علمــی کشــور می نمــود، اعــزام دانشــجویان بــرای ادامــۀ تحصیــل به کشــورهای 
غربــی بــود؛ ولــی برخــی منتقدیــن معتقدنــد کــه اعــزام دانشــجو در آن زمــان، بیــش از اینکه 
علــوم و فنــون را بــه کشــور بیــاورد، ســبب ورود فرهنگ و آداب غربی که ســنخیتی با مبانی 

جامعــۀ ایــران نداشــت، بــه کشــور شــد و اثــرات ســوئی را در جامعــۀ ایرانــی بــه بــار آورد. 
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نیــروی پیــش  ران اســت و منشــأ تحــوالت عظیــم 
یــای دگرگونــی و اصــاح ســاختار موجــود  و جو
در زمینه  هــای سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی 

... اســت.•  و
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  گفت وگو با  پروفسورکلبرضینقوی
)NTNU( محقق و پژوهشگر، استاد بازنشسته بیوفیزیک در دانشگاه تروندهایم

تقابل علم و اسالم
گفت وگوی اختصاصی با نویسندۀ کتاب »آیا علم به اسالم برمی گردد؟«
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ــوده اســت.  ل اجتماعــی ب اضمحــا
یــخ علــم نــه   تنهــا در درک  مطالعــات مربــوط بــه تار
بیشــتر علــم اثرگــذار اســت، بلکــه موجــب بینــش 
احــوال  و  علمــا  شــناخت  بــه  نســبت  دقیق تــر 
و آراء آنــان شــده و می تــوان نقدهــای دیگــران و 
یــات  تأثیــرات شــرایط اجتماعــی زمــان را بــر نظر

ــرد.  ــل ک ــی درک و تحلی ــه خوب ــان ب آن
تــا عصــر  ابتدایی تریــن علــوم  زمــان پیدایــش  از 
یــف  کنونــی، همــواره ســرقت های علمــی و تحر
سیاســی،  گــون  گونا اغــراض  بــا  علــم  یــخ  تار
... وجــود داشــته اســت.  اجتماعــی، فرهنگــی و
از  حقیقــی،  علمــای  و  محققیــن  بیــن  ایــن  در 
دســت یابی  منظــور  بــه  تــاش،  و  جهــد  و  جــد 
یــخ صحیــح علمــی فروگــذار  بــه حقیقــت و تار

نکرده انــد. 
در ایــن  بیــن، ارتبــاط علــم و دیــن همــواره وجــود 
برابــر  در  کلیســا  ایســتادگی  از  دارد.  و  داشــته 
یــژۀ یهــود  پیشــرفت های علمــی گرفتــه تــا نگــرش و
در اســتثمار علــم تــا پشــتیبانی اســام از علــم و 
در  ادیــان  جهت گیری هــای  همگــی  عالمــان، 
یــخ علم به  قبــال علــم اســت. هرچنــد تحریــف تار
ایــن جنبــه نیــز رحم نکــرده و با اغــراض مختلف، 

یــف آن زده انــد.  دســت بــه تحر
دارای  علمــی  مجامــع  در  کــه  افــرادی  از  یکــی 
ســابقه و اعتبــار علمــی اســت و از دانشــمندان 
مســلمان محســوب می شــود، جنــاب پروفســور 
کــه بــه منظــور آشــنا  کلــب رضــی نقــوی اســت 
ســاختن پیــروان حقیقــی علــم بــا مکتــب علمــی 
اســام  مواجهــۀ  چگونگــی  اســام،  مبیــن  دیــن 
و  اســام  از  علــم  کــردن  کــوچ  چرایــی  علــم،  بــا 
مؤلفه هــای بازگشــت علــم بــه اســام، کتــاب »آیــا 
تألیــف نموده انــد.  را  برمی گــردد؟«  اســام  بــه  علــم 
 مجلــۀ تخصصــی خــردورزی بــه منظــور تبییــن 
کتــاب  یــت  محور بــا  اســام،  در  علــم  جایــگاه 
»آیــا علــم بــه اســام برمی گــردد؟«، مصاحبــه ای بــا 
 ، پروفســور کلــب رضی نقــوی، محقق و پژوهشــگر
دانشــگاه  در  یــک  بیوفیز بازنشســته  اســتاد 
ــم )NTNU( ترتیــب داده کــه متــن آن در  تروندهای

ادامــه تقدیــم خواننــدگان محتــرم می گــردد. 

یف نامه |  معر
یل2 هنــد بــه دنیــا آمــد. وی حتصیــالت مدرســه و  کلــب ریض نقــوی1 در ســال 1944 در رائــه بــار وفســور  پر
دانشــگاه خــود را در کراچــی گذرانــد و در ســال 1964، زمــاین کــه دانشــگاه منچســتر بــه او بورســیۀ حتقیقــایت 
یل پیوســت و در ســال 1968 دکتــرای  یــک مولکــو وه فیز گــر کــرد. او بــه  یتانیــا نقــل  مــکان  کــرد، بــه بر اعطــا 
کــرد.  یافــت  خــود را بــا دفــاع از پایان نامــه اش، بــا عنــوان »تأخیــر انتشــار نــور از مولکول  هــای آیل در حملــول« در
کــرد تــا بــه کار خــود در  اجنمــن ســلطنیت لنــدن او را بــه بــورس حتصیــی رادرفــورد3 بــرای دورۀ 71-1968 منصــوب 
ــه دپارمتــان شــیمی دانشــگاه  ــۀ مولکول  هــا« ادامــه دهــد. در ســال 1969 ب ــار حالت هــای برانگیخت مــورد »رفت
وه شــیمی دانشــگاه شــفیلد کار  گــر ، در  وهشــگر کــرد. او بــه مــدت ســه ســال بــه  عنــوان پژ شــفیلد4 نقل مــکان 
یافــت کــرد و شــفیلد را بــا نقــل  مــکان بــه آزمایشــگاه شــیمی-  یتانیــا را در کــرد. نقــوی در ســال 1974 تابعیــت بر
وهشــی  کــرد و تــا ســال 1976، مهــکار پژ یــخ تــرک  ور ی فــدرال ســوئیس )ETH( در ز یــک مؤسســۀ فنــاور فیز
وژ )NLHT(، دانشــگاه  یــک، در کالــج اســاتید نــر وه فیز گــر یــک بــود. ســپس در  در آزمایشــگاه شــیمی- فیز

کنــون خبشــی از NTNU( پذیــرش شــد.  وندهــامی )ا تر
ونیکــی بــا  ی الکتر ژ کــرد: انتقــال انــر گــزارش   نــادر را 

ً
در ســال 1976، او اولــن منونــه از یــک پدیــده نســبتا

گیرنــدۀ دوگانــه. نقــوی از زمــان نقــل  مــکان بــه  ون، از یــک دهنــدۀ ســه گانه بــه یــک  واســطۀ تبــادل الکتــر
کــرده  کار  یست شــنایس  یــک، شــیمی و ز وی طیــف وســیعی از مســائل در فیز وندهــامی در ســال 1977، ر تر
یک، بیوشــیمی و  یــک، شــیمی فیز ی بــن بیوفیز ز یــک، بــه  ویــژه در مناطــق مــر اســت. مهچنــن، وی در فیز
یب اســت و  ی و هــم جتــر ، هــم نظــر پزشــکی تالش هــای حتقیقــایت گســترده ای اجنــام داده اســت. انتشــارات او

مــورد اســتناد گســترده قــرار می گیــرد. 
یــک )NTNU( در بیســت و ششــم مــاه مــه  وه فیز گــر یــک در  دکتــر ریض نقــوی، بــا عنــوان اســتاد بیوفیز
وجــی حتقیقــایت ثابــت خــود، تعهــد خــود را بــه  2014میــالدی، هفتــاد ســاله و بازنشســته شــد.  نقــوی عــالوه بــر خر
یــک،  یــکایی فیز ی در جمــالت اختصــاص  داده  شــده بــه جنبه هــای آمــوزیش علــوم )جملــۀ آمر یــس، بــا مهــکار تدر
 Symmetri ــۀ ــردبیر جمل ــن وی س ــت. مهچن ــان داده اس ــیمی( نش ــوزش ش ــۀ آم ــک و جمل ی ــایی فیز وپ ــۀ ار جمل
ــۀ آهنــا،  ، خــود را نشــان داده اســت؛ از مجل ــز ی از زمینه هــای دیگــر علمــی نی ــاد او در بســیار ی ــایی ز اســت. توان
کــرد. بیشــتر  یــخ دیــن اشــاره  یــخ علــم، فلســفه و تار می تــوان بــه دانــش گســتردۀ او در ادبیــات کالســیک، تار
یــخ دیــن می شــود؛ امــا ایــن بدان  اوقــات ایشــان، پــس از بازنشســتگی صــرف فعالیت هــای غیرفــی، از مجلــه تار
کــه از حتقیقــات علمــی ختصصــی خــود غافــل باشــند. ایشــان کتــاب »آیــا علــم می توانــد بــه  معــی نیســت 
ــار ابوحامــد غــزایل  کــرد کــه شــامل ضمیمــه ای طــوالین دربــارۀ آث گــردد؟«5 را در ســال 2015 منتشــر  ــاز  اســالم ب
وابــط  اســت. وی مهچنــن در حــال نــگارش مقالــه ای دربــارۀ شــبی نعمــاین بــرای یکــی از جملد هــای جمموعــۀ »ر
وژه هــای ایشــان،  یــل آن را منتشــر می کنــد.6 از دیگــر پر کــه انتشــارات بر مســیحیان و مســلمانان« اســت 
ــرار دارد.  ــود ق ــاین خ ــل پای ــه در مراح ــرد ک ک ــاره  ــیت اش ــن چش ــورد عبدالرمح ــه ای در م ــگارش مقال ــه ن ــوان ب می ت
یق:  یب حتــت محایــت کمپــاین هنــد شــر مجــۀ اصــل نیوتــن بــه عــر یــن مقالــۀ ایشــان بــا عنــوان »تر مهچنــن، آخر
شــایعه ای کــه بــه افســانه تبدیــل می شــود؟« در جملــۀ Indian Journal of History of Science در ســال 

2022 چــاپ شــده اســت.7 

مقدمه
هســت.  و  بــوده  اندیشــمندان  توجــه  مــورد  همــواره  جدیــد،  علمــی  مســائل  و  علمــی  پیشــرفت های 
ــوده اســت؛  یــخ علــم پــر از فــراز و نشــیب های متفــاوت و گاه، بســتر تحــوالت بنیادیــن در اجتمــاع ب تار
همان  گونــه کــه گاه، موجــب درگیــری و تکفیــر علمــا و گاه، باعــث قدردانــی از آنــان شــده اســت. تحــوالت 
علمــی گاهــی جوامــع را بــه آوردگاه مهلکه هــا و خطــرات ســوق داده و گاهــی آب ســردی بــر فــوران آتــش  وگو

ت 
گف
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باعــث مرگ ومیــر و وحشــت می شــود. بــا اســتفاده 
از دانــش قدیمــی و تکنیک هــای آزمایشــگاهی 
مؤثــری  واکســن های  توانســتند  مــردم  موجــود، 
تولیــد کننــد. دانــش قدیمــی )از قبــل موجــود(، 
ــا روش هــای بیوتکنولــوژی، واکســن های  همــراه ب
مؤثــری را در مدت زمــان بســیار کوتاه تــری نســبت 

بــه روش قدیمــی ســاخت واکســن، بــه مــا داد. 

خــردورزی: در کتــاب خــود، ســعی کرده ایــد بــه  	
چــه نکاتــی اشــاره کنیــد؟

پاســخ  ســؤال  ایــن  بــه  می توانــم  به راحتــی  مــن 
اول توضیحــات  بایــد چنــد ســطر  فقــط  دهــم. 

بیــاورم.  بــه  خاطــر  را  کتــاب  پشــت جلــد 
گاهــی از اهمیــت فوق العــادۀ  جهــان اســام بــا آ
دانــش علمــی، در جســتجوی راهــی بــرای پاســخ 
مثبــت بــه ســؤال فــوق اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد 
از طــرح برخــی ســؤاالت نزدیــک بــه هم، خــودداری 

 : می کنــد کــه عبارت انــد از
چه کسی علم را به اسام آورد؟

چه کسی علم را از اسام بیرون کرد؟
چه کسی می تواند علم را به اسام بازگرداند؟

یــادی در ایــن  	 خــردورزی: کتاب هــا و مقــاالت ز
زمینــه نوشــته شــده اســت. آیــا طرح کلــی کتاب، 

از آثــار قبلــی الگوبــرداری شــده اســت؟

خــردورزی: چــه شــد کــه عنــوان »آیــا علــم می توانــد بــه جهــان اســام برگــردد« را بــرای کتــاب خــود  	
برگزیدیــد؟

عنــواِن ایــن کتــاب، در درجــۀ اول، یــک ســؤال اســت و همچنیــن یــک عبــارت دوگانــه. اول، ایــن مفهوم را 
بــه همــراه دارد کــه زمانــی، علــم بخشــی از اســام بــوده اســت. واقعیتــی کــه توســط بســیاری از مــردم جهان 
یــرا تقریبــًا  شــناخته نشــده یــا بــه  درســتی درونــی نشــده اســت. مفهــوم دوم کــه بســیار مــورد نیــاز اســت  -ز
گاه هســتند- تصدیــق ایــن اســت کــه در مقطعــی در گذشــته، علــم اســام را تــرک کــرده  همــه از قبــل آ

اســت )یــا برعکــس(. 

خردورزی: به نظر شما علم چیست و عالم کیست؟ 	
قســمت اول ســؤال در اوایــل کتــاب مطــرح شــده اســت. بــه طــور خاصــه، اصطــاح علــم کــه از کلمــۀ 
التیــن science )بــه معنــای دانــش( گرفتــه شــده، بیشــتر بــه معنــای محــدود دانــش سیســتماتیک اســت 
یه هــا بــه دســت می آیــد. مــا نــه  تنهــا از علــم فیزیــک، علــم  یــن نظر کــه از طریــق آزمایــش، مشــاهده و تدو
... نیز صحبت  ... صحبــت می کنیــم، بلکــه از علــوم فیزیکی، علوم شــیمی، علوم اجتماعــی و شــیمی و
می کنیــم. کلمــۀ علــم، اکنــون، هــم بــرای محصــول، یعنــی کل مجموعــۀ دانــش ســازمان یافتهای بــه کار 
مــی رود کــه مــا اکنــون ایجــاد کرده ایــم و هــم بــرای همــان فراینــدی کــه بــه  موجــب آن، ایــن پایــگاه دانــش 

یــج گســترش می یابــد.  موجــود بــه  تدر
ــم« منظــور شــما »یــک محقــق علمــی« اســت. چنیــن  مــن معتقــدم وقتــی شــما می گوییــد: »یــک عال
شــخصی را فیلســوف طبیعــی می  نامیدنــد، تــا اینکــه اصطــاحscientist 8 )در ســال 1834( در قیــاس بــا 
کلمــۀ »هنرمنــد« ابــداع شــد. تقریبــًا تــا اوایــل قــرن بیســتم، علم )بــه معنای فعالیــت علمی( برای هرکســی 
بــه کار می رفــت؛ امــا آماتورهــای واقعــی، بــه دلیــل محدودیت هــای مالــی، مجبــور بــه تــرک تحصیــل 
شــدند. آخریــن آماتــور برجســته علــم، آلفــرد لومیــس بــود، یــک میلیونر که با اســتفاده از ســرمایۀ شــخصی 
خــود، تحقیقــات پیشــرفتهای انجــام داد. شــاید بی  مهــری باشــد، امــا اشــتباه نیســت اگــر بگوییــم کــه 
بیشــتر افــرادی کــه از راه علــم امــرار معــاش می کننــد، کارگــران علمــی هســتند و از برچســب »دانشــمند« 

بــرای کســانی کــه بــه گســترش دادن ذخایــر دانــش علمــی اشــتغال دارنــد، اســتفاده می کنیــم. 

خــردورزی: ارتبــاط بیــن فنــاوری، حقیقــت، و دانــش چیســت؟ آیــا مجــرد بــودن علــم بــا کثــرت ناشــی از  	
تکنولــوژی در تعــارض نیســت؟

. هــدف اولیــۀ علــم،  ــر از همــۀ ســؤاالت دیگــر فکــر می کنــم ایــن یــک ســؤال واقعــًا عمیــق اســت، مهم  ت
ــاوری، اســتفاده از  ــد، اســت. هــدف اصلــی فن ــه مــا می گوی ــا طبیعــت و درک آنچــه ب ــراری ارتبــاط ب برق
( بــرای انســان اســت. بــه  پایــگاه دانــش علمــی موجــود، بــرای مفیــد ســاختن محصــوالت )گاهــی مضــر
، متوجــه می شــویم کــه پروتئین هــا از چــه چیــزی ســاخته شــده اند.   عنــوان  مثــال، پــس از قرن  هــا کار
اساســًا یــک پروتئیــن منفــرد، پیامــی اســت کــه بــا خطــی نوشــته می شــود کــه الفبــای آن بیســت حــرف 
دارد )حــروف ایــن خــط را اســیدهای آمینــه می گوینــد(. انســولین انســانی، در مجمــوع تنهــا پنجــاه و یــک 
اســیدآمینه دارد )بیســت اســیدآمینه کــه بــه ترتیــب خاصــی چیــده شــده اند، برخــی از آنهــا به وضــوح، 
بیــش از یک بــار اســتفاده شــده اند. ( مثــل یــک یادداشــت کوتــاه اســت. طبیعــت، انســان  ها را دعــوت 
ــه درون یــک ســلول تشــکیل شــده اســت. مــن وارد کل  ــاه، چگون یابنــد کــه ایــن پیــام کوت ــا در می کنــد ت
داســتان نمی شــوم و بــه  ســادگی اشــاره می کنــم کــه حــدود پنجــاه ســال، تحقیــق طــول کشــید تــا بســیاری 
 RNA ،هــا RNA درگیــر هســتند. یکــی از ایــن RNA کــه انــواع مختلفــی از از تیم هــا متوجــه شــوند 
یــروس جدیــد کرونــا از راه می رســد کــه  پیام رســان )mRNA( نــام دارد. همــۀ اینهــا علــم اســت. یــک و

کتاب »آیا علم می تواند به اسام باز گردد؟«   		
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ــا جایــی کــه  ــه! در واقــع برعکــس، ســعی کــردم ت ن
می توانــم کتابــم را از کتاب هــای دیگــر -کــه بــه 
ایــن موضــوع می پردازنــد- متمایــز کنــم. ایــن یکــی 
از راه هــای جلوگیــری از ایــن اعتــراض بــود کــه مــن 
به تازگــی مــوادی را کــه از قبــل در دســترس اســت، 
جمــع آوری کــرده ام. همچنیــن می خواســتم نحوۀ 
برخــورد اســام و مســیحیت را بــا علــم در طــول 
بــر  می خواســتم  یــژه،  به و کنــم.  مقایســه  قرن  هــا 
کمک هــای علمــی روحانیــون مســیحی در چهــار 
اســتفاده  بــا  کــه  تفــاوت عظیمــی  و  قــرن اخیــر 
در  گفتمــان علمــی،  بــرای  زبان هــای محلــی  از 
و  زبــان مقــدس مســیحیت )التیــن  ترجیــح دو 
کیــد کنــم. از اوایــل  یونانــی( ایجــاد شــده اســت، تأ
کتــاب، صفحــات یــازده و دوازده نقــل می کنــم: 
»تولــد علــم مــدرن، کار خیره کننــده ای کــه در ابتــدا 
یــادی بــه ازبین بــردن  پــا اتفــاق افتــاد، کمــک ز در ارو
همچنیــن  کــرد.  جامعــه  در  کلیســا  خفقــان 
)ماننــد  باســتانی  مقامــات  یــوغ  از  را  متفکــران 
ارســطو و بطلمیــوس( رهائــی داد و آنهــا، حتــی 
شــروع کردنــد بــه بیــان عقایــد خــود در »گویش هــای 
کــه تــا آن  پــا« به جــای التیــن یــا یونانــی  بومــی ارو
زمــان بــه  عنــوان تنهــا زبــان اروپایــی در نظــر گرفتــه 
ســخنرانی  یــک  بــرای  کــه  زبان هایــی  می شــد، 
جــدی مناســب هســتند. جالــب اینجاســت کــه 
بســیاری از روحانیــان حرفــه ای در ایــن کار شــرکت 
شــدند  برجســته ای  دانشــمندان  خــود  و  کردنــد 
]پاورقــی 11[. یــک شــور و شــوق مشــترک، آنهــا را بــه 
طــور منظــم - چــه حرفــه ای و چــه فیزیکــی- بــا 
ــیاری  ــه بس ــی ک ــِی غیرروحان ــان علم ــایر محقق س
از آنهــا اتفاقــًا مســیحی متدیــن بودنــد یــا تصــور 
اســامی  مشــابه  هرگــز  کــرد.  کار  وارد  می کردنــد، 
ایــن پدیــده وجــود نداشــته اســت. درســت اســت 
کــه کشیشــی رســمی، در اســام ارتدکــس جایــی 
نــدارد )به ضمیمــۀ D مراجعــه کنیــد(، امــا وجــود 
کــه  را  »الوهیــت« دانشــمندی در جهــان اســام 
احــواالت دنیــوی  بــه  نیــازی  روزی،  رزق  و  بــرای 
کــرد و مــن از چنیــن  نداشــتند، نمی تــوان انــکار 
ــدارم؛ مشــارکت در تحقیقــات  شــخصی اطــاع ن

علمــی )بــه  اصطــاح(.«

خــردورزی: در ادامــۀ ســؤالی کــه در مــورد پیشــینۀ تحقیــق مطــرح شــد، شــما به عنــوان یــک فیزیــک دان  	
بــه طــور خــاص، دیــدگاه غزالــی را در مــورد فیزیــک، ریاضــی و جبــر نقــد کرده ایــد. آیــا تاکنــون چنیــن 

رویکــردی بــه آثــار و اندیشــه  های غزالــی وجــود داشــته اســت؟
پاســخ ایــن ســؤال در حــد دانــش مــن نیســت. بــرای درک آنچــه غزالــی نوشــته اســت، چنــدان نیــازی بــه درک 
یاضیــات و چگونگــی واکنــش  یــخ علــم و ر گاهــی دقیــق از تار یاضیــات نیســت، بلکــه نیــاز بــه آ علــم یــا ر
متکلمــان )مســیحی و مســلمان( بــه پیشــرفت  های ایــن رشــته ها اســت. همان  طــور کــه در مقدمــه گفتــه 
شــد، احســاس کــردم نیــاز بــه کتابــی اســت کــه بــه دنبال پاســخگویی به هر ســه ســؤال باشــد. چنیــن کتابی 
گاه باشــد. چــه  بایــد نویســندهای داشــته باشــد کــه در اعتبــار علمــی او  تردیــدی نباشــد و از ادبیــات دینــی آ
کســی می توانــد تغییراتــی را کــه در طــول هزاره  هــا، در واژگان و چارچــوب مفهومی علم رخ داده اســت، ردیابی 
کنــد. در روزهایــی کــه حســاب دیفرانســیل درحال توســعه بــود، اســقف جــورج برکلــی )1753-1685( 
-کــه بــه  عنــوان یــک فیلســوف هــم شــناخته می شــود- از مبانــی علــم حســاب دیفرانســیل انتقــاد کــرد. در 
ــارۀ نگــرش او  ــه می زنــد« )ص 164-69(، مــن درب یاضی دانــان ضرب ــه ر ــا عنــوان »اســقف برکلــی ب بخشــی ب
یاضی  دانــان  یاضیــات و ر بــه طــور مفصــل بحــث می کنــم و نشــان می دهــم کــه برکلــی و غزالــی، وقتــی کــه ر
را بــه یکدیگــر متصــل می کننــد، چقــدر شــبیه هــم بــه نظــر می آینــد. در ایــن صفحــه، نکتــه ای را نیــز مطــرح 
یاضیــات(، خــود -ماننــد دیــن- یــک  کیــد می شــود: اگرچــه علــم )از جملــه ر می کنــم کــه به نــدرت بــر آن تأ
نظــام اعتقــادی اســت، امــا از یــک جنبــۀ مهــم، بــا دیــن متفــاوت اســت: هیچ چیــز نمی توانــد مانــع از اعتقاد 
یست شناســی یــا هــر علــم دیگــری( شــود و درعین حــال، در یــک دیــن معّیــن؛  یاضیــات یــا ز بــه فیزیــک ) یــا ر

امــا نمی تــوان هم زمــان بــا نظام هــای دینــی متفــاوت موافقــت کــرد. 

خردورزی: آیا انتظار دارید خواننده کتاب شما، پیشینۀ علمی داشته باشد؟ 	
! فهــم ایــن کتــاب بــه حداقــل ســابقه ای در بخــش فنــی برخــی از رشــته های علمــی نیــاز نــدارد. در  خیــر
یــخ ایده هــا( داشــته باشــد.  حالــت ایــده  آل، خواننــده بایــد مقــداری ســواد علمــی )درکــی منصفانــه از تار

ــدگاه  	 ــا دی ــد؟ آی ــم و زوال آن در اســام انتخــاب کردی ــرای نقــد وضعیــت عل ــی را ب خــردورزی: چــرا غزال
ــه در نظــر  ــزرگان صوفی ــا یکــی از ب ــان پیشــرو ســنت ی ــدۀ حافظــان و حامی ــوان نماین ــه  عن ــم ب او را در عل
گرفته ایــد؟ در واقــع، شــما نظــرات غزالــی عالــم )عالــم دیــن( را نقــد می کنیــد یــا غزالــی عــارف یــا هــر دو؟ و 

آیــا انتقــاد شــما از افــول علــم در جهــان اســام، معطــوف بــه تصــوف و عرفــان اســت؟
غزالــی نویســنده ای نیســت کــه تــا حــدود پنــج ســال قبــل از نوشــتن کتابــم به طورجــدی آثــار او را مطالعــه 
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، خورشــید دیگــر در مرکــز  قــرار دارد. به عبارت دیگــر
مدارهــای ســیارهای قــرار نداشــت، امــا اصطــاح 
ســردرگمی ای  هیــچ  و  مانــد  باقــی   heliocentric
ایجــاد  کردنــد،  درک  را  مــدل  کــه  کســانی  بــرای 
نکــرد. درهرصــورت، مدارهــا آن  قــدر تقریبــًا دایره ای 
ــد کــه در یــک شــکل کوچــک )مثــًا در یــک  بودن
کتــاب( نمی تــوان تفــاوت بیــن دو کانــون و مرکــز را 
تشــخیص داد. ســپس نیوتــن با نظریــۀ گرانش خود 
آمــد کــه نشــان داد حتــی دنباله  دارهــا نیــز مدارهای 
بیضی شــکل )بســیار کشــیده( را دنبــال می کننــد 
)کــه در آن مرکــز و دو کانــون بســیار از هــم فاصلــه 
یافتــن  فکــر  بــه  هیچ کــس  بااین حــال،  دارنــد(. 
»هستلوســنتریک«  اصطــاح  بــرای  جایگزینــی 
نبــود. تــا زمانــی کــه مــردم بفهمنــد کــه خورشــید 
در مرکــز مــدار نیســت، ایــن کامــًا خــوب اســت. 
فارســی  بازدیدکننــدۀ  شوشــتری،  عبداللطیــف 
هنــد کــه بــا برخــی از مقامــات انگلیســی در تمــاس 
بــود )و از طریــق آنهــا بــا نجــوم اروپایــی آشــنایی 
و   )1806( نوشــت  کتابــی  کــرد(،  پیــدا  ســطحی 
اطاع رســانی بــه خواننــدگان خــود را مهــم دانســت. 
ــا در  ــه آنه ــت و ب ــعه یاف ــا توس پ ــد در ارو ــوم جدی نج
-نیوتن منظومۀ  نمــوداری نشــان داد کــه مــدل کپلر
شمســی چگونــه بــه نظــر می رســد. در ایــن نمــودار 
- خورشــید در مرکــز مــدار  -تنهــا نمــودار کتــاب او
نشان داده شــده  دنبالــه دار  یــک  بیضی شــکل 

اســت. 
کنیــم.  صحبــت  ری  هــا  نوآو مــورد  در  بیاییــد 
کامــی  اصطــاح  می  دانیــد،  کــه  همان  طــور 
بــرای  همیشــه  بدعــت،  یعنــی  ری،  نــوآو بــرای 
 ، ابــراز مخالفــت بــه کار مــی رود. از ســوی دیگــر
یــک دانشــمند چیــزی بیــش از یــک پیشــرفت 
از  بهتــر  را  ستایشــی  هیــچ  و  نــدارد  دوســت  را 
اینکــه او را مبتکــر خطــاب کننــد، نمی شناســد. 
بســیار  تعــداد  کــه  می دانــد  دانشــمند،  یــک 
کمــی از ایده هــای جدیــد آنهــا از آزمایش هــای 
ســختی کــه هــر ایــده توســط خــود و همتایانــش 
در معــرض آن قــرار می گیــرد، جــان ســالم بــه در 
خواهنــد بــرد. وجــود ایــن کنترل  هــا و تعادل  هــا 
از  دانشــمندان  کــه  اســت  معنــی  ایــن  بــه 

کــرده باشــم. تــا آن زمــان، مــن فقــط آنچــه را دیگــران دربــارۀ او نوشــته بودنــد، خوانــده بــودم و تقریبــًا در هــر 
، او را بــه دلیــل ضدیــت بــا علــم ســرزنش  کتابــی کــه بــه دســتم می رســید، از غزالــی یــاد می شــد. بیشــتر
می کردنــد؛ امــا تعــداد کمــی نیــز از او دفــاع کردنــد. نــام دیگــری در ایــن زمینــه به خاطــر نــدارم. مــن چندیــن 
نویســنده در دو قــرن اخیــر می شناســم کــه علــم را نقــد کرده انــد، امــا مــن ترجیــح دادم فقــط دربــارۀ 
یــرا آثــار او را به خوبــی می شناســم و شــهرت او فراتــر از  ابواالعلــی مــودودی )1903-1979( بحــث کنــم، ز

شــبه قارۀ هنــد و پاکســتان اســت. 
در مــورد بخــش آخــر ســؤال شــما، مــن در کتابــم بــه غزالــی عالــم دینــی می پــردازم. از زمــان نــگارش 
کتــاب، مدتــی را صــرف مطالعــه ادبیــات صوفیانــه )به طورکلــی( کــرده ام؛ امــا اکنــون زمــان مناســبی بــرای 

اظهارنظــر در مــورد ایــن موضــوع گســترده نیســت. 

گان علــم در عنــوان کتــاب مهــم غزالــی، احیاءالعلــوم  	 خــردورزی: شــما اصطاح شناســی متفاوتــی از واژ
و قیــاس آن بــا دانــش و نیــز واژۀ بدعــت کــه از کلمــات کلیــدی در منظومــۀ فکــری غزالــی اســت، ارائــه 
ــوآوری در عرصــه  ــه ن ــای خاصــی دارد، امــا شــما آن را ب ــم کــه بدعــت در اســام معن کرده ایــد. می دانی

علــم تســری داده ایــد. در ایــن بــاره توضیحــات بیشــتری بفرماییــد. 
معانــی اصطاحــات علمــی، بــا گذشــت زمــان تغییــر می کنــد. کلمــۀ اتــم، از یونانــی atomos )بــه معنــای 
بیشــتر قابــل تقســیم نیســت( آمــده اســت. در دورۀ 1900-1600، موجــودی بــه نــام اتــم نیــز غیرقابــل  تغییــر 
در نظــر گرفتــه می شــد و قــرار بــود همــۀ اتم  هــای یــک عنصــر معیــن، یکســان باشــند. کشــف الکتــرون و 
لــت بــر دگرگونــی عناصــر و وجــود ایزوتوپ  هــا داشــت( همــۀ اینهــا را تغییــر داد، امــا  رادیواکتیویتــه )کــه دال
مــا همچنــان از همــان کلمــه بــرای »اتــم جدیــد« اســتفاده می کنیــم کــه قابــل تقســیم و تغییرپذیــر اســت و 

لزومــًا بــا اتم  هــای دیگــرِ همــان عنصــر یکســان نیســت. 
یــم و کلمــات غــروب و طلــوع خورشــید را در نظــر می گیریــم. مــا هنــوز  اکنــون مثالــی از زندگــی روزمــره می آور
از آنهــا بــدون ایجــاد ابهــام اســتفاده می کنیــم، اگرچــه ایــن کلمــات زمانــی ابــداع شــد کــه مــا بــه یــک مــدل 
زمیــن مرکــزی از منظومــۀ شمســی اعتقــاد داشــتیم کــه شــامل یــک زمیــن ســاکن بــود کــه ســیارات )منظــور 
ســرگردانان( بــه دور آن حرکــت می کردنــد، در طــول مســیرهای پیچیدهای به نــام epicycles. مــدار دایره ای 
کوچــک، بــه دور یــک نقطــه کــه بــه  نوبــۀ خــود یــک مــدار دایرهــای بزرگ  تــر را بــه دور زمیــن توصیــف می کنــد. 
پــس از کوپرنیــک، ایــن مــدل بــا یــک »مــدل هلیــو مرکــزی« جایگزین شــد کــه در آن ســیارات )اکنون شــامل 
زمیــن( در امتــداد مدارهــای دایرهــای به دور خورشــید ســاکن حرکت می کنند. ســپس کپلر پیشــنهاد داد 
کــه هــر ســیاره، در امتــداد یک مســیر بیضی شــکل حرکــت می کند و خورشــید در یکــی از دو کانون بیضی 

شبلی ُنعمانی  		 آلفرد لومیس  		 ابواألعلی مودودی  		
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طــور قابل توجهــی بــا جــد خــود )علــم یونانــی-
فرارســیدن  بــا  و  داشــت  تفــاوت  عرب  اللســان( 
قــرن بیســتم، دوره جدیــدی آغــاز شــد کــه ســونامی 
علــم  کــرد.  مــا  متوجــه  را  جدیــدی  پدیده  هــای 
مــدرن کــه بــه شــکل متفاوتی از حمایــت نیــاز دارد، 
کــه تمایلــی بــه اصــاح  نمی توانــد در جامعــه ای 

پایه هــای آن نــدارد، رشــد کنــد.• 

پی نوشت
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بیرمنــگام )University of Birmingham( اجــرا می شــود. 
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آمریــکا را پوشــش می دهنــد، هماهنــگ می کنــد: اروپــای 
آســیای  آفریقــا،  شــمال  و  خاورمیانــه  شــرقی،  و  غربــی 

جنوبــی و شــرقی و آســیای جنــوب شــرقی و اقیانوســیه. 
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8. شــاید کلمــۀ »عالــم« و یــا »دانشــمند« معــادل مناســبی 

بــرای scientist باشــد. 
Arabophone .9 )عــرب اللســان(: توضیحــی کــه پروفســور 
شــما   « داده انــد:  اصطــاح  ایــن  دربــاره  نقــوی  رضــی 
کــه فعالیــت علمــی در جهــان اســام  می دانیــد زمانــی 
آغــاز شــد، اکثــر علمایــی کــه در ایــن فعالیــت شــرکت 
هــم  مســلمان  حتــی  بســیاری  نبودنــد.  عــرب  کردنــد، 
نبودنــد. آنــان کتاب هــای خــود را بــه زبــان عربــی نوشــتند. 
و حتــی علمــای  را علمــای عــرب  آنهــا  مــا نمی توانیــم 
بــه زبــان عربــی  مســلمان بنامیــم. Arabophone یعنــی 

می  نوشــتند(.« )و  می کردنــد  صحبــت 

ری هــا و پیشــرفت هایی صحبــت می کنیــم  ــه تــرس( اســتقبال می کننــد. مــا فقــط از نوآو ری  هــا )ن نوآو
)و افتخــار می کنیــم( کــه محکــم و موفــق هســتند. زمانــی کــه گالیلــه بــرای خــود تلســکوپ ســاخت و 
ــه کــرد. مشــاهدات او از ســطح مــاه، او  ری ارائ ــوآو ــد، در زمینــه نجــوم ن ــه ســمت آســمان چرخان آن را ب
ــه ایــن نتیجــه رســاند کــه ســطح مــاه -درســت ماننــد ســطح زمیــن- از دره  هــا، دشــت  ها و کوه  هــا  را ب
یــک روی ســطح مــاه را بــه  عنــوان ســایه هایی تعبیــر کــرد کــه  تشــکیل شــده اســت. او لکه هــای تار
ل می کردنــد کــه بــا  بــه دلیــل مســدود شــدن نــور خورشــید، توســط کوه هــا ایجــاد می شــوند و اســتدال
تغییــر موقعیــت مــاه نســبت بــه خورشــید، ســایه ها نیــز تغییــر می کننــد. اکثــر معاصــران او کــه بــه عقایــد 
ــرد و  ــل، گ ــرۀ کام ــک ک ــمانی، ی ــم آس ــک جس ــاه، ی ــه م ــد ک ــد بودن ــد، معتق ــته بودن ــی وابس ــی قدیم نجوم
ری  ری او بــوده اســت. نــوآو صــاف اســت. آنهــا اظهــار داشــتند کــه مشــاهدات گالیلــه مصنوعــات نــوآو

بــود.  یــن پیشــرفت  ها در علــم  از مهم  تر گالیلــه یکــی 

، غزالــی و خیــام  	 خــردورزی: در بخشــی از کتــاب، بــه دیدگاه  هــای متضــاد دو متفکــر بــزرگ هم عصــر
اشــاره کرده ایــد. ممکــن اســت دالیــل غلبــۀ فکــری غزالــی بــر خیــام و ســوق دادن جهــان اســام بــه ســمت 

عرفــان و تصــوف را بــا جزئیــات بیشــتری توضیــح دهیــد؟
بین بــردن علــم( بســیار آســان  تر از پــرورش  مــن فکــر می کنــم تضعیــف علــم )و در نتیجــه در درازمــدت، از
ــی از  ــردن بخش ــرج ک ــه خ ــل ب ــه مای ــاز دارد ک ــدی نی ــان ثروتمن ــه حامی ــه ب ــم همیش ــت. عل ــۀ آن اس و تغذی
ثــروت خــود باشــند کــه توانایــی شناســایی نه تنهــا پروژه هــای ارزشــمند، بلکــه افــرادی را نیــز داشــته باشــند 
کــه توانایــی و فــداکاری بــرای پیشــبرد ایــن پروژه هــا دارنــد. ملت  هــا از افــراد و همچنیــن دولت هــا تشــکیل 
شــده اند. اگــر دولت هــا در برخــی کشــورهای مســلمان از علــم حمایــت نمی کننــد، چــرا چنــد فــرد ثروتمند 
ــه طــور ایمــن در یــک  ــا محققــان شایســته کــه ب وارد عمــل نمی شــوند؟ و اگــر ایــن کار را انجــام دهنــد، آی
محیــط علمــی قــوی بــه کار گرفتــه شــده اند، مایــل بــه اقامــت در کشــورهای عضــو ســازمان خواهنــد بــود؟ 
 در آخریــن بخــش ضمیمــۀ C بــا عنــوان »غزالــی، عــارف خرافــی«، نســبت بــه شــهرت غزالــی بــه  عنــوان 
حافــظ معــارف عرفانــی و نــوع عرفــان مــروج او اظهــار تردیــد کــرده ام. چالشــی کــه در زمــان مــا وجــود دارد، 
ایجــاد شــکلی از عرفــان عــاری از خرافــات اســت و مــن در اینجــا )نــه در ضمیمــه( پیشــنهاد می کنــم کــه 

علــم قــادر بــه ارائــۀ تجربــۀ عرفانــی بســیار عالــی اســت. 

خردورزی: به عنوان سخن پایانی، اگر نکته ای مد نظرتان است و ما نپرسیده ایم، بفرمایید.  	
 در فصــل پنجــم، بایــد تفــاوت بیــن علــم پیشــامدرن یونانی-عرب  اللســان9 و علــم مــدرن را توضیح مــی دادم 
ــه  ــل تقســیم بندی اســت. قبــًا در مرحلــه اولیــۀ خــود )1550-1900(، علــم مــدرن ب ــه  راحتــی قاب کــه خــود ب

		  

اصطــالح کالمــی بــرای نــوآوری، یعنــی بدعــت، همیشــه بــرای ابــراز مخالفــت بــه کار 
، یــک دانشــمند چیــزی بیــش از یــک پیشــرفت را دوســت نــدارد  مــی رود. از ســوی دیگــر
و هیــچ ستایشــی را بهتــر از اینکــه او را مبتکــر خطــاب کننــد، نمی شناســد. یــک دانشــمند، 
می دانــد کــه تعــداد بســیار کمــی از ایده هــای جدیــد آنهــا از آزمایش هــای ســختی کــه هــر 
ایــده توســط خــود و همتایانــش در معــرض آن قــرار می گیــرد، جــان ســالم بــه در خواهنــد 
بــرد. وجــود ایــن کنترل  هــا و تعادل  هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه دانشــمندان از نوآوری  هــا 

)نــه تــرس( اســتقبال می  کننــد. 
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ســاختارهای اخــاق اجتماعــی و ســاختارهای 
اقتصــادی. بدیــن ترتیــب، ســاختارهای چهارگانــۀ 
چهارگانــۀ  قــوای  بــا  متناظــر  اجتماعــی،  نظــام 
وجــودی انســان، قلمــداد می شــوند کــه اینــک، بــه 
 جــای وجــه و صــورت فــردی، وجــوه اجتماعــی بــه 
، جامعــه یــا همــان نظــام  خــود گرفته انــد. از ایــن  رو
ترکیبــی  وحــدت  برآینــد  می تــوان  را  اجتماعــی 
دانســت؛  چهارگانــه  مؤلفه هــای  و  عناصــر  ایــن 
از  تفاوتشــان،  و  تغایــر  کــه ضمــن  ســاختارهایی 
هــم  در  بلکــه  نبــوده؛  منفعــل  و  بریــده  یکدیگــر 
را  یکپارچــه  کلّ  یــک  و  شــده  ترکیــب  و  ضــرب 
اســتنباط،  ایــن  نتیجــۀ  می دهنــد.3  تشــکیل 
کــه اوًال بــرای تحلیــل دقیــق و عمیــق  آن اســت 
ســاختارهای فرهنگــی در نظــام اجتماعــی، ناچــار 
از تأمیــن یــک طــرح و چارچــوب نظام منــد علمــی 
ــا  ــر ب ، »فرهنــگ« براب ــًا در ایــن منظــر هســتیم و ثانی

ــود.  ــد ب « خواه ــر ــی تفک ــه اجتماع »وج

چیستی فرهنگ
اولیــن چالــش، بــر ســر چیســتی مفهــوم و تعریــف 
و  عناصــر  فهــم  مشــکل  بیانــی،  بــه  و  فرهنــگ 
مؤلفه هــای درونــی و بیرونــی فرهنــگ اســت. تری 
ــنفکر  ــد و روش ــی و منتق ــرداز ادب ــون، نظریه پ ایگلت
بریتانیایــی -متولــد 1943 م- کــه حــوزۀ فعالیــت 
ایــدۀ   کتــاب  در  اســت-  فرهنگــی  نقــد  وی، 
ــه  ــا س ــی از دو ی ــگ، یک ــد: »فرهن ــگ4 می گوی فرهن
انگلیســی  زبــان  در  کــه  اســت  پیچیــده ای  واژۀ 
یعنــی  آن،  متضــاد  برابــر  در  و  می شــود  یافــت 
ــه واژۀ  ، منحصــر ب طبیعــت اســت«.5 امــا ایــن امــر
فرهنــگ و یــا فقــط زبــان انگلیســی نیســت؛ بلکــه 
در خصــوص بســیاری مفاهیم دیگر علوم انســانی 
یــرا  و در ســایر زبان هــا نیــز جــاری و ســاری اســت. ز
چالــش اصلــی، کشــف هوّیــت مفاهیــم بنیادیــن 
در علوم انســانی اســت کــه از آنهــا بــه »ُاّمُ المفاهیم« 

یــاد می کنیــم. 

ســخن از ســاختار فرهنگــی، نیازمنــد برخــورداری از نوعــی تحلیــل و ارائــۀ چارچــوب و الگویــی بــرای 
بــازکاوی ســاختارهای اجتماعــی1 اســت؛ الگویــی منســجم کــه بتــوان بــر اســاس آن، ســاختارهای یــک 
یــرا ســاختارهای اجتماعــی در دل نظــام اجتماعــی پدیــد  دســتگاه و نظــام اجتماعــی2 را تحلیــل نمــود، ز

یژگی هــای آنهــا، وابســته بــه تحلیــل مؤلفه هــای نظــام اجتماعــی اســت.  می آینــد و تحلیــل ابعــاد و و
در کتــاب انقــاب تمدنــی و نظریه پردازی هــای علمــی، بــه الگویــی بــرای تحلیــل ســاختارهای نظــام 
، تحلیل از ابعــاد وجودی  یشــه در مبانــی انسان شــناختی دارد. بر مــدار این الگو اجتماعــی اشــاره شــده کــه ر
انسان، مبنای تحلیل نظام اجتماعی و ساختارهای گوناگون آن خواهد بود. در مباحث »انسان شناسی 
ســاحتی« آمــده کــه انســان، موجــودی چهاربعــدی اســت، شــامل: قــوۀ اراده و انتخــاب، قــوۀ فکــر و نگــرش، 
قــوۀ قلــب و گرایــش و قــوۀ عقــل و کنــش. جامعــۀ انســانی نیــز بــر همیــن مــدار تحلیلــی، برخــوردار از چهــار 
ســاختار متفــاوت، اّمــا مرتبــط بــا یکدیگــر اســت، شــامل: ســاختارهای سیاســی، ســاختارهای فرهنگــی، 

نهاد علم و فقدان
رویکرد  سیستمی

نقد ساختاری، مفاهیم و چالش ها

|  سید حسنی حسیین
وهشگاه  عضو هیئت علمی پژ

علوم انساین و مطالعات فرهنگی
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را، کّمــی و عــددی می پندارنــد؛ حال آنکــه پدیــدۀ 
فرهنــگ، مقولــه ای کیفــی اســت؛ نــه الزامــًا کّمــی 
ک هــای  ما بــا  نمی تــوان   ، ازایــن رو َانباشــتی.  و 
عــددی و آمارهــای کّمــی، رشــد و افــول حرکت هــا 
یدادهــای فرهنگــی را تشــخیص داد. نتیجــۀ  و رو
فرهنگــی،  مقوله هــای  شــاخص  دیــدن  کّمــی 
ظهــور پدیــده ای بــا عنــوان »ظاهرگرایــی دینــی« 
اخــذ  معنــای  بــه  دینــی  ظاهرگرایــی  اســت. 
ظواهــری از دیــن یــا تمّســک به ظواهــری از جامعۀ 
دینــی و اصــل قــرار دادن آنهــا در برابــر اصــول دیگــر 
و حتــی قواعــدی مهم تــر اســت. در تعریــف دیگــر 
ظاهرگرایــی دینــی، می تــوان آن را اخــذ ظاهــر دیــن 
و فداکــردن حقیقــت یــا حقایــق دینــی و انســانی 

ــر آنهــا دانســت.9  در براب

فقدان نگاه متدیک و تمدنی
کمبــود یــا فقــدان نــگاه علمــی، متدیــک و تمدنــی 
یکــی  فرهنگــی،  و ســاختار  فرهنــگ  بــه مقولــۀ 
فرهنــگ  مقولــۀ  در  طــرح  قابــل  چالش هــای  از 
یکردهــای  رو مقابــل  در  علمــی،  نــگاه  اســت. 
ژورنالیســتی، عمومــی، ذوقــی و ســلیقه  ای اســت. 
در واقــع، نــگاه علمــی بــه معنــای برخــورداری از 
یــک  نگاهــی تخّصصــی و نظام  منــد در دامنــۀ 
کــه بــه  گونــه ای جامــع  رشــتۀ تخصصــی اســت 
صاحب نظــر  یــک  ســوی  از  موشــکافانه،  و 
حــوزۀ  در  )اینجــا(  یــژه  بــه  و اندیشــمند،  و 

بپــردازد.  فرهنــگ  مســئلۀ  بــه  علوم انســانی، 
در همیــن ردیــف، نــگاه متدیــک، در مقابــل امــری 
یــرا رویکــرد متدیــک بــه هــر  غیــر روشــمند اســت، ز
مقولــه  ای و بــه  خصــوص مقولــۀ فرهنــگ، بایــد 
(، متعّیــن  مســئله محور )در مقابــل موضــوع محــور
ــی و مبهــم( و نیــز قابــل 

ّ
و مشــّخص )در مقابــل کل

 حــل و تحلیــل )در مقابــل غیرقابــل  حــل( باشــد. 
و امــا نــگاه تمدنــی بــه مســئلۀ فرهنــگ، در مقابــل 
یکــردی اســت کــه معمــوًال بــه نسبت ســنجی  رو
مقولــۀ فرهنــگ بــا مقولــۀ تمــدن، توجهــی نشــان 
لحــاظ  را  دو  ایــن  مفهومــی  تفــاوت  و  نــداده 
نمی کنــد. درحالی کــه نــگاه تمدنــی، بــه  ضــرورت 
ــدن  ــک تم ــق ی ــتر تحق ــگ، در بس ــری فرهن قرارگی

 بایســتی هــر واژه ای را بــر هــر مفهومــی 
ّ
یــف مفهومــی، مرزگــذاری و تمایــز مفهومــی اســت، واال هــدف تعار

بــار کــرده و یــا هــر مصداقــی را مصــداق آن مفهــوم دانســت؛ در حالی کــه چنیــن نیســت. چالــش بنیــادی 
در مفاهیمــی ماننــد فرهنــگ، مشــکل عــدم تمییــز و تمایــز مفهومــی اســت کــه بایــد آن را ناشــی از فقــدان 
یفــی از مفهــوم فرهنــگ ارائــه دهیــم  ، چنانچــه تعر به کارگیــری روش تحلیــل مفهومــی دانســت.6 ازایــن رو
ــا واژه هــای  کــه شــامل تمامــی قلمروهــای دیگــر نیــز بشــود، در آن صــورت مرزهــای مفهومــی ایــن واژه را ب
، در هــم  آمیختــه و تفــاوت مفهــوم فرهنــگ بــا غیرفرهنــگ را تبییــن نکرده ایــم. بدیــن ترتیــب، در دام  دیگــر
یفــی ماننــد: فرهنــگ یعنــی روح جامعه یا  ــی و مبهمــی می افتیــم کــه مانــع اغیــار نیســتند؛ تعار

ّ
یــف کل تعار

.... از جملۀ این  شــاکلۀ معنــوی جامعــه، فرهنــگ برابــر اســت بــا باورهــا و عــادت مــردم در زندگــی روزمــره و
یــف، تلقــی مشــهور ادوارد تایلــور اســت کــه فرهنــگ یــا تمــدن، نــزد وی عبــارت اســت از ترکیــب  نــوع تعار
ق، قوانیــن، آداب  و رســوم، عــادات، و اعمــال دیگــران  پیچیــده ای شــامل علــوم، اعتقــادات، هنرهــا، اخــا

کــه بــه  وســیلۀ انســان در جامعــۀ  خــود بــه دســت می آیــد.7 
ــا امــوری چــون اقتصــاد و  ، عــدم مرزگــذاری فرهنــگ ب یــف مشــهور نقــد روش شناســانۀ ایــن دســت تعار
یــرا در ایــن برداشــت ها، هیــچ امــری از دایــرۀ شــمول فرهنــگ خــارج نمی شــود و در  سیاســت اســت، ز
نهایــت، مشــخص نیســت کــه اصــوًال چگونــه می تــوان بیــن مفهــوم »فرهنــگ« و »غیــر فرهنــگ« فــرق 
گذاشــت. نتیجــه آن کــه، بــرای ارائــۀ تعریــف درســتی از ایــن  دســت مفاهیــم مبنایــی، مرزگــذاری و تمایــز 
بیــن ایــن واژه هــا بــا یکدیگــر امــری ضــروری قلمــداد می شــود. واژه هــای هم  خانــواده در ایــن مجموعــه 

ــخ.  ی ق و تار : فرهنــگ، تمــدن، دیــن، جامعــه، انســان، سیاســت، اقتصــاد، اخــا عبارتنــد از
بــر همیــن اســاس، بایــد بــه معضــل فهــم و تبییــن عناصــر و اجــزاء تشــکیل دهنده و ترکیب کننــدۀ مفهــوم 
یــرا عــدم تعّیــن و تمّیز مفهوم فرهنگ، به ناروشــنی و ابهام در عناصر و ارکان ســازندۀ  فرهنــگ توجــه نمــود، ز

، بــه  اشــتباه، هــر امــری را داخــل اجــزاء فرهنــگ جــای می دهنــد! آن نیــز ســرایت می کنــد و از همیــن رو

فقدان رویکرد سیستمی
ــه مقولــۀ فرهنــگ، از مهم تریــن چالش هــا شــمرده می شــود. پرســش بایســته  یکــرد سیســتمی ب فقــدان رو

ایــن اســت کــه بــا چــه مــدل و الگویــی می تــوان بــه تحلیــل دقیــق مقولــۀ فرهنــگ اقــدام کــرد؟
گونی روبرو هســتیم  چنانچــه فرهنــگ، ذاتــًا امــری متکّثــر اســت، پــس بــا عوامــل، بســترها و زمینه هــای گونا
، یــا بــه دلیــل تکثــر  یــم. ایــن تکّثــر و چــاره ای نیســت جــز اینکــه بــه  گونــه ای سیســتمی بــه ایــن مفهــوم بنگر
ــوی  ــی و ماه ــر ذات ــت تکّث

ّ
ــه عل ــا ب ــت و ی ــگ اس ــدۀ فرهن ــر تولیدکنن ــوان عناص ــه  عن ــه، ب ــان و جامع انس

گاهــی در آدمــی. بــر همیــن مبنــا، می تــوان یکــی از عوامــل تفــاوت تمدن هــا را نیــز  عنصــر اصیــل ادراک و آ
بــه تکّثــر ذاتــی فرهنگ هــا بازگردانــد. 

، نبایــد عناصــر و اجــزاء مؤثــر در  یکــرد سیســتمی بــه مقولــۀ فرهنــگ، ایــن اســت کــه: اوًال از الزامــات رو
ــد تمامــی مفاهیــم هم عــرض و  ــه و منقطــع از یکدیگــر لحــاظ کــرد؛ بلکــه بای شــاکلۀ فرهنــگ را جداگان
یــا هم افــق را در محــدودۀ مفاهیــم مرتبــط معنــا کنیــم. دوم، نقــاط اشــتراک و اختــاف مفاهیــم را از نظــر 
دور نداشــت. ســوم، بــه معانــی لغــوی و یــا حتــی مصطلحــات رایــج و نگاه هــای بســته و بســیط، بســنده 
یــف ذات گرایانــه پرهیــز کــرده و بــه  جــای آنهــا، مؤلفه هــای مفهومــی فرهنــگ را کــه در  نکــرد. چهــارم، از تعار
ــه مفاهیــم،  ــودن این گون ــه جنبه هــای میان رشــته ای ب ــرار داد. پنجــم، ب ــد، مــد نظــر ق شــکل دهی آن مؤثرن

بــرای حــل مشــکل چندضلعــی مقولــۀ فرهنــگ، توجــه درخــوری داشــته باشــیم.8 

کّمی  نگری به مقولۀ فرهنگ
تصــور رایــج و غلطــی در ســطح جامعــه وجــود دارد کــه شــاخصه های تشــخیص مقوله هــای فرهنگــی  140
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جامــع نظــر می کنــد. ایــن نــگاه، فرهنــگ را رکــن 
و  دانســته  جامعــه  ســاختارهای  از  عنصــری  و 
متعاقبــًا جامعــه را نیــز در دل یــک تمــدن وســیع  تر 
یــخ بشــری تحلیــل می کنــد. الزمــۀ این  و ســپس تار
دیــدگاه، نیــاز بــه نقــش منظرهــای فلســفۀ تمدنــی 
یخــی در تحلیــل مقولــۀ فرهنــگ و  و فلســفۀ تار

عناصــر ســازندۀ آن اســت. 

نظریۀ فرهنگی
ــه  ــا ب از فرهنــگ، بســیار ســخن گفتــه می شــود؛ اّم
ــه  ــی، آنچ ــگفتار پدیدارشناس ــگل در پیش ــان ه بی
یاد شــناخته  یــاد شــناخته شــده، بــه دلیــل اینکه ز ز
شــده، همــواره ناشــناخته می مانــد.10 ایــن چالــش، 
ضــرورت و نیــاز بــه یــک یــا چندین نظریــۀ فرهنگی 
یــرا هنــوز در  بــرای تحلیــل امــور فرهنگــی اســت، ز
ــۀ علمــی فرهنگــی  جامعــۀ علمــی )ایرانــی(، نظری
متعّیــن و متناســب بــا فضــای کنونــی جامعــه، 
یــم. به تنــاوب، از مقولــۀ فرهنــگ،  در اختیــار ندار
تحلیل هــای گوناگــون و گاه علمــی ارائــه می شــود؛ 
یــا  یــک  چارچــوب  و  قالــب  در  هیچ کــدام  اّمــا 
شناســنامه داری  فرهنگــی  علمــی  یــۀ  نظر چنــد 
ــی(  ــۀ )علم ــه از واژۀ نظری ــی ک ــد. هنگام ــرار ندارن ق
یــۀ  فرهنگــی یــاد می کنیــم، مقصــود، ارائــۀ یــک نظر
علمــی و چارچوبــی نظــری اســت بــرای تحلیــل 
یســت و فضــای  مقولــۀ فرهنــگ؛ متناســب بــا ز
، نظریه هــای  کنونــی جامعــۀ ایرانــی. در ایــن منظــر
علمــی، چارچوب هــای خــاص و ویــژه ای دارنــد 
کــه بــدون جمــع آن شــرایط شــکلی و محتوایــی 
نادرســت  علمــی«  یــۀ  »نظر عنــوان  اطــاق  الزم، 

خواهــد بــود؛ لــذا نبایــد )مطابــق ســّنت غلــط و رایــج عمومــی( بــرای ارائــۀ هــر دیــدگاه یــا رویکــردی، از عنــوان 
یــرا بــر اســاس مطالعــات دقیــق روش شناســی، این مفاهیــم پنج گانه، به  هیــچ  روی  »نظریــه« اســتفاده کــرد، ز
: رویکــرد )Approach(، روش )Method(، مدل  بــا یکدیگــر برابــری مفهومــی ندارنــد؛ ایــن مفاهیــم عبارتنــد از

 11.)Theory( یــۀ علمــی و الگــو )Model(، پارادایــم )Paradigm(، و مفهــوم نظر
یــۀ فرهنگــی بایــد متناســب بــا شــرایط و مقتضیــات کنونــی جامعــه باشــد. ایــن ســخن، بــر  ، نظر ازایــن رو
مبنــای آن پیش فــرض اســت کــه نظریه هــای علمــی، از آبشــخورهای فلســفی تغذیه می کننــد؛ در نتیجه، 
ــرای تحلیــل مقوله هــای  مقتضــای زمانــۀ جامعــۀ پــس از رخــداد انقــاب اســامی ایــران، آن اســت کــه ب
یســت جهــان خــاص خــود را در اختیــار داشــته  فرهنگــی خــود، نظریه هــای علمــی متناســب بــا بــوم و ز
باشــد. نظریه هــای علمــی )بــر مبنــای مطالعــات فلســفۀ علــم(، بی مبنــا و بی بنیــاد نبــوده و در چارچــوب 

پارادایم هــای فلســفی حاکــم تعریــف می شــوند؛ لــذا دارای خاصیتــی جهــت دار هســتند.12 
یــۀ علمــی متعیــن  نکتــه آن اســت کــه ســازمان ها و ســاختارهای موجــود فرهنگــی کشــور فاقــد یــک نظر
و مشــخص هســتند. مجموعه هایــی ماننــد شــورای  عالــی انقــاب فرهنگــی، شــورای فرهنــگ عمومــی، 
یــۀ علمــی ابداعــی  پــرورش، وزارت جوانــان و غیــره، فاقــد نظر وزارت علــوم و تحقیقــات، وزارت آموزش و
، در دورۀ پــس از انقــاب اســامی هســتند. بــدون تردیــد، هنگامــی  یســت بوم ایــران معاصــر متناســب بــا ز
یــۀ علمــِی جایگزیــن در اختیــار نباشــد، ایــن نــوع دســتگاه ها و ســازمان های اجرایــی نیــز )بــه  کــه نظر
نــه از قابلیت های  گاه، بــه  صــورت منفعا گاه و ناخــودآ دلیــل فراگیــری در حــوزۀ عمــل اجتماعــی(، خــودآ
موجــود دانــش عصــر حاضــر در زمینــۀ نظریه هــای در دســترس اســتفاده خواهنــد کــرد؛ چــه در ســّنت 
علمــی مــدرن و متجــدد و چــه در ســّنت علمــی قدیمــی و ســنّتی. بنابرایــن، بــه  صــورت طبیعــی، مبانــی و 
، از طبیعت گرایــی تــا ماده گرایــی و تــا انســان گرایی و تــک ســاحتی  مبــادی حاکــم بــر نظریه هــای معاصــر
ــی  ــد. از نظریه های ــد ش ــاری خواه ــاری و س ــی، ج ــای فرهنگ یزی ه ــات و برنامه ر ــر تصمیم ...، ب ــدن و دی
ماننــد نظریه هــای انتقــادی مکتــب فرانکفــورِت آدورنــو هورکیهایمــر و مارکــوزه و بنیامیــن و هابرمــاس بــا 
یلیامــز و پیروانــش  یالیســم فرهنگــِی و یــد؛ تــا نظریه هــای ماتر یشــه های پشــتوانۀ آنهــا ماننــد مارکــس و فرو ر
یــۀ  فرهنگی انــد کــه هنــر و فرهنــگ را از فرایندهــای تولیــدِی اجتماعــی و  یکــردی در نظر کــه مدافــع رو
مــادی می داننــد؛ تــا نظریه هــای فرهنگــی فمینیســتی؛ تــا نظریه هــای پســا اســتعمارگرایی کــه بــه دنبــال 
مرکــز زدایــی و ارزش گــذاری حاشــیه در مقابــل مــادر شــهرها و مرکــز ارزش هــا هســتند؛ تــا نظریه هــای 
فرهنگــی پساســاختارگرایی کــه شــامل انــواع نظریه هــای فرانســوی اند و بــه دنبــال مکتــب نشانه شناســی 
ــش  کان و دان ــکاوی ال ــو و روان ــی فوک ــدا و تبارشناس ی ــازی در ــه واس ی ــد نظر ــتند؛ مانن ــاختارگرایانه هس س
یکــردی در مطالعــۀ فرهنگــی  ؛ تــا نظریه هــای فرهنگــی ســاختارگرایی کــه مبتنــی بــر رو یزوماتیــک دلــوز ر

  13. ... هســتند کــه بــه دنبــال جســتجوی الگــو یــا ســاخت های الــزام آور اســت؛ و

پی  یر بوردیو   		 هربرت مارکوزه  		ادوارد تایلور   		 تری ایگلتون  		
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ضــروری  مؤلفه هــای  از  پــاره ای  کــرد؛  حرکــت 
 : عبارتنــد از

عوامــل  تمامــی  از  اســتفاده  و  به کارگیــری   .1
وحــدت ســاز در جامعــه؛ شــامل عوامل سیاســی، 

فرهنگــی؛  البتــه  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
یــۀ )علمــی(  ابــداع و تولیــد نظر بــرای  تــاش   .2

فرهنگــی؛ 
یــژه،  یــان نقــد فرهنگــی و بــه  و 3. دامــن زدن بــه جر
فرهنگــی  نظریه هــای  متدیــک  و  علمــی  نقــد 

؛  معاصــر
بــه   هماهنــگ،  و  واحــد  فرهنگــی  یــت  مدیر  .4
فرهنگــی  و  فکــری  نقشــه های  ِاعمــال  جــای 

متضــاد؛  و  متناقــض 
نــه  و  واقعــی  و  بنیادیــن  تحــّول  ضــرورت   .5
صــوری و ســمبلیک در شــوراها و ســازمان های 
انقــاب  عالــی  شــورای   ماننــد  باالدســتی، 
شــورای  عمومــی،  فرهنــگ  شــورای  فرهنگــی، 
تحــول علوم انســانی؛  و شــورای   عالــی مجــازی 
، اعضــاء  تحــول در ســاختارها، اهــداف، قلمــرو
و  اســتهاله  رونــد  از  جلوگیــری  و  ارکان  و 

شــدن.  بی خاصیــت 
ازاین دســت، می تــوان بــه مصادیــق دیگــری نیــز 

اشــاره نمــود، ماننــد: 
1. اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه مطالعــات نقــد 

پژوهــی حــوزۀ فرهنــگ؛ 
منظرهــای  و  یکردهــا  رو بــه  توجــه  اهمیــت   .2
ــرای تصمیم ســازان آمــوزش  فلســفی- فرهنگــی ب

عالــی؛ 
در  هماهنگــی  و  یکسان  ســازی  ضــرورت   .3
سیاســت گذاری های حــوزۀ آمــوزش عالــی و بــه 

علوم انســانی؛  مســائل   خصــوص 
فکــری  مســیرهای  و  راه هــا  نمــودن  دنبــال   .4
نســبت  چالــش  از  جلوگیــری  بــرای  نظــری  و 
بــا  علوم انســانی  حــوزۀ  در  علمــی  نظریه هــای 

دینــی؛  آموزه هــای 
بــا  سیاســی  برخوردهــای  از  جلوگیــری   .5

علمــی؛ جریان هــای 
بــر  اقتــدار صــرف سیاســیون  از  مانــع شــدن   .6

آن؛ و مســائل  آمــوزش عالــی  نظــام  مناصــب 

تجزیۀ فرهنگی
یــۀ  فرهنگــی، هشــداری اســت کــه اندیشــمندان دیگــر نیــز دربــارۀ  آن اظهارنظــر کرده انــد و  خطــر تجز
معتقدنــد جامعــۀ امــروزی، بــه ایــن آســیب جــّدی مبتــا شــده اســت. اگــر کامــًا  هــم بــا رأی ایــن گــروه 
همــراه نباشــیم، وجــود نشــانه های آشــکار ایــن خطــر را در جامعــۀ  ایــران 1401 نمی تــوان نادیــده انگاشــت و 

یشــه های مفهومــی و نظــری ایــن آســیب مهــم غفلــت کــرد.  هرآینــه نبایــد از ر
یــۀ مرزهــای جغرافیــای آن و پاره پــاره  ، تجز کشــور یــن موقعیــت بــرای یــک  کــه بدتر تردیــدی نیســت 
یــۀ  ــی ختــم شــود؛ امــا تجز

ّ
یــه و نابــودی وحــدت مل شــدن وحــدت ســرزمین اســت کــه می توانــد بــه تجز

ــی یــک اّمــت، بــا حفــظ چارچوب هــای جغرافیایــی 
ّ
فرهنگــی، نوعــی پارگــی از درون و تزلــزل وحــدت مل

و ســرزمینی آن اســت. 

معنای تجزیۀ فرهنگی 
بــا تحلیــل وضعیــت فرهنگــی جامعــه، تمــام گروه هــای اجتماعــی، جوامــع فکــری و فرهنگی و ســازمان ها 
، در آنچــه بــدان می اندیشــند،  گــون علمــی و فرهنگــی )به صــورت اعــم( در زمانــۀ حاضــر و اصنــاف گونا
، تعمیــق و به شــدت تمــام در حــال اضافه شــدن هســتند. ایــن  مرتــب پیش می رونــد و در حــال تکثیــر
یــف شــده ای بــا یکدیگــر نداشــته و  مجامــع فرهنگــی، هیچ گونــه ارتبــاط یــا ربــط ســازمان یافته و تعر
حتــی فاقــد ارتباط هــای غیرســازمانی  اند. ایــن وضعّیــت فرهنگــی خــاص، یــا بــه دلیــل فقــدان احســاس 
نیــاز بــه دیگــری و دیگــران یــا خــود حــق پنــداری اســت و یــا بــه دلیــل نبــود نظــام و ســاختارهای فرهنگــی 
، ظهــور جزایــر فرهنگــی و فکــری متفــاوت، متضــاد،  همراه کننــده و وحــدت ســاز اســت. نتیجــۀ ایــن امــر
یــج در حــال  رشــد و زایــش تودرتــو هســتند  گــون در ســطح جامعــه اســت کــه به تدر متناقــض و بســیار گونا

و در عین حــال، هیــچ نقطــۀ جامعــی بــا یکدیگــر ندارنــد. 
ــم کــه همگــی در  ی ر ــه تضایفــی را در نظــر آو می توانیــم کانون هــا و حباب هــای عظیــم و پراکنــده و رو ب
ــار  ــت، انفج ــا در نهای ــد؛ اّم ــور دارن ، حض ــر ــب یکدیگ ــر در جن ــه  ظاه ــد و ب ــتی( واح ــل )کش ــک محم ی
ــه تمامّیــت جامعــه وارد می شــود، حتمــی اســت. شــواهد بســیاری نشــان  ایــن جامعــه و آســیبی کــه ب

ــا بــدان مبتــا شــده اســت.  یــۀ فرهنگــی اســت ی ز ایــران، مســتعد تجز می دهــد کــه جامعــۀ امــرو
یــۀ فرهنگــی، دقیقــًا نقطــۀ مقابــل امــری اســت کــه افــرادی ماننــد پی  یــر بوردیــو  ایــن حالــت از شــرایط تجز
از آن، تعبیــر بــه بازتولیــد فرهنگــی14 می کننــد. در چنیــن فراینــدی اســت کــه فرهنــگ و قــدرت سیاســی، 
از راه نظــام آموزشــی، از نســلی بــه نســل دیگــر حفــظ شــده و جوامــع در دوره هــای بلندمــدت زمانــی تــداوم 
 یافتــه و هستی شــان پایــدار می مانــد؛ چــه هســتی فیزیکــی از راه زایــش و چــه انتقــال فرهنــگ جامعــه بــه 

، بــا پایــداری ارزش هــا و باورهــای محــوری فرهنــگ آن جامعــه.15  نســل های ســپس  تر

چاره جویی های فرهنگی
ــوان چالــش دیگــر را مشــکل جســتجوی راه حــل دانســت؛ آن  هــم چاره جویــی از ســنخ یافتــن  شــاید بت
نوعــی وحــدت فرهنگــی. در مقالــۀ »علوم انســانی اســامی؛ مبنــای تحّقــق وحــدت فرهنگــی«، به مفهومی 
از وحــدت فرهنگــی اشــاره شــده کــه وحــدت فرهنگــی را نــه بــه معنــای یکســان شــدن، بلکــه هماهنگــی 
ــه یــک کل )امــر  ( در مســیر ایجــاد و شــکل دهی ب ــر فه هــا و عناصــر متفــاوت )در عیــن پذیــرش تغای

ّ
مؤل

ســوم( تلّقــی می کنــد.16
تردیــدی نیســت کــه در زمانــۀ مــا، تحّقــق وحــدت فرهنگــی )بــه ایــن معنــا( بــا شــرایط و ســاختارهای 
یــۀ فرهنگی  یــان وحــدت فرهنگــی )کــه بهتریــن راه بــرای مقابلــه بــا تجز جــاری جامعــه، شــدنی نیســت. جر
 ) ــا شــتاب هــر چــه بیشــتر ــه  ســوی آن )ب ــد ب ــود کــه بای ــی خواهــد ب گون فه هــای گونا

ّ
اســت(، نیازمنــد مؤل 140
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غیرحرفــه ای  اظهارنظرهــای  از  جلوگیــری   .7
فرهنگــی.• مســائل  در  سیاســی  مســئولین 

پی نوشت
 1. Social Structure.
 2. Social system.

علمــی؛  نظریه پردازی هــای  و  تمدنــی  انقــاب  .ک:  ر  .3
انتشــارات تمــدن  قــم،  ســید حســین حســینی؛ 1398، 
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فلسفه به چه کار می آید؟
فرایند امتداد فلسفه در علوم از منظر آیت اهلل�ل جوادی آملی
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مقدمه
اصحــاب  می آیــد؟«  چــه کار  بــه  »فلســفه 
لحــن  و  پرســش  ایــن  بــا  بــرای مواجهــه  فلســفه 
در  پاســخ  ســنخ  دو  معمــوًال  تهاجمــی اش، 
آن  سرنوشــِت  فلســفه  اینکــه  اّول  دارنــد:  چنتــه 
را  بشــر  بنیادیــن  پرســش های  و  مســائل  ســنخ 
بــه  نزدیک شــدن  جســارت  را  علمــی  هیــچ  کــه 
آنهــا نیســت، معلــوم می کنــد و پاســخ می دهــد؛ 
»معنابخشــی  عنــوان  در  معمــوًال  پاســخ  ایــن 
امــا  دوم؛  پاســخ  می شــود.  خاصــه  زندگــی«  بــه 
ــم دارد.  ــی و اگزیستانسیالیس ــۀ انفس ــتر وجه بیش
ایــن پاســخ در فلســفه های شــرقی عمومــًا حــول 
ایــدۀ »اســتکمال نفــس« شــکل می گیــرد. در ایــن 
نگــرش، فلســفه عــاوه بــر پاســخ بــه پرســش های 
، یــک ســلوک  ، در نازل تریــن تفســیر بنیــادی بشــر
ــرای اســتکمال روحــی  ــی اســت کــه راه را ب ن عقا
انســان و همگام شــدنش بــا هســتی و یــا ارتباطــش 

نامتناهــی همــوار می کنــد.  بــا حقیقــِت 
قــدری  پاســخ ها  جنــس  غربــی  فلســفه های  در 
متفاوت اســت و به دلیل نگرش متفاوتی که غالبًا 
بــه »انسان/ســوبژه« و »حقیقت/ابــژه« دارنــد، بیشــتر 
حــول ایده هایــی همچــون »جنــون فلســفی/حیرت 
فلسفی/پرســش گری فلســفی« و امثــال اینهــا مطرح 
رویکــرد   ، اخیــر ســال های  طــی  البتــه  می شــود. 
جدیــدی هــم بــرای پاســخ بــه پرســش بــاال طــرح 
شــده کــه تــاش می کنــد در قالــب نوعــی »مشــاورۀ 
حــلّ  بــرای  فلســفی  ایده هــای  از  روان شــناختی« 
چالش هــا و معضــاِت روان شــناختی انســان بهــره 
ببــرد و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای معرفتــِی فلســفه، 

ــازه بــرای کاربــرد آن همــوار کنــد.  راهــی ت
پیداســت کــه هــر ســه پاســخ، جنبــۀ فــردی دارنــد 
تمّدنــی  ســطح  در  اهمیت  شــان،  برخــاف  و 
ــد؛  چنــدان قابلیــت بســط و امتدادبخشــی ندارن
درحالی کــه توقعــی کــه از فلســفه بــا آن هیمنــه اش 

ــت.  ــش از اینهاس ــری بی ــی رود، ام م

کــه در طلیعــۀ تکــّوِن ســّنِت فلســفۀ اســامی، نگرشــی  بــود  فارابــی نخســتین فیلســوف مســلمان 
عمیقــًا تمّدنــی بــه فلســفه داشــت. بازخوانــی نّقادانــۀ طبقه بنــدِی علــوم کــه از ارســطو بــه ارث رســیده 
یــن در ایــن عرصــه، یکــی از ثمــرات ایــن نگــرش بــود. دســته بندِی معــروف  بــود و ارائــۀ طرحــی نو
یرشــاخه های خــاص خــود را دارنــد،  کــه هــر یــک ز علــوم بــه حکمــت نظــری و حکمــت عملــی 
، عمــدۀ  ز ــا بــه امــرو ــق بــه ارســطو اســت. ایــن طبقه بنــدی آن قــدر دقیــق و منســجم اســت کــه ت

ّ
متعل

ــۀ مهــم در  ــد. نکت ــی در آن داده ان ــی جزئ ، تغییرات ــر ــد و حداکث ــر محــور آن ســخن گفته ان فیلســوفان ب
ایــن دســته بندی، مشخص شــدِن نقــش اساســی فلســفه نســبت بــه دیگــر علــوم بشــری اســت. در 
ــه دیگــر علــوم بشــری دارد و  یربنایــی نســبت ب ایــن طبقه بنــدی روشــن می شــود کــه فلســفه، نقشــی ز
تأمیــن بنیادهــای معرفتــِی همــۀ علــوم بشــری بــر عهــدۀ »فلســفۀ اولــی« یــا همــان »الهیــات بالمعنــی 
بــرد فلســفه ســخن گفــت و ایــن دانــش را به مثابــۀ  اأْلعــم« اســت. در ایــن رهیافــت بهتــر می تــوان از کار

یــک دانــِش تمّدنــی بازخوانــی کــرد. 

ح مسئله طر
یــرا می خواهیــم رســالت ایــن  مســئلۀ اصلــِی ایــن یادداشــت، قــدری خاصتــر از پرســش ابتدایــی اســت، ز
دانــش را بــا نگرشــی تمّدنــی بازخوانــی کنیــم. »فلســفه چگونــه در علــوم کابــرد دارد و مبانی فلســفی چگونه 

در علــوم مختلــف امتــداد می یابنــد؟« 
ــه، حضــرت آیــت اهلّلل 

ّ
بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله، بــه ســراغ اندیشــه های حکمــِی مفّســر و فیلســوِف متأل

ــه( رفتــه و ســعی می کنیــم پرســش را از منظــر ایشــان پاســخ بدهیــم. ایــن مســئله 
ّ
جــوادی آملــی )مّدظل

بــرای ایشــان چنــان پررنــگ بــوده کــه دیــدگاه خویــش را در زمینــۀ »امتــداد فلســفه در علــوم«، تحــت عنــوان 
ــه ایــن مســئله پرداختــه اســت. ایــن امــر نشــان از  ــم دینــی« مطــرح کــرده و از ایــن نظــرگاه ب »مباحــث عل
ــر از  ــه متأّث ــامی -ک ــّنت اس ــه در س ــّون یافت ــفۀ تک ــرای فلس ــی ب ــت معرفت ــان ظرفی ــان چن ــه ایش آن دارد ک
نیــِت وحیانــی بــوده- قائــل اســت کــه امتــداد آن را در دیگــر علــوم، عامــِل »دینــی شــدن« آن علــوم  عقا
می دانــد؛ بنابرایــن، در تبییــن دیــدگاه ایشــان، گاه از تعبیــر »امتــداد فلســفه« و گاه از تعبیــر »علــم دینــی« 
اســتفاده می شــود و هــر دو در نگــرش ایشــان، گرچــه از لحــاظ مفهومــی متفــاوت، امــا در مصــداق کامــًا 

مشــترک هســتند. 
بــر اســاس دیدگاه هــای اســتاد جــوادی آملــی، مبانــی و اصــول کان متعــددی بــرای امتدادبخشــِی 
چهــار  ذیــل  کــه  اســت  اســتحصال  قابــل  انســانی(  و  بــی  تجر از  )اعــم  علــوم  ســاحت  در  فلســفه 
ارزش   .3 علــوم،  روش شناســِی   .2 علــوم،  هستی شناســِی   .1 کــرد:  احصــاء  را  آنهــا  می تــوان  عنــوان 
معرفت شــناختِی معلــوم و 4. ســاختار درونــِی علــم؛ بنابرایــن، ایــن مقالــه را نیــز ذیــل همیــن چهــار 
ســرفصل ارائــه می کنیــم. البتــه باتوجه بــه اینکــه در فضــای علمــِی کشــور طــی ســال های اخیــر گفتمــان 
ــه نیــز در ایــن 

ّ
گیــر شــده و دیدگاه هــای آن حکیــم متأل مبارکــی در زمینــۀ »علوم انســانی اســامی« فرا

ــه  ــز و توّج ــال تمرک ــن مج ــذا در ای ــده، ل ــن ش ــان تبیی ــاتید و محّقق ــوی اس ــرارًا از س ــًا و ک ــه تفصی عرص
ــا ظرفیت هــای فلســفۀ اســامی  بــی اســت ت ــر امتدادبخشــی فلســفه در ســاحت علوم تجر بیشــتر مــا ب

ــوند.  ــناخته ش ــدری ش ــز ق ــه نی ــن عرص در ای

هستی شناسی علوم
وقتــی از »امتــداد فلســفه در علــم« ســخن می گوییــم، قبــل از هــر امــری الزم اســت جایــگاه هریــک از علــوم 
در منظومــۀ معرفــت بشــری روشــن گــردد تــا بتوانیــم نســبت آن علــوم را بــا فلســفه بررســی کنیــم. اگــر بتوانیــم 
ــه تصویــری جامــع و  ــد، فهــم کــرده و ب ــه کــه بای ــه کــه هســت و آن گون جایــگاه همــۀ علــوم بشــری را آن گون

|  علیرضا مالامحدی
دانشجوی دکتری فلسفه تطبییق

ت
اش

ادد
ی



37

140
ن   1

هم
 |   ب

ل  
ه او

مار
  ش

ی  |
ورز

خرد

بــه  برســیم،  علــوم  گســتردۀ  دنیــای  از  منســجم 
نقشــۀ جامــِع جهان بینــی و مهندسی شــدۀ علــوم1 
رســیده ایم. آن زمــان اســت کــه می توانیــم پاســخ 

روشــنی بــه ایــن مســئله بدهیــم. 
از منظــر آیــت اهلّلل جــوادی آملــی، علــم بــه معنــای 
فــّن جامــع مســائل هماهنــگ2، هویتــش وابســته 
ســنخ  یــک  علمــی  هــر  اســت.  معلومــات  بــه 
بررســی  خــود  خــاص  منظــر  از  را  معلومــات  از 
یــک علــم  کــه  ایــن معلومــات  می کنــد. محــور 
حــول آن محــور شــکل گرفته و تنومنــد می شــود، 
موضــوع علــم اســت. بــرای فهــم جایــگاه علــوم، 
ــی  ــده و در نگاه ــی ش ــک بررس ــوع هری ــد موض بای
یکدیگــر  بــا  موضوعــات  آن  نســبِت  درجــه دو 
ســنجیده شــود تــا بتوانیــم بــه نقشــۀ جامــع علمــی 
برســیم. بــا اولیــن نــگاه روشــن اســت کــه موضــوع 
همــۀ علــوم بشــری، موجــودات مقّیــد هســتند و 
تنهــا علمــی کــه از موجــوِد مطلــق ســخن می گویــد 
نیســت،  قیــدی  هیــچ  بــه  مقّیــد  موضوعــش  و 
ــول  ــفه، ح ــم فلس ــه در عل ــت. ازآنجاک ــفه اس فلس
محــور موجــود مطلــق )موجــود بمــا هــو موجــود( 
مقیــد  قیــدی  هیــچ  بــه  کــه  می شــود  بحــث 
نیســت، معلومــات ایــن علــم نیــز بــه هیــچ قیــدی 
مقّیــد نیســتند و لــذا نســبت بــه معلومــات همــۀ 
علــوم ســریان داشــته و صادق انــد؛ بنابرایــن تنهــا 
علمــی کــه صاحیــت ترســیم آن نقشــۀ جامــع را 

دارد، علــم فلســفه اســت. 
درنتیجــه، بحــث دربــارۀ علــم دینــی ]بدون ترســیم 
خیابــان  یــک  ســاختن  علــوم[،  جامــِع  نقشــۀ 
معلــوم  یــرا  ز  ، شــهر جامــع  نقشــۀ  بــدون  اســت 
اســت کــه علــم را رهبــری می کنــد و مــا تــا ندانیــم 
واقعیت هایــی کــه معلــوم ماســت، چــه چیزهایــی 
هســتند، نــه دربــارۀ علوم انســانی اســامی تــواِن 
یــم و نــه دربــارۀ علــوم دینــی؛ ازایــن رو  ســخن دار
بایــد  یم،  بســاز را  بــرزن  و  کــوی  اینکــه  پیــش از 
یــم  ســراغ نقشــۀ جامــع جهانــی، یعنــی فلســفه برو
فلســفه،  اســت.  خبــر  چــه  ــم 

َ
عال در  ببینیــم  و 

یــرا نقشــۀ  تعیین کننــدۀ همــۀ ایــن معیارهاســت. ز
جامــع جهــان، بــه دســت آن اســت )در جهــان 

چــه چیــزی هســت و چــه چیــزی نیســت(.3 

یم:  بنابراین، قبل از هر تأملی ابتدا باید به سراغ فلسفه برو
»وقتــی فلســفه وارد جهــان می شــود، ماننــد مهندســی کــه در صــدد ترســیم نقشــۀ جامــع جهــان اســت، 
یــرا  ابتــدا ســکوالر اســت؛ ســکوالر یعنــی البشــرط، نــه ضــد دیــن؛ یعنــی نــه دیــن دارد و نــه بی دیــن اســت، ز
ــوز دیــن ثابــت نشــده اســت. ایــن فلســفه و ایــن جهان بینــی کــه مهنــدس نقشــۀ جامــع اســت، اگــر  هن
بــه کج راهــه رفــت، نخســتین آســیب را بــه خــود وارد کــرده و ســپس همــۀ علــوم را دچــار ُافــت و آَفــت 
می کنــد. به دلیل اینکــه، چنانچــه فلســفه بــه بیراهــه رفتــه و الحــادی شــود، فتوایــش ایــن خواهــد بــود کــه 
خدایــی نیســت! و وحــی و نبــوت خرافــه اســت! دیــن فســون و فســانه اســت! بدیــن ترتیــب وقتــی فلســفه 
الحــادی شــد، نقشــه ای ملحدانــه ترســیم می کنــد و طبعــًا اولیــن آســیب را بــه خــودش وارد کــرده و ســپس 
همــۀ علــوم را الحــادی می کنــد. وقتــی خدایــی نبــود و وحــی و دینــی در میــان نبــود، دیگــر ســخن از علــم 
دینــی جایگاهــی نــدارد. ولــی اگــر راه مســتقیم را طــی کــرد و بــه صحنــۀ جهان بینــی وارد شــد و به عنــوان 
مهنــدس و طــراح بــه ایــن نتیجــه رســید کــه خدایــی هســت، نخســتین خدمتــش ایــن خواهــد بــود کــه بــه 
فلســفۀ الهــی و فلســفۀ دینــی تبدیــل می شــود و آنــگاه بــه دیگــر علــوم تســّری یافتــه و همــۀ علــوم را دینــی 

می ســازد«.4 
بنابرایــن، در مقــام ثبــوت5 وقتــی کــه فلســفه دربــارۀ جهــاِن موجــود )و بالتبــع علومــی کــه بــه بررســِی جهــان 
می پردازنــد( یــک اصــل هستی شــناختی بیــان می کنــد، ایــن اصــل )بــه دلیــل گســترۀ موضوعــش( دربــارۀ 
معلومــاِت همــۀ علــوم نیــز ســریان خواهــد یافــت و بــر همــۀ آنهــا صــادق اســت. پــس وقتی به ســراغ فلســفۀ 
یــم، بنیادی تریــن مســئله ای کــه ایــن فلســفه دربــارۀ جهــان )کــه معلومــاِت علــوم، حــول محــور  الهــی می رو

موجــودات جهــان شــکل می گیــرد( بیــان می کنــد، ایــن اســت کــه: 
»در جهــان چیــزی جــز خــدا و اســماء و صفــات خــدا، افعــال و احــکام و اقــوال خــدا و ســرانجام جــز 
خــدا و آثــار خــدا هیــچ نیســت. بدیــن ترتیــب هنگامــی کــه از واقعیــت بحــث می شــود، معلومــی غیــر از 
اثــر خداونــد و موضوعــی جــز فعــل خداونــد وجــود نــدارد. از ســوی دیگــر می دانیــم کــه سرنوشــت علــوم را 
موضوعــات آنهــا تعییــن می کنــد. همان طــور کــه تمایــز علــوم بــه موضوعــات اســت، تمایــز دینــی بــودن و 
غیردینــی بــودن هــم بــه موضوعــات اســت. حــال اگــر در جهــان چیــزی جــز خــدا و فعــل خــدا نبــود، پــس 

آن هــم بحــث دینــی اســت«.6 
ــم رخ می دهــد، ایــن اســت کــه همــۀ علــوم در حــال بررســی و 

َ
بنابرایــن، در مقــام ثبــوت، آنچــه در عال

، در فلســفۀ الهــی روشــن می شــود کــه موضــوع همــۀ علــوم  فهــم خــدا و آثــار خــدا هســتند. بــه تعبیــر دیگــر
ــم ثبــوت، عبــارت اســت از خــدا و آثــار خــدا. ایــن یعنــی فــارغ از عاِلــِم هــر علــم کــه ملحــد باشــد 

َ
در عال

ــد  ــام، قی ــن مق ــس در ای ــت. پ ــی اس ــرم دین ــوت، الج ــم ثب
َ
ــی در عال ــوم طبیع ــۀ عل ــوع هم ــد، موض ــا موّح ی

ــا ایــن بیــان روشــن می شــود  »اســامی و دینــی« بــرای علــم، یــک قیــد توضیحــی اســت؛ نــه احتــرازی.7 ب
کــه: »علــم اگــر علــم باشــد، نــه وهــم و خیــال و فرضیــۀ محــض، هرگــز غیراســامی نمی شــود. علمــی کــه 
اوراق کتــاب تکویــن الهــی را ورق می زنــد و پــرده از اســرار و رمــوز آن برمــی دارد، به ناچــار اســامی و دینــی 
اســت و معنــا نــدارد کــه آن را بــه دینــی و غیردینــی و اســامی و غیراســامی تقســیم کنیــم. براین اســاس 
ئیــه اســت و در مــرز فرضیــه و وهــم و گمــان بــه  علــم فیزیــک در شــرایطی کــه مفیــد یقیــن یــا طمأنینــۀ عقا
ســر نمی بــرد، یقینــًا اســامی اســت، هرچنــد شــخص فیزیــک دان ملحــد و یــا علــل فاعلــی و غایــِی معلــوم 
یــرا قبــول و نکــول عاِلــم در مقــام اثبــات رخ می دهــد و تصــورات و تصدیقــات ذهنــی  شــاکک باشــد«.8 ز
عاِلــم تأثیــری در واقعیــت خارجــی نــدارد. واقعیــت خارجــی هــم کــه هرچــه هســت، آیــات الهــی اســت: »َو 
یــم ایــن اســت کــه از عــرش  ــٍۀ«9 »تعبیــر قــرآن کر  ِفیِهَمــا ِمــْن َداّبَ

َ
ْرِض َو َمــا َبــّث

َ ْ
ــَماَواِت َو اأْل ــُق الّسَ

ْ
ِمــْن آیاتــه َخل

یــد؛ آیت شناســی دینــی اســت و از ایــن رو  یــد و چــه نپذیر تــا فــرش آیــات الهــی اســت. حــال، چــه بپذیر
فــرِض علــم غیردینــی محــال اســت«.10 
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بنابرایــن، آنچــه در مقــام ثبــوت موجــود اســت، 
ــدا و  ــارۀ خ ــه درب ــتند ک ــوم هس ــه ای از عل مجموع
آثــار خــدا ســخن می گوینــد کــه ایــن بــه معنــای 
دینــی بــودِن همــۀ علــوم )و اســتحالۀ غیردینــی 
بــودِن یــک علــم( اســت. پــس در مقــام ثبــوت و بــه 
ــه  ــار موضــوع، همــۀ علــوم بشــری متصــف ب اعتب

ــتند.  ــودن هس ــی ب دین

روش شناسی علم
گفتــه  آنچــه دربــارۀ علــم دینــی در مقــام ثبــوت 
مبنایــی  کــه  دارد  اهمیــت  ازآن جهــت  شــد، 
می دهــد  محقــق  دســت  بــه  هستی شــناختی 
بنایــی مســتحکم اســتوار  بتوانــد  آن  پرتــو  تــا در 
ارائــۀ  بــرای  انــدازه  همیــن  مًا 

ّ
مســل امــا  ســازد؛ 

یــرا آنچــه در ذهــن  طرحــی نــو کفایــت نمی کنــد، ز
اندیشــمندان و دانشــمنداِن علــوم، منــدرج و در 
کتــب رایــِج علــوم، دارج اســت، دانش هایــی در 
مقــام اثبــات هســتند کــه در صــدر و ذیــل، بنــا 
ثمــرات  و  شــاخ وبرگ  و  تنــه  و  یشــه  ر یربنــا،  ز و 
در  علــوم  صائــب  دیدگاه هــای  از  قطع نظــر  -بــا 
و  خبط هــا  بــر  مشــتمل  همــواره  یــخ-  تار طــول 
هستی شــناختی ای  و  معرفتــی  کج روی هــای 
بــوده و هســتند کــه بایــد تکلیــف ایــن علــوِم در 
مقــام اثبــات بــا مبانــی فلســفی نیــز روشــن گــردد. 
به دلیل اینکــه اساســًا آنچــه محــل اختاف نظــر 
تأمــل  َمصــّب  و  عرصــه  ایــن  اندیشــمندان 
اســت.  بــوده، همیــن مســئله  دینــی  فیلســوفان 
طــول  در  همــواره  این اســت که  نیــز  آن  دلیــل 
یاتــی، ســال ها بلکــه  یــخ علــوم، فرضیــات و نظر تار
وقایــع  توجیه کننــدۀ  بهتریــن  به عنــوان  قرن هــا، 
می کرده انــد؛  حکومــت  بشــری  دانــش  بــر  ــم 

َ
عال

گهــان بــا تجربه هــای جدیــد و نظریه هــای  امــا نا
نوین، بســاط آن نظریه ها از اســاس برچیده شــده 
یــه از ابتــدا بیانگــر  و منکشــف شــده کــه ایــن نظر
اســت؛  نبــوده  طبیعــی  واقعــۀ  آن  ــی 

ّ
عل رابطــۀ 

ــیرپذیرِی  ــل تفس ــه دلی ــوده و ب ــاّم آن ب ــه الزم ع بلک
ایــن  یــه، دانشــمندان  ایــن نظر واقعــه توســط  آن 
عرصــه آن را پذیرفته انــد. ایــن ُمعَضــل آن چنــان 
کــه حتــی امــروزه  در دنیــای علــم شــایع اســت 

باشــد، ُمضحــک می نمایــد!  داشــته  را  آخــر  ارائــۀ حــرف  ادعــای  کــه  یــه ای  نظر از  ، ســخن گفتن  نیــز
مًا بیانگــر واقعیــت خارجــی نبــوده اســت، همچنــان 

ّ
مســئله ایــن اســت کــه آیــا چنیــن علمــی کــه مســل

، بســیاری از علــوم بشــری بــر مبانــی هستی شــناختی و  مفّســر آثــار و افعــال الهــی اســت؟! از ســوی دیگــر
معرفت شــناختی ملحدانــه اســتوارند کــه قطعــًا محصــوالت ایــن مبانــی ملحدانــه را نمی تــوان امتــداِد آن 
فلســفۀ الهــی دانســت. پــس تکلیــف  ایــن ســنخ علــوم )کــه انــدک هــم نیســتند( چــه خواهــد شــد؟

مًا بخــش قابل توجهــی از علــوم، یــا قطعــًا در بنــا یــا مبنــا بــه خطــا رفته انــد یــا اینکــه 
ّ
بنابرایــن، مســل

یاضــی برخــوردار نیســتند تــا بتــوان آنهــا را مفّســر قطعــِی فعــل الهــی و در نتیجــه علــِم  از قطعیــت ر
مطلــب  -برخــاف  کــه  نیســت  خالی ازلطــف  نکتــه  ایــن  مجــدد  ری  یــادآو کــرد.  قلمــداد  دینــی 
یــن پــس بحــث در مقــام اثبــات اســت؛ بنابرایــن، آنچــه مطــرح می گــردد، پــس از مبنــای  پیشــین- ز
ثبوتــی و هستی شــناختی ای اســت کــه قبــًا بیــان شــد؛ لــذا بــه لحــاظ روش شــناختی نیــز الزم اســت 
بایســته هایی در مقــام اثبــات رعایــت گــردد تــا بتوانیــم محصــول علــم را بــه فعــل الهــی نســبت داده و آن 

علــم را تفســیر فعــل اهلّلل بدانیــم. 
 اســتاد جــوادی آملــی نیــز بــا التفــات بــه ایــن مســئله، بــه همین انــدازه اکتفــا نکرده و خــود به تبییــن بایدها 
و نبایدهــای الزم پرداخته انــد. در ادامــه بــه برخــی مبانــی روش شــناختی ای کــه ایشــان بــرای امتدادیافتــِن 

فلســفه در علــم بیــان کرده انــد، اشــاره می کنیــم. 

الف. رویکرد نّقادانه به علم جدید و ضرورت لحاظ علل فاعلی و غایِی معلوم11 
یتیویســتی بــر دانــش بشــری ســایه انداختــه اســت. ایــن منظــر  ، همــواره نگــرش پوز طــی ســده های اخیــر
باعــث شــده کــه موضــوِع مــورد مطالعــۀ علــوم، همــواره واقعیاتــی صرفــًا مــادی و در بهتریــن حالــت، بــدون 
التفــات بــه مبــدأ و معــاد تصــور و تخّیــل گردنــد. ایــن مبــدأ و معــاد در بیــان خداونــد این چنیــن معرفــی 
«12 پــس  َمِصیــُر

ْ
ْیــِه ال

َ
ْحَســَن ُصَوَرُکــْم َو ِإل

َ
َرُکــْم َفأ َحــّقِ َو َصّوَ

ْ
ْرَض ِبال

َ ْ
ــَماَواِت َو اأْل ــَق الّسَ

َ
شــده اســت: »َخل

 13.» ِخــُر
ْ

 َو اآل
ُ

ل ّوَ
َ ْ
ــم؛ بنابرایــن »ُهــَو اأْل

َ
ــم اســت و هــم معــاِد عال

َ
خداونــد ســبحان هــم مبــدأ عال

»ایــن تصــور ناصــواب کــه مــرز دیــن را می شــکافد و عقــل را از هندســۀ معرفــت دینــی جــدا و آن را بیــرون 
رد کــه عقــِل  آن قــرار می دهــد و نقــل را در درون آن باقــی می گــذارد، شــرایط را به گونــه ای فراهــم مــی آو
ینــش را دیگــر خلقــت ندانــد، بلکــه آن را طبیعــت بنامــد و مبــدأ فاعلــی  بیگانــه شــده از دیــن، عالــم آفر
“ را از آن بگیــرد و علــم طبیعــِی ُمْثلــه شــده و معیوبــی را کــه منقطــع االّول و  ِخــُر

ْ
 َو اآل

ُ
ل ّوَ

َ ْ
و غایــی ”ُهــَو اأْل

یــل دهــد«.14  اآلخــر اســت، تحو
بــی موجــود  یســتی ای کــه علــم مــدرن بــه معلومــات دارد، علــم تجر یتیو یکــرد پوز »درنتیجــه، بــه دلیــل رو
یــرا واقعیــت هســتی را ُمْثلــه می کنــد و طبیعــت را به عنــوان خلقــت نمی بینــد و  معیــوب اســت، ز
بــرای آن خالــق و هدفــی در نظــر نمی گیــرد؛ بلکــه صرفــًا بــه مطالعــۀ الشــۀ طبیعــت می پــردازد و علــم را 

		  

موضــوع همــۀ علــوم بشــری، موجــودات مقّید هســتند و تنها علمی کــه از موجوِد مطلق 
ســخن می گویــد و موضوعــش مقّیــد بــه هیــچ قیــدی نیســت، فلســفه اســت. ازآنجاکــه در 
علــم فلســفه، حــول محــور موجــود مطلــق )موجــود بمــا هــو موجــود( بحث می شــود که 
بــه هیــچ قیــدی مقیــد نیســت، معلومــات ایــن علــم نیــز بــه هیــچ قیــدی مقّیــد نیســتند و 
لــذا نســبت بــه معلومــات همــۀ علــوم ســریان داشــته و صادق انــد؛ بنابرایــن تنهــا علمــی 

کــه صالحیــت ترســیم آن نقشــۀ جامــع را دارد، علــم فلســفه اســت. 
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ــه بخشــش خــدا.  زاییــدۀ فکــر خــود می پنــدارد ن
یــرا  یــل می دهــد، ز در حقیقــت علمــی ُمــردار تحو
یــش بــه چشــم یــک مــردار  بــه موضــوِع مطالعــۀ خو
یــرا بــال مبــدأ فاعلــی و نیــز  و الشــه می نگــرد، ز

بــال مبــدأ غایــی از آن کنــده شــده اســت«.15 
بنابرایــن، بــرای امتــداد فلســفۀ الهــی در علــوم 
یکــرد  رو ایــن  بایــد  امــری  هــر  پیــش از  بشــری، 
بــه علــم مــدرن ملحــوظ باشــد. طرفــه  نّقادانــه 
طــی  کــه  مطالعاتــی  وجــود  بــا  زه  امــرو آنکــه 
علــم  فلســفۀ  حــوزۀ  در  اخیــر  دهه هــای 
همچــون  دیدگاه هایــی  و  صورت گرفتــه 
ســاختار انقاب هــای علمــی تومــاس کوهــن و 
کاتــوش و همچنیــن  یــا مکتــب بــر ضــّد روش ال
در  مــدرن  یــک  فیز یــات  نظر نارســایی های 
علمــی16،  پرســش های  از  بســیاری  پاســخ 
کرده انــد.  نمایــان  را  عیب ونقــص  ایــن  بــی  به خو

ب. تغییــر موضــوع علــوم تجربــی از »طبیعــت« 
بــه »خلقــت«

از دوران رنســانس بــه بعــد، بــه دلیــل کارکردهــای 
شــگفت آوری کــه علوم تجربــی داشــته اند، از آنهــا 
بــه »علــوم دقیقــه« تعبیــر می شــد. به همین دلیــل 
در دوران مــدرن تــاش شــد تــا علوم انســانی نیــز در 
روش شناســی، بــه علوم تجربــی ارجــاع داده شــود؛ 
لــذا یکــی از مهم تریــن مســیرهای امتــداد فلســفۀ 
یکــرد توحیــدی بــه  الهــی در علــوم، بازگردانــدِن رو
ــر  آن علــوم اســت. اّولیــن گام در ایــن راســتا، تغیی
نگــرش بــه ایــن علــوم اســت و ایــن تغییــر نگــرش، 
ــا تغییــر موضــوع علــوم حاصــل می شــود. بدیــن  ب
علــم  موضــوِع  از  »طبیعــت«  عنــوان  کــه  معنــا 
»خلقــت«  عنــوان  آن  به جــای  و  شــود  برداشــته 
قــرار گیــرد. »یعنــی اگــر عاِلمــی بحــث می کنــد کــه 
ــا فــان  ــر در فــان مــادۀ معدنــی هســت ی فــان اث
بــا  آثــاری دارد،  گیاهــی چنیــن خــواص و  گونــۀ 
تغییــر عنــوان یــاد شــده، این گونــه می اندیشــد و آن 
را تبییــن می کنــد کــه ایــن پدیده هــا و موجــودات، 

یــده شــده اند.«17   چنیــن آفر
ایــن مرحلــه، گرچــه در ابتــدای امــْر در یــک تغییــر 
عنــوان و نــام خاصــه می شــود، امــا بــرای آنکــه 

ردهای  بــی و دســتاو بتوانیــم درک روشــن تری از تأثیــر ژرف و بنیادینــی کــه چنیــن نگرشــی در علــم تجر
پژوهشــی اش ایجــاد کــرده، داشــته باشــیم، در ایــن مقــام از مفهــوم »پارادایــم«18 کــه تومــاس کوهــن ارائــه 
یــم. البتــه محــل بحــث مــا معنایــی از ایــن مفهــوم اســت کــه به مثابــۀ یــک  کــرده اســت، کمــک می گیر

«، قابل فهــم باشــد.  مبنــای نظــری و یــا بــه تعبیــر خــود وی »سرمشــق و الگــو
اســامی،  حکمــت  هستی شــناختی  و  انسان شــناختی  معرفت شــناختی،  مبانــی  اینکــه:  توضیــح 
... آن پیامدها را نخواهند داشــت؛ بنابراین ماهیت  پیامدهایــی دارنــد کــه قطعــًا فیزیکالیســم، آمپریســم و
یــژه ای در علــوم برخــوردار هســتند.19 تومــاس کوهــن نیز آن گاه کــه واژۀ پارادایــم را در  ایــن مبانــی از اهمیــت و
ایــن معنــا بــه کار می َبــَرد، توضیــح می دهــد کــه ممکــن اســت برخــی پژوهش هــای علمــی، فاقــد پارادایــم 
ــر  ــم را میس ــه آن پارادای ــری ک ــش پیچیده ت ــم و پژوه ــک پارادای ــاب ی ــا »اکتس ــد آن؛ ام ــی واج ــند و برخ باش

می ســازد، نشــانۀ جاافتادگــی و بلــوغ در تحــول هــر حــوزۀ علمــی معیــن اســت.«20  
ثمــرات  بی تردیــد  »طبیعــت«،  نــه  و  »خلقــت«  به مثابــۀ  بــی  علوم تجر موضــوع  فهــم  آنکــه،  حاصــل 
معرفت شــناختی و هستی شــناختی و روش شــناختی ای دارد کــه بــدون لحــاظ ایــن واقعیــت، چنیــن 

ثمراتــی دســت نیافتنی خواهنــد بــود. 

ج. گسترش مطالعات میان رشته ای با هدف تفسیر تکوین به تکوین
ــی  ــن اله ی ــاب تکو راق کت ــطور و او ــات و س ــردًا- کلم ــًا و منف ــک -مجتمع ی ــم، هر

َ
ــودات عال ــر موج گ ا

ــد متعــال در تمــام ایــن کلمــات و  یژگــی »عدالــت« و »حکمــت« از جانــب خداون هســتند، پــس دو و
ــی کــرده کــه منجــر بــه »انســجاِم نظــام وارۀ خلقــت« گردیــده 

ّ
راق -بــر وجــه نظــام أحســن- تجل ســطور و او

ینــش در هماهنگــِی خارق العــاده ای بــا یکدیگــر هســتند کــه  اســت. بــه ایــن معنــا کــه تمــام اجــزاء آفر
ل می گــردد.  گــر حتــی جــزء کوچکــی از آن حــذف گــردد، ایــن منظومــۀ منســجم دچــار خلــل و اختــا ا
یــرا آنچــه در علــوم مــورد  مًا بشــر هنــوز نتوانســته بخــش اعظــم ایــن انســجاِم نظــام وار را درک کنــد، ز

ّ
مســل

پژوهــش بــوده اســت )موضــوع علــوم بشــری(، همــواره یــا توجــه بــه یــک موجــوِد خارجــِی خــاص و مقّیــد 
و متشــخص بــوده، یــا اینکــه توجــه بــه یــک ُبعــِد خــاص و مقّیــد از موجــودات طبیعــی. چنیــن امــری 
یچــه، علــم  باعــث شــده تــا نــگاه بشــر بــه معلــوِم خارجــی، بســیار مقّیــد و محــدود بــوده و از ایــن در
ــر  ــه فهــم دقیق ت ــا هــدف اینکــه اوًال بتوانیــم ب بســیار محــدود و تک ُبعــدی دســتش را بگیــرد؛ بنابرایــن ب
ینــی خداونــد متعــال برســیم و ثانیــًا بتوانیــم انســجاِم  و عمیق تــری از کلمــات و ســطور و آیــات تکو
نظــام وارۀ خلقــت را آن گونــه کــه هســت )در حــّد طاقــت بشــری( فهــم کنیــم و ثالثــًا بتوانیــم بــه کمــک 
یــم، الزم اســت مطالعــات  ینــش بپرداز ــر اجــزاء دیگــر آفر هــر جــزء از خلقــت، بــه تفســیر و فهــم واقعی ت
معلــوم  بــه  خــاص  منظــر  یــک  از  علمــی،  رشــتۀ  هــر  به دلیل اینکــه  یابنــد.  گســترش  میان رشــته ای 
خارجــی می نگــرد و علــوم میان رشــته ای بــه انســان کمــک می کننــد تــا گســترۀ پژوهــش، عمیق تــر شــده 

ردهای بیشــتری برســد.  و بــه دســتاو
علــوم  ایــن  و  شــده  روشــن  بشــر  بــرای  حــدی  تــا  موضــوع  ایــن  اهمیــت   ، اخیــر دهه هــای  در  گرچــه 
یــژه بــه  میان رشــته ای اندکــی گســترش یافته انــد، امــا اگــر مبتنــی بــر چنیــن نگــرش توحیــدی، توجهــی و
ایــن علــوم ایجــاد شــود، موجــب گســترده شــدِن افق هــای تــازه ای فــراروی محققــان علــوم مختلــف و نیــل 
بــه دســتاوردهایی نویــن خواهــد شــد. پــس »بایــد... تفســیر هــر جزئــی از خلقــت بــا درنظرگرفتــن تفســیر 
یــن،  یــن بــه تدو جــزء دیگــر آن باشــد تــا از ســنخ تفســیر تکویــن بــه تکویــن بــه شــمار آیــد؛ نظیــر تفســیر تدو
یــرا هــر موجــودی از موجودهــای نظــام آفرینــش، آیــه، کلمــه و ســطری از آیــات، کلمــات و ســطور کتــاب  ز

جامــع تکویــن الهــی اســت«.21 
ــل اســتنباط اســت. از  ــه قاب

ّ
ــز از کلمــات آن حکیــم متأل ، اصــول دیگــری نی ــاال ــر ســه مبنــای ب عــاوه ب
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جملــه توجــه بــه مبــدأ فاعلــی علــم، دیالکتیــک 
علــم بــا دیــن و فلســفه، کشــف هماهنگــی میــان 
یــن الهــی و تغییــر  کتــاب تدو یــن و  کتــاب تکو
نگــرش معرفــت از ســیر افقــی ِ محــض بــه ســیر 
طولــی، کــه در ایــن مجــال شــرط توضیــح آنهــا 

ــت.  نیس

ارزش معرفت شناختی معلوم
بــر اســاس ایــن اصــل بنیادیــن کــه »واقــع، مطلــق 
 ،22» ــر ــق، امکان پذی ــِت مطل ــم و معرف ــت و عل اس
الزم  یــک علــم،  اعتبــار معرفت شــناختِی  بــرای 
مخصــوص  روش  اقتضــای  بــه  محقــق  اســت 
یــدی  همــان علــم، بــه ســراغ برهــاِن تجربــی یــا تجر
ــل گشــته و  ــه ایــن واقــِع مطلــق نائ ــد ب ــا بتوان ــرود ت ب
در پرتــو آن بــه نظــارۀ فعــل الهــی بنشــیند. آیــت اهلّلل 
جــوادی آملــی، مطلــق دســتاوردهای عقــل را بــا 
اقســام چهارگانــه اش، علــم می دانــد23 و بــرای آنهــا 

شــأن کاشــفیت نیــز قائــل اســت. 
 : اقسام چهارگانه عبارت است از

ــم 
َ
عال شــناخت  وظیفــۀ  کــه  تجربــی  عقــل   .1

و  داشــته  برعهــده  را  طبیعــت  و  محســوس 
اســت؛  معرفــت  گونــۀ  نازل تریــن 

یــدی کــه در رتبــه ای باالتــر بــوده  2. عقــل نیمــه تجر
یاضیاتــی علــوم )همچــون هندســه  و بــه معرفــت ر

یاضیــات( اختصــاص دارد؛  و ر
ســنخ  از  معرفت هــای  کــه  یــدی  تجر عقــل   .3
معــارف فلســفی و کامــی را برعهــده دارد و عقــل 
عرفــان  بــه  مربــوط  معــارف  عهــده دار  کــه  نــاب 

اســت.24  نظــری 
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه نکتــۀ بســیار مهــم در بــاب 
علم شناســی آیــت اهلّلل جــوادی آملــی، فهــِم نســبِت 
ــی  ــا وح ــه( ب ــام چهارگان ــم از اقس ــری )اع ــوم بش عل
تکلیــف  کــه  اســت  کان  مبنایــی  ایــن  اســت. 
ایشــان  می نمایــد.  روشــن  را  مســائل  از  بســیاری 
اصــرار دارد کــه: »هیــچ دانشــمند عــادی دسترســی 
ــوم اســت  ــدارد. وحــی ســلطان عل به عیــن وحــی ن
)حکیمــان  نقلــی  و  عقلــی  علــوم  صاحبــان  و 
نیســت،  راهــی  آن  یــم  حر بــه  را  فقیهــان(  و 
ســاحت  در  مــا  بنابرایــن  علــٌم“؛  بــه  ”الیقــاس 

اســت«.25  خاضــع  الهــی  وحــی  پیشــگاه  در  علوم  مــان  و  رعیت  ایــم  )صلی اهلّلل علیه وآلــه(  پیامبر
بــی  پــس از آن اصــل مهــم اســت کــه محصــوِل معرفتــی عقــل در ســاحت های مختلــف دانــش تجر
ــا از  ــم بحــث حاضــر وارد می شــود کــه ی ی ــه حر ــی ب یاضــی و کامــی و فلســفی و عرفانــی، در صورت و ر
ســنخ قطــع و یقیــن باشــد و یــا مفیــد طمأنینــه و اطمینــان عقایــی و بــه تعبیــر رایــج فــّن اصــول فقــه، 
علــم یــا علمــی باشــد؛ بنابرایــن، آنچــه مفیــد وهــم، گمــان، قیــاس و ظــّن اســت از چارچــوب بحــث 

ــّنَ الییغنــی ِمــَن الَحــّقِ شــیئًا«.26 
َ

کنونــی بیــرون اســت »ِاّنَ الّظ
ئــی« در ایــن نقطه بســیار مهم اســت. اطمینان  تفکیــک میــان »قطــع و یقیــن« و »طمأنینــه و اطمینــان عقا
ئــی عبــارت اســت از حالتــی معرفت شــناختی کــه در اثــر روش رایــج تعّقــل، در هــر علــم حاصــل شــده  عقا
ــد فعالیــت علمــی اش  ــا از اضطــراب در اندیشــه و عمــل خــارج شــده و بتوان ــم کمــک می کنــد ت ــه عاِل و ب
مًا تحقــق و تحّصــل ایــن اطمینــان، در هــر علمــی مشــروط بــه روش برهانــِی همــان علــم 

ّ
را پیش ببــرد. مســل

اســت. استشــهادی کــه در عبــارات بــاال بــه آیــۀ شــریفه شــده نیــز مؤّیــد ایــن معناســت کــه گرچــه مطلــِق ظن، 
ــه شــروطی، موجــب اطمینــان  ــه قطــع و مشــروط ب اعتبــار الزم را نــدارد؛ امــا آنــگاه کــه ایــن گمــان، متکــی ب
ل  ئــی گــردد، از نصــاب الزم بــرای حّجیــت برخــوردار اســت )علــم اصــول متکّفــل تفصیــل ایــن اســتدال عقا
اســت(. پــس مقصــود از ایــن طمأنینــه، نــه »قطــع و یقین منطقــی«، بلکه معادل همــان »ظّن اصولی« اســت 
کــه مّتکــی بــر یقیــن، در علــم اصــول دارای حجّیــت شــرعی و در علــوم بشــری دارای حجیــت عقلــی و 

اصولــی )نــه الزامــًا منطقــی( اســت. 
تبییــن معنــای حجیــت اصولــی بــه »مــا یصــّح بــه اإلحتجــاج«27 و اســتناد ایــن حجیــت بــه محصــوالت 
علوم تجربــی28 نیــز صریــح در ایــن معناســت کــه اگــر محصــول علــوم، ارزش معرفت شــناختی مذکــور را 
داشــته باشــد، ازآن جهــت کــه »علــم یــا علمــی بــه معنــای اصولــی« اســت، کاشــف و مفّســر فعــل اهلّلل خواهــد 

بــود و بــه ایــن اعتبــار نیــز ایــن علــم را می تــوان امتــداد مبانــی معرفت شــناختی فلســفۀ اســامی دانســت. 
ایشــان همچنیــن در برخــی از آثــار خویــش مباحثــی مبســوط راجــع بــه »معرفت شناســِی علوم تجربــی« 
ارائــه کــرده و ابعــاد ایــن مســئله را واکاوی می نمایــد. به عنوان مثــال دربــارۀ ارزش معرفت شــناختی فرضیــه 
...30 کــه  و نســبت آن بــا اطمینــان،29 تفکیــک میــان ارزش معرفت شــناختِی »قیــاس تجربــی« و »اســتقرا« و

اکنــون مجــال تبییــن آنهــا نیســت. 

ساختار درونی علم
ســاختار درونــی هــر علــم بایــد مبتنــی بــر کدامیــن اصــول شــکل گرفته و فربه شــده باشــد تــا بتوانیــم آن علم 
ــودن در  ــارۀ دینــی ب ــر اســاس آنچــه در ابتــدای همیــن گفتــار درب را امتدادیافتــۀ فلســفۀ الهــی بدانیــم؟! ب
یــم  مقــام ثبــوت گفتــه شــد -کــه بیانــی توصیفــی بــود- حــال در مقــام اثبــات بــه ایــن مســئلۀ مهــم می پرداز
کــه: مبــادی و اصولــی کــه معرفــت و علــم بــر روی آنهــا قــرار گرفتــه و تشــّخص و تشــّکل می یابــد، بایــد چــه 

		  

فلســفۀ کلــی، بســیاری از علــوم را در دامــن خــود می پرورانــد و نســبت بــه آنهــا ســیطره 
، هرکــدام بخشــی از آن را  کّلــی جهــان را می نگــرد و علــوم دیگــر دارد، زیــرا فلســفه 
می بیننــد. مثــًا زمین شناســی، اخترشناســی، معدن شناســی و... هــر یــک قلمــرو خاصــی 
، نه تنهــا در تأمیــن هســتی و  را می نگرنــد. ریاســت فلســفۀ کلــی نســبت بــه علــوم دیگــر
موضوعــات و برخــی از مبــادی تصدیقــی مســائل آنهاســت، بلکــه سرنوشــت حّســاس و 

مهــّم اســالمی و الحــادی بــودن آنهــا را رقــم می زنــد. 
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هندســه  در  عقــل  منزلــت  آملــی،  جــوادی  عبــداهلّلل   .8
.27 ص  دینــی، 

9. الشوری، 29.
10. عبــداهلّلل جــوادی آملــی، کتــاب نقــد، شــماره 69 ، ص 

.27
، شــماره 70- 11. کتــاب نقــد، محمدرضــا مصطفی پــور

71، ص 31.
12. التغابن، 3.

13. الحدید، 3.
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  14. عبــداهلّلل جــوادی 

.109 ص  دینــی،  معرفــت 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  15. عبــداهلّلل جــوادی 

.134-135 ص  دینــی،  معرفــت 
.ک: دو کتــاب »بنیانــی علمــی بــرای  16. به عنــوان نمونــه ر
نــی« و »خــدا و فیزیــک مــدرن« اثــر پل دیویــس  جهــان عقا

فیزیــک دان معــروف آمریکایی. 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  17. عبــداهلّلل جــوادی 

.141 ص  دینــی،  معرفــت 
18. Paradigm.
یــا  افســانه  پارادایــم،  مقالــه  حســین زاده،  محمــد   .19

.96 بهــار  فلســفی،  معرفــت  مجلــه  واقعیــت، 
ســاختار  یبــاکام،  ز ســعید  ترجمــه  توماس کوهــن،   .20

.41 ص  علمــی،  انقاب هــای 
ســاختار  یبــاکام،  ز ســعید  ترجمــه  توماس کوهــن،   .21

.141 ص  علمــی،  انقاب هــای 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  22. عبــداهلّلل جــوادی 

.146 ص  دینــی،  معرفــت 
، کتــاب نقــد، شــماره 70- 23. محمدرضــا مصطفی پــور

71 ، ص 20.
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  24. عبــداهلّلل جــوادی 

ص 85. دینــی،  معرفــت 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  25. عبــداهلّلل جــوادی 

و 207. و 35  دینــی، ص 34 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  26. عبــداهلّلل جــوادی 

.26 ص  دینــی، 
27. عبــداهلّلل جــوادی آملــی، منزلــت عقــل در هندســه 

ص113. دینــی،  معرفــت 
28. عبــداهلّلل جــوادی آملــی، منزلــت عقــل در هندســه 

دینــی، ص 116. معرفــت 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  29. عبــداهلّلل جــوادی 

.111 ص  دینــی،  معرفــت 
آملــی، منزلــت عقــل در هندســه  30. عبــداهلّلل جــوادی 

.111 ص  دینــی،  معرفــت 
31. حمیــد پارســانیا، کتــاب نقــد، شــماره 70-71 ، ص 

.251
32. عبــداهلّلل جــوادی آملــی، منزلــت عقــل در هندســه 

ص 167. دینــی،  معرفــت 

ّیتــی داشــته باشــند تــا بتــوان آن علــم را در امتــداد فلســفۀ الهــی دانســت؟ هو
تردیــدی نیســت کــه برخــی از ایــن اصــول کــه بــه لحــاظ منطقــی، نقــش حیاتــی و تعیین کننــده نســبت 
یــت  یکی انــد. تغییــر ایــن دســته از گزاره هــا، هو بــه معرفــت علمــی دارنــد، از ســنخ گزاره هــای متافیز
برحســب ذات خــود، حســی-تجربی،  گزاره هــا  ایــن  دگرگــون می کنــد.  را  معرفــت علــم  و ســاختار 
ــن  ــع را ممک ــناخت واق ــر داده، ش ــت خب ــل واقعی ــه از اص ــی ک ــل گزاره های ــتند؛ مث ... نیس ــر و آزمون پذی
 .... ری بیــن علــت و معلــول را می پذیــرد یــا رد می کنــد و می دانــد، علیــت را تفســیر می کنــد، ربــط ضــرو
یــت و ســاختار علــوم بــر اســاس آن ســازمان می یابــد،  بخــش قابل توجهــی ازاین دســت گزاره هــا کــه هو
یکی انــد. در دیــدگاه آیــت اهلّلل جــوادی آملــی، به تبــع آنچــه در حــوزۀ فلســفۀ  گزاره هــای متافیز از نــوع 
، ســطح دیگــری از علم انــد کــه علــوم معمولــی در آن ســطح  اســامی اســت، آن الیه هــای دیگــر نیــز
ــن  ــه ای ــد، بلک ــک باش ی ــع آن تار ــد و به تب ــته باش ــم روی آن نشس ــه عل ــت ک ــی نیس ــذا ظلمت ــت؛ »ل نیس
ــی  ــوٌر عل ــداق ن ــی، مص ــن مبان ــر روی ای ــی ب ب ــن علوم تجر ــت و قرارگرفت ــور اس ــم و ن ــنخ عل ــی از س مبان

نــور اســت«.31 
بــا ایــن توضیــح کــه: »فلســفۀ کلــی، بســیاری از علــوم را در دامــن خــود می پرورانــد و نســبت بــه آنهــا 
، هرکــدام بخشــی از آن را می بیننــد. مثــًا  ــی جهــان را می نگــرد و علــوم دیگــر

ّ
یــرا فلســفه کل ســیطره دارد، ز

یاســت فلســفۀ  ... هــر یــک قلمــرو خاصــی را می نگرنــد. ر زمین شناســی، اخترشناســی، معدن شناســی و
، نه تنهــا در تأمیــن هســتی و موضوعــات و برخــی از مبــادی تصدیقــی مســائل  کلــی نســبت بــه علــوم دیگــر
آنهاســت، بلکــه سرنوشــت حّســاس و مهــّم اســامی و الحــادی بــودن آنهــا را رقــم می زنــد. هیــچ علمــی 
یــرا پیش فرض هــا، یعنــی  ــِم آن علــم می توانــد ســکوالر زندگــی کنــد، ز ســکوالر نخواهــد بــود، هرچنــد عاِل
ــودن آن دانــش اســت. آن پیش فرض هــای  ــا الهــی ب اصــول موضوعــۀ هــر علــم، تعیین کننــدۀ الحــادی ی
تعیین کننــده، هرچنــد در فلســفه های مضــاف دســته بندی می شــوند و فلســفۀ هــر علمــی بخشــی از 
آن اصــول موضوعــه را بــا َنْضــد خــاص طراحــی می کنــد، لیکــن دســت مایۀ همــۀ آن پیش فرض هــا و 
جان مایــۀ همــۀ آن پایه هــا و مایه هــا در فلســفۀ مطلــق، یعنــی جهان بینــی کلــی، رقــم می خورنــد و وجــود 
و عــدم آنهــا در آن بــارگاه تصویــب می شــود. آن گاه در کارگاه هــای فلســفه های مضــاف و علــوم منــدرج 
تحــت آن، پیــاده می گــردد؛ بنابرایــن، بــرای اســامی کــردن علــوم بایــد دینــی بــودن فلســفۀ علــوم را مطمــح 
نظــر داشــت و بــرای اســامی بــودن فلســفۀ علــوم، بایــد الهــی بــودن فلســفۀ مطلــق را کــه جهان بیــن و 
ــه فراگرفــت تــا الهــی بــودن علــوم منــدرج تحــت آن 

ّ
م نگــر و هستی شــناس اســت، از فیلســوفان متأل

َ
عال

احــراز شــود«.32 
براین اســاس، اگــر بنیان هــای هستی شــناختی و معرفت شــناختی علــوم کــه در فلســفه های مضــاِف بــه 
علــوم از آنهــا ســخن گفتــه می شــود، مبتنــی بــر اصــول فلســفۀ الهــی بازســازی شــوند، آنــگاه می تــوان گفــت 

کــه ایــن علــم بــه لحــاظ ســاختار درونــی نیــز در امتــداد فلســفۀ الهــی تکوین یافتــه اســت.•
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ــرات  ــار و تفک ــِی آث ــاد علم ــه ابع ــی ک از کتاب های
غزالــی را بررســی کــرده، عــاوه بــر کتــاب غزالــی، 
کتــاب تــازه منتشــر  مجــّدد اســام، می تــوان بــه 
شــدۀ ابعــاد ارســطویی منطــق غزالــی4 اشــاره کــرد 
یژگی هــای  و و  ارســطویی  ابعــاد  بررســی  بــه  کــه 
اســامی در آثــار منطقــی غزالــی پرداختــه اســت. 
یــت نقــد دیدگاه هــای  کتــاب دیگــری کــه بــا محور
شــده،  منتشــر  و  تألیــف  غزالــی  علمــی  ضــد 
برگــردد؟  اســام  بــه  می توانــد  علــم  آیــا  کتــاب 
کلب رضی نقــوی،  پروفســور  قلــم  بــه  کــه  اســت 
یــک دان برجســتۀ دانشــگاه علــم و صنعــت  فیز
، تروندهایــم، بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت.  نــروژ
از  بخش هایــی  ترجمــۀ  می آیــد،  ادامــه  در  آنچــه 
اختصــاص  غزالــی  به نقــد  کــه  اوســت  کتــاب 
یــن و ارائــه می شــود.  دارد و بــا تلخیــص آزاد، تدو
گفتنــی اســت کــه ایــن کتــاب توســط راقــم ســطور 

در دســت ترجمــه و انتشــار اســت. 
یــک دانشــمند و  از دیــد  کتــاب،  ایــن  نقــوی در 
شــهروند دنیــای مــدرن بــه غزالــی نــگاه می کنــد.5 
گمراه کننــده ای قلمــداد  وی غزالــی را از راهبــران 
کــرده کــه مســلمانان را از علــم دور کــرده اســت. 
بــرای  تهدیــدی  نظــر وی، کتاب هــای غزالــی  از 
کســانی اســت کــه بــه روح تحقیــق آزاد، ســوگند یــاد 
می کننــد. از عوامــل مؤثــر بــر زوال علــم اســامی، 
وجــود بزرگانــی اســت کــه رهبــری مبــارزه بــا روحیــۀ 
تحقیــق را بــر عهــده داشــتند و یکــی از آنهــا کــه 
نــام  بــه  بــود  تردیــد داشــت، شــخصی  نمی تــوان 
غزالــی.6 دیدگاه هــای علمــی غزالــی در این کتاب، 
نــه به عنــوان عــارف و صوفــی، بلکــه به عنــوان یــک 
فقیــه و عالــم برجســتۀ دینــی و بــا تمرکــز بــر ســه 
، تهافــت الفاســفه، احیاءعلــوم الدیــن و  کتــاب او

ل نقــد و بررســی می شــود.  المنقــذ مــن الضــا

چرا غزالی؟
کارل پوپــر7 عنــوان طلســم افاطــون را بــه جلــد 
اول جامعــۀ بــاز و دشــمنانش داد و مقدمــۀ خــود 
را بــا کلماتــی تلــخ آغــاز کــرد: »اگــر در ایــن کتــاب 
ســخنان تنــدی دربــارۀ برخــی از بزرگتریــن رهبــران 
فکــری بشــریت گفتــه می شــود، امیــدوارم انگیــزۀ 

از قــرن پنجــم و بــا اوج گرفتــن تفکــرات عرفانــی و صوفیانــه در ایــران، علــم مجــال چندانــی بــرای رشــد 
یــن متفکــران ایــن عصــر کــه آثــار او نقــش تعیین کننــده ای در میــان پیروانــش  و ترقــی نیافــت. از بزرگ تر
یافــت، امــام محمــد غزالــی )450-505 ق( بــود. مک دونالــد1 -اولیــن کســی کــه شــرح زندگــی غزالــی را 
یــن و به یقیــن، دلســوزترین شــخصیت  بــه انگلیســی منتشــر کــرد او را چنیــن توصیــف می کنــد: »بزرگتر
یــخ اســام و تنهــا معلــم نســل های بعــدی کــه هــر مســلمانی او را در ســطح چهــار امــام بزرگــوار قــرار  تار

داده اســت.«2 
یاضیــات و هیئــت بســیار  موضــع غزالــی در بــاب خنثــی بــودن برخــی علــوم نــه فقــط منطــق، بلکــه ر
، متکلــم بــزرگ اشــعری، عضدالدیــن ایجــی )756 ق(، درمــورد چنیــن علومــی  تأثیرگــذار بــود. ازایــن رو
یــرا نــه مخالف اعتقاد هســتند و نــه نفی کننده  ماننــد هیئــت، اعــام کــرد: »ممنوعیــت صــدق نمی کنــد، ز

ــده می شــود.  ــوم الدیــن، ایــن موضــع آشــکارا دی ــار او از جملــه، احیــاء عل و اثبات کننــده.«3 در آث
یرانگــر  یــان تصــوف و عرفــان و همزمــان بــا آن، افــول علــم، صرفــًا متأثــر از آموزه هــای مخــّرب و و آیــا غلبــۀ جر
غزالــی بــوده یــا عوامــل دیگــری هــم در ایــن ماجــرا دخیــل بــوده اســت؟ یــا اینکــه، از میــان مجموعــه ای از 

شــرایط، غزالــی نقــش تعیین کننــده ای داشــته اســت؟
هــر چــه محققــان ایرانــی، بــه ُبعــد عرفانــی آثــار و تفکــرات غزالــی توجــه کرده انــد، در تحقیقــات غیرایرانــی، 
ــم  ــه عل ، از جمل ــای او ــِی دیدگاه ه ــاد علم ــه ابع ــه ب ــش از هم ــان بی ــگاه محقق ــرب، ن ــان غ ــژه در جه ی به و
حســاب، هیئــت، نجــوم، هندســه، منطــق، فلســفه و کام معطوف شــده اســت. عاوه بــر آن، نقش منفی 
و مخربــی کــه آرای غزالــی در رشــد علــم در جهــان اســام داشــته، از موضوعات موردتوجه آنها بوده اســت. 

چه کسی علم را
از اسالم بیرون کرد؟
نقد آرا و تفکرات ضد علمی امام محمد غزالی
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یــرا احیــای  ز یــا تعالیــم اســامی اســت.  اســام 
محتــوای  و  عنــوان  به خوبــی  اســامی،  تعلیــم 
کلمــۀ  نزدیک تریــن  می گیــرد.14  بــر  در  را  کتــاب 
گاهــی، علــم اســت. مثــًا در  ــه دانــش و آ عربــی ب
اینجــا دو اصطــاح عربــی علم الحســاب بــرای 
حســاب و علم الجبــر بــرای جبــر اســت. ترجمــۀ 
 »ilm« شــکل جمــع »Ulum« معمــول انگلیســی
)علــم( اســت.... روزنتــال در مــورد مفهــوم دانــش 
ادبیــات  از  معینــی  بخش هــای  »در  یــد:  می گو
مســلمان، اغلب دشــوار اســت که مطمئن شــویم 
کــه آیــا منظــور از اســتفاده از اصطــاح علــم، بــرای 
اشــاره بــه دانــش دنیــوی و دینــی اســت یا فقــط نوع 
دوم؟ همچنین دشــوار اســت که تصمیم بگیریم 
گاهــی« انتزاعــی  کــه آیــا علــم بــه معنــای »دانــش و آ
یشــۀ کلمــه. در ذهــن  اســت یــا مفــرد »علــوم«، ر
مســلمانان، ایــن تمایزهــا به نــدرت بــه انــدازۀ تفکــر 
به خودی خــود  ایــن  می کنــد.  پیــدا  اهمیــت  مــا 
علــم  از  مســلمانان  مفهــوم  از  شــخصی  جنبــۀ 
آن  جمــع  بــه  مســلمانان  یکــرد  رو و  به طورکلــی 
کــه در آن معرفــت انتزاعــی بیــان عینــی  اســت 
»علــم«  انگلیســی  اصطــاح  می یابــد«.  را  خــود 
گاه اســت،  همان طــور کــه خواننــدۀ ایــن کتــاب آ
 )scire( یشــۀ  ر کــه   »scientia« التیــن  کلمــۀ  از 
بــه معنــای »دانســتن« اســت، سرچشــمه گرفتــه 
اســت. بــه معنــای واقعــی کلمــه، می تــوان گفــت 
ــا  ــه م ــت ک ــزی اس ــان چی ــادگی هم ــم به س ــه عل ک
می دانیــم؛ مجمــوع کل دانــش بشــری.... اســتفاده 
بــا  کــه  بــرای شــاخه ای از دانــش  کلمــۀ علــم  از 
مطالعــۀ سیســتماتیک بــه دســت می آیــد، مرســوم 
 »science« شــده اســت. مــا از واژه هــای انگلیســی
و »sciences« بــدون   قاعــده اســتفاده می کنیــم، 
از  بســیاری  بلکــه  علــم،  یــک  نه تنهــا  مــا  یــرا  ز
شــیمی،  گیاه شناســی،  نجــوم،  یــم:  دار علــوم 
یــک،  فیز یاضیــات،  ر زمین شناســی،  اقتصــاد، 
به عنــوان  اینهــا،  از  یــک  هر  .... و جانورشناســی 
یــک علــم در نظــر گرفتــه می شــوند. جالــب اســت 
 ... ــیمی و ــم ش ــک، عل ــم فیزی ــا از عل ــا نه تنه ــه م ک
فیزیکــی،  علــوم  از  بلکــه  می کنیــم؛  صحبــت 
... نیــز صحبــت  علــوم شــیمی، علــوم اجتماعــی و

مــن ایــن نباشــد کــه آنهــا را کوچــک جلــوه دهــم. ایــن بیشــتر از اعتقــاد مــن ناشــی می شــود. اگــر می خواهیم 
تمدنمــان زنــده بمانــد، بایــد عــادت احتــرام بــه مــردان بــزرگ را تــرک کنیــم.« 

او افاطــون را در رأس آن رهبــران گذشــته، قــرار داد.8 هنگامــی کــه مــن ازبین رفتــن علــم عربــی9 و رکــود 
اســامیکا10 را بــه یــک فــرد، یعنــی غزالــی، نویســندۀ احیــاء نســبت دادم، منظــورم ایــن نیســت کــه این همــه، 
نیــت، احتــرام و اعتقاد به  کار غزالــی بــوده اســت. درس هایــی کــه در احیــاء یــاد داده شــده -ضدعلــم و عقا
، طلســم و چشــم بــد، طــرف داری از نابردبــاری، بیــزاری از آزادی بیــان، تنبیه هــای  خرافــات، ســحر و جــادو
خشــن و نفــی موقعیــت برابــر بــرای زنــان- منشــأ آن غزالــی نیســت. هــدف از احیــاء ایــن بــود کــه آنچــه را کــه 
ــن بیانگــر  ــًا موفق تری ــی صرف ــداع. غزال ــه اب ــا کنــد؛ ن ــم واقعــی اســامی می دانســت، احی نویســندۀ آن، تعالی
ــی  ــل نوازندگان ــف طوی ــری در ص ــیواترین مج ، پرش ــز ــگرایانه و تفرقه انگی ــه های واپس ــه ای از اندیش مجموع
اســت کــه بــا نواختــن همــان آهنــگ تلــخ، نســل های متوالــی مســلمانان را بــه ورطــه ای کــه خرافــات و جهــل 
بــه ایمــان و علــم می گــذرد، ســوق داد؛ رکــود و پوســیدگی جهــان اســام را بایــد بــه همــۀ ایــن نوازندگان نســبت 
داد کــه هــر یــک از آنهــا یــک غزالــی تناســخ شــده اســت. ایــن حامیــان و حافظــان ســنت ها کــه ازاین پس آنها 
را کشــیش می نامــم، در همــۀ طبقــات یــک جامعــۀ مســلمان یافــت می شــوند، اگرچــه در تئــوری، کشــیش 

رســمی و اســام در عمــل، بــه انــدازۀ نفــت و آب غیرقابل اختــاط هســتند.11 
 بــرای افشــای ضدیــت غزالــی نســبت بــه علــم، احیــاء را انتخــاب کــردم؛ یکــی از مهمتریــن کتاب هــای 
جهــان اســام.12 غزالــی االحیــاء را نوشــت؛ بــه دلیــل اینکــه تعلیمــات اســامی در نظــر او ماننــد جســمی در 
حــال مــرگ بــود کــه بــه بوســۀ زندگــی نیــاز دارد و چــه چیــزی نشــاط ایــن بــدن را کاهــش داده بــود؟ انبوهــی از 

فقیهــان خودخــواه و بــه قــول غزالــی، حامــی فقــه. 
همــان غزالــی کــه فقــه را گران بهاتریــن شــاخۀ علمــی اعــام کــرده، اکنــون ]معتــرف اســت کــه[ در بســیاری 
از شــهرهای مســلمان »هیــچ پزشــکی نیســت مگــر ذّمــی کــه شــهادتش در امــور پزشــکی جایــز نیســت. 
یــادی درگیــر بحــث و جــدل  بااین حــال، مــا هیــچ مســلمانی را نمی یابیــم کــه طبابــت کنــد؛ اگرچــه افــراد ز
هســتند. عــاوه بــر ایــن، ایــن شــهر مملــو از فقیهانــی اســت کــه بــه صــدور فتــوا و دفــاع از دعــاوی مشــغول 
هســتند. حــال چــرا مــردم بــه فقــه )تعهــد مشــترک( کــه متخصصــان آن در حــال حاضــر فــراوان هســتند، 
هجــوم می آورنــد، امــا کســی بــه پزشــکی روی نمــی آورد؟! تعهــد مشــترکی کــه هیــچ مســلمانی دنبــال آن 
نمــی رود. آیــا دلیلــی جــز ایــن می توانــد باشــد کــه طبابــت بــه ادارۀ اوقــاف، اقامــۀ وصیــت، قیمومیــت 
یتیمــان، منصوبــات قضایــی و رســمی کــه به وســیلۀ آنهــا خــود را بــر دیگــران برتــری می بخشــند و بــر 

ــود؟!«13  ــی نمی ش ــوند، منته ــلط می ش ــران مس دیگ

اصطالح شناسی علم و بدعت در منظومۀ فکری غزالی
بهتریــن ترجمــۀ انگلیســی از کلمــۀ علــوم، در عنوان مهمتریــن اثر غزالی، یعنی احیاءعلــوم الدین، تعالیم 

کورت گودل  		 فرانتس روزنتال  		 کارل پوپر  		
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ــرای  ، هــم ب می کنیــم. کلمــۀ علــم در حال  حاضــر
محصــول -کل مجموعــۀ دانــش ســازمان یافته ای 
کــه اکنــون ایجــاد کرده ایــم- و هــم بــرای همــان 
فراینــدی بــه کار مــی رود کــه در آن، ذخیــرۀ دانــش 

می یابــد.15  گســترش  یــج  به تدر سیســتماتیک 
)ص(  فصــل دوم االحیــاء، بــا دو قــول از پیامبــر
قــول  اولیــن  اســاس  بــر  می شــود.  آغــاز 
م هــر 

ّ
)ص(، »کســب علــم وظیفــۀ مســل پیامبــر

ــتور  ــلمان دس ــه مس ــی ب ــت« و »وح ــلمانی اس مس
کنــد، حتــی اگــر او را  کــه طلــب علــم  می دهــد 
ــاب  ــمت کت ــن قس ــی در ای ــرد«.16 غزال ــن بب ــا چی ت
ــه  ــم ب ــد کــه مســلمانان در مــورد اینکــه عل می گوی
چــه معناســت، اختاف نظــر داشــتند و بــه بیــش 
گــروه  هــر  کــه  شــدند  تقســیم  دســته  بیســت  از 
معتقــد بــود کــه تخصــص خــودش، شایســته ترین 
فهرســت  او  کــه  گروه هایــی  میــان  در  اســت. 
یاضی دانــان یــا  کــرده، اســمی از ستاره شناســان، ر
ــرده  شــیمی دانان نیامــده اســت. کســانی کــه نام ب
فقهــا،  متکلمــان،  از  عبارت انــد  می شــوند، 
مفســران و صوفیــان. غزالــی کــه خــود، یــک فقیــه 
کــه فقــه باالتــر از همــۀ  اســت، نتیجــه می گیــرد 
ــرای خواننــده، در معنــای کلمــۀ  علــوم اســت و ب
علــم در اولیــن قولــی کــه در بــاال نقــل شــد، شــکی 
عملــی«  دیــن  »دانــش  بــه  بایــد  کــه  نمی گــذارد 
ــی اعــام می کنــد کــه محــدودۀ  ــر شــود. غزال تعبی
االحیــاء منحصــر بــه »علــم دیــن عملــی« اســت.17 
خاصــی  معنــای  اســام  در  بدعــت  اصطــاح 
ــا  ــت. ام ــاد اس ــر و الح ــادل کف ــًا مع ــه تقریب دارد ک
یــم،  اکنــون نیــازی بــه کاوش در معنــای آن ندار
گاهــی  آ آن  پیشــینۀ  از  کــه  کســانی  حتــی  یــرا  ز
ماننــد  غزالــی  کــه  بفهمنــد  می تواننــد  ندارنــد، 
بســیاری از هم نوعــان خــود، از تــرس بیمارگونــه 
از نوآوری هــا رنــج می بــرد و می خواهــد اســام را 
تاحدامــکان بــه آنچــه کــه به عنــوان شــکل اصلــی 
احتمــاًال  دارد.  نگــه  نزدیــک  می پنداشــت،  آن 
نــدارد  یاضیــات  ر نوآوری هــای  بــا  مخالفتــی  او 
و تنهــا بــه ایــن موضــوع توجــه دارد کــه پیگیــری 
ذهــن  کــه  کســانی  بــرای  یاضــی  ر تحقیقــات 
پرسشــگر دارنــد، مناســب اســت و برخــی از آنهــا 

یاضــی خــود جســور شــوند، ســؤاالت ناهنجــار  -بــه نظــر او ضعیف هــا- ممکــن اســت بــا پیشــرفت های ر
کننــد.18  بپرســند، و شــروع بــه دفــاع از »ابداعــات« در اســام 

غزالی و نکوهش علوم طبیعی و نجوم   
یابــی کاملــی از دیدگاه هــای او دربــارۀ علــوم طبیعــی و  دربــارۀ غزالــی بســیار نوشــته شــده، امــا مــن بــه ارز
یاضیــات نرســیده ام.... هیــچ بی احترامــی ای بزرگتــر از چســباندن برچســب »جهــل« یــا »حماقــت« بــه  ر

بخش هایــی از علــوم طبیعــی نیســت کــه او آنهــا را بــا دیــن واقعــی در تضــاد می دانســت. 
یاضــی و  غزالــی در المنقــذ، علــوم فلســفی را بــه شــش دســته تقســیم می کنــد کــه از جملــۀ آنهــا، علــوم ر
یاضیــات بــه ســه مبحــث می پــردازد: حســاب و هندســه )علــم الحســاب و الهندســه(  طبیعــی اســت. ر
و نجــوم )علــم شــکل جهــان: علــم الهیئــه العالــم(. ازآنجایی کــه علــم الجبــر ذکــر نشــده، بایــد فــرض کنیــم 
یاضــی کــه  کــه در طبقه بنــدی غزالــی، حســاب، جبــر را نیــز در بــر می گیــرد. او میافزایــد کــه تحقیقــات ر
منجــر بــه نتایــج غیرقابل انــکار می شــود، فی نفســه بــر دیــن تأثیــری نــدارد؛ امــا خطــر بزرگــی در کمیــن ایــن 
تحقیقــات اســت: هیــچ یــک از نتایــج آن بــه مســائل دینــی مرتبــط نیســت، چــه بــرای انــکار و چــه بــرای 
کیــد. اینهــا موضوعــات اثبــات شــده ای اســت کــه به محــض درک و دانســتن، انــکار آنهــا غیرممکــن  تأ

یاضیــات ناشــی می شــود:  اســت. بــا وجــود ایــن، دو اشــکال وجــود دارد کــه از ر
یاضــی، دقــت و وضــوح نمایــش آن را تحســین می کنــد. این امر  اولیــن مــورد ایــن اســت کــه هــر دانشــجوی ر
باعــث می شــود کــه او بــه فیلســوفان ایمــان بیــاورد و فکــر کنــد کــه همــۀ علــوم آنهــا از نظــر وضــوح و برهانــی 
شــبیه بــه ایــن علــم اســت. به عــاوه، او قبــًا از زبــان همــگان، گزارش هــای بی ایمانــی، انــکار صفــات خــدا 
و تحقیــر آنهــا نســبت بــه حقیقــت آشــکار را شــنیده اســت. او صرفــًا بــا پذیرفتــن آنهــا به عنــوان مقامــات، 
یــرا آنهــا در  کافــر می شــود و بــا خــود می گویــد: »اگــر دیــن حــق بــود، از چشــم ایــن مــردان دور نمی مانــد، ز
ایــن علــم بســیار دقیــق هســتند«19 و ازآنجاکــه شــنیده اســت آنــان دیــن را نفــی و انــکار کرده انــد، پــس بــه 

ایــن نتیجــه می رســد کــه حقیقــت، انــکار و نفــی دیــن اســت. 
مــن خــود، چــه بســیار کســانی را دیــده ام کــه به خاطــر ایــن پنــدار فاســفه و بــدون هیــچ مبنــای دیگــری، 
از حــق دور می شــوند!... ایــن عیــب بزرگــی اســت و بــه ایــن دلیــل، بایــد کســانی را کــه مشــتاقانه خــود را 
ــه  ــذات ربطــی ب ــاز داشــت. حتــی اگــر موضــوع آنهــا بال یاضــی می کننــد، از تحصیــل آن ب ــوم ر وقــف عل
دیــن نداشــته باشــد؛ امــا چــون متعلــق بــه مبانــی علــوم فلســفی اســت، دانشــجو بــه شــر و فســاد فیلســوفان 

ــود.  ــا می ش مبت
یاضــی پدیــد می آیــد، خطــر مطلــق اســت کــه از دوســتداران جاهــل اســام ناشــی  خطــر دومــی کــه از علــم ر
می گــردد. او معتقــد اســت کــه بایــد بــا نفــی هــر عملــی کــه با فاســفه مرتبط اســت، از دیــن دفــاع کــرد. ازاین رو 
یاضی دانــان[ را در  یــۀ آنهــا ]ر تمــام علــوم آنهــا را رد می کنــد و آنهــا را بــه جهــل در آن متهــم می کنــد. او حتــی نظر

مــورد کســوف خورشــید و مــاه رد می کنــد، باتوجه بــه اینکــه آنچــه می گوینــد، مخالــف شــرع اســت.20 

		  

 ، غزالــی صرفــًا موفق تریــن بیانگــر مجموعــه ای از اندیشــه های واپس گرایانــه و تفرقه انگیز
پرشــیواترین مجــری در صــف طویــل نوازندگانــی اســت کــه بــا نواختــن همــان آهنــگ 
تلــخ، نســل های متوالــی مســلمانان را بــه ورطــه ای کــه خرافــات و جهــل بــه ایمــان و علــم 
می گــذرد، ســوق داد؛ رکــود و پوســیدگی جهــان اســالم را بایــد بــه همــۀ ایــن نوازنــدگان 

نســبت داد کــه هــر یــک از آنهــا یــک غزالــی تناســخ شــده اســت.
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ــا  ــا ب ــام نه تنه ــه اس ــرد ک ــاب ک ــری اجتن نتیجه گی
ــی  ــوم طبیعــی و حاکمان ــا عل طالع بینــی، بلکــه ب
و علمایــی  اعتقــاد داشــتند  بــه طالع بینــی  کــه 
کــه غزالــی آنهــا را محکــوم می کنــد، دشــمنی  را 
را  جامعــه ای  اســام،  از  غزالــی  روایــت  دارد.... 
می طلبــد کــه در آن، علــم نقــش کنیــز را ایفــا کنــد؛ 
نظامــی کــه در آن، فقیــه همــۀ تصمیمــات مهــم را 
اتخــاذ کنــد. بــه گفتــۀ امــام غزالــی، مــا بــه چنــد مرد 
یــم تــا بیمارانــی را کــه گاه وبــی  گاه  پزشــک نیــاز دار
مریــض می شــوند، درمــان کننــد. ممکــن اســت تــا 
یــم، امــا فقــط تــا آنجــا کــه بــه تعــداد  آنجــا پیش برو
انگشت شــماری از مســلمانان اجــازه دهیــم تــا 
تقســیم ارث یــک مــرد بیــن فرزندانــش را محاســبه 
تشــویق  را  کســی  نبایــد  به هیچ وجــه  مــا  کننــد. 
یــا  کنیــم کــه بیــش از آنچــه بــرای کشــتیرانی در در
یــا در امتــداد خــط ســاحلی الزم اســت، نســبت به 

گاهــی کســب کنــد.  ســتارگان آ
می ترســد  نــوآوری  از  مهلکــی  طــور  بــه  غزالــی 
اعضــای  کــه  اســت  ایــن  او  تــرس  بزرگتریــن  و 
ضعیف النفــس گــروه -یعنــی شــاید افــراد نــادان، 
دســتاندرکاران  توســط  آزاداندیشــان-  بدبینــان، 
علــوم ســکوالر فریبنــده، بــه بیراهــه کشــیده شــوند. 
اگــر کســی می پرســید: »آیــا پســندیده نیســت کــه 
علمــای دیــن نیــز بــه برخــی از علــوم ســکوالر توجه 
بــه  می کــرد.  وحشــت  باشــند؟«  داشــته  جــدی 
پــای پــس از رنســانس را بیــش  نظــر مــن، آنچــه ارو
متمایــز  اســام  جهــان  از  دیگــری  چیــز  هــر  از 
می کنــد )چــه قبــل و چــه بعــد از زمــان غزالــی(، 
در  مســیحی  روحانیــت  داوطلبانــۀ  مشــارکت 
سرنوشت ســاز  پرهیــز  و  علمــی  تحقیقــات 
روحانیــت )فقهــای( مســلمان از ایــن فعالیــت 
اســت. غزالــی، فاقــد دانــش و بنابرایــن بینــش بــود 
تــا متوجــه شــود کــه بــا تشــویق پیروانــش بــه دوری 
ورطــه ای  بــه  را  آنهــا  دنیــوی،  علــوم  از  جســتن 
یــک هدایــت می کنــد کــه قرنهــا مانــع  عمیــق و تار

از فــرار خواهــد شــد. 
، همــۀ علــوم بــه هــم پیوســته اند  در حــال حاضــر
توســعۀ  بــه  زمینــه،  یــک  در  پیشــرفت  و 
رشــته های دیگــر بســتگی دارد و بــه آن منجــر 

یاضــی از اســام دفــاع می کنــد، واقعــًا جنایــت بزرگــی در حــق  کســی کــه تصــور می کنــد بــا انــکار علــوم ر
دیــن مرتکــب شــده اســت. به دلیل اینکــه در حقیقــت، چیــزی در مقابــل ایــن علــوم، نــه از جهــت نفــی و 

نــه اثبــات، وجــود نــدارد و هیچ چیــز در ایــن علــوم بــا حقایــق دیــن مخالــف نیســت. 
حضــرت محمــد)ص( فرمــود: »خورشــید و مــاه دو آیــه از آیــات خــدا هســتند. بــرای مــرگ یــا زندگــی کســی 
گرفتــه نمی شــوند، هــرگاه چنیــن واقعــه ای را دیدیــد ]کســوف یــا خســوف[، بــه ذکــر خداونــد متعــال و نمــاز 

یــد«.21  پناه ببر
در اینجــا چیــزی مــا را ملــزم بــه انــکار علــم حســاب نمی کنــد. ایــن علــم مــا را از مدارهــای خورشــید و مــاه و 
گاه می کنــد.... عــدم انســجام مطالــب فوق و عــدم اطمینان نویســنده، واقعًا رقت انگیز  پیونــد و تقابــل آنهــا آ
یاضی دانــان بایــد قرنطینه  یاضــی را آفــت اســام میدانــد و از یــک ســو احســاس می کنــد کــه ر اســت. غزالــی ر

شــوند و از ســوی دیگــر اذعــان دارد کــه »در حقیقــت وحــی، چیــزی مخالــف ایــن علوم نیســت!«.22 
یــم تــا نگاهــی بــه نظــر او در  از نظــرات او در مــورد بخــش دوم و ســوم فلســفه )منطــق و متافیزیــک( می گذر

یم.  مــورد طبیعیــات بینداز
بخــش چهــارم فلســفه: »چهــارم، علــوم طبیعــی اســت کــه بخش هایــی از آن بــا شــریعت دینــی و دین حق 
تعــارض دارد و اینهــا را بایــد جهــل نامیــد نــه علــم؛ بنابرایــن نمی تــوان آن را در زمــرۀ علــوم قــرار داد. برخــی 
ــردازد.  ــی آنهــا می پ ــه صفــات و خصوصیــات خــاص اجســام و نحــوۀ تغییــر و دگرگون از ایــن مباحــث ب
ایــن علــم شــباهت بــه علــم طــب دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه آنهــا بیمــاری یــا ســامت بــدن انســان را در نظــر 
می گیرنــد، درحالی کــه دیگــران، همــۀ بــدن را از نظــر تغییــر و حرکــت مشــاهده می کننــد. بااین حــال، 
یــرا نیــازی را بــرآورده می کنــد، درحالی کــه طبیعیــات غیرضــروری اســت«. مــن وسوســه  دارو برتــر اســت، ز
یــن خــود غزالــی را در بخــش پایانــی تهافــت تقلیــد کنــم و بگویم: »اکنــون که من  می شــوم کــه ســخنان آغاز
مخالفــت غزالــی را بــا علــوم طبیعــی آشــکار کــردم، آیــا فکــر نمی کنیــد کــه او و پیروانــش بایــد از جامعــه ای 

کــه می خواهــد بــه فعالیــت علمــی بپــردازد، اخــراج شــوند؟«.23 
علــم ســتارگان )نجوم شناســی( ممکــن اســت حــرام بــوده باشــد، امــا اکثریــت مســلمانان که هنوز ذهنشــان 
ــار  ــوم را کن ــد و نج ــروی کردن ــی پی ــام غزال ــا از ام ــد. آنه ــا نکرده ان ــده، آن را ره ــن نش ــح روش ــوزش صحی ــا آم ب
گذاشــتند، امــا نتوانســتند در برابــر حفــظ طالع بینــی مقاومــت کنند.... هنــوز جوامعی -چه مســلمان و چه 
- وجــود دارنــد کــه تولــد نــوزادی بــا شــکاف کام را بــه دســتزدن مــادر بــاردار بــه چاقــو در هنگام خســوف  دیگــر
نســبت می دهنــد. ایمــان بــه پیش بینی هــای نجومــی و ایــن تصــور کــه اجــرام آســمانی بــر امــور انســان تأثیــر 
یــر ســؤال بــردن  می گذارنــد، تنهــا بــا برتــری رویکــرد جایگزیــن توســل بــه عقــل و آزمایــش، احتــرام بــه علــم و ز

قــدرت، جایــگاه خــود را از دســت داد. نمی تــوان طالع بینــی را صرفــًا بــا صــدور فرمــان شکســت داد.24 

احیای علوم دنیوی و دانش مفید
ایــن  از  نمی تــوان  می دهــد،  ارائــه  را  اصیــل  اســام  معتقدنــد  مســلمانان  کــه  همان طــور  احیــاء،  اگــر 

		  

اگــر احیــاء، همان طــور کــه مســلمانان معتقدنــد اســالم اصیــل را ارائــه می دهــد، نمی تــوان 
از ایــن نتیجه گیــری اجتنــاب کــرد کــه اســالم نه تنهــا بــا طالع بینــی، بلکــه بــا علــوم طبیعــی 
ــوم  ــا را محک ــی آنه ــه غزال ــی را ک ــتند و علمای ــاد داش ــی اعتق ــه طالع بین ــه ب ــی ک و حاکمان
می کنــد، دشــمنی دارد. ... روایــت غزالــی از اســالم، جامعــه ای را می طلبــد کــه در آن، علــم 

نقــش کنیــز را ایفــا کنــد؛ نظامــی کــه در آن، فقیــه همــۀ تصمیمــات مهــم را اتخــاذ کنــد.
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علمــِی  بــزرگاِن  همــۀ  بایــد  مــا  بنابرایــن،  شــوند؛ 
مســلماِن معاصــر را تکفیــر کنیــم.33•
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یــد، رشــد بقیــه را متوقــف خواهیــد کــرد. پزشــکی مــدرن،  گــر یــک رشــته را گرســنه نگــه دار می شــود. ا
بــرداری فراصوتــی  یر یوگرافــی، توموگرافــی کامپیوتــری، تصو بــدون الکتروکاردیوگرافــی، رادیوگرافــی، آنژ
ــدون ذکــر اندازه گیری هــای  ــد، آنتی بیوتیــک، بی هوشــی ب ، پیون زونانــس مغناطیســی، ضربان ســاز و ر
... کجــا بــود؟! مســلمانان  معمــول دمــا، فشــارخون، ســطح گلوکــز خــون، شــمارش گلبول هــای قرمــز و
معاصــر بایــد از خوانــدن و اســتناد و به خاطــر ســپردن غزالــی دســت بردارنــد و به جــای آن، علــم و 
، دانشــمندان معاصــر مســلمان بایــد شــروع  نگــرش علمــی را در پیش گیرنــد. بــرای تحقــق ایــن امــر
یبــًا بــا عنــوان  بــه نوشــتن کتاب هایــی بــا عنــوان »احیــاء علــوم الدنیــا« کننــد کــه ممکــن اســت تقر

احیــای دانــش مفیــد ترجمــه شــود. 
یتانیــا و ایــاالت متحــده  در اواخــر قــرن هجدهــم، مفهــوم دانــش مفیــد،25 اصاح کننــدگان آموزشــی در بر
کــرد، انجمــن  یــج  کــه ایــن طــرح را ترو بــرد. شناخته شــده ترین، امــا نــه اولیــن ســازمانی  را بــه فکــر فرو
ــا تأســیس کــرد.  یتانی ــروگام26 در ســال 1826 م. آن را در بر ــرد ب ــود کــه ل انتشــار دانــش مفیــد )SDUK( ب
ــرای انتشــار دانــش مفیــد تأســیس  ــوح وبســتر27 و دوســتانش، انجمــن بوســتون28 را ب ســه ســال بعــد، ن
یرجینیــا و فیادلفیــا، توســط بنجامیــن  کردنــد. در دهــۀ 1770 م. جوامعــی بــا نام هــای مشــابه در و
یافتنــد کــه آمــوزش انبــوه، کلیــدی بــرای ایجــاد عادالنه تــر  فرانکلیــن29 تأســیس شــد. ایــن پیش گامــان در
ــر  ــدن کتاب هــای معتب ــه از طریــق خوان ــود و خودآمــوزی مقرون به صرف ــر کــردن جوامــع آنهــا ب و مترقی ت
یــن ابــزار بــرای ارتقــای اســتانداردهای آموزشــی  ارزان قیمــت و شــرکت در ســخنرانی های علمــی، مؤثرتر
ــد شــامل عبــری و  یــف شــده و می توان ــه تعر مــردم محــروم اســت. اصطــاح دانــش مفیــد، بســیار آزادان

یاضیــات و کــود دادن باشــد.30  باغبانــی، ر

غزالی امام عوام )بی سوادان(   
بــه نظــر می رســد آنچــه بیــش از همــه بــر ذهــن غزالــی ســنگینی می کنــد، تــرس او از ایــن اســت کــه جوانــان 
 ، ، اردوگاه او را تــرک کننــد و بــه گــروه فیلســوفان بپیوندنــد کــه بــه نظــر او کنجــکاو بــا ذهــن  هــای تأثیرپذیــر

همــه کافــر و بدعت گذارنــد. 
، وقتــی بــا فیلســوفان بحــث می کننــد، بــرای نبــرد مجهــز  او همچنیــن می دانــد کــه متعصبــان طرفــدار او
نیســتند. او احســاس می کنــد کــه اســام را بــا اثبــات قاطعانــۀ »آنهــا کافرنــد و کشــتن کســانی کــه عقایــد 

خــود را تأییــد و تقویــت می کننــد، واجــب اســت«، نجــات داده اســت. 
گزیــر بــه ازدســت دادن ایمــان  یاضیــات و منطــق، نا غزالــی در اشــتباه بــود کــه فکــر می کــرد دنبال کــردن ر
یــح و بیپــرده بــه خــدا  یاضی دانــان بــزرگ تمــام دوران، صر ،31 یکــی از ر یلــر منجــر می شــود. لئونــارد او
یلــر بــه خــدا معتقــد بــود. پادزهــر واقعــی فــرار  معتقــد بــود. کــرت گــودل32، منطــق دان مشــهور نیــز ماننــد او
از خدمــت و تنهــا وســیله بــرای جلوگیــری از بدنیتــی مســلمانان جاهــل از بدنامــی بــرای اســام کــه الزم 
ــه مخالفــان خــود  اســت گفته  شــود، ایــن اســت کــه در میــان مؤمنــان، دانشــمندانی تربیــت کنیــم کــه ب
، شــرایط بــرای تبدیــل توده هــای جاهــل بــه  احتــرام بگذارنــد. در زمــان غزالــی و حتــی چندیــن قــرن پــس از او
منطق دانــان فرهیختــه، دانشــمندان ماهــر و پزشــکان حــاذق چنــدان مســاعد نبــود؛ بنابرایــن او جایگزین 
آســان تری بــرای منــع فلســفه و اســتقبال از فلســفه انتخــاب کــرد و توده هــا بــه اردوگاه او روی آوردنــد. 
ــا کــرد، ایمــان بی ســوادان )غافــان( اســت،  - امــا اســامی کــه او احی ــد -صدهــا میلیــون نفــر آنهــا آمدن
کســانی کــه علــوم را همان گونــه کــه او تعریــف می کــرد، تعریــف کننــد؛ اســام آنهــا نــه فارابــی، نــه ابن ســینا، 
نــه ابن رشــد و نــه خیــام، هیچ  یــک را شــامل نمی شــود. در ایــن اســام بــرای ابن عربــی صوفــی نیــز جایــی 
یــرا او بــه جهنــم جســمانی کــه غزالــی و گروهــش را بــه وحشــت می انــدازد، معتقــد اســت.  وجــود نــدارد، ز
یــم، منکــران معجــزه نیــز بایــد کنــار گذاشــته  اگــر معیارهــای غزالــی را بــرای تعییــن مؤمــن واقعــی بــه کار ببر
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 : گفتار و نوشتارهایی از
، فرخنده سادات يزدانی، حمیده مسلمان نژاد ابراهیم آزادگان، زینب جهاندار

ک، جانت متکالف، نایال سالیخوا، مارتین لینچ، آلبینا سالیخوا  الیزا ريبسکا، ماسیج بالزا
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آموزِش کل نگر 
مدلی مبتنی بر سه پایه از علوم شناختی

ک |  ماسیج بالزا
وهشگر علوم شناخیت و استاد  پژ
دانشگاه آدام میکیویچ در پوزنان

یبسکا  | الیزا ر
پژوهشگر علوم شناخیت
و استاد دانشگاه آدام میکیویچ

مترجم : فرخنده سادات یزداین  | محیده مسلمان نژاد

3. دنیای تخیل و ارزش های درونی
دارد.  اشــاره  ارزشــی  طرح هــای  بــه  عنصــر  ایــن 
جدایی ناپذیــر  بخشــی  بــه  عنــوان  ارزش هــا 
درک   ، مغــز حالــت  و  شــناختی  سیســتم  از 
می شــوند. بــه  عنــوان  مثــال، شــش ارزش اساســی، 
بخــش بزرگــی از رفتــار انســان را هدایــت می کنــد: 
تقــدس   ، اقتــدار وفــاداری،  انصــاف،  »مراقبــت، 
و آزادی«. جاناتان هایــت )2012( مدعــی اســت 
مــا  ارزش، مســئول تصمیمــات  ایــن شــش  کــه 
هســتند و تحلیــل اقتصــادی هزینه هــا و منافــع را 
یــر ســؤال می برنــد. تصــور مــا ایــن اســت کــه ایــن  ز
ارزش هــا بــرای فراینــد جســتجوی معنــا، تــاش 
بــرای رشــد و خودســازی بســیار مهــم هســتند. 
پرســیده می شــود،  اینجــا  در  کــه  اصلــی  ســؤال 
ایــن اســت: »چگونــه می توانیــم بــه تحقــق بدیــع و 
اصیــل بــودن برســیم و مدرســه چــه کاری می تواند 
انجــام دهــد تــا دانش آمــوزان را در مرحلــۀ »جریان« 
قیــت، انســان هایی  تســهیل کنــد تــا پابه پــای خا

اهــل تفکــر و تعمــق باشــند؟«

کل نگر  آموزش 
و  نیســت  جدیــدی  مفهــوم   ، کل نگــر آمــوزش 
در  م(،   2000( میلــر  ران  برمی گــردد.  گذشــته  بــه 
کــه:  کــرده  کیــد  مقدمــه ای بــر آمــوزش کل نگــر تأ

مقدمه
یادگیــری، فراینــد پیچیــده ای از به وجــود آمــدن دانــش اســت. عملــی کــه در تعامــل بیــن تجربــۀ شــخصی 
گفتمــان  و  بازتــاب درونــی  بــر شــاخۀ علمــی،  ادراک شــده در محیــط، محتــوای موضوعــی مبتنــی 
اجتماعــی ایجــاد می شــود. کــودک بــرای ســاختن دانــش خــود، بــه هــر طریــق معنــاداری، نیــاز بــه پــردازش 
یــا از شــبکه های عصبــی را شــامل می شــود. یادگیــری  اطاعــات دارد و چنیــن پردازشــی، تعامــل پو
ــه  عنــوان یــک فراینــد شــناختی در نظــر گرفــت کــه شــامل عملیــات فیزیکــی و همچنیــن،  ــوان ب را می ت
یکــرد کل نگــر بــه ایــن فراینــد پیچیــده، مســتلزم در نظر  اجتماعــی و عاطفــی در محیــط کــودک می شــود. رو
گرفتــن دیــدگاه وســیع تری از جملــه دســتاوردهای علــوم  شــناختی اســت. در ایــن یادداشــت، یــک مــدل 

یشــه در علــوم  شــناختی دارد.  ــه می دهیــم کــه ر ــه ای از آمــوزش کل نگــر ارائ پیمان
، یعنــی ســه جهــان اســت کــه مــا  رشــد کامــل شــناختی، عاطفــی و شــخصیتی کــودک شــامل ســه عنصــر

 : ل هایی بــرای ایــن طــرح ارائــه خواهیــم کــرد. ایــن ســه عنصــر عبارت انــد از اســتدال
1. دنیای درونی

 ، ــه رشــد حــوزۀ امنیــت، تعهــد، مشــارکت و مغــز اجتماعــی مرتبــط اســت. ایــن عنصــر ــی ب دنیــای درون
ــرای جلوگیــری از  مهم تریــن حــوزه اســت. ســؤال عمــده ای کــه در اینجــا مطــرح می شــود، ایــن اســت: »ب

ــد کــرد؟«  ــودن، چــه بای طردشــدن، کســب مشــارکت، پذیــرش و عضــوی از جامعــه ب
2. دنیای بیرونی

پــرورش، تحقیقــات آمــوزش علــوم و ســایر رشــته ها مــورد بررســی  ، بــه  شــدت توســط آموزش و ایــن عنصــر
قــرار می گیــرد. ایــن جهــان، جایــی اســت کــه یادگیرنــده بــه دنبــال تعامــات اجتماعــی و اشــیای معرفتــی 
بــرای  ــم می توانــد ایده هایــی 

ّ
کــه معل یــا جــذاب هســتند. اینجاســت  کــه جالــب، خوشــایند  اســت 

شــیوه های آموزشــی خــوب ماننــد حــل مســئله، تحقیــق، نقاشــی ها و بازنمایی هــای چندگانــه پیــدا کنــد. 
جایــی کــه همــۀ روش هــای آموزشــی مــدرن و امــکان ســازمان  دهی کار گروهــی و شناســایی توانایی هــای 
قانــه و ابزارهــای شــناختی وجــود دارد. ســؤال اصلــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود، ایــن اســت: »چــه  خا
چیــزی تجربــۀ یادگیرنــده را ضابطه منــد می کنــد و مدرســه، بــرای تســهیل یادگیــری، چــه کارهایــی می تواند 

انجــام دهــد؟« ت
اش

ادد
ی
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ــی  ــر از قالب زن ــد بســیار فرات ــان بای »آمــوزش نوجوان
آنهــا در قالــب کارگــران یــا شــهروندان آینــده باشــد«. 
بســیاری از آمــوزگاران بــزرگ، معتقدنــد کــه آموزش، 
گاهی دهــی بــه هــر جنبــه ای  بایــد بــه  عنــوان هنــر آ
از کــودک در حــال  رشــد، اعــم از اخاقــی، عاطفــی، 
جســمی، روانــی و معنــوی، درک شــود. ایــن ادعــای 
اولیــه بســیار مهــم و گســترده اســت و رویکــردی 

می طلبــد.  بین رشــته ای 
از  بســیاری  ســنتی،  آموزشــی  سیســتم  یــک  در 
اولویت هــا بــا طرح هــای مهــم در مــورد نحــوۀ ارائــۀ 
یــه بــا توجــه   محتــوا، چگونگــی اولویت بنــدی نظر
چگونگــی   ، دو ایــن  ارتبــاط  نحــوۀ  و  بــرد  کار بــه 
یابــی و  طراحــی برنامــۀ درســی، طراحــی درس، ارز

می شــوند.  تعییــن  پاســخ  گویی 
این گونــه  را  پیش آمــده  مشــکل  دیویــی،  جــان 
تعریــف کــرد: »دنیــای تقســیم شــده، جهانــی کــه 
اجــزا و جنبه هــای آن بــه  هــم  متصــل نیســتند، 
ولــی درآن  واحــد نشــانه و علــت یــک شــخصیت 
نقطــۀ  بــه  جدایــی  وقتــی  اســت.  شــده  تقســیم 
از  می نامیــم.  دیوانــه  را  فــرد  می رســد،  خاصــی 
، فقــط زمانــی یــک شــخصیت کامــًا  ســوی دیگــر
بــا  کــه تجربیــات متوالــی  دارد  یکپارچــه وجــود 
یکدیگــر ادغــام شــوند. فقــط، زمانــی کــه دنیایــی 
از اشــیای مرتبــط ســاخته می شــود، می تــوان آن 

ســاخت«.  را 
کــه  بــود  ایــن   ، چیــز مهم تریــن  دیویــی  بــرای 
-بــه   اشــیاء  چگونــه  کنیــم  درک  بایــد  مــا 
ضــروری-  متقابــل  وابســتگی های  عنــوان 
و  خــود  بــرای  آن  از  تــا  پیوســته اند  هــم  بــه 
ایــن  کنیــم.  معنــا  اســتنباط  دانش آموزان  مــان، 
برجســته  را  بــرد  کار و  یــه  نظر پیونــد  ارزش   ، امــر
، ایــن  یکــرد پیمانــه ای کل نگــر می کنــد. از منظــر رو
مــا می خواهیــم چشــم انداز  اســت.  عنصــر دوم 
گســترش  را  کل نگــر  آمــوزش  چیســتی  درک 
دهیــم. آمــوزش کل نگــر بیــان می کنــد کــه طراحــی 
یــزی درســی، بایــد از ســه ُبعــد  آموزشــی و برنامه ر

شــود:  ترســیم 
یژگی هــای  1. حساســیت: اشــاره بــه آن دســته از و
طراحــی یــک درس و محیــط آموزشــی اســت کــه 

در خدمــت ایجــاد حــس راحتــی خوشــایند، امنیــت، پایــداری تعــادل و انگیــزه بــرای مشــارکت فعاالنــه 
هســتند. عنصــر آمــوزش کل نگــر مربــوط بــه دنیــای درونــی، در اینجــا قــرار دارد. 

و  شــناختی  فرایندهــای  گفتمــان،  اجتماعــی،  تعامــات  بــرای  کــه  درس  یژگی هــای  و کارکــردی:   .2
معقول ســازی، ماننــد داربســت عمــل می کنــد. عنصــر آمــوزش کل نگــر مربــوط بــه دنیــای بیرونــی، در 

اینجــا قــرار دارد. 
نیــت: اشــاره بــه توانایــی یادگیرنــدگان بــرای تأمــل در شــش ارزش: مراقبــت، انصــاف، وفــاداری،  3. عقا
، تقــدس و آزادی و نحــوۀ ارتبــاط آنهــا بــا عناصــر موجــود در هــر درس یــا واحــد، بــه  عنــوان دنبالــه ای  اقتــدار

منســجم از دروس. 
فرایندهــای شــناختی پیچیــده کــه بســیاری از جنبه هــای وجــود و احســاس مــا را )از احســاس امنیــت و 
ق( در جهــان پوشــش می دهند، توســط شــبکه های  پذیــرش و مشــارکت تــا ســطح تفکــر انتقــادی یــا خــا
عصبــی پراکنــده تحقــق می یابنــد. ایــن شــبکه های عصبــی می تواننــد، بخش هــای مختلــف مغــز را 
هماهنــگ کننــد. ایــن شــبکه ها، تحــت فرایندهــای پویــای فعال ســازی و غیرفعال ســازی قــرار می گیرنــد 

کــه بــه ایــن مــوارد بســتگی دارد: 
1. وضعیتی که بدن در آن قرار دارد؛ 2. وظایفی که باید انجام شوند؛  3. مقدار انرژی موجود. 

: شــبکۀ  کــه نقــش مهمــی در اقدامــات و فرایندهــای شــناختی مــا دارنــد، عبارتنــد از  شــبکه هایی 
پیش فــرض3.  حالــت  شــبکۀ  و  مرکــزی2  اجرایــی  شــبکۀ  ســالینس1، 

حــاالت ذهنــی کــه توســط شــبکه های خاصــی ایجــاد می شــوند، بــه شــکل احساســاتی بــروز می کننــد کــه 
گاه می کنند )احساســات شــبکۀ ســالینس(، ســطح روان بودن کاری که  انســان را از وضعیت بدنشــان آ
در حــال انجــام اســت )احساســات شــبکۀ اجرایــی مرکــزی(، یــا ارزش هایــی کــه انســان ها هویــت خــود را 

بــر اســاس آنهــا می ســازند )احســاس شــبکۀ حالــت پیش فــرض(. 
همــۀ ایــن احساســات در طبیعــت انســان، بدنمنــد شــده اند و بســته بــه اشــکال مختلــف کنــش اســت 

یــرا انجــام می دهیــم«.4  کــه مطابــق بــا ایــن ایــده انجــام شــود: »مــا احســاس می کنیــم، ز

مبانی عصبی زیستی و تظاهرات آموزشی آن
کودک پیمانۀ 1: حساسیت - دنیای درونی 

ــا فعال ســازی شــبکۀ ســالینس ایجــاد می شــود. ســالینس،  ــودن، ب احســاس امنیــت و عضــو جامعــه ب
شــبکه ای اســت کــه اطاعــات مربــوط بــه درجــۀ ایمنــی موجــود در محیــط را پــردازش و یکپارچــه می کند. 
ایــن شــبکه، یــک سیســتم مغــزی کلیــدی بــرای یکپارچه ســازی شــناخت، عمــل و احساســات اســت. 
ــل  ــه تبدی قان ــا خا ــد ی ــه حالــت مول بــدون فعال ســازی شــبکۀ ســالینس، ممکــن اســت اقدامــات مــا، ب
ــه  ، از جمل ــواع عملکردهــای پیچیــدۀ مغــز ــه ان نشــود. همچنیــن، اثبــات شــده کــه شــبکۀ ســالینس، ب
گاهــی از طریــق ادغــام اطاعــات حســی، عاطفــی و  ارتبــاط، تعامــل، انگیــزه، رفتــار اجتماعــی و خودآ

شــناختی کمــک می کنــد. 

کالس درس اجرای حساسیت در 
یژگی هــای درس اشــاره دارد کــه در خدمــت ایجــاد حــس راحتی خوشــایند،  حساســیت، بــه آن دســته از و
امنیــت و تعــادل پایــدار اســت. حساســیت، بــرای درگیرشــدن بــا یادگیــری، شــرکت در تعامــات و 
، ضــروری اســت؛ درحالی که  برانگیختــن فرایندهــای شــناختی مــورد نیــاز بــرای تــداوم و تفکــر مرتبــۀ باالتــر
، ماننــد  بیشــتر مطالعــات آموزشــی، بــه طــرح اجــرای مؤثــر و شــکل گیری مهارت هــای فکــری مرتبــۀ باالتــر
ق، تفکــر انتقــادی و تصمیم گیــری اختصــاص دارد. اگــر کــودک در مدرســه احســاس امنیــت  تفکــر خــا
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ژه معطــوف  پــرو بــر  یادگیــری مبتنــی  و  مســئله 
بــا  می تــوان  را  وســیع تری  چشــم انداز  اســت. 
بــا  مــا  و  کــرد  ارائــه  وجهــی  چنــد  پرس وجــوی 
اســتفاده از ایــن مثــال در مــورد اجــرای عملکــرد 

بحــث خواهیــم کــرد. 
یکــردی بــرای آمــوزش  پرســش چنــد وجهــی، رو
و یادگیــری در علــم اســت کــه شــامل ســاختن 
چنــد  کاوش هــای  و  چندگانــه  بازنمایی هــای 
بیــن  پلــی  بــه  عنــوان  امــر  ایــن  اســت.  وجهــی 
متنــوع  دانــش  بازنمایــی  ابزارهــای  از  اســتفاده 
و  یادگیــری  فراینــد  در  داربســت  ایجــاد  بــرای 
معتبــر  اســتفادۀ  در  گیــران  فرا مشــارکت  یــج  ترو
یابــی تفســیرهای  ز ار بــرای توســعه و  از شــواهد 
چنــد  پرســش  از  اســتفاده  اســت.  پدیده هــا 
بــه  عنــوان  می توانــد  درس،  کاس  در  وجهــی 
قــوی،  یادگیــری  یــج  ترو بــرای  ســازنده  روشــی 
اســتراتژی ها  ایــن  کــه  ســاختاری  کنــد.  عمــل 
می تواننــد در کاس درس بــه کار گرفتــه شــوند، 
بــه  بتواننــد  معلــم،  و  گیــران  فرا بــه  طــوری  کــه 
اطاعــات  پــردازش  بــرای  جامعــه  یــک   عنــوان 
بــه  کننــد،  کار  هــم  بــا  تجربــه،  انعــکاس  و 
آموزشــی  تحقیقــات  در  حیاتــی  موضوعــی 
شــامل  یکردهایــی  رو چنیــن  می شــود.  تبدیــل 
چالش برانگیــز کــردن دانش آمــوزان بــرای مذاکــره 
ــارۀ بازنمایی هــا )متــن، نمودارهــا و مدل هــا(  ب در
اســت کــه بــه  جــای تمرکــز بــر متــن و نســخه های 
علــم  لی  اســتدال شــیوه های  مفاهیــم،  یفــی  تعر
بــا  را  چارچــوب  ایــن  مــا  می دهنــد.  تشــکیل  را 
بــدن و درگیــری آن در فراینــد  بــر نقــش  کیــد  تأ
نقــش  بنابرایــن  می دهیــم؛  گســترش  یادگیــری 
اشــاره کــردن، یادگیــری لمســی و اســتفادۀ فعــال 
از تمــام حــواس همــراه بــا دســت و عمــل را در 
می کنیــم.  برجســته  بدنمنــد  یادگیــری  فراینــد 

بازنمایی هــای چنــد وجهــی، کاوش هــای چنــد 
وجهــی و یادگیــری چنــد وجهــی

موقعیت هــای  بــه  وجهــی،  چنــد  یادگیــری 
آن،  در  کــه  دارد  اشــاره  تجســمی  یادگیــری 
دســت  بــه  روش  یــک  از  بیــش  از  اطاعــات 

و پذیــرش نداشــته باشــد، همــۀ اینهــا می توانــد ناکافــی باشــد؛ بنابرایــن ســؤال اصلــی کــه ممکــن اســت 
ــت  ــن اس ــیت، ممک ــه ای از حساس ــدون جنب ــم؟« ب ــس می کن ــزی را ح ــه چی ــه: »چ ــت ک ــن اس ــد ای بپرس
یادگیرنــده احســاس امنیــت نکنــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت هیــچ کنــش شــناختی ایجــاد نکــرده و بــه 
گاهانه نباشــد،  اضطــراب در مــورد احســاس اســتقبال و پذیــرش، تنــزل یابــد. حتی زمانی که حساســیت آ
بــه  عنــوان پایــه ای بــرای هــر عمــل و بــه  عنــوان ســطح اساســی بــرای شــادی عمــل می کنــد. هــر معلمــی باید 
بدانــد کــه اگــر کودکــی در کاس درس، احســاس امنیــت، پذیرفتــه شــدن، اســتقبال و قدردانــی نداشــته 

باشــد، یــاد نخواهــد گرفــت. 

پیمانۀ  2: کارکرد - دنیای بیرونی کودک
یــژه بــرای کنتــرل توجــه و حافظــۀ  ، به و یــک شــبکۀ مغــزی کــه مســئول عملکردهــای شــناختی ســطح بــاال
کاری اســت، شــبکۀ مرکــزی اجرایــی اســت. وظایــف شــناختی نیازمنــد فعال ســازی، در شــبکۀ مرکــزی 
یــان و حداکثــر تمرکــز دارنــد )ماننــد  اجرایــی مغــز قــرار دارد. ایــن شــبکه، در طــول وظایفــی کــه نیــاز بــه جر

ل و کنتــرل واکنش هــای معمولــی(، فعــال اســت.  فعالیــت مهــم حــل مســئله، اســتدال
ــرای  ــرای پــردازش فعــال، نگهــداری و عملکــرد اطاعــات در حافظــۀ کاری، ب شــبکۀ مرکــزی اجرایــی، ب
یــژه در  تعامــل اجتماعــی بــا همســاالن و معلمــان و همچنیــن بــرای قضــاوت و تصمیم گیــری، بــه  و

رفتارهــای متمرکــز بــر هــدف، حیاتــی اســت. 

کالس درس اجرای عملکرد در 
کارکــرد، هــر عملــی اســت کــه از توجــه و حافظــۀ فعــال دانش آمــوزان پشــتیبانی کــرده و بــه آنهــا در انجــام 
، بعــد مهمــی برجســته می شــود: »وظایــف معلمــان در  وظایــف شــناختی کمــک می کنــد. از ایــن منظــر

راهنمایــی و حمایــت دانش آمــوزان، در تاش هایشــان در فراینــد پیچیــدۀ یادگیــری چیســت؟« 
، بــا اکتشــافات انجــام شــده  ایــن جنبــۀ دوم دنیــای بیرونــی، در مــدل پیشــنهادی مــا از آمــوزش کل نگــر
ــای  ــام جنبه ه ــر تم ــد ب ــردی( می توان ــد )کارک ــن ُبع ــود. ای ــتیبانی می ش ــوم پش ــوزش عل ــات آم در تحقیق
طراحــی درس، تمرکــز کنــد کــه بــه دانش آمــوزان نشــان می دهــد، جهــان از نظــر شــناختی جالــب اســت. 
ــود،  ــی می ش یک ــیای معرفتــی و فیز ــا اش ــل ب ــامل تعام ــه ش ــی ک ــاختن معنای ــز بــرای س ــداوم نی تــاش م
 ، می توانــد رضایت بخــش باشــد. بــر اســاس ایــن مقدمــات اســت کــه اســتراتژی های یادگیــری کل نگــر
ــا اســتفاده از دســت ها، بــدن  یــق انجــام دادن ب معنــادار می شــوند. یادگیــری بدنمنــد و یادگیــری از طر
بــوط  و ژســت ها، شــامل تحقیــق چنــد وجهــی و ســایر فعالیت هــا اســت کــه می توانــد بــه ایــن ســؤال مر
یــادی  شــود: »چگونــه دانش آمــوزان می تواننــد بــرای یادگیــری، عمــل کننــد؟« در آمــوزش علــوم، توجــه ز
حــل  بیرونــی،  بازنمایی هــای  بــودن،  وجهــی  چنــد  لی،  اســتدال گفت وگــوی  تحقیــق،  طرح هــای  بــه 

		  

کــودک بــرای ســاختن دانــش خــود، بــه هــر طریــق معنــاداری، نیــاز بــه پــردازش اطالعات 
دارد و چنیــن پردازشــی، تعامــل پویــا از شــبکه های عصبــی را شــامل می شــود. یادگیــری 
را می تــوان بــه  عنــوان یــک فراینــد شــناختی در نظــر گرفــت کــه شــامل عملیــات فیزیکــی 
و همچنیــن، اجتماعــی و عاطفــی در محیــط کــودک می شــود. رویکــرد کل نگــر بــه ایــن 
ــتاوردهای  ــه دس ــیع تری از جمل ــدگاه وس ــن دی ــر گرفت ــتلزم در نظ ــده، مس ــد پیچی فراین

علــوم  شــناختی اســت. 
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از  محــرک  یــک  حســی،  روش  در  می آیــد. 
رودی  یــق یــک و اطاعــات بــه  دســت  آمــده از طر
اطاعــات  -به عنوان مثــال  خــاص،  حســی 
یــا  لمســی  یایــی،  بو شــنیداری،  دیــداری، 
چنــد  یادگیــری  می شــود.  ظاهــر  حرکتــی- 
، بــه  عنــوان  وجهــی را می تــوان بــه طــور گســترده تر
یکردهــای چنــد  فراینــدی درک کــرد کــه در آن، رو
ــرای یادگیــری، تطبیــق داده می شــوند و  حســی ب
تــری ماننــد تعامــل، ترکیــب  بــا تجــارب درجــۀ باال
می شــوند. اســتفاده از ترکیبی از متن و محتوای 
دیــداری کــه بــه  خوبــی طراحــی شــده، همــراه بــا 
تــا در  کمــک می کنــد  بــه دانش آمــوزان  تعامــل، 
ــری  ــری مؤثرت ــن، یادگی ــتفاده از مت ــا اس ــه ب مقایس
داشــته باشــند. عــاوه بــر ایــن، تعامــل، بــه طــور 
درجــۀ  مهارت هــای  کســب  فراینــد  بــر  مثبــت 
تــر تأثیــر می گــذارد. اســتفاده از بازنمایی هــای  باال
ابــزاری  بــه  عنــوان  نمودارهــا(  )ماننــد  بیرونــی 
، جنبه هــای رفتــاری،  ــرای بیرونــی کــردن افــکار ب
ارتباطــی،  و  شــناختی  یبایی شــناختی،  ز
همچنیــن  آنهــا  می کنــد.  یــت  تقو را  یادگیــری 
مفاهیــم  یادگیرنــده،  ادراک  شــدن  آشــکار  بــه 
کمــک  آنهــا  نادرســت  تصــورات  و  شــخصی 
کــرده و در نتیجــه، آنهــا را بــرای بحــث و مذاکــره 

می دهنــد.  قــرار  دســترس   در 
در  وجهــی  چنــد  یادگیــری  اســت  قــرار  اگــر 
توانمندســازی یادگیرنــدگان مؤثــر باشــد، الزامــات 
شــوند.  بــرآورده  بایــد  کــه  دارد  وجــود  بیشــتری 
معلم محــور  یکردهــای  رو تغییــر   ، کار اولیــن 
بایــد  معلمــان  اســت.  دانش آموزمحــور  بــه 
داربســت هایی را بــرای دانش آمــوزان آمــاده کننــد 
و بــه آنهــا امکاناتــی بــرای مشــارکت فعــال از طریق 
تجربــۀ اشــیاء و پدیده هــا و همچنیــن ســاختن 
چالش هــای  بــه  پاســخ  در  بازنمایی هایــی 
ــه دهنــد کــه شــامل روش هــای  یافته ارائ ســاختار
واقعــی  فراینــد  اســت.  مســئله  حــل  و  تحقیــق 
مفهومــی  تغییــر  از  می توانــد  بازنمایــی،  ایجــاد 
پشــتیبانی کند، نقشــی در اکتشــاف داشته باشد 
و بــه تولیــد و انتقــال دانــش کمــک کنــد. یادگیــری 
بیشــتری  احتمــال  وجهــی،  چنــد  پرس وجــوی 

و  بازنمایی هــای چنــد وجهــی  دارد. ســاختن  در شــیوه های معرفتــی  یادگیرنــدگان  بــرای درگیرکــردن 
یادگیــری علــم می افزایــد.  بــه محیــط  ُبعــد ســازنده ای  اعتبارســنجی شــواهد،  و  تولیــد  آنهــا در  از  اســتفاده 
نقــش حالت هــای مختلــف بازنمایــی و چگونگــی هماهنگــی آنهــا بــرای حمایــت از یادگیــری، توســط 

یــه  و تحلیــل و توصیــف شــده اســت.  پژوهشــگران متعــددی تجز
 : ،5 مدعی اند که کارکرد بازنمایی های خارجی عبارت اند از اسکیف و راجرز

1. بارگذاری محاسباتی )به عنوان وسیله ای برای کاهش بار شناختی(؛ 
ــی  ــاختار انتزاع ــا س ــف، ب ــای مختل ــه بازنمایی ه ــه چگون ــاره دارد ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــه ب ــی  ک 2. بازنمای

یکســان، حــل مســئله را آســان تر یــا دشــوارتر می کننــد؛ 
3. محدودیت گرافیکی. 

کیــد بــر دیــدگاه آموزشــی، کمــی متفاوت  کارکردهــای بازنمودهــای چندگانــۀ ارائــه شــده توســط آینــزورث6  در تأ
اســت. او کارکردهــای مکمــل، محدودکننــده و درک عمیق تــر را برجســته می کنــد. 

کارکــرد مکمــل، بــه اســتفاده از بازنمایی هایــی کــه حــاوی اطاعــات تکمیلــی یــا پشــتیبانی از فرایندهــای 
شــناختی مکمــل اســت، اشــاره دارد. بازنمایــی می توانــد از فرایندهــای مکمــل )در وظایــف، اســتراتژی ها 
یــا اطاعــات مشــترک(  ارائــۀ اطاعــات مختلــف  یــا اطاعــات تکمیلــی )بــا  و تفاوت هــای فــردی( 

پشــتیبانی کنــد. 
کارکــرد محدودکننــده بــه اســتفاده ای از بازنمایی هــا اشــاره دارد کــه یادگیرنــده بــه کمــک آنهــا، بــه تفســیر 

یــک طــرح دیگــر یــا بازنمایــی انتزاعــی دســت می یابــد. 
یــج  ، از طریــق ترو کارکــرد درک عمیق تــر نیــز بــه نقــش بازنمایی هــای چندگانــه در ســاختن درک عمیق تــر

انتــزاع، تشــویق تعمیــم و آمــوزش روابــط بیــن مــوارد نمایــش  داده  شــده، اشــاره دارد. 

کتشاف چند وجهی تأثیر ا
ــرار دارد.  ــدی ق ــت و بدنمن ــناخت در موقعی ــود ش ــت و خ ــط اس ــناخت مرتب ــا ش ــته، ب ــری پیوس یادگی
فعالیــت شــناختی نیــز در چارچــوب یــک محیــط، در دنیــای واقعــی صــورت می گیــرد. بنابرایــن، 
مغــز بــرای عملکــرد صحیــح، نــه  تنهــا بــه بــدن، بلکــه بــه دنیــای اطــراف نیــز نیــاز دارد. کیــم اســترلنی،7 
شــناختی  ظرفیــت  تشــدید  و  افزایــش  در  محیطــی  منابــع  اهمیــت  معرفتــی،8  مهندســی  یــق  طر از 
هدایت  کنــش،  ذهــن  کارکــرد  اســت.  کنــش  بــرای  نیــز  شــناخت  ایــن،  بــا  وجــود  کــرد.  برجســته  را 
ــا  ــدن م ــر ایــن، مغــز از ب ــر اســاس محرک هایــی اســت کــه از محیــط می آینــد. عــاوه ب ــری ب تصمیم گی
، حــواس مــا بخــش مهمــی از سیســتم  جــدا نیســت؛ بنابرایــن چشــم ها، دســت ها و بــه طــور گســترده تر
ــد. عبــارت »شــناخت، بدنمنــد اســت«  ، نقــش مهمــی در شــناخت دارن ادراکــی هســتند و از ایــن رو
یکــی در تعامــل بــا جهــان، درک شــود.  یــای ایــن اســت کــه ذهــن بایــد در زمینــۀ رابطــۀ آن بــا بــدن فیز گو

		  

مــا به عنــوان مدرســین، والدین و محققین می توانیم تعداد فزاینــده ای از دانش آموزان 
را مشــاهده کنیــم کــه در مدرســه، بــا زندگــی روزمــره دســت وپنجه نــرم می کننــد. بــرای 
آنهــا دشــوار اســت کــه بیــن محرک هــای متعــدد در زندگــی اجتماعی-خانوادگــی روزمــره 
و روال ســاختارمند مدرســه جابه جــا شــوند، مطابــق انتظــارات )مــدرس( پاســخ دهنــد و 
خودشــکوفایی را تجربــه کننــد. یــک داربســت خــوب ارائــه شــده بــه یادگیرنــده، توســط 

ع شــود.  مــدرس، می توانــد از کاوش هــای چنــد وجهــی هدفمنــد شــرو
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پنجه  کــه در مدرســه، بــا زندگــی روزمــره دســت و
نــرم می کننــد. بــرای آنهــا دشــوار اســت کــه بیــن 
اجتماعــی- زندگــی  در  متعــدد  محرک هــای 
مدرســه  ســاختارمند  روال  و  روزمــره  خانوادگــی 
)مــدرس(  انتظــارات  مطابــق  شــوند،  جابه جــا 
پاســخ دهنــد و خودشــکوفایی را تجربــه کننــد. 
یــک داربســت خــوب ارائــه شــده بــه یادگیرنــده، 
چنــد  کاوش هــای  از  می توانــد  مــدرس،  توســط 

وجهــی هدفمنــد شــروع شــود. 
قــوی  شــواهدی   )2013( همکارانــش  و  تایلــر 
یــژه  به و وجهــی،  چنــد  اکتشــافات  بــر  مبنــی 
از  اســتفاده  حیــن  در  بازنمایی هــا  ســاختن 
از  کــه  کرده انــد  ارائــه  چندوجهــی،  ابزارهــای 
یادگیــری مفهومــی و فــرا بازنمایــی یادگیرنــده در 
کیــد  تأ آنهــا  می کنــد.  حمایــت  عمیــق  ســطح 
»می توانــی  ماننــد  چالش هایــی  کــه  می کننــد 
آن را بــرای مــن ترســیم کنــی؟« یــا »آیــا می توانــی 
شــیوه های  در  می توانــد  بدهــی؟«،  نشــان  را  آن 
کار  شــود.  اســتفاده  بیشــتر  مدرســه،  آموزشــی 
عملــی، شــامل کنــش و تأمــل اســت کــه عناصــر 
یادگیــری  بــرای  معناســازی  فراینــد  در  مهمــی 

هســتند.• مؤثــر 

پی نوشت
1. Salience network.
2. Central executive network.
3. Default mode network.
4. Ellard ،2015. 
5. Scaife and Rogers )1996(.
6. Ainsworth )2008، 1999(.
7. Kim Sterelny )2010(.
8. Epistemic engineering.

کیــد کــرده اســت کــه ادراک و عمــل  اجــراء، بــه شــناخت کمــک می کنــد و جنبــش شــناخت بدنمنــد تأ
نیــز نقــش مهمــی در آمــوزش و یادگیــری دارنــد. یادگیرنــده در حیــن انجــام عمــل و دســتکاری اشــیاء 
یــن می شــود؛ بنابرایــن یادگیرنــدگان بــه  واقعــی یــا بازنمایی هــای چنــد وجهــی، درگیــر فراینــد اجــرای تمر
ــا  یه هــا در دانــش حــوزه ی ــد. آنهــا در اســتفادۀ مســتقیم از مفاهیــم نظر ــرد عملــی دانــش توجــه دارن ب کار
موضوعــی خــاص، درگیــر هســتند. چنیــن اقداماتــی منجــر بــه درک معرفت شــناختی، کســب دیــدگاه 
جامع تــر و تغییــر یــا توســعۀ جنبه هــای دانــش شــخصی یادگیرنــدگان می شــود. بــا اتخــاذ دیدگاه هــای 
یــق بســیاری از منابــع بازنمایــی و  کــه معانــی از طر یــم  چنــد وجهــی در مــورد یادگیــری، بایــد بپذیر
 ، ــیر ــن تفس ــاخته )و همچنی ــا س ــدن م ــت ها و ب ــق دس ــه از طری ــان، بلک ب ــق ز ی ــا از طر ــه  تنه ــی، ن ارتباط
اصــاح و بازســازی( می شــوند. ایــن دیــدگاه توســط تایتلــر و همکارانــش نیــز تأییــد می شــود. آنهــا 
ل و انتــزاع، مبتنــی بــر ادراک، انگیزه هــا، بدنمنــدی و توانایی هــای محیطــی  ، اســتدال ینــد: »تفکــر می گو
یــن کنیــم، اجــرا کنیــم، شبیه ســازی  اســت.... آنچــه را کــه می توانیــم تجســم کنیــم، درک کنیــم، تمر
کنیــم، احســاس کنیــم، بخواهیــم و بــر آن تأمــل کنیــم، پایه هــای بازنمایــی دانــش و ظرفیــت مــا را بــرای 

نمادســازی و انتــزاع تشــکیل می دهــد«. 

پیمانۀ 3: عقالنیت - دنیای ارزش های درونی، تخیل و خالقیت
، این گونــه در نظــر گرفتــه می شــود کــه یــک سیســتم مغــزی یکپارچــه، بــرای فعالیت هــای  در حــال حاضــر
شــناختی مرتبــط بــا خــود، شــامل کارکردهــای زندگی نامــه ای، خــود نظارتــی و اجتماعــی بــا فعال ســازی 
شــبکۀ حالــت پیش فــرض مرتبــط اســت. هنگامــی کــه مــا درگیــر کارهــای ســختی هســتیم کــه بــه کنتــرل 
یــادی نیــاز ندارنــد، مغــز بــه طــور خــودکار بــه ایــن شــبکه معطــوف می شــود. تحــت فعال ســازی  و توجــه ز
شــبکۀ حالــت پیش فــرض، ذهــن بــه  راحتــی در زمــان حرکــت می کنــد و خاطــرات تجربــۀ زندگی نامــه ای 
و  افــکار  بــا  انســان  ذهــن  کــه  می شــود  گفتــه  همچنیــن  می شــوند.  برانگیختــه  آینــده،  یــزی  برنامه ر و 
ــا دیگــران -کــه همــان جایــی اســت کــه همدلــی شــروع می شــود- در فضــا پرســه  احساســات همــدل ب
یابــی می کنــد. شــبکۀ حالــت پیش فــرض، زمانــی  قــی، اعمــال آنهــا یــا خــود را ارز می زنــد و از نظــر اخا
فعــال اســت کــه فــرد، بــر دنیــای بیــرون متمرکــز نباشــد و مغــز در حالــت اســتراحِت بیــدار باشــد )مثــًا در 
یاپــردازی و پرســه زدن در ذهــن(. موقعیــت دیگــری کــه ایــن شــبکه فعــال اســت، زمانــی اســت  هنــگام رؤ
ــرای آینــده  ــاد مــی آورد و ب ــه ی کــه فــرد بــه دیگــران فکــر می کنــد، بــه خــود فکــر می کنــد، وقایــع گذشــته را ب

یــزی می کنــد.  برنامه ر

جمع بندی
مــا به عنــوان مدرســین، والدیــن و محققیــن می توانیــم تعــداد فزاینــده ای از دانش آمــوزان را مشــاهده کنیــم 
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بــه  کمــک  نویدبخــش  علوم شــناختی،  اصــول 
یادگیــری مؤثرتــر کــودکان اســت. بــا  وجــود ایــن، 
شــرایط  از  موفقیت آمیــزی  انتقــال  کــودکان 
ــد و  ــردی ندارن ب ــه محیط هــای کار آزمایشــگاهی ب
می شــوند.1  یابــی  ارز واقعــی  شــرایط  در  به نــدرت 
پاســخ ها،  خودتولیدکنندگــی2  به عنوان مثــال، 
بایــد بــه یــادآوری کــودکان کمــک کنــد، امــا اگــر 
کــودکان نتواننــد چیــزی تولیــد کننــد، چــه اتفاقــی 
باشــد،  خطــا  تولید شــده  پاســخ  اگــر  می افتــد؟ 
چــه؟ آیــا پاســخ خطــا تأثیــر منفــی دارد؟ اگــر بلــه، 
آیــا ایــن صدمــه به انــدازه ای اســت کــه در عمــل 
خطاهــا  یــا  کــرد  جبــران  را  بازخــورد  تولیــد  بایــد 

هســتند؟ فاجعه بــار 
قــرار  بررســی  مــورد  اینجــا  در  کــه  مطالعاتــی 
می گیرنــد، بــه ســه ســؤال درهم تنیــده - کــه بــرای 
بــر  یــک برنامــۀ مطالعاتــی مبتنــی  اجــرای بهتــر 

می دهنــد:  پاســخ  می پردازنــد-  رایانــه 
1. آیا تولید پاسخ کمک می کند؟

2. اگر خطاها تصحیح شوند، ضرری دارند؟
3. تأثیر بازخورد چیست؟

 : پاسخ به این سؤاالت عبارتند از
1. بله! تولید کمک می کند؛ 

ضــرری  می شــوند  اصــاح  کــه  خطاهایــی   .2
ندارنــد؛ 

3. بازخورد، در یادگیری کامی3 مفید است. 
بــه دانشــمندان علــوم  شــناختی  پاســخ ها  ایــن 
کمــک خواهــد کــرد تــا اصــول تثبیــت شــدۀ خــود 

را در خدمــت یادگیــری کــودکان قــرار دهنــد. 
در  شــناختی  انقــاِب  کــه  ســالی  چهــل  در 
اســت،  گرفتــه  شــکل  آمریکایــی  روان شناســی 
یــادی در درک مــا از نحــوۀ تفکــر  پیشــرفت های ز
و یــادآوری مــردم و آنچــه در مــورد آن می داننــد، 
یعنــی فراشناخت  شــان،4 حاصــل شــده اســت. 
ــادی  ی ــًا از طریــق تعــداد ز ایــن پیشــرفت ها عمدت
بــه  هیجان انگیــز  تجربــی  آزمایش هــای  از 
از  مختلفــی  انــواع  درنتیجــه،  آمده انــد.  دســت 
پدیده هــای حافظــه وجــود دارد کــه در آزمایشــگاه، 
ــل  درک هســتند. ممکــن اســت  ــل تکــرار و قاب قاب
درک فزاینــدۀ مــا از ســوگیری ها و تحریف هــای 

فراشــناختی افــراد، بســیار مهــم باشــد؛ امــا اســتفاده از ایــن اصــول، در یــک محیــط واقعــی غالبــًا منجــر 
بــه مســائل غیرمنتظــره ای می شــود کــه ممکــن اســت اثربخشــی آنهــا را کاهــش دهــد. یکــی از واضح تریــن 
یافته هــا، ســوگیری ها و توهمــات در فراشــناخت افــراد اســت؛ بیشــتر مــردم بــر ایــن باورنــد کــه چیــزی را 
یــاد گرفته انــد، درحالی کــه در واقــع آن را یــاد نگرفته انــد. باتوجــه  بــه چنیــن شکســت های فراشــناختی ای، 
قــرار  خــود،  مطالعــۀ  نادرســت  عــادات  اصــاح  بــرای  مناســبی  موقعیــت  در  یادگیرنــدگان   ، احتمــاًال
ــود  ــا خ ــه در آنه ــود دارد ک ــی وج ــای واقع ــادی در دنی ی ــای ز ــن، موقعیت ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــد گرف نخواهن
تکلیــف، فراشــناخت مــا را تبــاه می کنــد. بــه  عنــوان  مثــال، هنگامــی کــه افــراد بــرای یــک آزمــون واژگان زبان 
ید، در  خارجــی مطالعــه می کننــد، ایــن واقعیــت کــه کتــاب درســی، کلمــه ای را کــه بایــد به خاطــر بســپار
کنــار ترجمــۀ آن ارائــه می دهــد، بی ضــرر بــه نظــر می رســد؛ امــا همیــن موضــوع، شــرایطی را ایجــاد می کنــد 
، ســبب اطمینــان بیــش از حــد  کــه کلــی و ژاکوبــی5 بــدان دســت یافتنــد. آنــان اثبــات کردنــد کــه ایــن امــر
ــان  ــه تفکــر آن ــا عــدم مطالعــه، مســتقیمًا ب ــرای مطالعــه ی ــراد ب ت)کاذب( می شــود. از آنجــا کــه انتخــاب اف

اش
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آموزش و شکست های 
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در قبــال دانســتن یــا ندانســتن خودشــان بســتگی 
یــرا گمــان  دارد، لــذا از مطالعــه امتنــاع می ورزنــد. ز
می کننــد کــه مطلــب مــورد نظــر را می داننــد، ولــی 

در واقــع این  گونــه نیســت. 

راه های غلبه بر توهمات فراشناختی
یکــی از راه هــای غلبــه بــر توهمــات فراشــناختی، 
یــرا  تشــویق افــراد بــه آزمــودن خودشــان اســت. ز
می کنــد  فراهــم  را  دقیق تــر  فراشــناخت  امــکان 
ســودمند  خــود  بــه  خــودی   آزمــون،  تأثیــرات  و 
اســت. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه فــرد، بــه طــور فعــال 
پاســخ ها را تولیــد می کنــد. امــا بایــد توجــه داشــت 
مربــی،  معلــم،  کمــک  بــدون  خودآزمایــی  کــه 
باشــد.  رایانــه، می توانــد مشکل ســاز  یــا  والدیــن 
بــه  ِصــرف  اکتفــای  بــه  جــای  پاســخ  تولیــد 
خوانــدن آن یــا ارائــۀ مطلــب، بــر روی حافظــه اثــر 
کتــاب  یــان یادگیــری  مطلوبــی دارد؛ امــا در جر
در  غالبــًا  افــراد  ســخنرانی ،  بــه  گــوش دادن  و 
قــرار  ارائــۀ غیرفعــال  یــا  موقعیت هــای خوانــدن 
افــراد  بــه  کــه  زمانــی  ایــن،  بــر  عــاوه  می گیرنــد. 
ــه  ــان مطالع ــف زم ــورد توق ــود در م ــازه داده ش اج
آنهــا  حافظــۀ  عملکــرد  کننــد،  تصمیم گیــری 
 ، آزمایش  گــر کــه  از زمانــی باشــد  می توانــد بدتــر 

می کنــد.  کنتــرل  را  آنهــا  زمــان 
ــراد  ممکــن اســت فواصــل بیــن یادگیری هــای اف
اگرچــه  نباشــد؛  مناســب  خــود،  خــودی  بــه 
شــواهد فراوانــی وجــود دارد کــه بایــد ایــن کار را 
، برنامه هــای  ــه دالیــل مذکــور انجــام دهنــد. بنــا ب
یــا  برخــی  کــه  رایانــه  بــر  مبتنــی  مطالعاتــی 
بیــن  از  را  ســوگیری ها  و  مشــکات  ایــن  همــۀ 
دانش آمــوزان  بــه  کمــک  یدبخــش  نو می بــرد، 
ــه  ــؤال ک ــن س ــا ای ــت؛ ام ــر اس ــری بهت ــرای یادگی ب
»چگونــه می تــوان یــک برنامــۀ مطالعاتــی مبتنــی 
یــن نحــو ســاختار ارائــه داد؟«  بــر رایانــه را بــه بهتر

اســت.  باقــی  همچنــان 
کمــک بــه  بــرای شــروع بررســی، برنامــه ای بــرای 
یادگیری واژگان، بر اســاس اصول علوم شــناختی 
طراحــی کردیــم کــه در ادامــه بــه توضیــح ایــن پــروژه 

یــم.  می پرداز

پیشینۀ پژوهش پروژۀ برانکس6 
 مــا کار خــود را بــا همــکاری معلمــان و مدیــران، در یــک مدرســۀ راهنمایــی دولتــی در برانکــس جنوبــی 
ــد، نمــرات ســواد و عملکــرد  ــم. کــودکان کاس ششــمی کــه داوطلــب مــا بودن شــهر نیویــورک آغــاز کردی
تحصیلــی بســیار پایینــی داشــتند و بــه طــور بالقــوه، در معــرض خطــر بــاالی شکســت در مدرســه 
ــه همــراه  ــرار داشــتند. مــا ب و طیــف وســیعی از پیامدهــای رفتــاری و عاطفــی- اجتماعــی نامطلــوب ق
معلمان  شــان، فهرســتی از واژگانــی را کــه الزم بــود بچه هــا بــرای خوانــدن کتاب هــای درســی و فهمیــدن 
یابــی خــود بداننــد، تهیــه کردیــم. ســپس بــه کمــک رایانــه، یــک برنامــۀ مطالعــه ســاختیم  تســت های ارز
و امیــدوار بودیــم بــر توهمــات فراشــناختی غلبــه کنــد و بســیاری از اصولــی کــه مــا و ســایر محققــان در 

آزمایشــگاه مطالعــه کــرده بودیــم، اجــرا شــود. 
، آزمون هــای مکــرر و تخصیــص  ارائــۀ چندوجهــی در مــواردی کــه مشــکات خوانــدن، تمریــن فاصلــه دار
یابی هــای مــداوم از عملکــرد کــودکان وجــود داشــت، به جــای اینکــه بــه  زمــان مطالعــه7 بــر اســاس ارز

نــه اکتفــا کننــد، آنــان را وادار بــه تولیــد پاســخ کــرد.  کــودکان اجــازه دهــد بــه خوانــدن منفعا
ایــن برنامــه، زمانــی کــه کــودک پاســخ صحیــح مــی داد، تشــویق و زمانــی کــه پاســخ اشــتباه مــی داد، بازخــورد 
اصاحــی ارائــه می کــرد. تکــرار مطالعــه و آزمایــش، طــی یــک دورۀ هفت-هشــت هفتــه ای انجــام شــد. هــر 
یرمجموعــه ای از واژگان را -کــه بــه طــور تصادفــی انتخاب شــده بودند- به  ، نیمــی از بچه هــا، یادگیــری ز روز
صــورت خودخــوان، شــروع می کردنــد؛ آن هــم در شــرایطی کــه تمــام وســایل کمکــی اســتاندارد بــرای مطالعــه، 

... وجــود داشــت و یــک اتــاق مطالعــۀ آرام نیــز مهیــا بــود.  از قبیــل فلــش کارت، خــودکار رنگــی، کاغــذ، و
نیمــی دیگــر از بچه هــا بــا برنامــۀ رایانــه ای شــروع کردنــد. در پایــان ســی و پنــج دقیقــه مطالعــه، جــای بچه ها 

عــوض شــد. بنابرایــن، هــر کــودک به مثابــه گــروه کنتــرل خــودش، عمــل می کرد. 
یرمجموعــه ای کــه اصــًا مطالعــه نشــده  در پایــان هفتــۀ هفتــم، تمامــی واژگان مــورد مطالعــه بــه  اضافــۀ ز
بــود، مــورد آزمایــش قــرار گرفــت. نتایــج بــرای برنامــۀ مطالعاتــی مبتنــی بــر علوم شــناختی بســیار مطلــوب 
بــود. در اولیــن مطالعــه ای کــه انجــام شــد، عملکــرد در شــرایط رایانــه ای، بیــش از 400 درصــد بهتــر از 
شــرایط خودخــوان -کــه بســیار پاییــن بــود- شــد و در مطالعــۀ دوم، بیــش از 600 درصــد بهتــر از شــرایط 

ــود.  خودخــوان ب
ایــن نتایــج بــرای مــا دلگرم کننــده بــود و مــا آنهــا را دو بــار دیگــر تکــرار کردیــم. ابتــدا بــا کودکانــی از همــان 
جامعــه کــه انگلیســی را بــه  عنــوان زبــان دوم یــاد می گرفتنــد و ســپس بــا دانشــجویان دانشــگاه کلمبیــا. 
ــت.  ــود داش ــا وج ــن گروه ه ــۀ ای ــرای هم ــه، ب ــر رایان ــی ب ــی مبتن ــۀ مطالعات ــرای برنام ــی ب ــل توجه ــای قاب مزای
اگرچــه مــا تشــویق شــده بودیــم، امــا در توســعۀ برنامه هــا بــا معماهایــی مواجــه بودیــم و مجبــور بودیــم بــدون 
یــم. نتایج نشــان می داد که ترکیبــی از مداخات، مؤثر بوده اســت.  یــادی بگیر دانــش کافــی، تصمیمــات ز
یه هایــی کــه گنجانده ایــم، می توانــد  امــا مشــخص نبــود دقیقــًا چــه چیــزی مؤثــر اســت یــا اینکــه برخــی از رو
. بــه  عنــوان  مثــال، در نتیجــۀ مطالعــات بســیاری کــه چنیــن تأثیراتــی  بــه یادگیــری آســیب برســاند یــا خیــر
را نشــان داده بودنــد، معتقــد بودیــم کــه خــود تولیــد پاســخ ها، بســیار مهــم و حیاتــی اســت. بنابرایــن، یــک 

روش  خودتولیــدی را اجــرا کــرده بودیــم، حتــی اگــر می دانســتیم کــه بچه هــا بــه  ناچــار خطــا می کننــد. 
مــا نمی دانســتیم کــه اشــتباهات چقــدر مضــر خواهنــد بــود. شــاید یادگیرنــدگان اشــتباهات را بــه  خاطــر 
می ســپردند و اطاعــات نادرســت8 حاصــل از اشــتباهات، چنــان جاســازی می شــد کــه بــرای اســتفاده 
از روش تولیــد، تضمینــی نباشــد. شــاید مــا بایــد از بچه هــا می خواســتیم کــه فقــط زمانــی پاســخ ها را 
بنویســند کــه کامــًا مطمئــن باشــند. در آن صــورت، ممکــن بــود بتوانیــم از مزایــای روش تولیــد بهــره ببریم، 

بــدون اینکــه متحمــل آســیب های فرضــی ناشــی از تولیــد اشــتباهات شــویم. 
منطقــی بــود کــه بــرای جبــران مشــکل پیش بینی شــده، یعنــی امــکان یادگیــری خطاهــا توســط بچه هــا،  140
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ندادیــم  اجــازه  هرگــز  و  بدهیــم  را  الزم  بازخــورد 
امــا  بمانــد،  باقــی  نشــده  اصــاح  خطایــی 
خواهــد  تأثیــری  چــه  بازخــورد  نمی دانســتیم 
بــر  مبنــی  مــا  پیش  بینــی  علی رغــم  داشــت. 
مفیدبــودن بازخــورد، داده هایــی وجــود داشــت که 
نشــان مــی داد بازخــورد بــه  انــدازۀ کافی بــه یادگیری 
مهارت هــای حرکتــی، کمــک نمی کنــد. ســؤال 
بعــدی ایــن بــود کــه فاصلــۀ مــا بــا ایــن نــوع یادگیری 
بازخــورد  داشــتن  بــرای  )مهارت هــای حرکتــی( 

اســت؟ مفیــد، چقــدر 
ســؤال  ها،  و  فرض هــا  ایــن  بــه  پرداختــن  بــرای 
یــک  اســاس  بــر  آزمایشــگاهی9،  آزمــون  چندیــن 
طــرح واحــد، بــر آثــار تولیــد آزاد در مقابــل تولیــد 
دادیــم.  انجــام  بازخــورد  و  خطاهــا،  اجبــاری، 
یــم بــا پاســخ بــه ایــن ســؤال  ها بتوانیــم برنامــۀ  امیدوار
مطالعاتــی اصلــی را اصــاح کنیــم و بهتــر بتوانیــم 

کــودکان را ارتقــا بخشــیم.  یادگیــری 

آزمایش؛ طراحی روش
بــا اســتفادۀ از پــروژه برانکــس کــه در بــاال توضیــح 
، یــک  داده شــد، بــه  عنــوان مــدل آزمایــش حاضــر
اولیــن  کردیــم.  طراحــی   10  3  *  2 عاملــی  طــرح 
عامــل، تولیــد بــود )تولیــد آزاد، یعنــی تولیــد فقــط 
در صــورت اطمینــان از پاســخ؛ در مقابــل، تولیــد 
اجبــاری، یعنــی تولیــد در مقابــل فقــط خواندنــی(. 
مــا توانســتیم آثــار ارتــکاب خطــا را بــا ایــن طراحــی 
یــرا در شــرایط تولیــد آزاد، انتظــار  برطــرف کنیــم، ز
در  حالی کــه  در  داشــتیم.  کمتــری  خطاهــای 
یــادی  شــرایط تولیــد اجبــاری، انتظــار خطاهــای ز
را داشــتیم. همچنین توانســتیم با مقایســۀ شــرایط 
تولیــد بــا شــرط فقــط خواندنــی، بــه تأثیــر تولیــد 

ــم.  ی پاســخ بپرداز
ــود. در نیمــی از کوشــش ها،  عامــل دوم، بازخــورد ب
ــامل  ــه ش ــورد ک ــد، بازخ ــرایط تولی ــک از ش ــر ی در ه
نشــان دادن پاســخ صحیــح بــه مــدت دو و نیــم 
ثانیــه بــود، پــس از هــر پاســخ ارائــه می شــد. در نیمــۀ 
دیگــر کوشــش ها در ایــن شــرایط، بازخــوردی داده 
نشــد. ایــن دســتکاری بــه مــا ایــن امــکان را داد کــه 
نــه  تنهــا تأثیــر بازخــورد را به  تنهایی بســنجیم، بلکه 

یــادی می شــوند، تأثیــر  بررســی کنیــم کــه آیــا بازخــورد، در زمانــی کــه شــرکت کنندگان مرتکــب خطاهــای ز
. شــاید بازخــورد تنهــا زمانــی مهــم باشــد کــه خطاهــا بایــد اصــاح شــوند؛ مقایســۀ آثــار  به ســزایی دارد یــا خیــر

بازخــورد در شــرایط تولیــد آزاد و اجبــاری، بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه ایــن موضــوع را بفهمیــم. 

روند
 این روش شامل سه مرحله بود: 

1.  مطالعۀ اولیه که طی آن تمام جفت های معنی-کلمه ارائه شد؛ 
2.  مرحلۀ دستکاری که در باال توضیح داده شد؛ 

3.  آزمــون یــادآورِی بــا نشــانه11 کــه در آن، شــرکت کنندگان ســعی کردنــد کلمــۀ مربــوط بــه هــر یــک از 
یــف را تولیــد کننــد.  تعار

هــر جلســه بــه دو بلــوک تقســیم شــد کــه یــک بلــوک، تحــت شــرایط تولیــد آزاد و دیگــری تحــت شــرایط 
تولیــد اجبــاری اجــرا می شــد. ســه شــرط بازخــورد )تولیــد بــا بازخــورد، تولیــد بــدون بازخــورد، و فقــط 
خوانــدن( در هــر بلــوک مخلــوط شــدند. ازآنجایی کــه شــرط فقــط خواندنــی شــامل تولیــد نمی شــد، لــذا 

ــود.  در هــر دو بلــوک یکســان ب

نتایج و بحث
1. تولید

در کمــال تعجــب متوجــه شــدیم کــه شــرایط تولیــد، نســبت بــه شــرط فقــط خواندنــی، موجــب حافظــۀ 
بهتــری نمی شــود. 

2. خطا
هیــچ اثــری از خطــا یافــت نشــد. نتایــج در شــرایط تولیــد اجبــاری بــا نتایــج شــرایط تولیــد آزاد، در هیچ یک 

از ســه تکــرار آزمایــش، تفاوتی نداشــت. 
3. بازخورد

، اثــری بــزرگ و قابــل  توجــه از بازخــورد پیــدا کردیــم. وقتــی بازخــورد داده می شــد، عملکــرد  در هــر بــار تکــرار
در هــر تکــرار آزمایــش نســبت بــه زمانــی کــه بازخــورد داده نمی شــد، بهتــر بــود، صرف نظــر از اینکــه تولیــد 

آزاد بــود یــا اجبــاری. 

مطالعه پیگیری12 و پیامدها
1. خود-تولیدی

فقــدان اثــر تولیــد بــرای مــا غافلگیرکننــده بــود. بیشــتر آزمایش هــای قبــل، آثــار تولیــد را گــزارش کــرده بودنــد. در 
، بــه  شــرط فقــط خوانــدن  آزمایــش مــا، در واقــع شــرکت کنندگان زمانــی پاســخ تولیــد می کردنــد کــه بــه ظاهــر
اختصــاص داده  شــده بــود. اگــر چنیــن باشــد، ایــن امــر می توانــد فقــدان ظاهــری یــک اثــر تولیــد را توضیــح 
، بــه طــور ویــژه دو  دهــد. بنابرایــن، مــا رویه هــای خــود را دقیق تــر بررســی کردیــم. در آزمایــش مطالعــۀ حاضــر
عامــل مرتبــط بــه نظــر می رســید: ابتــدا در شــرایط فقــط خواندنــی، ســعی کردیــم اطمینــان حاصــل کنیــم 
کــه شــرکت کنندگان، قبــل از خوانــدن هــدف، نشــانه ای را کــه بــه مــدت یــک ثانیــه ارائــه می شــد، بخواننــد. 
ایــن مکــث کوتــاه ممکــن اســت بــرای هدایــت شــرکت کنندگان بــه تولیــد، کافــی باشــد؛ حتــی اگــر ظاهــرًا در 
شــرایط فقــط خواندنــی باشــند. دوم اینکــه، مــا آیتم هــای خوانــده شــده و تولیدشــده را بــه  صــورت ترکیبــی در 
یــک لیســت ارائــه کــرده بودیــم. بــرای آزمایــش بیشــتر طــرح »مکــث کوتــاه نشــانه و اجــازه دادن بــه افــراد بــرای 

تولیــد، حتــی در شــرایط فقــط خواندنــی مهــم اســت«، یــک آزمایــش پیگیــری انجــام دادیــم. 
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قبــل از ارائــۀ هــدف، یــادآوری بــا نشــانه تقویــت 
شــد. بنابرایــن، مکــث کوچــک و بــه  ظاهــر بی ضرر 
کــه فقــط برای اطمینــان از توجه شــرکت کنندگان 
بــه نشــانه ارائــه می شــد، می توانســت آنهــا را وادار 
کنــد تــا حتــی در شــرایط کنتــرل نیــز پاســخ خــود 

را تولیــد کننــد. 
تصمیــم گرفتیــم بررســی کنیــم کــه آیــا در صــورت 
و خوانــده  تولیــد  مــوارد  ترکیــب  و  عــدم مکــث 
؟ در یکــی  شــده، اثــر تولیــد تکــرار می شــود یــا خیــر
کــودکان کاس ششــم  کــه بــا  از ایــن آزمایش هــا 
در برانکــس و بــا دانشــجویان دانشــگاه کلمبیــا 
انجــام شــد، آثــار تولیــد بــزرگ و معنــی داری پیــدا 
ــه  ــورًا ب ــه نظــر می رســد مهــم اســت کــه ف ــم. ب کردی
یــم؛ یــک مکــث کوتــاه می توانــد  ســراغ پاســخ نرو
یــادی افزایــش دهــد. بــه  جــای  یادگیــری را تــا حــد ز
گذاشــتن لقمــۀ جویــده در دهــان دانش آمــوزان، 
ــؤاالتی  ــد و س ــث کن ــی مک ــر از گاه ــد ه ــی بای مرب
بپرســد تــا دانش آمــوزان تشــویق شــوند و خودشــان 
بــه شــیوۀ ســقراطی بــه پاســخ ها برســند. همچنین 
بلنــد  صــدای  بــا  بخواهــد  افــراد  از  مربــی  اگــر 
کاس  کل  بــرای  اســت  ممکــن  دهنــد،  پاســخ 
کــه  مفیــد باشــد )نــه فقــط بــرای دانش آموزانــی 
کــردن  پاســخ می دهنــد(، امــا، بــدون مشــخص 
فــرد پاســخ دهنــده! تحــت چنیــن شــرایطی -کــه 
بیشــتر شــبیه شــرایط ترکیبــی ماســت کــه در آن از 
تکنیــک مکث-ســؤال اســتفاده شــده اســت- 
کاس،  افــراد  همــۀ  کــه  می کنیــم  پیش بینــی 
همیشــه شــروع بــه تولیــد کننــد تــا حافظــۀ آنهــا 

بســیار خــوب شــود. 

خطاها 
کــودکان  بــا  )یکــی  اول  آزمایــش  تکــرار  ســه  در 
کاس ششــم و دو تکــرار بــا دانشــجویان کلمبیــا( 
عنــوان  نهایی-بــه   یــادآوری  در  تفاوتــی  هیــچ 
تابعــی از اینکــه آیــا شــرکت کنندگان مجبــور بــه 
تولیــد پاســخ های خــود بودنــد یــا آزاد بودنــد کــه 
فقــط پاســخ هایی را بدهنــد کــه در مــورد آن بســیار 

مطمئــن هســتند- پیــدا نکردیــم. 
شــرایط  در  شــرکت کنندگان  اول،  آزمایــش  در 

تولیــد آزاد، بــه ترتیــب 22/1 و 15/4 درصــد و 15/2 درصــد در تکــرار اول، دوم، و ســوم خطــا تولیــد کردنــد. در 
، نــرخ خطــای آنهایــی کــه در شــرایط تولیــد اجبــاری بودنــد، 80/1 و 69 و 70/4  مقابــل، در همــان ســه تکــرار
یــادی در تعــداد خطاهــای ایجــاد شــده وجــود داشــت؛ امــا  درصــد بــود. واضــح اســت کــه تفاوت هــای ز
بــه همــان انــدازه واضــح اســت کــه وقتــی بــه شــرکت کنندگان بازخــورد اصاحــی دربــارۀ ایــن خطاهــا داده 
می شــد، هیــچ تفاوتــی در یــادآوری صحیــح نهایــی آنهــا وجــود نداشــت. دالیلــی وجــود دارد کــه بــاور کنیــم 
اشــتباهات بایــد تأثیــر منفــی داشــته باشــند و می تــوان انتظــار داشــت کــه خطاهــا در حافظــۀ صحیــح 
ل ایجــاد کننــد. در واقــع، ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــیم کــه آنهــا حتــی از پاســخ های موجــود  اختــا
یــۀ تداخــل کاســیک13 یــا پارادایــم اطاعــات گمراه کننــده14 - کــه در آن صرفــًا اطاعــات  در پارادایــم نظر

غیــر هدفمنــد بــه شــرکت کننده ارائــه می شــود- مضرتــر باشــند. 
ــات  ــتر از اطاع ــد بیش ــد، بای ــد می کنن ــا تولی ــخ خط ــراد پاس ــود اف ــه خ ــی ک ــد هنگام ــر می رس ــه نظ ــی ب حت
نادرســتی کــه صرفــًا بــه فــرد ارائــه شــده، در یــاد بماننــد )و در نتیجــه مضرتر باشــند(. از آنجایــی  که این منطق 
قانع کننــده بــه نظــر می رســید، دو آزمایــش دیگــر انجــام دادیــم. یکــی بــا دانش آمــوزان دبیرســتانی و دیگــری بــا 
دانشــجویان دانشــکده کــه در آنهــا بــه شــرکت کنندگان دســتور داده شــد کــه بــه هــر ســؤالی پاســخ دهنــد )و 
در صــورت لــزوم خطــا کننــد( و از خطاهــا بــه هــر قیمتــی اجتناب کننــد. در نتیجه، هیچ یــک از آزمایش ها 
اثــر خطــا را نشــان نــداد. علی رغــم تاش هــای فراوانــی کــه تاکنــون صورت گرفتــه، تــا زمانــی کــه بازخــورد 

یــم.  اصاحــی داده می شــود، هرگــز نتوانســته ایم اثــر مضــری از تولیــد خطــا بــه دســت آور
ل کــرد: شــاید بایــد یــک خطــا را بــاور داشــت تــا بــر روی حافظــه   امــا ممکــن اســت بتــوان این گونــه اســتدال
ــه  شــما  ــه  هــر حــال، رایان یــرا ب ــر نامطلــوب بگــذارد. اگــر خطایــی کنیــد کــه می دانیــد اشــتباه اســت )ز اث
را مجبــور می کنــد چیــزی بنویســید(، شــاید بــه  هیچ وجــه نبایــد بــه  عنــوان خطــا بــه  حســاب آیــد. شــاید 
تنهــا خطاهایــی کــه افــراد بــا ســطح اطمینــان بــاال )نســبت بــه آن پاســخ غلــط( مرتکــب می شــوند، تأثیــر 

مخربــی بــر حافظــه دارنــد. 
اگرچــه ایــن امــر محتمــل بــه نظــر می رســد، امــا داده هــا مخالــف آن را نشــان می دهنــد. باترفیلــد و متکالف15 
از افــراد خواســتند کــه بافاصلــه پــس از پاسخ هایشــان بــه ســؤال  های اطاعــات عمومــی، میــزان اطمینــان 
خــود را از پاســخ، رتبه بنــدی کننــد. اگــر فقــط خطاهــای با اطمینان بــاال -خطاهایی که مــردم فکر می کنند 
پاسخ هایشــان صحیــح هســتند- تأثیــرات مخربــی داشــته باشــند، اصــاح آنهــا بایــد ســخت تر از بقیــه 
باشــد. در مقابــل، باترفیلــد و همــکاران، فهمیدنــد کــه اشــتباهات بــا اطمینــان بــاال، بــرای تصحیــح ســاده تر 
هســتند؛ یافتــه ای کــه آنهــا از آن به عنــوان اثــر بیش-تصحیــح16 یــاد می کننــد. آنهــا دالیــل و هم  بســته های 
، بارهــا  عصبــِی اثــر بیش-تصحیــِح خطــاِی بــا اطمینــان بــاال را بررســی کرده انــد و صرف نظــر از دالیــل ایــن اثــر
همــان یافتــۀ اولیــه تکــرار شــد. بنابرایــن، طبــق داده هــای مــا، هنگامــی کــه خطاهــا تصحیــح شــوند، منجــر 
بــه تداخــل نمی شــوند. طبــق نتایــج باترفیلــد و همکارانــش، خطاهایــی کــه مــردم، بیشــتر بــه آنهــا بــاور دارنــد، 

حتــی راحت تــر از آنهایــی کــه در مــورد آنهــا مطمئــن نیســتند، تصحیــح می شــوند. 

		  

ــان  ــودن خودش ــه آزم ــراد ب ــویق اف ــناختی، تش ــات فراش ــر توهم ــه ب ــای غلب ــی از راه ه یک
اســت. زیــرا امــکان فراشــناخت دقیق تــر را فراهــم می کنــد و تأثیــرات آزمــون، بــه  خــودی  
خــود ســودمند اســت. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه فــرد، بــه طــور فعــال پاســخ ها را تولیــد 
می کنــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه خودآزمایــی بــدون کمــک معلــم، مربــی، والدیــن یــا 

رایانــه، می توانــد مشکل ســاز باشــد. 
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کجــا  بــه  آموزشــی  نظــر  از  را  مــا  مطلــب،  ایــن 
کــه  تــا زمانــی  می رســاند؟ نتایــج حاکــی اســت 
آســیب  یادگیــری  بــه  شــوند،  اصــاح  خطاهــا 
مــا،  داده هــای  توجــه  بــه  بــا  لــذا  نمی رســانند. 
ایــن امــر نبایــد بــه  عنــوان دلیلــی بــرای بازداشــتن 
دانش آمــوزان از تولیــد فعــال یــا مشــارکت کامــل در 

شــود.  اســتفاده  خودشــان  یادگیــری 

بازخورد
ــر یادگیــری  بــدون اســتثنا، بازخــورد تأثیــر مهمــی ب
داشــت. غالبــًا، زمانــی کــه هیــچ بازخــوردی داده 
نمی شــد، پاســخ هایی کــه در ابتــدا اشــتباه بودنــد، 
بــه  منطقــی  امــر  ایــن  می ماندنــد.  باقــی  اشــتباه 
یــرا در موقعیــت یادگیــری کامــی،  نظــر می رســد، ز
خطاهــا بــه  نــدرت خودبه خــود اصــاح می شــوند. 
در حــال حاضــر در حــال بررســی هســتیم کــه چــه 
زمانــی بایــد بازخــورد داده شــود و هنــوز پاســخ آن را 
نمی دانیــم، امــا می دانیــم کــه بازخــورد مفید اســت. 
ایــن مطلــب، تنهــا عامــل اثرگــذار از میــان نتایــج مــا 
بــود و مــا اســتفاده از آن را توصیــه می کنیــم. اشــتباه 
دادن  امــا  باشــد،  انســانی  اســت  ممکــن  کــردن 

بازخــورد، اصاحــی الهــی اســت.• 

پی نوشت
1. Generation, errors, and feedback.
2. self-generation.
3. verbal learning.
4. Metacognition.
5. Kelley and Jacoby )1996(.
6. The Bronx Project.
7. spaced practice, repeated quizzing, study time al-
location.
8. Misinformation.
9. laboratory-based experiments.
10. 2 * 3 factorial experiment.

طــرح عاملــی: مطالعــة تجربــی اســت کــه در آن، دو یــا چنــد 
متغیــر طبقــه ای بــه طــور هم  زمــان دســتکاری یــا مشــاهده 
ــا  ــاوت آنه ــل( و متف ــر متقاب ــترک )اث ــر مش ــا تأثی ــوند ت می  ش
)تأثیــرات اصلــی( را بــر یــک متغیــر وابســتة متمایــز بررســی 

.)APA-کننــد. )انجمــن روانشناســی آمریــکا
11. cued-recall test.
12. follow-up study.
13. interference-theory paradigm.
14. misleading information paradigm.
15. Butterfield & Metcalfe )2006 ,2001(.
16. hypercorrection effect.

  گفت وگو با  دکترابراهیمآزادگان
عضو هیات علمی و رییس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

بروکراسی نهادی
چالش هاِی شناختی نهاِد علم
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بیاینــد و مــدرک بگیرنــد، نیــز وجــود دارد. بــرای 
کار  دولــت  در  کــه  مدیرانــی  از  هرکــدام  مثــال، 
... ( در حیــن وزارت  یــر و وکیــل و می کننــد )از وز
هم زمــان  دانشــگاهی،  رشــتۀ  در  توانســته اند 
مــدرک بگیرنــد. ایــن بــه معنــای نفــوذ دولــت در 

دســتگاه دانشــگاه  اســت. 
نهــاد  صــورت،  ایــن  در  کــه  اســت  بدیهــی 
دنبــال  را  خــود  علمــی  کار  نمی توانــد  دانشــگاه 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد اول م ــن پیش ــد؛ بنابرای کن
بــردارد.  دانشــگاه ها  ســر  از  دســت  بایــد  دولــت 
البتــه اینکــه دســت از ســر دانشــگاه بــردارد بــه 
ایــن معنــا نیســت کــه کمــک نکنــد. دولــت بایــد 
ــه آن کمــک کنــد،  از دانشــگاه حمایــت کــرده و ب
هــر  از  و  بدهــد  افزایــش  را  دانشــگاه ها  بودجــۀ 
نظــر حمایــت کنــد؛ امــا بــدون توقــع. متأســفانه 
یــر  ز همیشــه  گذشــته،  ســال های  در  دانشــگاه 

اســت.  بــوده  دولــت  فشــارهای 
ــه  ــت ک ــن اس ــور ای ــم در کش ــاد عل ــش دوم نه چال
مــا نمی توانیــم نخبه هــای درجه یــک کشــور را در 
کنیــم. متأســفانه نخبــگان  دانشــگاه ها جــذب 
و  دانشــجویان  می رونــد.  کشــور  از  خــارج  بــه 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــران هس ــی در ای ــگان درجه یک نخب
بیــرون  کشــور  از   ، باالتــر مقاطــع  در  تحصیــل 
کــه تحصیــات آنهــا تمــام  می رونــد. وقتــی هــم 
جــذب  به راحتــی  را  آنهــا  نمی توانیــم  می شــود، 
کشــور کنیــم. هیچ کــدام از ایــن افــراد برنمی گردنــد 
و ایــن موضــوع باعــث شــده حجــم عظیمــی از 
کشــور  از  خــارج  در  ایرانــی،  علمــی  نخبه هــای 
حضــور داشــته باشــند و در نهادهــای مختلــف 

علمــی دنیــا مشــغول بــه کار شــوند. 
ــج  ــتاد پن ــک اس ــه ی ــما ب ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای عل
هــزار دالر می دهیــد؛ امــا در خــارج از کشــور 500 
هــزار دالر بــه او می دهنــد. یــک اختــاف ده برابری 
درآمــدی وجــود دارد و مخــارج نیــز فرقــی نمی کند. 
گران تــر  البتــه برخــی مخــارج در ایــران به مراتــب 
اســت. فکــر می کنــم مســکن در ایــران از بســیاری 
ــر باشــد؛  پایــی و آمریکایــی گران ت از شــهرهای ارو
کــه مــا نمی توانیــم توقــع  بنابرایــن واضــح اســت 
ده برابــری از افــرادی داشــته باشــیم کــه علی رغــم 

یف نامه |  معر
کارشــنایس  یف، مشــغول حتصیــل در رشــتۀ  دکتــر ابراهــم آزادگان در ســال 1374، در دانشــگاه صنعــیت شــر
ق شــد. او پــس از پایــان حتصیــل در ایــن رشــته، بــه دانشــگاه امیرکبیــر رفــت و در رشــتۀ کارشــنایس  مهنــدیس بــر
یــک هســته ای آن دانشــگاه تــا ســال 1382 حتصیــل کــرد. اســتاد آزادگان پــس از دو ســال -در ســال  ارشــد فیز
1384- دانشــجوی دکتــری فلســفۀ حتلیــی در پژوهشــگاه دانش هــای بنیادیــن شــد و مــدرک دکتــری خــود را 

در ســال 1390 اخــذ کــرد. 
فلســفۀ دیــن، فلســفۀ اخــالق و موضــوع علــم و دیــن از مجلــه عالئــق پژوهشــی دکتــر آزادگان اســت و بیشــتر 
مقــاالت ایشــان، در جمامــع علمــی جهــان مــورد اســتناد قــرار می گیرنــد. مقــوالت ویــژه در فلســفه، فلســفۀ ذهــن، 
یــۀ تکامــل و طراحــی هومشنــد، علــم و دیــن، فلســفۀ اخــالق و فلســفۀ دیــن از مجلــه  ، نظر اخــالق کســب وکار
یف بــه مــدت  وس ایشــان اســت. دکتــر ابراهــم آزادگان در ســال 1397، بــا حکــم رئیــس دانشــگاه صنعــیت شــر در

وه فلســفۀ علــم ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.  یاســت گــر دو ســال بــه مســت ر

مقدمه
ــا باشــد، ایرانی هــا بــدان دســت می یابنــد؛ امــا مهم تریــن دغدغــه ای کــه امــروز  ی علــم حتــی اگــر ســتارۀ ثر
می تــوان آن را مــورد توجــه قــرار داد، چالش هــا و آســیب هایی اســت کــه می توانــد در دســتیابی ایــران بــه 
قله هــای رفیــع علــوم مختلــف، خلــل جــدی وارد کنــد؛ همان طــور کــه دانشــمندان مســلمان ایرانــی، 
ــرو  ب ــرب رو ــا غ ــرق ت ــدوی از ش ــمنانی ب ــوم دش ــد هج ــدی مانن ــائلی ج ــکات و مس ــا مش ــش، ب ــا پی قرن ه
شــدند. زمانــی کــه غربی هــا درگیــر بیماری هــای همه گیــری ماننــد وبــا و طاعــون بودنــد، ابن ســینا کــه یــک 
یــن کتــاب قانــون اشــتغال داشــت کــه امــروزه، یکــی از مبانــی مهم پزشــکی  دانشــمند مســلمان بــود، بــه تدو

در غــرب به حســاب می آیــد. 
مهاجــرت و عــدم توجــه مســئوالن بــه نخبگان؛ سیاســت زده شــدن دانشــگاه ها؛ بی پناهی دانشــجویان در 
... کــه می توانــد بنیادهــای معرفت شــناختی را  مقابــل موج هــای شــب هات فکــری، سیاســی، اعتقــادی و
پرورشــی کــه می خواهــد بــا مدارس دولتــی، در مقابل  متزلــزل نمایــد؛ کنکــور و مافیــای آن در کنــار آموزش و
... همه وهمــه از مشــکات  مــدارس تــا بــن دنــدان مســلح غیرانتفاعــی در کارزار کنکــور شــرکت نمایــد و
ــارۀ جایــگاه نهــاد  اساســی نظــام آمــوزش اســت. ازایــن رو مجلــه تخصصــی خــردورزی گفت وگویــی درب
علــم در ایــران بــا دکتــر ابراهیــم آزادگان، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف، ترتیــب داده تــا بــه 

آسیب شناســی مســیر نهــاد علــم بپــردازد. متــن ایــن گفت وگــو در ادامــه تقدیــم می گــردد. 

خردورزی: به نظر شما بزرگ ترین آسیب و چالشی که نهاد علم در ایران پیش رو دارد، چیست؟ 	
ــد علــم در ایــران، در حــال حاضــر بــا دو چالــش بــزرگ مواجــه هســتند: 

ّ
دانشــگاه ها به عنــوان بزرگ تریــن ُمول

چالــش و مشــکل اول در دانشــگاه ها، ادارۀ بســیار دولتــی آنهاســت؛ نظــام بروکراســی مالــی، اداری و 
یتــی دولتــی دانشــگاه ها کــه بســیار فشــل و دائــم در حــال تغییــر اســت. متأســفانه ایــن نظــام مدیریتی  مدیر
یــر علــوم و حتــی  یــادی سیاســی اســت. تغییــر وز وقتــی وارد فضــای دانشــگاه می شــود، الجــرم تــا حــد ز
یــت را رقــم بزنــد. به جــای اینکــه دانشــگاه ها  تغییــر دولــت می توانــد در دانشــگاه ها چالــش و تغییــر مدیر
بــه یــک ثبــات علمی-پژوهشــی درازمــدت برســند، هــر دولتــی دوســت دارد کــه مدیریــت سیاســی خــاص 
و مدنظــر خــود را در دانشــگاه ها اعمــال کنــد؛ بنابرایــن، مدیریــت دولتــی و نــگاه سیاســی بــه دانشــگاه ها 

یــک چالــش بــزرگ بــه نظــر می رســد. 
دانشــگاه، نهــاد علمــی اســت و دولــت بایــد دســت خــود را از روی آن بــردارد. دولــت می توانــد فقــط نقــش 
حمایــت و کمک کننــده نســبت بــه دانشــگاه داشــته باشــد. توقــع سیاســی کــه مدیــران دولتــی بــه دانشــگاه  وگو

ت 
گف
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و نگرانــی خــود را بــه زبــان خــود بیــان می کنــد، 
نیســت؛  تافتۀ جدابافتــه  مســلمًا  کــه  هرچنــد 
داشــت.  آنهــا  از  نمی تــوان  را  توقعــات  ایــن  امــا 
را  اجتماعــی  مشــکات  بایــد  اندیشــمندان 
حتــی  کننــد.  صحبــت  بعــد  بگیرنــد،  نظــر  در 
آن،  امثــال  و  مهندســی  ماننــد  رشــته هایی  در 
ــی  ممکــن اســت طرح هــای مهندســین از توقعات

دارد.  رواج  جامعــه  در  کــه  باشــد  برگرفته شــده 
ــا  ــک ی ــی دان درجه ی یاض ــک ر ــال، از ی به عنوان مث
ــا توقــع داشــته  ــا فیلســوف دان ــزرگ ی فیزیــک دان ب
کــه  کنــد  صحبــت  چیزهایــی  دربــارۀ  باشــیم 
می کننــد.  گفت وگــو  آنهــا  دربــارۀ  عــادی  مــردم 
کســی  کار خودشــان را می کننــد و  دانشــمندان 
کــه بایــد دســت به کار شــود، جامعــۀ مدنــی اســت. 
تربیــت شــدن اســت و  جامعــۀ مدنــی نیازمنــد 
ایــن نیــز نیازمنــد قانون گــذاری از ســوی دولــت 
مدنــی  جامعــۀ  شــما  وقتــی  اســت.  مجلــس  و 
و  مــردم  بیــن  میانــی  حلقــۀ  کنیــد،  تضعیــف  را 
نخبــگان جامعــه کم رنــگ می شــود. آن وقت شــما 
یــد کــه خــود نخبــه، ایــن جــای خالــی را پــر  توقــع دار
کننــد؟! جامعــۀ مدنی و نهادهایی مانند ســینما، 
کــه حرف هــای عمومی تــر  تئاتــر و روشــنفکرانی 
می زننــد و حرف هــای متفکــران و دانشــمندان 
یافــت می کننــد تــا بــه مــردم عــادی برســانند،  را در
ــد. نویســنده ها  اهمیــت بســیار قابل توجهــی دارن
و ســایر هنرمنــدان و افــراد، کســانی هســتند کــه 
جامعــۀ مدنی کشــور را تشــکیل می دهنــد. وظیفۀ 
ــی و  ــۀ مدن ــاد جامع ــه از ایج ــت ک ــن اس ــت ای دول
گــروه  کنــد تــا رابطــۀ میــان  تقویــت آن حمایــت 
بــا ســطوح دیگــر  نخبــۀ اندیشــمند در جامعــه، 

ــود.  ــرار ش ــه برق جامع

خــردورزی: آیــا نیــاز اســت نهــاد علــم و بدنــۀ  	
آن، بــه شناســایی نیازهــای مــردم بپردازنــد تــا 

مطابــق بــا آن حرکــت کننــد؟
به صــورت  اســاتید،  یــا  رشــته ها  از  برخــی 
گاه ایــن ســیر و رونــد را دارنــد. مــا بــا دو  ناخــودآ
بــرو هســتیم. یــک ســری کســانی  گــروه از اســاتید رو
هســتند کــه صرفــًا در حــوزۀ نهــاد علــم و فّنــاوری 

، بــه دلیــل وضعیــت بــد اقتصــادی مجبــور بــه کار بــرای دیگــران هســتند.  قــه بــه کار در کشــور عا
چالــش بــزرگ فــرار هیئت علمــی و نخبــگان از کشــور باعــث می شــود ســطح دانشــگاه ها ازنظــر کیفــی 
، بهتریــن دانشــگاه های ایــران رتبــۀ 300 را در جهــان در اختیاردارنــد؛  کاهــش یابــد. در حــال حاضــر
ــا چهــِل  ــد بیــن رتبه هــای بیســت، ســی ی ــا 400. درحالی کــه حداقــل بای درواقــع، حــدودًا رتبــۀ بیــن 300 ت
دانشــگاه های برتــر جهــان را در اختیــار داشــته باشــیم. دانشــگاه های تهــران و شــریف، حداقــل بایــد 
ــد. یکــی از  ــرار دارن ــا باشــند؛ امــا در رتبه هــای بیــن 300 و 400 ق ــا چهــل دانشــگاه مطــرح دنی جــزو ســی ی
مهم تریــن مشــکات نیــز ایــن اســت کــه مــا نمی توانیــم هیئت علمــی خــوب جــذب کنیــم و نخبه هــای 

مــا از کشــور فــرار می کننــد. 
ــد و وقتــی  ــه خــارج می رون یکــی دیگــر از مشــکات، فشــارهای سیاســی و دولتــی اســت. افــرادی کــه ب
ینــش ســفت و ســختی پیــش روی آنهــا قــرار دارد. بــرای مثــال، افــرادی کــه  بــه کشــور برمی گردنــد، گز
پایــی دارنــد، نمی تواننــد به راحتــی از گزینــش عبــور کننــد و قوانیــن جلــوی  تابعیت هــای آمریکایــی یــا ارو
جــذب آنهــا را می گیــرد. دشــمنان کاری می کننــد تــا نخبه هــا از کشــور بیــرون برونــد و در ایــن دام بیفتنــد. 

الزم اســت کــه دولــت و مجلــس اینجــا ورود و چاره اندیشــی کننــد. 
، محــدود بــودن رابطــۀ بین المللــی دانشــگاه های ایــران بــا  نکتــه و مشــکل ســوم نهــاد علــم در کشــور
ــل  ــگاه در تعام ــت! دانش ــته نیس ــوار دربس ــک دی ــگاه ی ــت. دانش ــا اس ــگاه های دنی ــۀ دانش ــا و بقی نهاده
ــا مجموعــۀ دانشــگاه های جهــان، حرکــت و رشــد می کنــد. اگــر مــا درب  علمــی، فرهنگــی و تمدنــی ب
کشــور را بســته باشــیم، به تبــع، درب دانشــگاه هایمان را نیــز بســته ایم و نمی توانیــم در دانشــگاه های 
خــوب دنیــا رفت وآمــد کنیــم. دانشــمندان دیگــر کشــورها نمی تواننــد در کاس هــای مــا درس بدهنــد یــا 
در دانشــگاه ها و محیــط علمــی کشــور مــا پژوهــش کننــد. در طــرف مقابــل نیــز اســتادهای مــا نمی تواننــد 

برونــد و چنیــن تعاملــی را داشــته باشــند. 
اگــر تعامــل علمــی دانشــجو و اســتاد، به خصــوص دانشــجویان دکتــری را بــا خــارج برقــرار نکنیــم، ایزولــه 
خواهیــم شــد؛ بنابرایــن، به خصــوص احتیــاج مبــرم درزمینۀ علوم انســانی این اســت که درب بسته شــدۀ 
تعامــل فرهنگــی و تمدنــی بــا ســایر دانشــگاه های جهــان را بگشــاییم. در وضعیــت کنونــی، بودجــه ای 
ــا ایــن  بــرای رفت وآمــد اســاتید و دانشــجویان بــه دانشــگاه های خارجــی وجــود نــدارد. به همین دلیــل، ب
مشــکل بین المللــی مواجهیــم. ســه علــت مهاجــرت، مدیریــت دولتــی و عــدم رابطــۀ درســت بین المللی 

بــا نهادهــای علمــی دنیــا، باعــث افــت نهــاد علــم در ایــران شــده اســت. 

خــردورزی: علــت فاصلــۀ بدنــۀ نهــاد علــم از قشــر خاکســتری جامعــه چیســت؟ برخــی معتقدنــد ایــن  	
فاصلــه منجــر بــه عــدم درک نیازهــای واقعــی مــردم شــده اســت. آیــا شــما قبــول داریــد کــه فاصلــه بیــن 

یــاد شــده اســت؟ عامــۀ مــردم و نهــاد علــم در ایــران ز
یــاد باشــد، مشــکلی  ــا مــردم ز مــن ایــن را یــک چالــش و مشــکل نمی بینــم. اگــر فاصلــۀ بیــن نخبــگان ب
ــک  ــگان نزدی ــه نخب ــان را ب ــردم، خودش ــه م ــد ک ــی کاری کن ــازی عموم ــا فرهنگ س ــد ب ــت بای ــدارد. دول ن
کننــد. نبایــد شــما ایــن توقــع را داشــته باشــید کــه اســاتید دانشــگاه و متفکرین جامعــه با تودۀ مــردم همراه 
شــوند؛ بلکــه بایــد فرهنگ ســازی عظیمــی در کشــور شــکل بگیــرد تــا افــرادی کــه بــه مطالعــه، تحقیــق و 
قــه دارنــد، بــه نخبــگان آن جامعــه تبدیــل شــوند. مــا نبایــد توقــع داشــته باشــیم نخبــگان جامعــه  تفکــر عا

کتابــی بنویســند کــه مــردم عــادی، حتمــًا آن را بفهمنــد. 
ــه ابن ســینا  هــزار ســال گذشــته؛ امــا هنــوز فیلســوف ها درگیــر فهــم ابن ســینا هســتند. مــا نمی توانیــم ب
بگوییــم یک شــکلی بنویــس کــه مــردم عــادی هــم نوشــتۀ شــما را بفهمنــد. مــن نمی دانــم چــرا از اســاتید 
ــد  ــر می کن ــه فک ــه در جامع ــری ک ــم قش ــر می کن ــس، فک ــد! برعک ــی دارن ــت عموم ــع صحب ــگاه توق دانش
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جهانــی کارهــای علمــی انجــام می دهنــد و طــرف 
کــه بــه درد جامعــه و  ، اســاتیدی هســتند  دیگــر
نزدیک تــر هســتند. هــر دو  مشــکات فرهنگــی 
گــروه ارزشــمند هســتند. مــا نبایــد از گــروه اول توقع 

صحبت کــردن از مــردم را داشــته باشــیم. 
یاضی، کیهان شناســی،  ایشــان با باالترین قواعد ر
کار  آن  صددرصــد  می کننــد.  کار   ... و فلســفه 
ــه ایــن دلیــل کــه طبقــۀ دومــی  ارزشــمند اســت. ب
هــم کــه در بیــن اســاتید حضــور دارنــد و کارهــای 
بــردی بیشــتری انجــام می دهنــد  پراکتیــکال و کار
نیــز وابســتۀ علمــی بــه طبقــه اول هســتند. اتفاقــًا 
طبقــه اول اســت کــه حمایت بیشــتر و جدی تری 
از  از قراردادهــای خــارج  آنهــا معمــوًال  یــرا  ز دارد، 
ــد و وارد حوزه هــای مالــی  دانشــگاه بهــره ای ندارن

و شــرکت داری نمی شــوند. 
اســاتید گــروه اول در دانشــگاه ها کارهــای اساســی 
جــای  مــن  نظــر  بــه  می دهنــد.  انجــام  نظــری 
یکــرد،  اصلــی دانشــگاه ها بــرای آنهاســت و ایــن رو

ــت.  ــت اس ــد تقوی نیازمن

شــدن  	 پررنــگ  باتوجه بــه  خــردورزی: 
عوامــل  و  علــل  مهم تریــن  مهاجــرت،  پدیــدۀ 
ایــن موضــوع را چــه چیزهایــی  روان شــناختی 

؟ نیــد ا می د
دانشــگاه  در  مــا  کــه  اســت  چیــزی  مهاجــرت 
بــرو هســتیم.  شــریف، به صــورت روزمــره بــا آن رو
ایــن می توانــد درد مزمنــی باشــد که همیشــه همراه 
ماســت. همیشــه بــه آن فکــر می کنــم کــه چــرا ایــن 
اتفــاق، بــه ایــن شــدت رقــم می خــورد و هــر روز 
هــم شــدت آن افزایــش می یابــد. مــن بــرای آن پنــج 
دلیــل پیــدا کــرده ام. همــۀ نهادهــای مختلــف در 
، از بنیــاد نخبــگان تــا کل نظــام حاکمیتــی  کشــور
هــم  دست به دســت  بایــد  قانون گــذاری،  و 
یــک  به مثابــۀ  را  ایــن موضــوع جــدی  و  بدهنــد 
نگرانــی دنبــال کننــد. کشــور ایــران ســرمایه ای دارد 
یــرا  کــه متأســفانه در حــال ازدســت رفتن اســت، ز

آنهــا مجــدد بــه کشــور برنمی گردنــد. 
اما چرا این اتفاق می افتد؟ 

در  افــراد  خواســته های  بــه  نــدادن  اهمیــت   .1

جامعــه، اولیــن دلیــل اســت. امــکان دارد هــر فــردی خواســته های درونــی خــود را داشــته باشــد و بخواهــد 
ــد  ــی آزاد باشــد کــه بتوان ــه میزان ــد ب ــا آن خواســته ها و تمایــات خــود را داشــته باشــد. او بای ــوع زندگــی ی ن
قه مند  تمایــات خــود را بــرآورده کنــد و در حــد معقولــی جلــو ببــرد. بــرای مثــال، اگــر کســی به موســیقی عا
یاضــی دان هــم اســت و در شــهر مشــهد زندگــی می کنــد، نیــاز دارد هفتــه ای یک بــار بــه  اســت، امــا ر
ــروی! ــه کنســرت ب ــی در شــهر مشــهد ب ــو نمی توان ــه او می گوییــم کــه ت ــی مــا ب ــرود؛ ول کنســرت موســیقی ب

ایــن فــرد بــرای اینکــه ایــن شــهر و کشــوری کــه چنیــن قانونــی دارد، تــرک کنــد، یــک درگیــری پیــدا می کنــد. او 
یــس مــی روم، هفتــه ای یک بــار در اپــرا شــرکت  می گویــد مــن به جــای اینکــه در مشــهد زندگــی کنــم، بــه پار
یاضــی هــم می پــردازم. ایــن تمایــل معقولــی اســت، او کــه  می کنــم، موســیقی ام را گــوش می دهــم و بــه ر
نمی گویــد بایــد آدم بکشــم یــا مــواد مخــدر قاچــاق کنــم. آدم هــا تمایل معقولــی از نوع زندگــی خودشــان دارند. 
مــا محدودیت هــای بیــش از حــدی بــرای دانشــجویان قــرار داده ایــم کــه باعــث ایــن اتفاقــات می شــود. در 

تی جهــت ایــن تمایــات قــرار می دهنــد.  طــرف مقابــل، محدودیت هــا را برداشــته اند و حتــی تســهیا
2. نکتــۀ دوم، بحــث اقتصــادی اســت کــه قابل چشم پوشــی هــم نیســت. اختــاف درآمــد جــدی بــرای 
، ماننــد رانندگــی اســنپ، وجــود دارد. اگــر هیئت علمــی اآلن  یــک هیئت علمــی بــا شــغل های دیگــر
اســتخدام شــود، بــه او دوازده الــی پانــزده میلیــون حقــوق می دهنــد؛ امــا یــک راننــدۀ اســنپ در مســیر 
آمــدن بــه دانشــگاه می گفــت: »مــن حــدود بیســت میلیــون درآمــد دارم«. حقــوق یــک راننــدۀ اســنپ 
ــه و  ــاب، مقال ــادی کت ی ــداد ز ــراه تع ــه هم ــج دارد، ب ی ــری از کمبر ــه دکت ــی ک ــو هیئت علم ــه عض ــبت ب نس
درســی کــه خوانــده و می دهــد، قابل توجــه اســت. اگــر نیازســنجی نیــز صــورت پذیــرد، پانــزده میلیــون 
بــه اســتاد دانشــگاه می دهنــد؛ بــدون هیــچ منــزل، ماشــین و امکانــات دیگــری کــه در خــارج بــرای یــک 
اســتاد دانشــگاه فراهــم می کننــد. انگلســتان، آلمــان یــا کشــور دیگــری مثــل ترکیــه، حداقــل درآمدهــای 

علمی شــان از درآمــد علمــی در ایــران بســیار باالتــر اســت. 
، چه  3. بحــث ســوم، اهمیــت دادن بــه نهــاد علــم اســت. یک دانشــمند توقــع دارد کــه مجموعۀ افــراد دیگر
، قــدر او را بداننــد؛ تاش علمی او شــناخته شــود و  در جامعــۀ علمــی و چــه در جامعــۀ فرهنگــی آن کشــور
بــرای آن ارزش قائــل شــوند. فــرض کنیــد فــردی، بیســت ســال در اتــاق خــود کار و مطالعــه می کنــد، چهــار 
جلــد کتــاب می نویســند یــا ده مقالــۀ علمــی را در بهتریــن ژورنال هــای جهانــی بــه چــاپ می رســاند؛ مــا 

یــم؛ قــدر نظیــر ایــن افــراد بایــد دانســته شــود.  کمابیــش چنیــن افــرادی را در ایــران دار
آن فــرد می بینــد هیــچ جایــی نیســت کــه حتــی دربــارۀ مقاالتــی که نوشــته ســؤال کنند کــه چرا ایــن مقاالت 
ــا بــرای آنهــا دربــارۀ ایــن مقاالتــی کــه  را نوشــته اید؟ یــا کســانی کــه بــه آن فــرد نیــاز دارنــد، تمــاس بگیرنــد ت
نوشــته، ســخن بگویــد یــا جایــزۀ خاصــی بــه او بدهنــد و تشــویق خاصــی صــورت بگیــرد. درحالی کــه شــما 

		  

دانشــگاه ها به عنــوان بزرگ تریــن ُموّلــد علــم در ایــران، در حــال حاضــر بــا دو چالــش بــزرگ 
مواجــه هســتند: چالــش و مشــکل اول در دانشــگاه ها، ادارۀ بســیار دولتــی آنهاســت؛ 
نظــام بروکراســی مالــی، اداری و مدیریتــی دولتــی دانشــگاه ها کــه بســیار فشــل و دائــم در 
حــال تغییــر اســت. متأســفانه ایــن نظــام مدیریتــی وقتــی وارد فضــای دانشــگاه می شــود، 
الجــرم تــا حــد زیــادی سیاســی اســت. تغییــر وزیــر علــوم و حتــی تغییــر دولــت می توانــد 
در دانشــگاه ها چالــش و تغییــر مدیریــت را رقــم بزنــد. به جــای اینکــه دانشــگاه ها بــه یک 
ثبــات علمی-پژوهشــی درازمــدت برســند، هــر دولتــی دوســت دارد کــه مدیریت سیاســی 

خــاص و مدنظــر خــود را در دانشــگاه ها اعمــال کنــد. 



61

140
ن   1

هم
 |   ب

ل  
ه او

مار
  ش

ی  |
ورز

خرد

، باندهــای مافیایــی  	 خــردورزی: مســئلۀ کنکــور
آن،  گران قیمــت  کتاب هــای  کاس هــا و  آن و 
چــه آســیب هایی بــه جایــگاه نهادهــای علمــی 

در ایــران وارد می کنــد؟
ترکیب شــده  باهــم  مشــکل  دو   ، کنکــور بــارۀ  در
اســت. کنکــور یــک امتحــان عمومــی از همــۀ 
رود بــه دانشــگاه اســت. حتــی  بچه هــا، بــرای و
برگــزار  کشــور  در  نیــز  انقــاب  پیــش از   ، کنکــور
عمومــی  امتحــان  یــک  کنکــور  اتفاقــًا  می شــد. 
کــه  بــرای بچه هایــی  را  راه  کــه می توانــد  اســت 
زندگــی می کننــد،  ایــران  کشــور  در جای جــای 
بازتــر  دانشــگاهی  فضــای  در  حضــور  بــرای 
نــگاه  یــک  حــدی  تــا  می رســد  نظــر  بــه  کنــد. 
بــوده  کنکــور  قضیــۀ  پشــت  عدالت طلبانــه 
اســت؛ بنابرایــن حــذف کنکــور می توانــد باعــث 
رود بــه دانشــگاه  شــود کــه بســیاری از جوانــان از و
طبقــات  تــا  اســت  عاملــی  کنکــور  بازبماننــد. 
ــر طبقــه بدهنــد  فرودســت جامعــه بتواننــد تغیی
بــاال  پایین دســت،  فضــای  آن  از  را  خودشــان  و 

 . بکشــند
نخبــۀ  افــراد  و  دانشــگاه  اســاتید  از  بســیاری 
اســتان  بلوچســتان،  دهات هــای  از   ، کشــور
فــارس یــا جاهــای دورافتــادۀ کشــور هســتند. مــن 
از شــهرهای مختلــف کشــور دانشــجو داشــته ام 
کــه توانســته بودنــد در دانشــگاه صنعتــی شــریف 

کننــد و بــه موفقیــت برســند.  تحصیــل 
آن  از  توانســته اند  افــراد  ایــن  چطــور  بنابرایــن، 
شــهرهای کوچــک بیاینــد؟ نظــام کنکــور در حال 
فعالیــت اســت. نکتــۀ دیگــری وجــود دارد و آن 
کــه  اســت  مشــکل داری  پــرورش  آموزش و نظــام 
یز  کــرده اســت. ســرر چنیــن وضعیتــی را ایجــاد 
پــرورش، در کنکــور عیــان  مشــکل نظــام آموزش و
نظــام  در  دولتــی  مــدارس  وقتــی  اســت.  شــده 
پــرورش از کیفیــت پایینــی برخوردارنــد  آموزش و
فــرد  هــر  از  غیرانتفاعــی  مــدارس  مقابــل،  در  و 
مبلغــی نزدیــک بــه چهــل تــا پنجــاه میلیــون تومــان 
بــا  یس هــا،  و تدر تــا بهتریــن معلم هــا  می گیرنــد 
ارائــه  درجه یــک  پرورشــی  و  آموزشــی  کیفیــت 
کننــد، تفــاوت از زمیــن تــا آســمان خواهــد بــود. 

می بینیــد آدم هایــی کــه در دنیــا کارهــای جــدی انجــام می دهنــد، مشــمول انــواع جایزه هــای علمــی، از 
نوبــل گرفتــه تــا جایزه هــای متفاوتــی کــه در رشــته های مختلــف علمــی وجــود دارد، می شــوند. 

اســتاد ها، اســتاد کرســی می شــوند. بــرای مثــال می گوینــد ایــن اســتاد، صاحــب کرســی فرانکلیــن در 
دانشــگاه کلمبیــا اســت؛ یعنــی فــردی بــه نــام فرانکلیــن پنجــاه یــا شــصت ســال قبــل، آمــده یــک کرســی 
اســتادی بــا پرداخــت صــد هــزار دالر تأســیس کــرده و حــاال ایــن فــرد اســتاد آن کرســی شــده؛ یعنــی توانســته 
یــم. افــراد  خــود را بــه آن رتبــه برســاند کــه بتوانــد کرســی فرانکلیــن را بگیــرد. مــا چنیــن مفهومــی در ایــران ندار
به صــورت عــادی می آینــد و بعــد از مدتــی نیــز بازنشســته می شــوند. اهمیــت دادن به صــورت خــاص بــه 
کار علمــی، نکتــه ای اســت کــه مــا در فضــای علمــی خــارج از کشــور شــاهد آن هســتیم و در کشــور مــا 

کم رنــگ اســت. 
4. نکتــۀ چهــارم ایــن اســت کــه شــما در عصــر علــم و فّنــاوری، بــه لبه های مرزی رســیده اید که به واســطۀ 
عــدم اتصــال مــا بــه دانشــگاه های جهــان، یــا نمی تــوان کار کــرد یــا اگــر کار می شــود، بســیار محــدود 
دنبــال می شــود. ممکــن اســت یــک یــا دو نفــر در بســیاری از دانشــگاه های دنیــا بــر روی یــک موضــوع 
یــرا فقــط یــک دانشــگاه نیســت، آن دانشــگاه  خــاص پژوهــش کننــد. در آنجــا افــراد جــذب می شــوند؛ ز
بــا بقیــۀ دانشــگاه ها کار می کنــد و وقتــی شــما وارد کار درجه یــک علمــی می شــوید، وارد حلقــه ای از 
قــات می کننــد.  ــم در اجاس هــای مختلــف یک دیگــر را ما ــد و دائ ــه هــم متصل ان ــراد می شــوید کــه ب اف
حلقــه ای کــه از ده، بیســت یــا پنجــاه نفــر تشکیل شــده و همیشــه به صــورت خــاص، بــر روی یــک 
پــا  موضــوع علمــی پژوهــش می کننــد. آنهــا یک دیگــر را می شناســند و حداقــل ســالی یکــی دو بــار در ارو
یــکا همدیگــر را می بیننــد. در طــرف مقابــل، مــا دانشــگاه های خــود را هــم در ایــران از یکدیگــر جــدا  یــا آمر

ــم.  ــرادی کــه کار درجه یــک می خواهنــد، گرفته ای ــه را از اف ــل، ایــن جاذب ــم و در مقاب کرده ای
5. علــت پنجــم پدیــدۀ مهاجــرت، فضــای سیاســی کشــور اســت. فــرض کنیــد مــا نخبــۀ بســیار عالــی در 
ــه او می گوییــم: »ایــران بــه شــما نیــاز دارد. « او هــم بعــد از  یــم. مــا ب ــه ایــران می آور دانشــگاه پریســتون را ب
ورود بــه ایــران، درگیــر مســائل گزینــش خواهــد شــد. او چنــد بــار بــه حراســت وزارت علــوم مــی رود؛ امــا بــا 
پــا تحصیــل کــرده،  شــکل خاصــی بــا او رفتــار می کننــد کــه دل زده می شــود. جوانــی کــه چنــد ســال در ارو

به جــای اینکــه جــذب شــود، فــراری می شــود. 
عمــًا ایــن فضایــی اســت کــه در کشــور وجــود دارد. تنهــا گزینــش وزارت علــوم نیســت، اتفاقــات دیگــری 
پــا  یــکا یــا ارو هــم وجــود دارد کــه بــه ایــن موضــوع دامــن می زنــد. ایــن نــگاه سیاســی بــه هرکســی کــه در آمر
درس خوانــده، به دلیــل شــائبۀ نفــوذ اســت. آنهــا می گوینــد کــه ایــن جــوان نخبــه را راه نمی دهیــم، در 

مقابــل هــم معلــوم اســت کــه ایــن نخبــه جــذب نمی شــود و فــرار می کنــد. 

		  

دربــارۀ کنکــور، دو مشــکل باهــم ترکیب شــده اســت. کنکور یک امتحان عمومــی از همۀ 
بچه هــا، بــرای ورود بــه دانشــگاه اســت. حتی کنکور، پیــش از انقالب نیز در کشــور برگزار 
می شــد. اتفاقــًا کنکــور یــک امتحــان عمومــی اســت کــه می توانــد راه را بــرای بچه هایــی 
کــه در جای جــای کشــور ایــران زندگــی می کننــد، بــرای حضــور در فضــای دانشــگاهی بازتر 
ــۀ کنکــور بــوده  ــا حــدی یــک نــگاه عدالت طلبانــه پشــت قضی کنــد. بــه نظــر می رســد ت
اســت؛ بنابرایــن حــذف کنکــور می توانــد باعــث شــود کــه بســیاری از جوانــان از ورود بــه 
دانشــگاه بازبماننــد. کنکــور عاملــی اســت تــا طبقــات فرودســت جامعــه بتواننــد تغییــر 

طبقــه بدهنــد و خودشــان را از آن فضــای پایین دســت، بــاال بکشــند. 
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ــی  ــر زن ی ز ــچ و ــد. هی ــم نمی رس ــد ه ــک درص ــه ی ب
یــم. جامعــۀ زنــان کــه اتفاقــًا  در هیئت دولــت ندار
در  واردشــده اند،  کشــور  نخبگانــی  فضــای  در 
چهــل ســال گذشــته از ایــن نظــر کــه توانســته اند 
راهــی بــرای فضــای نخبگانــی بــاز کننــد، خــوب 
یتــی کشــور  کمیتــی و مدیر ــوده؛ امــا فضــای حا ب

از آنهــا اســتفاده نمی کنــد و آنهــا معترض انــد. 
از طرفــی، زن هیــچ جایــی در حاکمیــت نــدارد. 
و  انتخاباتــی  رأی گیــری،  نظــام  منظــر  ایــن  از 
یتــی کشــور مــا دچــار مشــکل اســت. ایــن  مدیر
کنــم؛  فکــر  و  بنشــینم  مــن  کــه  نیســت  چیــزی 
مســئلۀ واضحــی اســت. الزم اســت تــا از نخبــگان 
کشــور و اســاتید دانشــگاهی کــه دلســوز کشــور و 
نظــام هســتند و دوســت دارنــد ایــن نظــام حفــظ 
و اصــاح شــود، اســتفاده شــود؛ نــه اینکــه همــه را 
یــم. ایــن اتفاقــی اســت کــه در کشــور  کنــار بگذار
و اســتانداردهای فلســفۀ  بــه دوراز ســیر علمــی 
سیاســی جهانــی اداره می شــود و نتیجــه ای جــز 

ناراحتــی مــردم، بــه دنبــال نــدارد. 

خاصــی  	 نکتــۀ  اگــر  پایــان  در  خــردورزی: 
مدنظرتــان اســت و در ســؤاالت مطــرح نشــد، 

بفرماییــد. 
ســرمایه های  اســت؛  ســرمایه  از  پــر  مــا  کشــور 
 . دیگــر بــزرگ  برنامه هــای  و  معــدن   ، گاز نفــت، 
یم. این  یــادی دار دانشــمند و متفکــر و متبحــران ز
میــزان از ســرمایه و وضعیتــی کــه در حــال حاضــر 
اســت؛  مــردم  لیاقــت  از  کمتــر  می خــورد،  رقــم 
اقتصــادی.  ازنظــر  چــه  و  فرهنگــی  ازنظــر  چــه 
مــا  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهندۀ  موضــوع  ایــن 
یــم. مــا نتوانســته ایم  در کشــور ســوءمدیریت دار
را  کشــور  خــدادادی  و  اجتماعــی  ســرمایه های 
یــت کنیــم. ســرمایه های انســانی مــا نیــز در  مدیر
حــال فــرار هســتند. مــن نمی دانــم کــه چــه کســی 
بــه حــرف مــا گــوش می دهــد؛ امــا مــا حــرف خــود 
ــه  یتــی کشــور بایــد ب را بیــان می کنیــم. نظــام مدیر
نبایــد  مــا  کنــد.  توجــه  ایــن ســرمایه ها  اهمیــت 
یــم،  اختیاردار در  کــه  را  جواهراتــی  و  الماس هــا 

اســتفاده رهــا کنیــم.•  چنیــن خــرد و با

شــما امــروز شــاهد هســتید کــه بچه هــا در مــدارس دولتــی حتــی دچــار بزه هــای مختلفــی می شــوند 
ــرد. در ایــن مــدارس حقــوق معلم هــا کــم اســت. شــما در چنیــن  ــز صــورت نمی گی و تربیــت درســتی نی
ــا مدرســۀ دیگــر مقایســه می کنیــد، خروجــی ایــن می شــود کــه فقــط بچه هــای  شــرایطی ایــن مدرســه را ب
تحصیل کــرده در مــدارس غیرانتفاعــی وارد دانشــگاه شــریف می شــوند. اآلن ایــن موضــوع تقصیــر کنکــور 

؟ ــرورش ضعیــف کشــور پ ــا نظــام آموزش و اســت ی
، خــرج ســاح، تفنــگ و نیروهــای نظامــی  نــگاه بایــد به طورکلــی تغییــر کنــد. بودجــۀ قابل توجهــی از کشــور
پــرورش و بودجــۀ دانشــگاه ها در کمتریــن رقم هــا قــرار  و امنیتــی می شــود، درحالی کــه بودجــۀ آموزش و
یــت می شــود کــه بودجــۀ نظامــی کــم و  دارنــد. بایــد ایــن فراینــد معکــوس شــود. کشــوری درســت مدیر
پــرورش و معلــم  یــم، بــه آموزش و یــاد باشــد. مــا بایــد هــر چــه پول دار پــرورش آن ز بودجــۀ فرهنگــی و آموزش و
بدهیــم یــا بابــت تحصیــل بچه هــا خــرج کنیــم. مــدارس دولتــی حتــی بایــد امکانــات بیشــتری نســبت بــه 
پرورشــی کــه حقــوق معلم هــای  مــدارس غیرانتفاعــی داشــته باشــند. وقتــی ایــن کار را نمی کنیــم، آموزش و

خــود را بــه زور تأمیــن می کنــد، چنیــن وضعیتــی را هــم در کنکــور رقــم می زنــد. 
اگــر کنکــور را حــذف کنیــم، قطعــًا بی عدالتــی بیشــتر می شــود. همیــن میــزان از ظرفیتــی هــم کــه وجــود 
دارد تــا بچه هــای باهــوش از طریــق کنکــور وارد دانشــگاه ها شــوند، گرفتــه می شــود. فکــر نکنیــد کــه اگــر 
مــا کنکــور را حــذف کنیــم یــک نظــام عادالنــه و عالــی می توانــد جایگزیــن شــود. مــا یــک دانشــگاه شــریف 
یــم کــه ســالی هــزار دانشــجو جــذب می کنــد کــه یــک میلیــون نفــر نیــز پشــت درب هســتند. وقتــی یــک  دار
ــوع اتفــاق  ــازی صــورت می گیــرد و هــر ن میلیــون نفــر می خواهنــد وارد شــوند، معلــوم می شــود کــه پارتی ب
پــرورش بایــد مهم تریــن  دیگــری می توانــد رقــم بخــورد. کنکــور در جــای خــود خــوب اســت؛ امــا آموزش و

وزارتخانــۀ کشــور تلقــی شــود تــا ایــن مشــکات برطــرف گــردد. 

خــردورزی: بــه نظــر شــما جایــگاه نهــاد علــم در مســائل و اتفاقــات اخیــر کشــور در چیســت و شــما چــه  	
راهــکاری بــرای آن مدنظــر داریــد؟

یــم،  در حــال حاضــر مــن نمی توانــم دربــارۀ اتفاقــات اخیــر صحبــت کنــم. بایــد مقــداری از آن فاصلــه بگیر
تأملــی کنیــم تــا ببینیــم چــه اتفاقــی افتــاد و بایــد چــه برخــوردی داشــت. 

کــی از یــک اجتمــاع اســت. بیســت درصــد،  در ایــن قضیــه، نکتــۀ واضــح ایــن اســت کــه حاکمیــت با
ســی درصــد، پنجــاه درصــد یــا هفتــاد درصــد؛ مــن اآلن آمــار نــدارم. اینهــا هیــچ نماینــده ای در حاکمیــت 
ندارنــد و ایــن یــک افتضــاح و فاجعــه بــه بــار مــی آورد. بخــش بزرگــی از جامعــۀ معتــرض، ناراحــت و 
نگران انــد. آنهــا نمی خواهنــد مهاجــرت کننــد و دوســت دارنــد در ایــران کار کننــد. آنهــا ازنظــر مالــی و 
اقتصــادی دچــار بحــران شــده اند. دالر ده برابــر شــده و درآمــد ایــن افــراد ثابــت مانــده و نمی تواننــد ســبک 

زندگــی عــادی خــود را ادامــه دهنــد. 
فقــط هــم مســئلۀ اقتصــادی مطــرح نیســت. فشــارهای متفــاوت تبعیض آمیــزی کــه بــه افــراد وارد می شــود 
نیــز قابل توجــه اســت. او هــر روز در مقابــل خــود شــاهد افــرادی اســت کــه توانســته اند بــا اختــاس، فســاد 
یــادی داشــته باشــند و حاکمیــت بــا آنهــا کاری نــدارد. فســاد، نهادینه شــده  و راه هــای متفــاوت، درآمــد ز
، فشــار اقتصــادی فــراوان کــه جلــوی مــردم، هیــچ  و هــر روز دربــارۀ فســاد می شــنویم. از طــرف دیگــر
؛ از طرفــی اهمیــت نــدادن بــه  یــم. از طــرف دیگــر بسته شــدن فضــای فرهنگــی کشــور راه حلــی نمی گذار
خواســته های افــراد بــرای زندگــی شــخصی خودشــان؛ از طرفــی تبعیض جنســیتی در کشــور که همچنان 

به صــورت جــدی وجــود دارد. 
یبــًا برابــر اســت،  رودی هــای دختــر و پســر در دانشــگاه ها تقر تفکیــک جنســیتی از ایــن نظــر کــه تعــداد و
خــوب اســت؛ امــا تعــداد اســتادهای زن مــا ده درصــد هــم نیســت. تعداد رئیــس دانشــگاه های زن تقریبًا 
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جنبه های روان شناختی
یادگیری دیجیتال

دیدگاهی بر اساس نظریۀ خودمختاری

آلبینا سالیخوا  |  دانشگاه پزشکی مسکو
یکا وچستر آمر مارتنی لینچ  |  دانشگاه ر
وسیه نایال سالیخوا  |  دانشگاه کازان ر
 مترجم : محیده مسلمان نژاد  |

مقدمه
حــال  در  ســرعت  بــه   آموزشــی  نظــام  زه،  امــرو
ری دیجیتــال  ــه  کارگیــری فنــاو خبــره شــدن در ب
اســت. ایــن موضــوع، شــامل طیــف گســترده ای 
بــه  دسترســی  می توانــد  کــه  ابزارهاســت  از 
گســترش  را  آن  افزایــش و مخاطبــان  را  آمــوزش 
کیفــی  لحــاظ  از  را  آموزشــی  روش هــای  و 
توســعه دهــد. از جملــۀ ایــن ابزارهــا می تــوان بــه 
ره هــای آنایــن آزاد  ری هــای تلفــن همــراه، دو فناو
ره هــای آنایــن هم زمــان  گســترده )MOOC(، دو
و ناهم زمــان، آمــوزش ترکیبــی آنایــن و آفایــن، 
اتصــال  بــرای  ترکیبــی  مجــازی  کاس هــای 
دیگــر  مــوارد  و  ر  دو راه  و  محلــی  دانش آمــوزان 
اولیــن  از  یکــی  در  کــه  کــرد.1 همان طــور  اشــاره 
 2008 ســال  از  سیســتماتیک،  بررســی های 
تعامــل  نحــوۀ  بــه  قــه  عا شــده،  ثبــت   2012 تــا 
پیچیــده  فضاهــای  ایــن  در  افــراد  پیشــرفت  و 
افزایــش  حــال  در  پیوســته  طــور  بــه  متنــوع،  و 
اســت.2 در ایــن  خصــوص، ســؤاالت جدیــدی 
نیــز مطــرح شــده و می شــود و همچنــان مــورد 

اســت.  دانشــمندان  بررســی  نقدو

اثربخشی آموزش دیجیتال
ل در کیفیت  اول  از همــه، مســئلۀ اثربخشــی آمــوزش دیجیتــال اســت. تاکنــون، برخی از مشــکات اختا
یادگیــری در آمــوزش دیجیتــال، بررســی شــده اند. بــه  عنــوان  مثــال، مطالعــات اولیــه حاکــی از آن اســت 
ــوزان در  ــی دانش آم ــدارد، ول ــود ن ــنتی وج ــن و س ــرات کاس آنای ــن نم ــی داری بی ــاوت معن ــه تف ــه اگرچ ک
دوره هــای آنایــن از چندیــن جهــت نســبت بــه دانش آمــوزان کاس ســنتی رضایــت کمتــری داشــته اند. 
ایــن مســئله، بــه طــرح پرســش در مــورد جنبه هــای مختلــف یادگیــری آنایــن و عوامــل مؤثــر در آن منجــر 
، برادبنــت و پــون )2015(، بــا تجزیه وتحلیــل داده هــای مقاالتــی کــه طــی ده  شــده اســت. از طــرف دیگــر
ســال، در مــورد راهبردهــای یادگیــری در محیــط آنایــن منتشــر شــده بــود، مجموعــه ای از هم بســته های 
یــادی  پیشــرفت تحصیلــی در آمــوزش عالــی آنایــن را برجســته کردنــد. گرچــه ایــن هم بســته ها تــا حــد ز
ــر  ــد، امــا از نظــر قــدرت، ضعیف ت ــر موفقیــت تحصیلــی در نظــام ســنتی منطبــق بودن ــر ب ــا عوامــل مؤث ب
یابــی شــدند. بــر ایــن  اســاس، محققــان، مهم تــر بــودن عوامــل دیگــر ناشــناخته در بافتارهــای آنایــن را  ارز

ــد.  پیش بینــی کردن
موضــوع درخــور توجهــی کــه اغلــب در مــورد دوره هــای آنایــن ذکــر شــده، نــرخ بــاالی انصــراف و رهاکــردن 
دوره هــا اســت؛ تــا جایــی کــه نــرخ تکمیــل اکثــر دوره هــای آنایــن بســیار پاییــن اســت. 3 این مســئله حاکی 
از آن اســت کــه بــرای یادگیــری آنایــن، موانعــی جــدی وجــود دارد. طبــق بررســی های به عمل آمــده، نــود 
یافــت کمک هــای الزم، از  درصــد افــراد بــه دلیــل عــدم وجــود انگیــزه، درک نادرســت از محتــوا و عــدم در

دوره هــا انصــراف می دهنــد. 

نظریۀ خودمختاری
بــا توجــه  بــه واقعیت هــای جدیــد آمــوزش دیجیتــال، نظریه هــای جدیــدی در حــال ظهــور اســت. برخــی 
یــۀ خودمختــاری پیــروی می کننــد. در واقــع، پژوهشــگران  تمفــاد ایــن مفاهیــم، تــا حــدی از دیــدگاه نظر

اش
ادد
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اجتماعــی، طردشــدن و تنهایــی همــراه باشــد. 
شایســتگی بــه تجربــۀ اثربخشــی و مهــارت مربــوط 
ــا در فعالیت هــا شــرکت  اســت. زمانــی کــه فــرد توان
می کند و فرصت هایی را برای اســتفاده و گســترش 
مهارت هــا و تخصــص، تجربه می نماید، احســاس 
رضایــت می کنــد. زمانــی کــه نیــاز بــه شایســتگی 
ــا حتــی  برطــرف نشــود، فــرد احســاس ناکارآمــدی ی

شکســت و درماندگــی را تجربــه می کنــد. 

نظریــۀ خودمختــاری در پیش بینــی انگیــزه و 
اهــداف، بــرای ادامــۀ یادگیــری دیجیتــال

بیــش از ده ســال قبــل، زمانــی کــه مســئلۀ بــزرگ 
انصــراف از تحصیــل در آمــوزش دیجیتــال مطــرح 
ــۀ خودمختــاری  ی شــد، محققــان اســتفاده از نظر
پیش بینــی  در  را  الکترونیکــی  یادگیــری  در 
پیشــنهاد  یادگیــری  ادامــۀ  جهــت  اهــداف، 
ــد. از آنجــا کــه ممکــن اســت نقــش ارضــای  کردن
نیازهــای اساســی در انگیــزش یادگیــری آنایــن و 
آفایــن متفــاوت باشــد، انتقــال داده هــای موجــود 
آمــوزش  جدیــد  شــرایط  بــه  ســنتی  آمــوزش  از 

اســت.  غیرممکــن  دیجیتــال، 
بــر ایــن  اســاس، مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد 
روان شــناختی  اساســی  نیــاز  ســه  بــرآوردن 
مثبــت  تأثیــر  تعلــق،  و  شایســتگی  خودپیــروی، 
قابل توجهــی بــر انگیــزۀ درونــی و افزایــش مشــارکت 
گســترده  آزاد  آنایــن  کاس هــای  دانش آمــوزان در 
دارد؛ امــا همیــن عوامــل، بــه طور غیرمنتظــره ای تأثیر 
نداشــتند.8  دوره  از خــود  بــر رضایــت  قابل توجهــی 
بررســی  بــرای  خودمختــاری  نظریــۀ  همچنیــن 
اســتفاده از برنامه هــای آموزشــی تلفــن همــراه نیــز بــه 
ــرده شــده اســت. در ایــن مــورد، نتایــج اصلــی  کار ب
نشــان دهندۀ تأثیرگــذاری عوامل خود تعیین کننده 
)به عنوان مثــال، ارضــای نیــاز اساســی و انگیــزش 
ــر تعامــل و قصــد ادامــۀ  درونــی در مقابــل بیرونــی( ب
یادگیــری در بســتر تلفن همراه اســت. همچنیــن، از 
ایــن  جهــت کــه قالــب یادگیــری قابــل  حمــل، بــه رفع 
نیــاز بــه خودپیــروی کمــک می کنــد، بــه  نوبــۀ خــود، 
موجــب موفقیت هــای تحصیلــی و درک موفــق 

محتــوای آموزشــی خواهــد شــد.9 

یــرا مشــخص شــده اســت کــه محیــط یادگیــری آنایــن، نیــاز  غالبــًا بــه مســائل انگیزشــی روی می آورنــد، ز
ــر ایــن  اســاس، کیفیــت و ســطح انگیــزه بســیار مهــم اســت.  بــه ســطح باالتــری از خودتنظیمــی دارد و ب
یــژه  4 عــاوه بــر ایــن، بــا توجــه  بــه نقــش انگیــزۀ درونــی در تکمیــل دوره هــای آنایــن، ایــن انگیــزه بــه طــور و

کیــد قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت، همــۀ اینهــا منجــر بــه گســترش نظریۀ خودمختــاری5 در بررســی  مــورد تأ
یــم.  آمــوزش دیجیتــال شــده کــه در ادامــه بــه تبییــن آن می پرداز

کاربرد آن در آموزش مبانی نظریۀ خودمختاری و 
یــۀ انگیزشــی اســت کــه نشــان می دهــد آنچــه مهــم اســت، کیفیــت انگیــزۀ فــرد  یــۀ خودمختــاری نظر نظر
ــی  ــزۀ بیرون ــه، بیــن انگی ی .6 ایــن نظر ــزۀ او ــزان انگی ــًا می ــه صرف ــرای فعالیــت در حــوزه ای خــاص اســت، ن ب
)درگیرشــدن در یــک فعالیــت بــرای کســب پــاداش یــا اجتنــاب از تنبیــه( و انگیــزۀ درونــی )درگیرشــدن در 
یــه  یــک فعالیــت بــه دلیــل اینکــه مهــم، ارزشــمند، لذت بخــش یــا جالــب اســت( فــرق می گــذارد. ایــن نظر
پیشــنهاد می کنــد کــه انگیــزش به عنــوان پیوســتاری از بیرونــی تــا درونــی، در نظــر گرفتــه شــود و هــر انگیــزه 
در جایــی روی ایــن پیوســتار قــرار گیــرد. در جــای خــود ثابــت شــده اســت کــه در مقایســه با انگیــزۀ بیرونی، 

انگیــزۀ درونــی نتایــج بهتــری بــه همــراه دارد. 
گســترده در زمینــۀ آمــوزش ســنتی اســتفاده شــده اســت. مطالعــات  یــۀ خودمختــاری، بــه طــور  نظر
متعــددی نشــان داده انــد کــه هــم انگیــزۀ درونــی و خودمختــار انگیــزۀ بیرونــی، بــه تعامــل و یادگیــری بهینــه 
در زمینه هــای آموزشــی مختلــف کمــک می کننــد. در واقــع، ارضــای نیازهــای اساســی روان شــناختی، 
یکــرد عمیــق بــه یادگیــری را برانگیختــه و راهبردهــای اجتنابــی را کاهــش می دهــد و همــۀ اینهــا بــه  رو

افزایــش پیشــرفت تحصیلــی منجــر می شــود.7 

نیازهای اساسی روان شناختی در نظریۀ خودمختاری
یــۀ نیازهــای اساســی روان شــناختی، بــه ســه مــورد محــدود  فهرســت نیازهــای روان شــناختی در نظر

می شــود: خــود پیــروی، تعلــق، و شایســتگی. 
خودپیــروی بــه تجربــۀ اراده و تمایــل اشــاره دارد و زمانــی کــه برطــرف شــود، احســاس یکپارچگــی را -به این 
معنــی کــه اعمــال، افــکار و احساســات او مــورد پذیــرش و اصیــل هســتند- تجربــه می کنــد. هنگامــی کــه 
نیــاز بــه خودپیــروی برطــرف نشــود، فــرد احســاس فشــار و اغلــب تعــارض را تجربــه می کنــد، ماننــد نوعــی 

احســاس هــل داده شــدن تحت فشــار بــه ســمتی ناخواســته. 
ــا دیگــران و احســاس  ــراری ارتبــاط ب ــا برق ــد و مراقبــت اســت و ب ــۀ گرمــی، پیون تعلــق، نشــان دهندۀ تجرب
ــی  ــاس بیگانگ ــا احس ــد ب ــق می توان ــه تعل ــاز ب ــدن نی ــرف نش ــود. برط ــا می ش ــا، ارض ــر آنه ــودن از نظ ــم ب مه
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بافتــار  در  روان شــناختی  اساســی  نیازهــای 
دیجیتــال آمــوزش 

متغیرهــای  تأثیــر  موضــوع  مطالعــات،  برخــی 
یــۀ خودمختــاری را بــر نتایــج یادگیــری مطــرح  نظر
داده هــای  بررســی ها،  ایــن  نتیجــۀ  در  کرده انــد. 
از  پــس  اســت.  بــه  دســت  آمــده  متناقضــی 
اســتفاده  روش هــای  انتقــادی  تجزیه وتحلیــل 
شــده و اصــاح آنهــا، نتایــج حاکــی از ایــن اســت 
روان شــناختی،  اساســی  نیازهــای  ارضــای  کــه 
اســت.  کــرده  تقویــت  را  خودتنظیمــی  انگیــزۀ 
ــا موفقیــت بیشــتر در  ، ب ــن امــر ــر اینکــه ای عــاوه ب
تســلط بــر دانــش و دســتیابی بــه اهــداف یادگیــری 

اســت.  آنایــن همــراه  در دوره هــای 
مختلــف  نیازهــای  ارضــای  می رســد  نظــر  بــه 
یادگیــری  بــر  متفاوتــی  تأثیــرات  روان شــناختی، 
آنایــن دارد. اگرچــه ارضــای نیــاز بــه شایســتگی، 
هنــگام  در  تعامــل  پیش بینی کننــدۀ  قوی تریــن 
یادگیــری از طریــق دوره هــای آنایــن آزاد گســترده 
خودمختــاری،  بــه  نیــاز  ارضــای  ولــی  اســت، 
تأثیــر مثبــت  اســت. همچنیــن،  ضعیف تریــن 
یــک برنامــۀ تلفــن همــراه بــه نــام ArtsApp -کــه 
یست شناســی  ز دانشــجویان  اســتفادۀ  بــرای 
درونــی،  انگیــزۀ  بــر  اســت-  شــده  طراحــی 
شایســتگی ادراک شــده و پیشــرفت دانشــجویان 
گــروه  بــا  مقایســه  در  اســت.  نشــان  داده  شــده 
کنترلــی کــه از یــک کتاب درســی ســنتی اســتفاده 
می کردنــد، دانشــجویانی کــه از ایــن برنامــه بهــره 
بــرده بودنــد، پیشــرفت باالتــری از نظــر نمــرات، 
قــۀ بیشــتر بــه محتــوای درس و درک بیشــتر  عا
اهمیــت دانــش به  دســت  آمــده، داشــتند. بهترین 
بــه  روان شــناختی  نیازهــای  ارضــای  بــا  نتایــج 
بــود.  مرتبــط  تعامــل  و  شایســتگی  خودپیــروی، 
قــه، انتخــاب و  عوامــل کمک کننــده شــامل عا
کــه از عملکردهــای داخلــی در  بازخــورد بودنــد 

برنامــۀ تلفــن همــراه هســتند. 
از  اســتفاده  می تــوان  خــود،  صاحدیــد  بــه 
فناوری هــای آمــوزش قابل حمــل را در هــر زمــان و 
هــر مــکان انتخــاب کــرد10 و ایــن واقعیــت، باعــث 
ارتقــای خودپیــروی می شــود. بــا  وجــود ایــن، در 

، یعنــی نیــاز بــه تعلــق، وضعیــت متفاوتــی وجــود دارد. نیــاز  مــورد یــک نیــاز اساســی روان شــناختی دیگــر
بــه تعلــق، انگیــزه ای قدرتمنــد، اساســی و بســیار گســترده اســت کــه تأثیراتــی متعــدد و قــوی بــر فرایندهای 
یــۀ خودمختــاری، جایــگاه مهمــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  هیجانــی و شــناختی دارد و در نظر
دوره هــای آنایــن بــاز گســترده، محیــط آموزشــی نویــن ایجــاد می کننــد کــه نیــاز بــه تعلــق می توانــد در 
ــای  ــترده، فرصت ه ــن آزاد گس ــای آنای ــه دوره ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــد. محقق ــا کن ــی ایف ــش مهم ــا نق آنه
بی ســابقه ای، هــم بــرای تعلــق و هــم بــرای انــزوا، فراهــم می کننــد. در همیــن راســتا، بنــا بــر نظر دانشــجویان، 
در دوره هــای آنایــن ســازماندهی کار گروهــی دشــوارتر اســت و ایــن یعنــی رفــع ایــن نیــاز می توانــد دشــوارتر 
یــژه بــرای کســانی کــه کار کــردن در گــروه را دوســت دارنــد. 11 همچنیــن دوره هــای آنایــن، اغلب  باشــد، بــه  و
رشــد نیــاز بــه تعلــق را محــدود می کننــد، درحالی کــه ایــن مســئله بــرای موفقیــت در محیــط یادگیــری 

بســیار مهــم اســت. 
آنچــه گفتــه شــد، فقــط جنبــه ای از تجزیه وتحلیــل فناوری هــای دیجیتــال در آمــوزش نیســت، بلکــه 
یــرا همــۀ روابــط کیفیــت باالیــی ندارنــد و نیــاز بــه تعلــق را  می توانــد چالشــی بــرای آنهــا نیــز باشــد، ز
، در بافتــار  بــرآورده نمی کننــد. بنابرایــن، ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آیــا چنیــن روابطــی بــا کیفیتــی بــاال

آمــوزش دیجیتــال امکان پذیــر اســت؟ فناوری هــای 
یــان اســت. در مجمــوع، نتیجــه ایــن اســت کــه  بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، بحث هــای مختلفــی در جر
، نیــاز بــه تعلــق را بــا ســاختار خــود دوره هــای آنایــن نیــز می تــوان ارضــا کــرد؛ بــرای مثــال از طریــق  احتمــاًال

یــس کننــدگان.  ســازماندهی انجمن هــا و نیــز مشــارکت تدر

نظریۀ خودمختاری، در جهت ایجاد دوره ها
یــن و توســعۀ منابــع  یــۀ خودمختــاری، نــه  تنهــا بــرای بررســی، بلکــه در تدو برخــی از طرح هــای بنیــادی نظر
آموزشــی دیجیتــال نیــز اســتفاده می شــود. بــر ایــن  اســاس، چارچوبــی بــرای ایجــاد دوره هــای آنایــن آزاد 
، بیــن انگیــزۀ درونی و  یــۀ خودمختاری پیشــنهاد شــده اســت. این ســاختار گســترده، بــر اســاس اصــول نظر
نیازهــای اساســی روان شــناختی بــرای خودپیــروی، شایســتگی و تعلــق، ارتبــاط برقــرار می کنــد. همچنین 
یــۀ خودمختــاری، در  از قبــل، شــواهد اولیــه ای وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ســاختار مبتنــی بــر نظر
دوره هــای آنایــن مفیــد اســت و می توانــد بــا افزایــش مشــارکت، تکمیــل دوره و انگیــزۀ درونــی، باعــث 
جــذب دانشــجویان شــود. بــر همیــن اســاس، نمونه هــای موفقــی از دوره هــای آنایــن وجــود دارد؛ مثــًا بــه  
منظــور افزایــش انگیــزۀ درونــی بــرای ادامــۀ تحصیــل در مهندســی و طراحــی دیجیتــال، یــک پــروژۀ طراحــی 
یــۀ خودمختــاری ایجــاد شــده اســت. ایــن ســاختار  دیجیتــال بــرای دانشــجویان مبتــدی، طبــق نظر
همچنیــن بــرای بهبــود برنامــۀ کتابــداری دیجیتــال در اســترالیا و ایجــاد یــک دورۀ پزشــکی اورژانس آناین 

اســتفاده شــده اســت. 
نظریۀ خودمختاری، هم در بازی ســازی12 انگیزشــی و هم در ســاختن یک نظام پاداش محور برای کودکان، 
در بــازی تمریــن بدنــی اســتفاده شــده اســت. این موضــوع به درک ســازوکاری کمک می کند که طبــق آن، انواع 
مختلــف بازخــورد می توانــد بــه لــذت بــردن از یــک بــازی ویدئویــی منتهــی شــود کــه بــرای بهبــود ایــن بازی هــا 
مهــم اســت. اگــر بازخــورد قوانین و عناصر اجتماعی بازی ها با پارامترهای نظریۀ خودمختــاری )خودپیروی، 

شایســتگی و تعلــق( مطابقت داشــته باشــد، می تــوان لذت بــازی را پیش بینی کــرد.13 

ح های نظریۀ خودمختاری با سایر نظریه ها در تحقیقات آموزش دیجیتال ترکیب طر
یــۀ خودمختــاری بــه روش هــای جالــب و ســازنده ای در ترکیــب بــا نظریه هــای دیگــر مــورد  طرح هــای نظر
اســتفاده قــرار گرفته انــد و غالبــًا واســطه تأثیــر عوامــل دیگــر هســتند. بــرای مثــال، محققیــن اهمیــت 
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نیازهــای روان شــناختی اساســی بــرای انگیــزش 
ایــن  اســاس،  بــر  کرده انــد.  بررســی  را  تحصیلــی 
هویــت و نزدیکــی انگیــزۀ تحصیلــی را پیش بینــی 
نیازهــای  توســط  روابــط،  ایــن  و  می کنــد 
می شــوند.  میانجی گــری  اساســی،  روان شــناختی 
یــۀ  نظر ترکیــب  از  نیــز  مطالعــات  برخــی 
، بــرای پیش بینی  خودمختــاری و مدل هــای دیگــر
از  اســتفاده  مختلــف  جنبه هــای  موفقیــت 
گرفته انــد.  بهــره  گســترده،  آزاد  آنایــن  دوره هــای 
نتایــج جالبــی در مــورد روابط متقابــل بین نیازهای 
یابی هــای شــناختی  اساســی روان شــناختی، ارز
ل و لــذت در دوره هــای آنایــن  و احساســات مــا
بررســی  اســت.  بــه  دســت  آمــده  گســترده  آزاد 
نیازهــای  ارضــای  و  تعامــل اجتماعــی  هم زمــان 
روان شــناختی نیــز نشــان داده کــه گــروه یادگیــری 
متقابل، تأثیر تعامل اجتماعی را بر برطرف ســازی 
درعین حــال،  می دهــد.  افزایــش  روانــی  نیازهــای 
بیــن  رابطــۀ  روان شــناختی،  نیازهــای  ارضــای 
را  یادگیــری  در  مشــارکت  و  اجتماعــی  تعامــل 
مؤثــر  میانجی گــری می کنــد. در مطالعــۀ عوامــل 
بــر پذیــرش دانشــجویان در مــورد دوره هــای آنایــن 
یــۀ خودمختــاری،  گســترده، در راســتای نظر آزاد 
ادراک  تعلــق  و  شایســتگی  کــه  شــد  مشــخص 
شــده، تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر نیــات رفتــاری 
ــۀ یک پارچــۀ  ــا نظری دانشــجویان دارد. در ترکیــب ب
پذیــرش و اســتفاده از فنــاوری، بررســی ها حاکــی از 
یابــی شــده بــر اســاس  بــر )ارز رابطــۀ بیــن انگیــزۀ کار
یــۀ خودمختــاری( و پذیــرش فنــاوری اســت.  نظر
از  مطالعــه ای  خودمختــاری،  یــۀ  نظر اســاس  بــر 
زمینــۀ  در  یــس،  تدر روش هــای  بــر  مؤثــر  عوامــل 
یادگیــری آنایــن و ترکیبــی طراحــی شــده اســت. در 
بررســی عواملــی کــه بر تصمیم گیــری دانش آمــوزان، 
برای اســتفاده از دوره های آناین آزاد گســترده تأثیر 
یــزی  برنامه ر یــۀ رفتــار  بــر نظر می گــذارد، می تــوان 
یــۀ خودمختــاری تکیــه کــرد. معلــوم  شــده و نظر
شــد کــه انگیــزۀ خودپیــروی مقــدم بــر هــر ســه ســازۀ 
یــزی شــده اســت. در  یــۀ رفتــار برنامه ر اصلــی نظر
یــۀ خودمختــاری، همچنیــن جهــت بررســی  نظر
تأثیــر نــوع انگیــزه بــر عملکرد توســعه، نرم افــزار منبع 

بــاز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن بررســی ها حاکــی از آن بــود کــه ارضــای نیازهــای شایســتگی، خودپیروی 
و تعلــق، رابطــۀ بیــن انگیــزۀ بیرونــی و عملکــرد را تضعیــف می کنــد. 

کنندگان نظریۀ خودمختاری در آموزش دیجیتال؛ دیدگاه تدریس 
یــس می کننــد  آمــوزش دیجیتــال نــه  تنهــا بــرای کســانی کــه درس می خواننــد؛ بلکــه بــرای کســانی کــه تدر
یافتنــد کــه در نظــر گرفتــن نیازهــای روان شــناختی  بو و همــکاران )2009( در نیــز یــک چالــش اســت. ســور
اساســی و انگیــزۀ درونــی، در پیش بینــی قصــد مدرســان بــرای ادامــۀ اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی در 
کار بــا دانش آمــوزان، مفیــد اســت. همچنیــن بــرای مدرســان، بــرآورده کــردن نیــاز بــه تعلــق بــه دانشــجویان 
)نســبت بــه ارضــای نیــاز بــه تعلــق بــه همــکاران( منجــر بــه ســطوح باالتــری از تعامــل و احساســات مثبت 
و ســطوح پایین تــر احساســات منفــی می شــود. خودپیــروی و شایســتگی ادراک شــده نیــز تأثیــر مثبتــی بــر 
انگیــزه و تمایــل درونــی معلمــان مدرســه، بــرای پذیــرش و اســتفادۀ مجــدد از یادگیــری الکترونیکی داشــته 
یــۀ خودمختــاری بــه طــور قابل توجهــی بــر قصــد اســتفاده  اســت. بــر اســاس برخــی تحقیقــات، عوامــل نظر

از محیــط یادگیــری مجــازی ابــری نیــز مؤثــر اســت. 

جمع بندی
یــۀ خودمختــاری، بــه طــور فزاینــده ای در مطالعــات یادگیــری دیجیتــال بــه کار مــی رود؛ بــه  خصــوص  نظر
یــادی دراین بــاره نوشــته شــده و داده هــای جالبــی بــه  دســت  آمــده اســت.  ، مقــاالت ز در ســال های اخیــر
ــه ادامــۀ یادگیــری  یــر اشــاره کــرد: پیش بینــی تمایــل ب ــه مــوارد ز ــوان ب از جملــه زمینه هــای پژوهشــی، می ت
دیجیتــال، انگیــزۀ یادگیــری، پیش بینــی موفقیــت محّصــان و انگیــزۀ اســتفاده از منابــع دیجیتــال از 

یــس کننــدگان.  ســوی تدر
یــۀ خودمختــاری، مبنــای مهمــی بــرای ایجــاد منابــع دیجیتــال و ایجــاد یــک سیســتم تعامــل بــا  نظر
دانشــجویان، در قالب هــای مختلــف آمــوزش دیجیتــال )دوره هــای آنایــن آزاد گســترده، کاس هــای 

بــردی تلفــن همــراه و غیــره( فراهــم می کنــد.  مجــازی ترکیبــی، برنامه هــای کار
اثبــات شــده  اســت کــه بــرآورده کــردن نیازهــای اساســی روان شــناختی، مهم تریــن مســئله در پرداختــن بــه 
انگیــزۀ ادامــۀ تحصیــل اســت. آمــوزش دیجیتــال بــه طــور حداکثــری، نیاز بــه خود پیــروی را برطــرف می کند. 
در آمــوزش دیجیتــال، خــود فــرد می توانــد تعییــن کنــد کــه چــه زمانــی، در چــه حالتــی و چگونــه یــاد بگیــرد. 
یــرا مســیرهای یادگیــری و شــرایط  در مقابــل، یادگیــری آنایــن بزرگ تریــن چالــش بــرای نیــاز بــه تعلــق اســت، ز
یادگیــری تــا حــد امــکان، فــردی هســتند. ایــن موضــوع بــه  خصــوص در مــورد دوره هــای آنایــن ناهم زمــان 

		  

نیــاز بــه تعلــق، انگیــزه ای قدرتمنــد، اساســی و بســیار گســترده اســت کــه تأثیراتــی متعــدد و 
قــوی بــر فرایندهــای هیجانــی و شــناختی دارد و در نظریــۀ خودمختــاری، جایــگاه مهمــی 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. دوره هــای آنالیــن بــاز گســترده، محیــط آموزشــی نویــن 
ایجــاد می کننــد کــه نیــاز بــه تعلــق می توانــد در آنهــا نقــش مهمــی ایفــا کنــد. محققان بــر این 
باورنــد کــه دوره هــای آنالیــن آزاد گســترده، فرصت های بی ســابقه ای، هم بــرای تعلق و هم 
بــرای انــزوا، فراهــم می کننــد. در همیــن راســتا، بنــا بر نظــر دانشــجویان، در دوره هــای آنالین 
ســازماندهی کار گروهی دشــوارتر اســت و این یعنی رفع این نیاز می تواند دشــوارتر باشــد، 

بــه  ویــژه بــرای کســانی کــه کار کــردن در گــروه را دوســت دارنــد. 
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صــادق اســت؛ برخــاف دوره هــای هم زمــان کــه در 
آنهــا پتانســیل تعامــل زمــان واقعــی بین محصــان و 

یس کننــده وجــود دارد.  تدر
 ، ــر ــای دیگ ــه نیازه ــبت ب ــتگی نس ــه شایس ــاز ب  نی
یــرا بــا  از آمــوزش آنایــن یــا آفایــن بیشــتر اســت، ز
روش هــای ســاخت محتــوای آموزشــی، توالــی کار 
بــر اســاس ســطح پیچیدگــی و کیفیــت بازخــورد 
بــه  دســت  آمــده در  تعییــن می شــود. داده هــای 
مطالعــات آمــوزش آنایــن نیــز زمینــه ای را فراهــم 
می کنــد کــه نگاهــی تــازه بــه روابــط بیــن نیازهــای 
یــم. از آنجایــی  کــه مشــخص شــده  اساســی بینداز
کــه نیــاز بــه شایســتگی وابســته بــه ورود در جامعــه 
شــناخت  مســتلزم  نــه  تنهــا  آن  حفــظ  اســت، 
یس کننــده یــا خــود شــخص  موفقیــت توســط تدر
اســت، بلکــه توســط جامعــه نیــز بایــد تأییــد شــود. 
بــر  عــاوه  خودمختــاری  یــۀ  نظر همچنیــن، 
بهبــود  و  اثربخشــی  بــرای توضیــح  دانشــجویان، 
ــرای کارکنــان ســازمان ها  فراینــد یادگیــری آنایــن ب

نیــز مفیــد اســت. 
می تــوان در مــورد تأثیــر متقابــل بــرآوردن نیازهــای 
اساســی روان شــناختی بــر موفقیــت دانشــجویان، 
ــوزش  ــال و آم ــوزش دیجیت ــتفاده از آم ــگام اس هن
دیجیتــال بــه  عنــوان ابــزاری قدرتمنــد بــرای رفــع 
کــرد.  ایــن نیازهــا در فراینــد یادگیــری صحبــت 
همچنــان چالــش اصلــی، گســترش تحقیقــات 
بــرای جمعیت هــای مختلــف و در فرهنگ هــای 
مختلــف اســت، اگرچــه قبــًا، برخــی مطالعــات 

مقایســه ای انجــام شــده اســت.•
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فارغ التحصیــان  و  نخبــگان  مهاجــرت 
اکتســاب  یــا  تحصیــل  به منظــور  دانشــگاهی 
و  داغ  موضوعــات  از  یکــی  همــواره  شــغل، 
پرحاشــیۀ جامعــۀ ایــران بــوده کــه بــه نظــر می رســد 
، رشــد بیشــتری داشــته اســت.  در ســال های اخیر
»کشــور ما در دنیا از نظر آماری و میزان جمعیت 
یگــر کلیــدی نیســت؛ امــا یکــی  ، هنــوز باز مهاجــر
از پرشــتاب ترین جوامــع در حــوزۀ مهاجــرت بــوده 
و بــا ســرعت در حــال طی کــردن فراینــد مهاجــرت 
هســتیم. در کشــور بــرای آب، بــاد، خــاک و انــرژی 
امــور  متولــی  کســی  امــا  یــم؛  دار خــاص  ــی 

ّ
متول

اکنــون، مهاجــرت  ایــران نیســت.  مهاجــرت در 
صــورت  علمــی  نخبــگان  ســوی  از  نه تنهــا 
پزشــکان،  ورزشــی،  نخبــگان  بلکــه  می گیــرد، 
نیــز  کارگــران  حتــی  و  نویســندگان  اســتادان، 
دســت بــه مهاجــرت می زننــد. دراین بیــن، برخــی 
خانواده هــا نیــز به صــورت دســته  جمعی تصمیــم 
بــه مهاجــرت می گیرنــد تــا از دغدغه هــای غــم 
دوری از خانــواده نیــز بکاهنــد. ایــن ســرخوردگی 
برهه هــای  در  کــه  شــده  ســبب  دســته جمعی، 
و  اجتماعــی  فشــارهای  اثــر  بــر  مختلــف، 
اقتصــادی و در برخــی مــوارد سیاســی، افــراد بــه 
هرحــال،  بــه  بیندیشــند.1«   مهاجــرت  موضــوع 
آنچــه آســیب بیشــتری بــرای بســیاری از کشــورها 
بــه همــراه مــی آورد، مهاجــرت نخبگانــی اســت که 
به نوعــی ثــروت ملــی بــرای هــر کشــوری محســوب 

می شــوند. 
و  یــزی  برنامه ر کــه  سال هاســت  مــا  کشــور  در 
کارآمــد بــرای نگهداشــت و اســتفادۀ  یــت  مدیر
بهینــه از اســتعدادها و توانایــی ایــن ســرمایه های 
ایــن  نتیجــۀ  اســت.  مانــده  مغفــول  انســانی 
پیــش نخبگانی اســت  غفلــت، مهاجــرت بیش از
و  اقتصــادی  ســود  مقصــد،  کشــورهای  در  کــه 
شــد.  خواهــد  نصیبشــان  بیشــتری  اجتماعــی 
بــه  کــه  را شــاهدیم  اکنــون، مهاجــرت جوانانــی 
نظــر می رســد بســیاری از آنــان مهاجرتــی بــدون 
آنهــا  یاهــای خــود می پروراننــد.  بازگشــت، در رؤ
را  مهاجــرت  امکانــات،  داشــتن  صــورت  در 
بــه تحصیــل و اشــتغال در وطــن خــود ترجیــح 

می دهنــد. ســن مهاجــرت کمتــر شــده و مهاجــرت بــرای تحصیــل، عمدتــًا از مقطــع دکتــری بــه مقاطــع 
و لیســانس و حتــی دبیرســتان متمایــل شــده اســت.  ارشــد   ، پایین تــر

جاذبۀ مقصد یا دافعۀ مبدأ؟
، در کشــور بــوده اســت.  آمارهــا و گزارش هــا حاکــی از شــیوع نســبتًا بــاالی مهاجــرت در چنــد دهــۀ اخیــر
طبــق اعــام رصدخانــۀ مهاجــرت ایــران، جمعیــت مهاجــران ایرانــی در دنیــا در ســال 2020 میــادی، 1. 8 
میلیــون نفــر اســت کــه در مقایســه بــا 30 ســال گذشــته، 2. 2 برابــر شــده و از 820 هــزار نفــر بــه 1. 8 میلیــون 
، امــواج مهاجــرت باعــث خــروج  نفــر رســیده اســت. به نحوی کــه علی الخصــوص طــی چنــد ســال اخیــر
یــکا و  تعــداد قابل توجهــی از نخبــگان و متخصصــان بــه خــارج از کشــور شــده کــه در ایــن میــان، ســهم آمر

پایــی به عنــوان کشــور مقصــد، بیشــتر از قاره هــای دیگــر جهــان بــوده اســت.  کشــورهای ارو
افــراد نخبــه، جمعیــت تأثیرگــذار بــر کشــور هســتند و مهم تریــن ســرمایه های انســانی هــر کشــور محســوب 
کشــور  کــه ازدســت دادن هرکــدام از آنهــا، در بســیاری مواقــع ضایعــات جبران ناپذیــری بــر  می شــوند 
تحمیــل می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تربیــت و پــرورش هــر نخبــه در ایــران، از نظــر اقتصــادی 
یابی هــا خســارت ناشــی از خــروج ســرمایه های  ینــه می شــود. »برخــی ارز میلیون هــا دالر توســط کشــور هز

فکــری کشــور را بیــش از ســه برابــر درآمدهــای نفتــی کشــور بــرآورد می کننــد«.2 
ــوان غــارت مغزهــای  ــه حــدی رســیده کــه برخــی از آن به عن ، ایــن مــوج مهاجــرت ب ــر در ســال های اخی
کشــور نــام برده انــد. ایــن دیــدگاه در مقابــل دیــدگاه فــرار مغزهــا )brain drain( اســت کــه نشــان می دهــد، 
ایــن جاذبــه و قــدرت اقنــاع کشــورهای توســعه یافته نبــوده کــه نخبــگان مــا را به ســوی خــود کشــیده اســت؛ 
بلکه شــرایط بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موطن خودشــان، آنها را فراری داده اســت. این دیدگاه 
یــه، »خــروج نیروهــای متخصــص، مربــوط بــه مســائل  اشــاره بــه تئــوری نوگرایــی دارد. بــر اســاس ایــن نظر
داخلــی کشــورهای توســعه نیافته اســت. بــه طــوری کــه ایــن کشــورها بــا ســوءمدیریت خــود و تحت تأثیــر 
عوامــل درون زای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خویــش زمینه هــای بــروز پدیــدۀ فــرار مغزهــا را بــه وجود 
یــزی کافــی جهــت  یــه، وجــود نظام هــای کهنــۀ آمــوزش ملــی، فقــدان برنامه ر می آورنــد. بــر اســاس ایــن نظر
آمــوزش دانشــجویان و عــدم بهره بــرداری مناســب از مهــارت و تخصــص دانش آموختــگان در کشــورهای 

توســعه نیافته، اولیــن زمینه هــای عینــی و ذهنــی خــروج نیروهــای متخصــص آنهــا را فراهــم می ســازد«.3 
یــزی  دکتــر مقصــود فراســتخواه، دبیــر علمــی میــز آینده پژوهــی آمــوزش عالــی در مؤسســۀ پژوهــش و برنامه ر
آمــوزش عالــی، بــا اشــاره بــه آمارهــای منتشرشــده دربــارۀ مهاجــرت در ســال 1391، گفــت: »بیــش از نیمــی 
ــاد درصــد مهاجــرت می کننــد.  ــا حــدود هفت ــر بعضــی بررســی ها، ت ــا ب از المپیادی هــای مدارســمان، بن
کشــور  آورده انــد، در خــارج از  کــه رتبــۀ جهانــی  گزارش هــا، اغلــب المپیادی هــای ایــران  برابــر برخــی 
یــکا در حــال تحصیــل  هســتند. ســه چهارم المپیادی هــای ایــران کــه رتبــه جهانــی آورده انــد، تنهــا در آمر
هســتند؛ بــه مفهــوم ســاده تر از هــر ده ایرانــی کــه در المپیادهــای علمــی جهانــی مقــام بــه دســت آورده انــد، 
ــدام  ــر در ک ــر دیگ ــه نف ــت، س ــن نیس ــد و روش ــکا درس می خوانن ی ــا در آمر ، تنه ــر ــت نف ــدود هف ــون ح اکن

گوشــۀ دیگــر جهــان هســتند«. 
چالش هــا و فرصت هــای پیــش رو در مــورد مهاجــرت نخبــگان، متعــدد اســت. براســاس شــواهد، از 
برگرفتــه و  فرصت هــای پیــِش رو اســتفاده نمی شــود و همچنــان ایــن چالش هــای منفــی، کشــور را در

ــت.  ــد اس ــورهای مقص ــرای کش ــود آن ب ــترین س بیش

عوامل مؤثر بر مهاجرت
گونــی به عنــوان شــاخص های تأثیرگــذار بــر مهاجــرت جوانــان در  در پژوهش هــای مختلــف، عوامــل گونا ت
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برگشــت  در  تســهیل  جهــت  کارآمــدی  مــدون 
نخبگانــی کــه توانمندتــر از گذشــته، می تواننــد 
در توســعۀ کشــور نقــش داشــته باشــند یــا جهــت 
در  نخبــگان،  ایــن  پتانســیل های  از  اســتفاده 
کشــور وجــود  بــه  کمــک  بــرای  کشــورها  همــان 
نــدارد. در واقــع مــا از زمــرۀ کشــورهایی هســتیم 
یــن  کمتر مهاجــرت،  از  بعــد  مــا  نخبــگان  کــه 
یتــی و توســعه ای  ارتباط هــا را بــا سیســتم مدیر
مــا  نخبــگان  مهاجــرت  دارنــد.  خــود  کشــور 
مــا  بــرای  می توانســت  دیگــر  کشــورهای  بــه 
ایــن  امــا  رد؛  بیــاو ارمغــان  بــه  را  علمــی  گــردش 
گسســت و انقطــاع از کشــور از ســوی نخبــگان، 
یبــًا تمــام انتفــاع  کــه تقر به گونــه ای شــکل گرفته 
مقصــد  کشــورهای  نصیــب  موضــوع  ایــن  از 
توســعه یافته اند  کشــورهای  عمومــًا  کــه  شــده 
از  را  خــود  انســانی  نیــروی  غنــی  منبــع  مــا  و 
بــا  کــه  اینجاســت  جالــب  می دهیــم.  دســت 
یــف نخبگــی  یــادی کــه در تعر محدودیت هــای ز
و  یان  دانشــجو می گیــرد،  صــورت  کشــور  در 
کــه  دارنــد  وجــود  نیــز  یــادی  ز تحصیل کــردگان 
استعدادهایشــان  کشــف  موجــب  مهاجــرت 
را  مــا نخبگانــی  نیــز  ازاین حیــث  شــده اســت. 
از دســت داده ایــم کــه قــادر بــه رشــد یــا کشــف 
دانشــمندانی  اآلن  کــه  افــرادی  نشــده ایم.  آنهــا 
ایــران، موفــق  کشــور خودشــان  کــه در  هســتند 
ایــران،  دانشــگاه های  رودی  و آزمــون  قبولــی  بــه 
تکمیلــی  تحصیــات  مقطــع  در  به خصــوص 
ــرای امــکان ادامــه تحصیــل  نشــدند و به ناچــار ب
بــه آن ســوی مرزهــا رفتــه و بــا مواجهــه بــا درب بــاغ 
ســبزی کــه از ســوی کشــور مقصــد بــه آنــان نشــان 
عــدم  و  دائــم  مهاجــرت  بــه  اقــدام  شــده،  داده 

بازگشــت بــه وطــن  نمودنــد. 
در مبحــث مهاجــرت، عــاوه بــر تمهیــدات الزم 
رفــع  و  بررســی  و  جهــت نگهداشــت نخبــگان 
بــود.  واقع نگــر  بایــد  مســئله،  ایــن  آســیب های 
دانشــگاه های مــا هنــوز تــوان رقابــت بــا برخــی 
بنابرایــن،  ندارنــد؛  را  دنیــا  بــزرگ  دانشــگاه های 
کاســتی ها  رفــع  بــا  حتــی  مواقــع،  بســیاری  در 
)بی ثباتــی  مــردم  منظــر  از  موجــود  نواقــص  و 

کشــور عنــوان شــده اســت. در نتایــج پیمایــش نظرســنجی دربــارۀ میــزان تمایــل جوانــان بــه مهاجــرت از 
ایــران کــه از ســوی مرکــز تحقیقــات صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران، در ســال 1388 در میــان 
ــد: »وجــود آزادی هــای مختلــف در  ــان تهرانــی اجــرا شــد، 40/2 درصــد پاســخگویان اظهــار کرده ان جوان
کشــورهای پیشــرفته، مهم تریــن عامــل جذابیــت ایــن کشورهاســت کــه جوانــان را ترغیــب بــه مهاجــرت 
یژگی هایــی کــه بــه نظر پاســخگویان در کشــورهای پیشــرفته وجــود دارد و عامل ترغیب  می کنــد«. ســایر و
: »امکانــات رفاهــی )30/4 درصــد(، فرصت هــای  جوانــان بــه مهاجــرت از کشــور اســت، عبارت انــد از
شــغلی بیشــتر )25/6درصــد(، درآمــد باالتــر )14/2درصــد(، فرصت هــای علمــی بیشــتر )11/6 درصــد(، 
ــان )4/7  ــه جوان ــه مــردم و اهمیــت ب ــرام ب ــم و دانــش )5/2 درصــد(، احت پیشــرفت بیشــتر در زمینــۀ عل
درصــد( و داشــتن فرهنــگ بــاال )1/9 درصــد(، 12/1 درصــد بــه مــوارد دیگــری اشــاره کــرده و 8/2 درصــد 

پاســخ »نمی دانــم« داده انــد«. 
در نتایــج پیمایــش بررســی میــل و تصمیــم بــه مهاجرت در بین ایرانیــان، مهم ترین علل میل به مهاجرت 
: »1. بی ثباتــی اقتصــادی کشــور  ، عبارت انــد از در میــان بیــش از 2000 دانشــجو و فارغ التحصیــل کشــور
2. شــیوۀ حکمرانــی و مملکــت داری 3. ناامیــدی نســبت بــه آینــده 4. امیــد بــه زندگــی بهتــر در خــارج 
از کشــور 5. وضعیــت آزادی هــای فــردی و اجتماعــی«. همچنیــن طبــق نتایــج اعــام شــده از همیــن 
پیمایــش از ســوی ســایت دیده بــان مهاجــرت، هشــتاد و پنــج درصــد دانشــجویان و فارغ التحصیــان 
یــزی بــرای مهاجــرت یــا نزدیــک بــه مهاجرت انــد؛ درحالی کــه شــاخص میــل  کشــور در وضعیــت برنامه ر
، پــس از مهاجــرت، در میــان دانشــجویان و فارغ التحصیــان، شــش درصد  )قطعــی( بازگشــت بــه کشــور

و در میــان پزشــکان و پرســتاران، ســه درصــد اســت.4 

سودای رسیدن به منزلتی واقعی
رده نکــرده، بــرای داشــتن  کــه جامعــۀ مبــدأ، نیازهــای بــه حــق آنهــا را بــرآو بســیاری از نخبــگان، ازآنجا
رده نشــدن  رده شــدن نیازهــای خــود، مهاجــرت می نماینــد. ایــن احســاس بــرآو شــانس بهتــر جهــت بــرآو
نیازهــا می توانــد به گونــه ای احســاس محرومیــت نســبی باشــد و آن فــرد، به دلیل اینکــه خــود را بــا دیگــر 
یۀ بحــران منزلتی  نخبــگان درون یــا بیــرون کشــور مقایســه می کنــد، چنیــن احساســی داشــته باشــد. نظر
ــه مهاجــرت، محصــول  یکــرد تصمیــم ب ــد، در ایــن رو ــه ذهــن متبــادر می نمای نیــز چنیــن معنایــی را ب
نــگاه نخبــگان بــه شــأن و منزلــت اجتماعــی خــود در جامعــه اســت؛ یعنــی مهاجــرت یــک نخبــه 
می توانــد محصــول نرســیدن بــه شــأن و منزلــت واقعــی یــک نخبــه در جامعــۀ خــود باشــد و ســودای 
ــه منزلتــی واقعــی، او را از وطــن خــود می رانــد. پــس از مهاجــرت نخبــگان نیــز هیــچ برنامــۀ  رســیدن ب
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وضعیــت   ، کشــور اجتماعــی  و  اقتصــادی 
آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، شــیوۀ حکمرانی 
و مملکــت داری، فرصت هــای شــغلی و علمــی 
، پیشــرفت بیشــتر در زمینــۀ علــم و دانش،  بیشــتر
احتــرام بــه مــردم و اهمیــت دادن بــه جوانــان( کــه 
البتــه راهــی طوالنــی بــرای رفــع آن در پیش اســت 
و عزمــی جهــادی می طلبــد و بــا مانــدگاری در 
رازذهــن بــه نظــر می آیــد، بــاز  وضعیــت کنونــی دو
هــم نمی تــوان از برخــی مهاجرت هــا جلوگیــری 
ایــن مهاجرت هــا را تبدیــل  نمــود؛ امــا می تــوان 
اقتصــادی،  ســود  حیــث  از  مفیــد  فرصتــی  بــه 
مــا  کشــور  نمــود.  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
سال هاســت در ایــن زمینــه بــه موفقیتــی فائــق 
نیامــده و هیــچ ســازوکار درســتی در ایــن زمینــه 
کــه در جهــان  اندیشــیده نشــده اســت. اکنــون 
مجــازی کنونــی می تــوان از بســیاری از ایده هــا 
و  ســازمان  هیــچ  کــرد،  اســتفاده  اســتعدادها  و 
اداره ای مأمــور بــه ایــن مهــم نشــده و عزمــی نیــز 
در جهــت حــل ایــن عارضــه دیــده نمی شــود. 

کرد؟ راه حل مسئله، چه باید 
مهاجــرت  کــه  مضراتــی  و  صدمــات  باتوجه بــه 
بــه  بایــد  کشــور تحمیــل می کنــد،  بــر  نخبــگان 
صــف رقابــت در جــذب اســتعدادها و نخبــگان 
و  نگهداشــت  ضمــن  در  و  بپیوندیــم  جهانــی 
جــذب  بــه  ســرزمینمان،  نخبــگان  از  اســتفاده 
به عنــوان   ، دیگــر کشــورهای  از  نخبــگان 
ازدســت دادن  در صــورت  مناســب  ینــی  جایگز
کــه  همان گونــه  بیندیشــیم؛  نخبــگان،  برخــی 
کشــورهای  برخــی  و  عربســتان  هنــد،  ترکیــه، 
یــاد نخبگانشــان  یقایــی بــا وجــود مهاجــرت ز آفر
کشــورها،  بــا جــذب نخبــگان دیگــر  توانســتند 
خــود را از بحــران فــرار مغزهــا نجــات دهنــد. تعداد 
یــکا طــی هجــده ســال  دانشــجویان تــرک در آمر
اخیــر افزایــش اندکــی داشــته و چهــارده درصــد 
رشــد یافتــه اســت. در مقابــل، تعــداد دانشــجویان 
زمانــی 1998/1999  بــازۀ  در  ترکیــه  آمریکایــی در 
و  داشــته  چشــمگیری  افزایــش   2013/2014 تــا 
رشــد چهــارده برابــری را نشــان می دهــد.5 تعــداد 

دانشــجویان آمریکایــی در هنــد از ســال 1998/1999 تــا ســال 2014/2015 افزایــش قابل ماحظــه ای داشــته 
و بیــش از پنــج برابــر رشــد داشــته اســت. عربســتان بــه دنبــال برنامــۀ ملــک عبــداهلّلل بــرای بازســازی نیــروی 
انســانی علمــی و باتوجه بــه نقشــۀ جامــع علمــی خــود بــه دنبــال تبدیل شــدن بــه جایــگاه برتــر در جهــان 

اســام اســت. 
درحالی کــه رقابــت جهانــی در جــذب اســتعدادها در حــال انجــام اســت، مــا نه تنهــا جایگاهــی در 
یــم، بلکــه اســتعدادهای داخلــی خــود را نیــز به ســادگی از دســت می دهیــم. البتــه  ایــن رقابــت ندار
باتوجــه  بــه اقتصــاد بیمــار و جامعــۀ رانت محــور ایــران و درحالی کــه برخــی متــون علمــی در مــورد 
ری در ایــران هســتند،  اقتصــاد ایــران قائــل بــه »قفل شــدگی نســبی تولیــد« در بخش هایــی از نظــام نــوآو
یان مهاجــر  ر از انتظــار نبــود. آمارهــا نشــان می دهــد کــه جمهــوری اســامی ایــران در جــذب دانشــجو دو
یان مهاجــر از کشــور افغانســتان، موفــق عمــل نکــرده اســت.  بین المللــی، به غیــراز جــذب دانشــجو
مطابــق آمــار انســتیتو آمــوزش بین المللــی، در ســال 2016/2017 تعــداد 12643 دانشــجوی ایرانــی در 
، 431 میلیــون دالر بــه اقتصــاد  یــکا اشــتغال بــه تحصیــل داشــته اند کــه حضــور ایــن تعــداد دانشــجو آمر
یکایــی در ایــران اشــتغال بــه  کــرده اســت. در ســال 2016/2017 هیــچ دانشــجوی آمر یــکا کمــک  آمر

نداشــته اند.  تحصیــل 
در جامعــه ای کــه نــوآوری و تولیــد، جایــش را بــه فــروش نفــت داده و ســرمایه گذاری اقتصــادی از امنیــت 
ــده،  ــا نش ــاالری بن ــای شایسته س ــر مبن ــع ب ــیاری از مواق ــاختار اداری در بس ــت و س ــوردار نیس ــی برخ کاف

نخبــگان بــه فــرض مانــدن در جامعــه نیــز بــه کار نخواهنــد آمــد. 
نیــز  برخــی  و  مطــرح  ایــران  در  نخبــگان  بازگشــت  بــه  یق  تشــو بــرای  طرح هایــی  اینکــه  باتوجه بــه 
نخبــگان  نصیــب  مهاجــرت  در  آنچــه  بــا  مقایســه  در  طرح هــا  ایــن  همچنــان  امــا  شــده اند؛  اجــرا 
کارآمــد اســت. بــه نظــر می رســد همچنــان تبــادل علــم و صنعــت بــا دیگــر  خواهــد شــد، بســیار نا
دانشــگاه های دنیــا بســیار انــدک اســت کــه برخــی از نخبــگان را دچــار انــزوا و ســرخوردگی می نمایــد. 
یتــی و اداری در کنــار بهبــود شــرایط اقتصــادی،  عدالــت اجتماعــی و شایسته ســاالری در نظــام مدیر
یقی  کــه در شــأن و منزلــت آنــان باشــد، از ملزومــات اثربخشــی این گونــه طرح هــای تشــو آن چنــان 

ــود.• خواهــد ب
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)1387(، مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، ص 83.  3. محمدرضا تاجیک، فریدون جعفری معطر

4. برگرفته از وب سایت رصدخانۀ مهاجرت ایران. 
5. به نقل از روند مهاجرت تحصیلی دانشجویان در جهان)1396( منتشر شده از شورای عالی انقاب فرهنگی. 

		  

یــن ســرمایه های انســانی  افــراد نخبــه، جمعیــت تأثیرگــذار بــر کشــور هســتند و مهم تر
هــر کشــور محســوب می شــوند کــه ازدســت دادن هرکــدام از آنهــا، در بســیاری مواقــع 
ضایعــات جبران ناپذیــری بــر کشــور تحمیــل می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
تربیــت و پــرورش هــر نخبــه در ایــران، از نظــر اقتصــادی میلیون هــا دالر توســط کشــور 
ینــه می شــود. »برخــی ارزیابی هــا خســارت ناشــی از خــروج ســرمایه های فکــری  هز

ــرآورد می کننــد«.  ــر درآمدهــای نفتــی کشــور ب کشــور را بیــش از ســه براب
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 : : گفتار و نوشتارهایی از گفتار و نوشتارهایی از
مهدی گلشنی، ابراهیم فیاض، محمد رضا کدخدايی، هادی موسوی مهدی گلشنی، ابراهیم فیاض، محمد رضا کدخدايی، هادی موسوی 
مهدی جمشیدی ، پروانه بیاتی، علیرضا پیروزمندمهدی جمشیدی ، پروانه بیاتی، علیرضا پیروزمند
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زی با  دکــترمـهدیگلشـنی  گفت وگوی اختصایص سردبیر خردور
پدر فلسفه علم در ایران، چهره ماندگار فیزیک و استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

فرهنِگ شایسته ساالری
چرا علم از جهاِن اسالم رخت بر بست؟
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یف نامه |  معر
گلشــی در ســال 1317 در اصفهــان  دکتــر مهــدی 
یــک  متولــد شــد و پــس از اخــذ مــدرک لیســانس فیز
از دانشــگاه هتــران، بــرای ادامــه حتصیــل بــه دانشــگاه 
از  پــس  گلشــی  اســتاد  رفــت.  یــکا  امر کالیفرنیــای 
یــک از ایــن دانشــگاه، در ســال  اخــذ دکتــرای فیز
1348، بــه ایــران بازگشــت و عضــو هیئت علمــی 
یف شــد. عضویــت پیوســته  دانشــگاه صنعــیت شــر
وه علوم  پایــۀ  گــر پرســیت  در فرهنگســتان علــوم، سر
در شــورای   یــزی، عضویــت  برنامه ر شــورای  عــایل 
یک  یاســت دانشــکده فیز عــایل انقــالب فرهنگــی، ر
و  آمــوزیش  معاونــت  یف،  شــر صنعــیت  دانشــگاه 
و  یاســت  ر یف،  دانشــجویی دانشــگاه صنعــیت شــر
ــم دانشــگاه صنعــیت  وه فلســفۀ عل بنیان گــذاری گــر
و  علوم انســاین  پژوهشــگاه  یاســت  ر و  یف  شــر
مطالعــات فرهنگــی از مجلــۀ مســئولیت های علمــی 

و دانشــگاهی ایشــان اســت. 
یک در دانشــگاه صنعیت  راه اندازی دورۀ دکترای فیز
یــک  یف، پایه گــذاری حتقیقــات در زمینــۀ فیز شــر
بنیــادی در ایــران، عضــو مؤســس اجنمــن بن امللــی 
انگلســتان،  یــج  کمبر دانشــگاه  در  دیــن  و  علــم 
و  علــم  کنفرانــس  وژۀ  پــر در  مشــارکت  و  مشــاوره 
یــکا از  جســتجوی معنویــت در دانشــگاه بــرکی امر
فعالیت هــای علمی-فرهنگــی  و  مجلــۀ خدمــات 
ود. اســتاد  مهــم اســتاد مهــدی گلشــی بــه مشــار مــی ر
منونــۀ  اســتاد  چــون  عناویــی  یافــت  در بــا  گلشــی 
یف، اســتاد منونــۀ آمــوزش عایل  دانشــگاه صنعــیت شــر
، جایــزۀ متپلتــون بــرای درس علــم و دیــن، چهرۀ  کشــور
یافــت جایــزۀ  یــک در ســال 1381، در مانــدگار فیز
... در جامعــۀ  و عالمــه طباطبــایی در ســال 1391 
ــمندی  ــده و اندیش ــناخته ش ــردی ش ــران ف ــی ای علم

رگ اســت.  بــز

مقدمه
فرهنــگ، حلقــۀ مفقــوده ای اســت کــه عــدم توجــه 
بــه آن در جامعــه، موجــب پدیدآمــدن مشــکات 
اساســی و حــاد می شــود. فرهنــگ، اصــل و نقطــۀ 
اگــر  اســت.  جامعــه ای  هــر  تغییــر  در  کانونــی 
فرهنگــی در برابــر فرهنــگ دیگــر مقهــور و متحیــر 

شــود، بــه پذیــرش دیگــری تــن می دهــد و اگــر بتوانــد خــود را حفــظ کنــد، از دیگــری پیشــی می گیــرد. 
سال هاســت اهمیــت دو کلیــدواژۀ خودبــاوری و خودکفایــی، خــود را در کــوران تحریم هــای ظالمانــه 
نشــان داده اســت. هــر جایــی کــه مــا توانســتیم، دشــمن شکســت خــورد و هــر جایــی کــه تســلیم شــدیم 
و ســپر انداختیــم، دشــمن تیــغ تحریم هایــش را بیشــتر بــه رگ هــای حیاتــی مــردم کشــید. از ایــن رو مجلــه 
یه پــرداز و پژوهشــگر  یــک دان، نظر تخصصــی خــردورزی گفت وگویــی را بــا دکتــر مهــدی گلشــنی، فیز
مطــرح فلســفه  علــم ترتیــب داده تــا بــا وی دربــارۀ اهمیــت فرهنــگ و نقــش نهــاد علــم در پیشــبرد جامعــه 

ــم می گــردد.  ــه  ســوی اهــداف متعالــی گفت وگــو کنــد. متــن ایــن مصاحبــه در ادامــه تقدی ب

خردورزی: در ابتدا بفرمایید جایگاه علم و فرهنگ در یک جامعه و کشور چگونه تعریف می شود؟ 	
میــزان اثــر فرهنــگ بــر روی جامعــه، می توانــد آینــدۀ هــر کشــوری را تعییــن کنــد. پیشــرفت هــر کشــور بــه 
ــه  ــرای مثــال، دورۀ تمــدن اســامی را نــگاه کنیــد، ب ــر اذهــان آن جامعــه اســت. ب دلیــل فرهنــگ حاکــم ب
 ایــن  علــت علــم پیشــرفت کــرد کــه فرهنــگ متناســبی در جامعــۀ آن دوران حاکــم بــود. در نیمــۀ اول قــرن 
نوزدهــم، هیــچ خبــری از چیــن و ژاپــن نبــود؛ امــا در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم، جامعــه و فرهنــگ آنهــا تغییــر 
کــرد. رســوخ احســاس خودبــاوری و خوداتکایــی در آ نهــا بســیار اهمیــت داشــت کــه باعــث شــکوفایی 

ایــن دو کشــور شــد. 

خــردورزی: علی رغــم نقــش پررنــگ و پراهمیــت فرهنــگ بــر نهــاد علــم، گویــا فرهنــگ در جامعــه اهمیــت  	
چندانــی نــدارد. بــه نظــر شــما دلیــل آن چیســت؟

 متأســفانه توجــه الزمــی کــه بایــد بــه فرهنــگ در جامعــۀ ایرانــی شــود، وجــود نــدارد. در جامعۀ مــا گفتگوها و 
یاســت جمهوری  بحث هــا همــواره در مــورد سیاســت یــا اقتصــاد بــوده اســت. بــرای مثــال در انتخابــات ر
... صحبــت بــود؛ ولــی دغدغــه فرهنگــی مطــرح نشــد. بــه نظــر مــن در حــال  ، از اقتصــاد، سیاســت و اخیــر
ــه  ــا ن ــگ م ، فرهن ــر ــال حاض ــت؛ در ح ــی نیس ــگ مطلوب ــران، فرهن ــۀ ای ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــر فرهن حاض

فرهنــگ اســامی اســت و نــه فرهنــگ غربــی بــه  تمــام  معنــا. 
در شــورای  عالــی انقــاب فرهنگــی، در زمــان آقــای روحانــی گفتــم فرهنــگ حاکــم بــر جامعــۀ مــا نــه شــرقی 
اســت و نــه غربــی و ایشــان خندیدنــد. مــن گفتــم کــه در ابتــدای انقــاب اســامی، شــعار مــا ایــن بــود کــه 
ــه اســامی  ــی و حتــی ن ــه غرب ــه شــرقی اســت، ن ــه غربــی، جمهــوری اســامی؛ امــا اکنــون ن ــه شــرقی و ن ن
بــه  تمــام  معنــا. بــه ایــن دلیــل غربــی نیســت کــه غــرب اقــًا در جهاتــی پیشــرفت کــرده اســت. شــرقی هــم 
ــر جامعــه، خودشــان را نجــات داده انــد. فرهنــگ  ــا تغییــر فرهنــگ حاکــم ب یــرا چیــن و ژاپــن ب نیســت؛ ز
یــرا وقتــی عکاس-خبرنــگار فرانســوی در همیــن دو ســال اخیر به  حاکــم در ایــران، اســامی هــم نیســت؛ ز
، عکــس اوبامــا و شــمر را بــا هــم منتشــر  تهــران می آیــد، هنــگام ارائــۀ گــزارش می گویــد: »آنهــا در مقــام شــعار
می کننــد؛ امــا همــه چیــز ایرانی هــا آمریکایــی اســت. « خبرنــگار آمریکایــی )CNN( نیــز در زمانــی گفتــه 

بــود: »تهــران، آمریکایی تریــن شــهری اســت کــه مــن دیــده ام. «

خــردورزی: نهــاد علــم بعــد از انقــاب مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. چــه نهادهــا و ســازمان هایی  	
بایــد بــه ایــن مســئله توجــه می کردنــد و قصــور کردنــد؟ نســبت فرهنــگ و نهــاد علــم را چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟
، ایــن نکتــه  بنــده از دهــۀ اول انقــاب، در مقاالتــی ایــن نکتــه را تذکــر داده ام و تــا همیــن ســال های اخیــر
را مدنظــر داشــتم. فرهنــگ بایــد از دوران دبســتان، دبیرســتان و دانشــگاه مــورد توجــه قــرار  گیــرد. وقتــی مــا 
ــار و اندیشــه  های ســعدی، حافــظ و  ــا آث ــم، بعــد از دبســتان ب ــم و در دبســتان درس می خواندی وگوبچــه بودی

ت 
گف
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دانشــگاه ها، دبیرســتان ها و دبســتان ها آمده انــد. 
از  می تواننــد  فقــط  کــه  فهمیده انــد  دشــمنان 
عقــب  را  اســامی  جمهــوری  فرهنــگ،  طریــق 
بیندازنــد؛ بنابرایــن بــر تخریــب فرهنــگ اصیــل و 

تضعیــف فرهنــگ، تمرکــز کرده انــد. 
بــرای ســخنرانی بــه یکــی از مــدارس تیزهوشــان 
پاییــن  اتمــام ســخنرانی، هنــگام  از  بعــد  رفتــم. 
آمــدن بــه دبیــران گفتــم کــه شــما در کاس هایتــان 
چیــزی  چــه  بــرای  کــه  بپرســید  دانش آمــوزان  از 
یــد؟ خندیدند  درس می خوانیــد و چــه هدفــی دار
و جــواب ندادنــد؛ چــون دانش آمــوزان هــم آنجــا 
ــم  ــار رفتی ــز ناه ــر می ــه س ــی ک ــد. وقت ــتاده بودن ایس
ــودم، گفتنــد دانش آمــوزان  ــا دبیــران تنهــا ب و مــن ب
ــه کــدام  فقــط یــک ســؤال می پرســند، اینکــه مــا ب
از  زودتــر  بتوانیــم  تــا  شــویم  وارد  ایــران  دانشــگاه 
یــم؟  ... پذیــرش بگیر یــکا، کانــادا، انگلیــس و آمر
 ، کشــور داخــل  بــه  دانش آمــوزان  نــگاه  یعنــی 
مبتنــی بــر خودبــاوری یــا خوداتکایــی نیســت. 
یــم، تفکــری  وقتــی بــه دبیرســتان تیزهوشــان می رو
را می بینیــم کــه واقعــًا تفکــری عقب افتــاده اســت. 
کیــد  ایــن نــوع نــگاه، در صورتــی اســت کــه قــرآن تأ
یــه« اســام بایــد 

َ
دارد: »اإلســاُم َیْعلــوا و الُیْعلــی َعل

بــر همــه چیــز برتــری داشــته باشــد و نبایــد چیــزی 
ــد.  ــته باش ــری داش ــر آن برت ب

شــیخی در قرن هفتم هجری قاضی بود و دادگاه 
آن زمــان را در اختیــار داشــت و کتابــی نوشــته کــه 
آن را بــه فارســی ترجمــه کرده انــد. او به عنــوان یــک 
فــرد مهــم و قاضــی، گایــه می کنــد کــه متأســفانه 
یــم،  دار اســامی  جامعــۀ  در  پزشــک  هرچــه 
ــد: »چــرا  ــا یهــودی هســتند. او می گوی مســیحی ی
مــا فرامــوش کرده ایــم کــه خودمــان نیــز بایــد در ایــن 
تخصص هــا ورود کنیــم!؟« خوشــبختانه اآلن ایــن 
فرهنــگ در محیــط مــا حاکــم نیســت. بایــد از 
دبســتان ها و دبیرســتان ها شــروع بــه کار فرهنگــی 
دبیرســتانی  بچــۀ  از  وقتــی  اینکــه  نــه  کنیــم؛ 
 » می پرســند کــه »ســعدیا مــرد نکونــام نمیــرد هرگــز
کــه نمی دانــم. در  بــرای چیســت، پاســخ بدهــد 
برنامــه ای از یــک بچــۀ دبیرســتانی پرســیدند کــه 
کشــورها هســتند،  کــدام  همســایۀ شــرقی ایــران 

ســنایی آشــنایی داشــتیم؛ امــا اگــر اآلن شــما از بچــۀ دبیرســتانی ســؤالی دربــارۀ ســعدی بپرســید، بــه شــما 
درســت جــواب نخواهــد داد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت فرهنــگ گذشــته رســوخی در جامعــۀ فعلــی نــدارد. 
ــی را از  ــفانه چیزهای ــم. متأس ــوش کرده ای ــی فرام ــان را به طورکل ــی خودم ــراث  فرهنگ ، می ــر ــارت  دیگ ــه  عب ب
غــرب گرفته ایــم کــه اگــر چیزهــای مثبتــی هــم در غــرب بــوده، آنهــا را اخــذ نکرده ایــم، بلکــه تنهــا چیزهــای 
کیــد قــرار می دادنــد و مــن نیــز بــر آن  منفــی غــرب را گرفته ایــم. امــام خمینــی)ره( بارهــا ایــن نکتــه را مــورد تأ
کیــد داشــتم کــه خودبــاوری و خوداتکایــی، مســئلۀ بســیار حائــز اهمیتــی اســت. این مطلــب از مطالب  تأ

پرتکــرار در ســخنان امــام)ره( بــوده اســت. 
یــکا  خودبــاوری و خوداتکایــی یــا بــه  قــول  معــروف، اصطــاح مــا می توانیــم، بســیار مهــم اســت. تنهــا آمر
نیســت کــه می توانــد کارهــا را انجــام دهــد، بلکــه مــا نیــز می توانیــم. بایــد ایــن نکتــه در جامعــۀ ایرانــی 
رســوخ پیــدا کنــد. متأســفانه وزارتخانه هــای ذی ربــط، ماننــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ وزارت 
پــرورش؛ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و دیگــر وزارتخانه هــا بــه فرهنــگ جامعــه توجــه نداشــته  آموزش و
، کتاب هــای ضالــه در  یــرا اگــر توجهــی داشــتند، وضــع مــا متفــاوت می شــد. در حــال حاضــر و ندارنــد، ز
کشــور مــا ترجمــه شــده، مجــوز گرفتــه و منتشــر می گردنــد؛ امــا کتاب هایــی کــه بــه آنهــا پاســخ داده انــد و 

حــاوی نــکات مثبتــی در جهــت تفکــر اســامی ماســت، حمایــت نمی شــوند. 

خردورزی: علی رغم اهمیت فرهنگ، چرا در کشور ما فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته است؟ 	
علــت ایــن اســت کــه در کشــور مــا شایسته ســاالری حاکــم نیســت. افــرادی کــه مســئولیت ها را می پذیرند، 
بایــد نســبت بــه فرهنــگ کشــور توجیــه باشــند. آنهــا بایــد بفهمنــد کــه گذشــتگان چــه  کارهایــی را انجــام 
داده انــد. مدیــران بایــد بررســی کننــد کــه مــا چــه زمان هایــی پیشــرفت داشــته ایم و چه زمان هایی پیشــرفت 
نداشــته ایم. ایــران در دورۀ تمــدن اســامی و دورۀ ســامانیان کــه تفکــر آزاد و تضــارب یــا تبــادل آرا رایــج بــود، 
ــۀ افــکار در دورۀ دیالمــه باعــث  پیشــرفت بســیاری در زمینــۀ علمــی داشــته اســت. تضــارب آرا و مبادل
یــم، ولــی بــا تغییــر فرهنــگ و حاکــم شــدن فرهنــگ زور در  یــادی بــه دســت بیاور شــد کــه پیشــرفت های ز
دوره هــای غزنویــان و ســلجوقیان، حتــی اجــازه ندادنــد کــه در مــدارس نظامیــه، فلســفه یــا دروس دیگــری 
یــس می کردنــد. به همین دلیــل هــم، علــوم از جهــان اســام  یــس شــود. آنهــا ســرفصل های دیگــری را تدر تدر
یــه آســیب های دوری از علــوم را دیدیــم و فهمیدیــم کــه بایــد وضــع  رخــت بــر بســت. مــا در زمــان قاجار
خودمــان را تغییــر دهیــم. به همین دلیــل بــه ســمت تقلیــد رفتیــم و عــده ای را بــه غــرب فرســتادیم، البتــه 
ایــن کار خوبــی بــود تــا ببینیــم آنهــا چــه چیزهایــی را دارنــد تــا آن را بــه ایــران منتقــل کننــد. متأســفانه غفلت 
باعــث شــد کــه فقــط نــکات منفــی غــرب را منتقــل کنیــم. بــه  همیــن جهــت، عــادت کرده ایــم کــه همیشــه 

یافــت کنیــم.  نســخه و راه حــل را از غــرب در

خــردورزی: منظــور از دیپلماســی علمــی چیســت؟ دیپلماســی علمــی چــه تأثیــری بــر نهــاد علــم  	
می گــذارد؟

کیــد می شــود، یعنــی مــا بــا غــرب و کشــورهای دیگــر جهــان  اآلن در وزارتخانه هــا بــر دیپلماســی علمــی تأ
رابطــۀ علمــی داشــته باشــیم. چــه کســی می گویــد کــه رابطــه نداشــته باشــیم؟! بایــد رابطــه داشــته باشــیم تــا 
در آن رابطــه، خودمــان بــه هــدف و جایگاهــی برســیم. آیــت اهلّلل خامنــه ای نکتــه ای را مکــرر تکــرار کردنــد و 

آن ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه دو چیــز توجــه کنیــم: یکــی رفــع نیازهــای کشــور و دیگــری نــوآوری در علــم. 
یــۀ ایرانی هــا  بایــد بــه وضعیتــی برســیم کــه دیگــران در دیپلماســی علمــی بگوینــد ایــن اختــراع یــا ایــن نظر
یــح  بیــان کرده انــد کــه مــا نمی توانیــم ایــران  اســت. اســرائیلی ها، آمریکایی هــا و انگلیســی ها شــفاف و صر
را از طریــق نظامــی نابــود کنیــم. بنابرایــن بایــد از طریــق فرهنــگ، ایــران را نابــود کنیــم؛ پــس آنهــا بــه ســراغ 
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فقــط کشــور افغانســتان را نــام بــرد. درصورتی کــه 
ــا  ــازون در کج ــید رود آم ــه بپرس ــن بچ ــر از همی اگ
قــرار دارد، فــوری بــه شــما می گویــد در کجــای قــارۀ 

یــکا واقــع شــده اســت.  آمر
فرهنــگ ملــی را بــه دانش آمــوزان یــاد نداده ایــم. 
کشــور  بــه چشــم، توجــه بــه فرهنــگ ملــی را در 
چیــن دیــده ام. در ســال 1367 بــرای کنفرانســی 
کنفرانــس تمــام  بــه چیــن دعــوت شــدم. وقتــی 
را  آنجــا  تــا  ماندیــم  پکــن  در  روزی  چنــد  شــد، 
ببینیــم. بــه همــراه یکــی از دوســتان کــه معــاون 
ــا  ــم. چینی ه ــگ بــود، در پکــن ماندی وزارت فرهن
مــن  ببینیــد؟  را  کجــا  می خواهیــد  کــه  گفتنــد 
گفتــم کــه می خواهــم انســتیتوی فیزیــک را ببینــم. 
آنهــا گفتنــد کــه مــا ماشــین می فرســتیم و شــما 
یــم. آنهــا  یــک می بر را بــرای دیــدن انســتیتوی فیز
ماشــین فرســتادند و بــه انســتیتوی فیزیــک رفتیم. 
معــاون انســتیتو از مــن پذیرایــی کــرد و وقتــی کــه 
آزمایشــگاه ها را بــه مــن نشــان مــی داد و توضیــح 
گروهــی  کــه  دادنــد  خبــر  او  بــه  می کــرد،  ارائــه 
آمریکایــی بــه انســتیتو آمده انــد. گفــت کــه آنهــا را 
یــد، من بعــد از تمــام شــدن کارم می آیــم. او از  ببر

ســر جــای خــود تــکان نخــورد. 
ــود کــه خــاف ایــن قضیــه  البتــه ایــن در حالــی ب
بــرای مــا اتفــاق افتــاد. مــن بــه یونــان رفتــه بــودم. 
توســط  انقــاب،  ابتــدای  در  یونانــی  خبرنــگار 
گفــت  ســفیر یونــان بــه مــا معرفــی شــد. ســفیر 
مقالــه  ایــران  اســامی  انقــاب  نفــع  بــه  او  کــه 
می نویســد. وقتــی کــه مــرا دیــد، گفــت: »مــن بــه 
ایــران آمــدم تــا بــا یکــی از شــخصیت های تــراز 
قــات کنــم. خــودم را  اول کشــور مصاحبــه و ما
به ســرعت بــه دفتــر رســاندم تــا بتوانــم ســروقت 
و  بــودم  آنجــا  مدتــی  بــروم.  ایشــان  قــات  ما بــه 
بــا  یــک  نیوزو آمریکایــی  خبرنــگار  مــن  از  بعــد 
تأخیــر آمــد. اول او را راه دادنــد و ســپس مــن را راه 
دادنــد. او گلــه کــرد کــه مــن کــه بــه نفــع ایــران مقالــه 
یــک را  می نویســم؛ چــرا خبرنــگار آمریکایــی نیوزو

بــه مــن ترجیــح دادنــد؟!
وقتــی کــه می خواســتم از انســتیتو بیــرون بیایــم، 
ــر را امضــا کنیــد و یادداشــتی  گفــت کــه ایــن دفت

بنویســید. وقتــی یادداشــت نوشــتم و امضــا کــردم، ورق زدم تــا ببینــم کــه قبــل از مــن چــه کســانی در ایــن 
دفتــر یادداشــت نوشــته و آن را امضــا کرده انــد. دو ســه تــا شــخصیت بســیار مهــم چینــی کــه برنــدۀ جایــزه 
نوبــل در فیزیــک بودنــد، ایــن دفتــر را امضــا کــرده بودنــد. گفتــم کــه ایــن افــراد در اینجــا چــه کار می کننــد؟ 
یــکا  یــکا گذرانده انــد و بــه  خاطــر کارهایشــان جایــزۀ نوبــل را نیــز در آمر اینهــا کــه تمــام عمرشــان را در آمر
-ســه مــاه بــه چیــن می آینــد و بــه مــا کمــک  یافــت کرده انــد. معــاون انســتیتو گفــت کــه آنهــا هرســال، دو در

پژوهشــی می کننــد. 
یــس هســتند، وقــت  امــروزه، چنــد نفــر ایرانــی کــه بــه غــرب رفته انــد و در آنجــا یــا مشــغول کار و یــا تدر
گذاشــته اند یکــی دو ســال یک بــار بــرای کشــور خودشــان کمــک پژوهشــی بدهنــد؟! چینی هــا اهمیــت 

ایــن کارهــا را بهتــر از مــا فهمیده انــد. 
ســال بعــد در چیــن تظاهراتــی در پکــن رقــم خــورده بــود. آنهــا تمــام آمریکایی هایــی را کــه در پکــن حضــور 
داشــتند، از شــهر بیــرون کردنــد. یکــی از آنهــا کــه برنــدۀ جایــزۀ نوبــل در فیزیــک بــود، مقالــه ای نوشــت کــه 
مــن بــرای کار علمــی بــه آنجــا رفتــه بــودم و چینی هــا بــه مــن رحــم نکردنــد. چینی هــا یــک هواپیمــای 
ــل داده شــود،  ــه آنهــا تحوی ــد کــه ایــن هواپیمــا ب ــد. آمریکایی هــا هــر کاری کردن آمریکایــی را ســاقط کردن
چینی هــا آن را تحویــل ندادنــد. وقتــی کــه چینی هــا کامــًا آن را بــاز کردنــد و همــه چیــز را دیدنــد، بــه 

آمریکایی هــا تحویــل دادنــد. 
ــم  ــر معظ ــا رهب ــه! باره ــا ن ــا ایرانی ه ــا در م ــرده؛ ام ــوخ ک ــا رس ــی در چینی ه ــاوری و خوداتکای ــس خودب ح
قات هایــی کــه بــا ایشــان بــه  عنــوان عضــو شــورای  عالی انقــاب فرهنگی داشــته ایم،  انقــاب در برخــی ما
حرفشــان ایــن بــود کــه تابلوهایــی در تهــران هســت کــه عنــوان فرنگــی دارنــد و کمتــر تابلــوی فارســی 
دیــده می شــود. ایشــان تذکــر دادنــد ایــن وضعیــت را درســت کنیــد. هنــوز تابلوهــا را درســت نکرده انــد. 
یــد، می بینیــد کــه همــۀ تابلوهــا بــه زبــان ترکــی اســت، حتــی اگــر  درصورتی کــه وقتــی شــما بــه ترکیــه می رو
یــز بــه انگلیســی نوشــته اند، ولــی تمــام  تابلویــی بــه زبــان انگلیســی باشــد، پاییــن آن تابلــو و بــه  صــورت ر

تابلوهــا بــه زبــان ترکــی اســت. 
مــن بــه یکــی از فروشــگاه های بــزرگ ترکیــه رفتــه بــودم و می خواســتم ســؤالی بــه زبــان انگلیســی از یــک نفــر 
بپرســم. افــرادی کــه در فروشــگاه بودنــد، رفتنــد و گشــتند تــا در آنجــا یــک نفــر را پیــدا کردنــد کــه انگلیســی 
بلــد بــود تــا جــواب ســؤال مــن را بدهــد. شــما بــدون اســتثنا در ترکیــه هــر چــه تابلــو می بینیــد، بــه زبــان ترکی 

اســت. در طــرف مقابــل، در ایــران هرچــه مــال یــا فروشــگاه بــزرگ درســت شــده، اســم فرنگــی دارد. 

خــردورزی: همان طــور کــه فرمودیــد، متأســفانه بســیاری از افــراد جامعــۀ مــا اصالــت تاریخــی و تمدنــی  	
خــود را فرامــوش و در واقــع، هویــت خــود را گــم کرده انــد و بــه خودباختگــی فرهنگــی رســیده اند و اآلن 
 غــرب، قبلــۀ آمــال آنهــا شــده اســت. نظــر شــما دراین بــاره چیســت؟

ً
کشــورهای توســعه یافته خصوصــا

ایــن امــر نشــان می دهــد کــه بایــد بــر روی فرهنــگ محیــط کار بشــود. حــس ایرانــی و اســامی بــودن بایــد 
احیــاء گــردد. مــردم بایــد بــا ســابقۀ پرافتخــار گذشــتۀ خــود آشــنا شــوند. متأســفانه آمریکایی هــا بســیاری 
ــد. ابــن هیثــم کتــاب فوق العــاده مهمــی دارد کــه  ــار اســامی و دورۀ تمــدن اســامی را چــاپ کرده ان از آث
حــدود هــزار ســال پیش نوشــته اســت. کتــاب او دربــارۀ نــور اســت. او در زمــان خــود، از زمانــه اش جلوتــر 
بــوده اســت. بعضــی چیزهایــی کــه در کتاب هــای فیزیــک دربــارۀ نــور می خوانیــد و بــه نــام اندیشــمندان 

غربــی اســت، ابتــدا او بیــان کــرده اســت. 
یــکا بــه چــاپ رســیده اســت. چیــزی کــه مــن در پاکســتان  ایــن کتــاب ابــن هیثــم، بــرای اولیــن بــار در آمر
کــه عکس هــای  کــه در یکــی از ســفرهایم بــه مجموعــه ای رفتــم  خیلــی از آن خوشــم آمــد، ایــن بــود 
یــر آن نیــز کارهــای مهــم ایــن دانشــمندان را  دانشــمندان اســامی را در یــک تابلــو درســت کــرده بودنــد. ز
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ــرع در آن  ــای مخت ــن آق ــی ای ــود. از طرف ــر کار نب س
ســال ترفیــع نگرفــت؛ چــون تمــام وقــت او صــرف 
اختــراع شــده بــود و نتوانســته بــود مقالــه بنویســد. 
امــا  اســت؛  غلــط  معیارهــا  یــم  بگو می خواهــم 
هــر کســی کــه تذکــر مــی داد، گــوش نمی دادنــد. 
حــواس مســئوالن فقــط بــه سیاســت و اقتصــاد 
اســت، البتــه در اقتصــاد هــم از آدم هــای شایســته 
شــود.  درســت  اقتصــاد  تــا  نمی کننــد  اســتفاده 
در مقــاالت تذکــرات دلســوزانۀ اقتصاددان هــای 
تــراز اول کشــور را می خوانــم؛ امــا کســی بــه حــرف 
آنهــا گــوش نمی دهــد. بنابرایــن فرهنــگ اهمیــت 
دارد. بایــد فرهنــگ از دبســتان ها، دبیرســتان ها 
و دانشــگاه ها تصحیــح شــود. اگــر رشــتۀ اســاتید 
هــم ادبیــات نبــود، شــخصیت های مهــم ادبــی 
شــما  امــا  می شــناختند،  را  گذشــته  شــعرای  و 

ــه اســت! ببینیــد کــه امــروزه وضــع چگون
یــی بــودم و رادیــو روشــن بــود. مجــری  در خودرو
از یــک وکیــل دادگســتری خواســت تــا دو بیــت 
رشــتۀ  کــه  دادگســتری  وکیــل  بخوانــد.  شــعر 
ادبیــات را تمــام کــرده و بعــد وارد حقــوق شــده، 
نتوانســت دو بیــت شــعر بخوانــد. تنبلــی خیلــی 
ــرای چــه درس  فراگیــر شــده اســت. اصــًا شــما ب
مــا  تــا  شــده  وارد  اســام  در  علــم  می خوانیــد؟! 
رفــع  بــه  طریــق  ایــن  از  و  بشناســیم  را  جهــان 
یــم. اآلن  نیازهــای مشــروع جامعــه اســامی بپرداز
از جوانانــی کــه در اطــراف شــما هســتند بپرســید 
بــرای چــه درس می خوانیــد؟ هنــوز ایــن ذهنیــت 
در  آنهــا  از  یکــی  اســت.  نگرفتــه  آنهــا شــکل  در 
فکــر ایــن نیســت کــه مــا بیاییــم نیازهــای کشــور را 
برطــرف کنیــم. درصورتی کــه در آخــر قــرن نوزدهــم، 
پــا فرســتادند تــا  وقتــی دانشــجوی ژاپنــی را بــه ارو
دکتــری خــود را بگیــرد، بعــد از مدتــی بــه اســتاد 
پایی هــا چیــزی  ســابقش نامــه ای نوشــت کــه ارو
ندارنــد کــه مــا نداشــته باشــیم. مــا نیــز در عــرض 
بیســت ســال می توانیــم بــه آنها برســیم. بــاور کنید 
ــه ایــن موضــوع رســیده اند. این چنیــن شــد  آنهــا ب
کــه در چنــد دهــۀ اول قــرن بیســتم، دانشــمندان 
ژاپنــی همــراه بــا آمریکایی هــا جایــزۀ نوبــل فیزیــک 
ژاپــن  بــا  کشــورها  اینکــه تمــام  بــا  را می گرفتنــد. 

نوشــته بودنــد، درصورتی کــه بســیاری از آن شــخصیت ها ایرانــی بودنــد. مجموعــه ای از ایــن تابلوهــا را بــه 
مــن هدیــه دادنــد کــه مــن بــه ایــران آوردم. 

یکــی از همــکاران مــن در بخــش فلســفۀ علــم، جنــاب آقــای دکتــر چاووشــی، تابلویــی از ابن ســینا، ابــن 
یــر آن، کارهــای مهــم ایــن افــراد را نوشــته اند. ایــن مجموعــه را بــه  ... درســت کرده انــد کــه در ز هیثــم، رازی و
دانشــکدۀ فیزیک دانشــگاه شــریف فرســتادند. رئیس وقت دانشــکده همۀ تابلوها را برگرداند. او به  جای 
ایــن شــخصیت های برجســتۀ ایرانــی، تابلــوی شــخصیت های مهــم فرنگــی را نصــب کــرد. نمی گویــم کــه 
عکــس نیوتــن در دانشــکدۀ فیزیــک نباشــد؛ امــا همیــن اآلن در غــرب یکــی از شــخصیت های مهمــی کــه 
دربــارۀ آن کار می کننــد، ابن ســینا اســت. مــا چــرا نبایــد عکــس او را داشــته باشــیم؟! همــۀ ایــن مــوارد ناشــی 

از بی فرهنگــی اســت. 

خــردورزی: مهم تریــن رســالت و اهــداف نهــاد علــم چیســت؟ کشــور مــا چقــدر توانســته بــه ایــن اهــداف  	
نزدیــک شــود؟

امــروزه آمــار باالیــی از مهاجــرت از کشــور وجــود دارد. فقــط نــگاه  عــده ای بــه آن طــرف اســت، حتــی 
کســانی کــه متخصــص هســتند، بــا اینکــه درآمــد خوبــی هــم دارنــد، می رونــد و می آینــد. علــت مهــم ایــن 
مهاجرت هــا، بی توجهــی بــه فرهنــگ محیــط اســت. یکــی از دالیــل آن، اقتصــادی اســت؛ در ایــن عقیــده، 
تردیــدی نــدارم. نبــود شــغل و وضعیــت بــد اقتصــادی یــک دلیــل مهاجــرت اســت؛ امــا همــۀ دالیــل ایــن 

نیســت. مشــکل مبنایــی ایــن اســت کــه نگاه هــا بــه آن طــرف اســت. 
اگــر قــرار اســت کســی ایــن کشــور را اصــاح کنــد، چــه کســی بایــد اصــاح کنــد؟ قطعــًا بایــد یــک ایرانــی 
وضعیــت را اصــاح کنــد. اینکــه رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد کــه بایــد رفــع نیازهــا صــورت گیرد و نــوآوری 
هــم داشــته باشــیم، کجــا بایــد رفــع نیازهــا را انجــام بدهیــم؟ یکــی از دوســتان بنــده کــه اســتاد عالی مقــام 
رشــتۀ شــیمی در دانشــگاه تربیت مــدرس اســت و هــم خــودش دارو می ســازد، می گفــت: »فــان دارو را 
-کــه اســم آوردنــد و مــن اآلن یــادم نیســت- از هنــد وارد می کنیــم. درصورتی کــه اوًال خودمــان مصالــح آن را 
یم؛ امــا هنــوز آن را از هنــد وارد می کنیــم. حتــی هنــد  یــم و ثانیــًا می توانیــم خودمــان همیــن دارو را بســاز دار
یــداری کنیــم. « او می گفــت: »وقتــی کــه مــا می توانیــم  مــا را مجبــور کــرده مــواد ســاخت آن دارو را از آنهــا خر
یم و مــواد آن در داخــل کشــور وجــود دارد، چــرا بایــد قــرارداد ببندیــم و آن را از خــارج وارد  یــی را بســاز دارو
، بــه ایــن شــکل در حــال رقــم خــوردن اســت، پــس بــه  کنیــم؟!« بســیاری از ایــن اتفاقــات در داخــل کشــور

چــه دلیــل بــه دنبــال اصــاح ایــن قوانیــن نمی رونــد؟!
یــک، از مخترعیــن ســطح بــاال  یــم. چنــد همــکار مــن در دانشــگاه فیز یــادی دار مــا اســتاد مختــرع ز
بوده انــد؛ امــا چــون در آن ســال فــان اختــراع را کرده انــد و فرصتــی بــرای نوشــتن مقالــه نداشــته اند، ترفیــع 
پیــدا نکرده انــد. بــدون شــک اثــر آن اختــراع بــرای ایــران آینــده بیشــتر اســت تــا مقالــه ای کــه بــه درد ایــران 
نمی خــورد و فقــط بــه درد خارجی هــا بــرای سوءاســتفادۀ علمــی می خــورد. عوامــل غــرب ایــن معیارهــا را 
در ایــران پیــاده کردنــد کــه نیازهــای مــا را رفــع نمی کنــد. مــن در دورۀ آقــای دکتــر روحانــی تمــام تاشــم را 
کــردم تــا ایــن معیارهــا عــوض شــود. بایــد معیارهایــی بیایــد کــه واقعــاً قــدر کارهــای اشــخاص دانســته شــود. 
بــود.  کارگاه هــای دانشــگاه  یکــی از دوســتان مــن ســازنده و مختــرع بســیار خوبــی اســت. او رئیــس 
یــک ســال، شــش تــا هفــت اختــراع ثبــت کــرده بــود. دو اختــراع او توســط رئیــس دانشــگاه بــه دانشــکدۀ 
ــرق کــه از اســاتید برجســتۀ کشــور اســت، بعــد از بررســی ایــن  ــرق ارجــاع داده شــد. اســتاد دانشــکدۀ ب ب
دو اختــراع گفــت: »ایــن اختراع هــا خیلــی مهــم هســتند. « آن اختراع هــا در قالــب دو طــرح ملــی اجــرا 
ــا آن اختراع هــا به صــورت  ــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور نوشــته شــد ت شــد، حتــی نامــه ای ب
ــرا آنجــا نیــز آدم مناســبی  ی طــرح ملــی اجــرا شــود؛ امــا ایــن اختراع هــا به صــورت طــرح ملــی اجــرا نشــد، ز
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قطــع رابطــه داشــتند و هیــچ کشــوری با آنهــا رابطه 
نداشــت، بــه چنیــن جایــگاه علمــی دســت پیــدا 
کردنــد. قبــل از جنــگ جهانــی دوم، هیچ کــدام از 
ــا ژاپنی هــا  ــکا و انگلیــس ب ی کشــورهای طــرف آمر
ــا  ــا آمریکایی ه ــًا ب ــا کام ــا آنه ــتند؛ ام ــه نداش رابط
در جایــزۀ نوبــل فیزیــک شــریک شــدند. علــت نیــز 
ایــن بــود کــه ذهنیت هــا در ژاپــن تغییــر کــرده بــود. 
ایــن تغییــر ذهنیــت را در کره ای هــا هــم دیــده ام. 
نزدیــک بــه ده ســال در آمریــکا بــودم. هم شــاگردی 
مــن در آنجــا می گفــت کــه مــن در کنفرانــس بســیار 
مهمی در مالزی ســخنرانی داشــتم. رئیس جلسه، 
یــر کشــاورزی مالــزی و دبیــر حــزب حاکــم یعنی  وز
دبیــر حــزب آقــای دکتــر ماهاتیــر محمــد بــود. او 
گفــت کــه مــا یــک صنعتــی در کشــاورزی داشــتیم 
کــه بســیار موفــق بــود. کره ای هــا آمدنــد و از صنعت 
مــا بازدیــد کردنــد. وقتــی که آنها می خواســتند بروند 
دیدنــد کــه یــک تابلــو در آنجــا وجــود دارد. گفتنــد 
ایــن تابلــو چــه می گویــد؟ گفتیــم ایــن تابلــو بــه زبــان 
عربــی اســت. آنهــا گفتنــد ایــن تابلــو را بــرای مــا 
ــُر َمــا ِبَقــْوٍم   ُیَغّیِ

َ
َ ال ترجمــه کنیــد. آن تابلــو آیــۀ »ِإّنَ اهلّلل

ْنُفِســِهْم« بود. خداوند سرگذشــت 
َ
ُروْا َما ِبأ ی ُیَغّیِ َحّتَ

اینکــه  مگــر  نمی دهــد،  تغییــر  را  قومــی  هیــچ 
خودشــان را عــوض کننــد. او می گفــت کره ای هــا 
رفتنــد ایــن صنعــت را ســاختند و از مــا موفق تــر 
شــدند. ایــن حــس در آنهــا وجــود دارد. مــن یــک 
دانشــجوی فوق لیســانس فیزیــک داشــتم کــه بــه 
مــدت شــش مــاه بــه کــره رفــت. هــر هفتــه بــرای مــن 
یــک گــزارش می نوشــت کــه ایــن هفتــه ایــن کارهــا را 
انجــام دادیــم. اصــًا ســابقه نــدارد کــه مــن در ایــران 
چنیــن چیزهایــی را دیــده باشــم، درصورتی کــه مــا 
دوســت  یــم.  دار برجســته ای  واقعــًا  دانشــجویان 
عزیــز مــن، جنــاب آقــای دکتــر شهشــهانی، اســتاد 
یاضــی می گفتنــد: »ایــن خانــم  ممتــاز دانشــکدۀ ر
مریــم میرزاخانــی اگــر در ایــران مانــده بــود، اصــًا بــه 
ــده  ــوز اســتادیار مان هیــچ جایــی نمی رســید و هن
بــود. « آن وقــت بــه مــن گفتنــد کــه مــا حتــی یــک 
یــم؛ امــا چــون بــه دنبــال  نفــر نخبه تــر از آن خانــم دار
مقاله نویســی نبــوده، ترفیــع نگرفتــه و همین طــور 

اســتادیار مانــده اســت. 

 مقــاالت در نشــریه های ISI بــرای ارتقــای اســاتید، قبــًا  	
ً
خــردورزی: راجــع بــه نوشــتن مقالــه، خصوصــا

هــم شــما و هــم دیگــر اســاتید انتقــاد داشــته اید. متأســفانه مســائل و مشــکات بســیار بــه هــم پیچیــده و 
کســی هــم بــه فکــر حــل معضــات نیســت. بــه نظــر شــما چــه بایــد کــرد؟

 ایــن مســئله بایــد توســط دولــت حــل شــود. مســئلۀ فرهنــگ و اینکــه بایــد آدم هــای شایســته را در رأس 
ــد، فقــط توســط دولــت  ... بگذارن رش، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ــرو پ ــوم، آموزش و زارتخانه هــای عل و
ــا و کارآمــدی را بــه کار بگیرنــد و همین طــور  را هــم بایــد مدیــران توان ز حل شــدنی اســت. بالطبــع ایــن و
ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد تــا افــراد شایســته در رأس دبیرســتان ها و دانشــگاه ها قــرار گیرنــد. متأســفانه 
کرده انــد، بســیار ضعیــف بوده انــد. حتــی برخــی از آنهــا  کــه دانشــگاه ها را اداره  بســیاری از افــرادی 
شایســتگی ادارۀ یــک دبیرســتان را ندارنــد. البتــه بیــن آنهــا نیــز افــراد علمــی و توانمنــد وجــود دارد، ولــی 
ایــن حرف هــا گــوش شــنوا نــدارد. مجلــس شــورای اســامی بایــد در ایــن بــاره ســخت گیری کنــد. بایــد 
یــون بایــد  یز دانشــمندان بیاینــد در جامعــه و در رســانه ها، خصوصــًا صداوســیما روشــنگری کننــد. تلو
یــادی از وقــت خــود را در اختیــار کســانی قــرار دهــد کــه دلســوزند، نخبه انــد، می فهمنــد و  مقــدار ز
گــر روشــنگری صــورت گیــرد،  دغدغــۀ کشــور را دارنــد تــا بــا طــرح دغدغه هــا، جامعــه را روشــن کننــد. ا

طــرز فکــر جامعــه عــوض می شــود. 

خــردورزی: بــه نظــر شــما بــا وجــود رشــد روزافــزون تعــداد دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیــه، افزایــش  	
اســاتید و اعضــای هیئت علمــی، رشــد چشــمگیر مقــاالت علمــی و پژوهشــی و... چــرا شــاهد رشــد و 

ــتیم؟ ــده نیس ــان ش ــاخت های بی ــر س ــش زی ــدازه ی افزای ــه ان ــی ب تکامل
مــن در کشــورهای مالــزی و اندونــزی بــوده ام. واقعــًا ســطح علمــی ایــن کشــورها، انــدازۀ کشــور مــا نیســت؛ 
یــاد اســت. بــار اولــی کــه مــن بــه مالــزی رفتــه بــودم، سی ســال پیش بــود.  ولــی دغدغــۀ ملــی در آنهــا بســیار ز
در محافــل و حتــی خیابــان صحبــت از ســاخت ماشــین ملــی بــود. در آن زمــان، دانشــمندان و اهــل علــم 
آنهــا از ماشــین ملــی صحبــت می کردنــد. ســیزده ســال بعــد کــه مــن مجــدد بــه مالــزی رفتــم، آنهــا ماشــین 
کادمــی علــوم مالــزی  ملــی و پروتــون را ســاخته بودنــد. دو ســال بعــد از آن نیــز مــا در ســال 2003 مهمــان آ
بودیــم. ترتیبــی دادنــد تــا کارخانــۀ ســاخت ماشــین پروتــون را ببینیــم. خــودروی پروتــون ماشــینی اســت کــه 
کادمــی علــوم جهــان  یایی هــا خودشــان کامــًا بــر اســاس خودکفایــی ســاخته بودنــد. مــا صــد نفــر از آ مالز
اســام رفتــه بودیــم  ازآنجــا بازدیــد کنیــم. بــه چنــد گــروه تقســیم  مان کــرده بودنــد و کســی کــه راهنمــای مــا 
یژگی هــا و کارایی هــای خــودروی پروتــون را نشــان  پوینــت بــه مــا و ــا پاور بــود، یــک دســتگاه گذاشــت و ب
داد. مــن ســؤالی کــردم. گفــت: اهــل کجــا هســتی؟« گفتــم: »ایرانــی هســتم. « گفــت: »مــا ماشــین پروتــون را 
بــه ایــران صــادر می کنیــم. شــما در ســاخت خــودرو از مــا پایین تــر هســتید. « در ایــن لحظــه مــن افســوس 
خــوردم. پنجــاه ســال اســت کــه مــا شــعار ماشــین ملــی می دهیــم؛ امــا همــواره برخــی از ابــزار آن از خــارج 

		  

بــه نظــر مــن در حــال حاضــر فرهنــگ حاکــم بر جامعــۀ ایــران، فرهنگ مطلوبی نیســت؛ 
، فرهنــگ مــا نــه فرهنــگ اســالمی اســت و نــه فرهنــگ غربــی بــه  تمــام   در حــال حاضــر
معنــا. در شــورای  عالــی انقــالب فرهنگــی، در زمــان آقــای روحانــی گفتــم فرهنــگ حاکــم 
بــر جامعــۀ مــا نــه شــرقی اســت و نــه غربــی و ایشــان خندیدنــد. مــن گفتــم کــه در ابتدای 
انقــالب اســالمی، شــعار مــا ایــن بــود کــه نــه شــرقی و نــه غربــی، جمهــوری اســالمی؛ امــا 

اکنــون نــه شــرقی اســت، نــه غربــی و حتــی نــه اســالمی بــه  تمــام  معنــا. 
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وارد شــده اســت، حتــی مــن یــادم اســت کــه در 
روحانــی،  آقــای  جمهــوری  یاســت  ر دوم   دورۀ 
کــه  گــزارش می دادنــد، می گفتنــد  کــه  هنگامــی 
هیــچ ماشــینی نیســت کــه مــا حداقــل برخــی از 
از خــارج وارد نکنیــم. چــرا؟  را  آن  قســمت های 
بــرای اینکــه ســود عــده ای در آن اســت. صــاح 

آنهــا ایــن اســت کــه بــه جــای تولیــد، وارد کننــد. 
بــود،  شــده  امضــا  برجــام  قــرارداد  کــه  وقتــی 
... بــاز بــه کشــور مــا  فرانســوی ها و انگلیســی ها و
یر شــدند. خوشــبختانه بساطشــان را جمــع  ســراز
کردنــد و رفتنــد؛ ولــی اگــر واقعــًا حواســمان جمــع 
تولیــد  هــم  بودیــم،  خودکفایــی  فکــر  در  و  بــود 
بیشــتر و هــم بیــکاری کمتــر می شــد. مــا در فکــر 
ــم. فعالیت هــای اقتصــادی مــا نیــز  تولیــد نبوده ای
اشــتباه بــوده اســت؛ ســرمایه ها بــه  جــای اینکــه 
وام دهــی  بــاال  ســودهای  بــا  و  شــود  بانــک  وارد 
تولیــدی  کارهــای  صــرف  بایــد  گیــرد،  صــورت 
می شــد تــا امــروزه شــاهد ایــن میــزان از بیــکاران در 
کشــور نباشــیم. همــۀ اینهــا بــه فرهنــگ برمی گــردد. 
فرهنــگ  در  باشــد.  اولویــت  در  فرهنــگ  بایــد 
ــه  هــم بایــد بــه فکــر دبســتان و دبیرســتان و هــم ب
ــه فکــر روشــنگری جامعــه  ــز ب فکــر دانشــگاه و نی
ــا برنامه هــای کاذب و مجــازی  باشــند. جامعــه ب
انحــراف پیــدا کــرده اســت. کســی هــم نیســت کــه 
توضیــح دهــد و اصــاح کنــد و بــه خوداتکایــی 
ــوم  ــامی، مرح ــاب اس ــدای انق ــد. در ابت وادار کن
را  آلمــان شــرقی  بــروم  گفتــه بودنــد  دکتــر باهنــر 
ببینــم. آنجــا سانســور بــود و اجــازه نمی دادنــد. من 
یــک مجلــه یــا ماشــین انگلیســی در برلیــن شــرقی 
ندیــدم. کامــًا کنتــرل در تمام کشــور آلمان شــرقی 
وجــود داشــت، امــا در ایــران کســانی هســتند کــه 
کرده انــد. چــرا  فارســی و اهمیــت آن را فرامــوش 
ــای  ــه تابلوه ــری ک ــم رهب ــام معظ ــتور مق ــد دس بای
نشــود؟!  اجــرا  کامــل  طــور  بــه  نباشــد،  فرنگــی 
ــد  ــه طــور خاصــه مســئوالن و مــردم بای بنابرایــن ب
کــه حتــی سیاســت و اقتصــاد، متأثــر  بفهمنــد 
بایــد در هــر ســطحی  اســت. همــه  فرهنــگ  از 
کــه قــرار دارنــد بــه فرهنــگ اصیــل برســند. بایــد 
یــر اســت  دانشــمندان از حالتــی کــه سرشــان بــه ز

و منفعــل هســتند بیــرون بیاینــد و روشــنگری کننــد. اصــًا روشــنگری در جامعــۀ مــا وجــود نــدارد. هــر چــه 
رســانه های غربــی تحویــل می دهنــد، جامعــۀ مــا همــان را تحویــل می گیــرد. روشــن اســت کــه رســانه های 
یم و نمی تواننــد زور بگوینــد و  غربــی هــم بــه دنبــال روشــنگری بــرای مــا نیســتند. در صورتــی مــا ســرافراز
چیــزی را بــه مــا تحمیــل کننــد کــه خودکفــا شــویم. فقــط در ایــن صــورت نمی تواننــد بــه مــا زور بگوینــد. 
تــا وقتــی کــه ضعیــف هســتیم، بــه مــا زور خواهنــد گفــت. در بخش هایــی کــه واقعــًا اقــدام شــد، ماننــد 
بخش هــای نظامــی، چقــدر دشــمنان نســبت بــه ایــران حســاس شــدند؟! بنابرایــن، پیشــرفت و اقــدام باید 
یــاد  ... صــورت گیــرد. کفایت هــا و توانمندی هــا ز در همــۀ بخش هــای مختلــف، از مــواد غذایــی، دارو و
اســت؛ امــا بــه کار نمــی رود. یــک دانشــجوی فوق لیســانس در دانشــکدۀ مــا سنگ شــکن کلیــه ســاخت؛ 
ولــی چــون مقالــه نداشــت، ارتقــا پیــدا نکــرد. تمــام معیارهایــی کــه غلــط اســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه 

فرهنــگ خودبــاوری و خوداتکایــی حاکــم نیســت. 

خردورزی: راه حل برون رفت از این وضعیت فرهنگی چیست؟ 	
ــه ایــن  ــه فرهنــگ اســامی ب ــم. بازگشــت ب ــه فرهنــگ اصیــل اســامی مان برگردی ــد ب ــه طــور خاصــه بای  ب
یــم. در دیــن مــا گفتــه شــده اســت: »اطلبــوا العلــم ولــو بالصیــن«  معنــا نیســت کــه از بیــرون چیــزی را نگیر
یــد؛ بنابرایــن معلــوم می شــود بایــد چیزهــای دیگــر را از بیــرون  یــد اســام را از چیــن بگیر ولــی نگفته انــد برو

یــکا می گیــرد، خــودش هــم خودســازی می کنــد.  گرفــت. چینــی کــه از آمر

خــردورزی: رشــد و پویایــی حوزه هــای مختلــف علمــی را در طــی چهــل ســال گذشــته، چگونــه ارزیابــی  	
و علوم انســانی  بــردی صنعتــی  کار و  از حوزه هــای مهــم  برخــی  می کنیــد؟ علــت عقب افتادگــی در 

چیســت؟
مــن در ســال 1367 کــه رئیــس دانشــکدۀ فیزیــک بــودم، دورۀ دکتــری فیزیــک را راه انداختــه بودیــم. مرحــوم 
پروفســور عبدالســام را دعــوت کردیــم تــا از تریســت ایتالیــا بــه ایــران بیاینــد. ایشــان اولیــن شــخصی بودنــد 
ــا دورۀ  ــه ایــران بیاینــد ت ــزۀ نوبــل گرفتنــد. مــا می خواســتیم ایشــان در آن زمــان ب کــه در جهــان اســام جای
دکتــری دانشــکده فیزیــک مــا را افتتــاح کننــد. اینکــه یــک مســلماِن برنــدۀ جایــزۀ نوبــل بــه ایــران بیایــد، 
بــرای مــا افتخــار اســت. ایشــان هــم خیلــی دغدغــۀ جهــان اســام را داشــتند. وقتــی کــه آمدنــد خاطــره ای 

را بــرای مــا گفتنــد. 
ل ســال های پایانــی جنــگ جهانــی  حتمــًا بهتــر می دانیــد کــه چیــن در ســال 1944 و 1945 و در خــا
دوم، کامــًا کمونیســت شــد. کشــور چیــن ارتبــاط خــود را نیــز بــه  کلــی بــا جهــان غــرب قطــع کــرد. مرحــوم 
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مهــران  دکتــر   ، نصــر دکتــر  امیــن،  دکتــر  اســت. 
 ،) یامهــر آر صنعتــی  دانشــگاه  ســابق  )رؤســای 
شــورای  بــود.  بــاال  خیلــی  فرهنگی شــان  ســطح 
دانشــگاه آن زمــان خیلــی خــوب بــود و مثــل حــاال 
یاســت دکتــر مهــران،  رفیق بــازی نبــود. در دورۀ ر
ایشــان  حــزب  جــزء  دیگــر  اســتاد  چنــد  و  مــن 
نبودیــم؛ شــروع انقــاب بــود و مــا منتقــد بودیــم، 
ــا  ــان ب ــت ایش ــه هیچ وق ــت ک ــاهد اس ــدا ش ــا خ ام
ایــن  امــا  نکردنــد،  بی احترامــی  و  بدرفتــاری  مــا 

ســال ها خیلــی ســطح پاییــن بــوده اســت. 
چنــد ســال قبــل، رفتــه بــودم مجــوز دورۀ دکتــرای 
مقطــع  زمــان،  آن  در  بگیــرم؛  را  علــم  فلســفۀ 
دانشــگاه  در  را  علــم  فلســفۀ  ارشــد  کارشناســی 
رؤســای  از  یکــی  داشــتیم.  شــریف  صنعتــی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف کــه خیلی هــم معروف 
گفــت اگــر اآلن بــرای دانشــکده  اســت، بــه مــن 
فیزیــک هــم مجــوز می خواســتی، داده نمی شــد. 
، دورۀ دکتــرای  البتــه در آن جلســه بــا امــا و اگــر
می خواهــم  امــا  کــرد،  تصویــب  را  علــم  فلســفۀ 
بگویــم ایشــان قبــل از ایــن جلســه ایــن حرف هــا را 

ــت.  ــن گف ــه م ب
، بعــد از  کنیــد تمــام مشــاغل مهــم کشــور نــگاه 
بــوده اســت. وزرای  انقــاب دســت مهندســان 
کنیــد؛ به جــز چنــد نفــر اســتثنا،  علــوم را نــگاه 
بقیــه همــه پزشــک یــا مهنــدس بوده انــد. کســی کــه 
رئیــس دانشــگاه می شــود، بایــد دیــدگاه کل نگــر 
داشــته باشــد کــه وضعیــت این طــور نبــوده اســت. 
بــه  پارتی بــازی،  و  رفاقــت  اســاس  بــر  انتصــاب 
یــر  وز بــه  نامــه  این همــه  اســت.  حاکــم   شــدت 
علــوم فعلــی و وزرای علــوم قبلــی نوشــتم، ولــی 
تأمــل  افــراد  روی  نکردنــد.  توجهــی  هیچ کــدام 
کنیــد و جــواب بدهیــد کــه بــه ایــن دالیــل، ایــن 
افــراد را مناســب نمی دانــم؛ نــه اینکــه افــراد تــراز 
یــد و افــراد تــراز دهــم را انتخــاب  اول را کنــار بگذار
کنیــد یــا بــر اســاس تعــداد مقالــه، افــراد را انتخــاب 
کنیــد. تفکــر حاکــم خیلــی ســطحی و ضعیــف 

اســت. 
درک  را  علوم انســانی  و  پایــه  علــوم  اهمیــت 
مــورد  پایــه  علــوم  و  علوم انســانی  نمی کننــد. 

پروفســور عبدالســام گفتنــد: در ســال 1956 مــا اولیــن گروهــی بودیــم کــه از غــرب رفتیــم تــا از چیــن بازدید 
کنیــم. ایشــان گفتنــد: » در چیــن، دو چیــز بســیار مــرا متعجــب کــرد؛ اول اینکــه چینی هــا خودشــان تمــام 
وســایل صنعتــی غــرب را بــا مهندســی معکــوس ســاخته بودنــد. موضــوع دیگــر هــم ایــن بــود کــه وقتــی بــه 
قــات داشــتم، از صحبت هایــی کــه بــا او داشــتم،  یر چیــن، رفتــم و بــا او ما دیــدار چوئــن الی، نخســت وز

فهمیــدم کــه وضعیــت چیــن بــه زودی تغییــر می کنــد.«
در آن زمــان می گفتنــد شــاید در کشــور پرجمعیــت چیــن پانصــد هــزار دانشــمند وجــود نداشــت؛ امــا اآلن 
یــرا تفکــر تغییــر کــرد. ایــن تفکــر کــه همــۀ افــراد بــه ایــن فکــر باشــند کــه  چنــد میلیــون دانشــمند دارنــد؛ ز
غــرب بــه مــا کمــک کنــد، در آنهــا وجــود نــدارد. اگــر غــرب بــه  ظاهــر هــم، تحریم هــا را بــردارد، می خواهنــد 
یــم. چینی هــا  یرکانــه دســتاوردهای غــرب را بــه دســت بیاور ســر بــه تــن ایــران و ایرانــی نباشــد. مــا بایــد ز
می گفتنــد وســیله ای بــود کــه مــا در ســاخت موشــک بــه آن نیــاز داشــتیم؛ امــا روس هــا بــه مــا نمی دادنــد. 
یــم، اراده ای  یقــی کــه بــود آن را ســاختیم. مــا امــروز در کشــور بــه آن اراده نیــاز دار می گفتنــد بــه هــر طر

یایی هــا، چینی هــا، ژاپنی هــا و غربی هــا.  همچــون ارادۀ کره ای هــا، مالز
بــا یــک شــخصیت بســیار مهــم آمریکایــی بــرای ســخنرانی بــه مراکــش رفتــه بــودم. یکــی از دوســتان مــن 
نیــز کــه پاکســتانی االصل اســت، در جلســۀ ســخنرانی او در مراکــش شــرکت کــرده بــود. آن آمریکایــی 
گفتــه بــود کــه مــا اجــازه نمی دهیــم کــه یــک ژاپــن اســامی درســت شــود. به عبارت دیگــر گفتــه بــود کــه 
اجــازه نمی دهیــم یــک کشــور اســامی در حــد ژاپــن ترقــی کنــد. دوســت پاکســتانی ام بــه آن آمریکایــی 

ــود کــه چــرا ایــن حرف هــا را بیــان می کنیــد؟!  اعتــراض کــرده ب
نظــر مــن ایــن اســت کــه بایــد روحیــۀ عمومــی و فرهنــگ تغییــر کنــد. دانشــمندانی کــه منفعــل هســتند 
و دغدغــه دارنــد، بایــد از ایــن حالــت انفعــال بیــرون بیاینــد و بــه روشــنگری بپردازنــد. تلویزیــون بایــد 
مقــداری از وقــت خــود را صــرف روشــنگری عامــۀ مــردم از طریــق برنامه هــای فرهنگــی کنــد. خاصــه اول 

و آخــر کام مــن ایــن اســت کــه همــه بایــد بــه فرهنــگ اصیــل اســامی و ایرانــی بازگردنــد. 

خــردورزی: برخــی معتقدنــد نهــاد علــم؛ چــه در حــوزۀ صنعــت و چــه در حــوزۀ علوم انســانی کارکــرد  	
ــاط و  ــرآوردن نیازهــای اجتماعــی اســت، ازدســت داده و ارتب ــا اجتمــاع و ب ــاط ب اصلــی خــود را کــه ارتب

هم پایــی بــا نیازهــای جامعــه نــدارد. بــه نظــر شــما علــت اصلــی ایــن موضــوع چیســت؟
کــه  کشــور را عــدم شایسته ســاالری می دانــم. برخــی افــراد  اصلی تریــن مشــکل نظــام آمــوزش عالــی 
مقــام پیــدا کرده انــد، تفکــر وســیع و کل نگــر ندارنــد. یکــی از مثال هــای بــارزم، تفــاوت رؤســای دانشــگاه 
یامهــر )صنعتــی شــریف فعلــی( در قبــل و بعــد از انقــاب اســت؛ ســطح کامــًا متفــاوت  صنعتــی آر
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خود دانشــگاه باید در مورد کار های فرهنگی توجه 
می کــرد کــه این  گونــه نبــوده و هیــچ کار فرهنگــی 
مهمــی در دانشــگاه نشــده، چــون دغدغــۀ فرهنــگ 
برگــزار  مختلــف  کاس هــای  بایــد  نبــوده  اســت. 
می شــد نــه اینکــه فقط بیاینــد تعالیــم اســامی را یاد 
بدهنــد، بلکــه جایــی در محیــط مــا حتــی اخــاق 
یــاد داده نمی شــود. چنــد ســال پیش بــه  عنــوان یــک 
عضــو هیئت علمــی کــه ســابقۀ بســیاری در ایــن 
دانشــگاه دارم، عــرض کــردم کــه اخاق در دانشــگاه 
شــریف تبخیــر شــده اســت، ولــی هیچ کــس بــه آن 
اهمیتــی نــداد؛ حتــی بعضــی مواقــع رفتــار اســاتید 
ــه نیســت و محیــط  ــا اســاتید نیــز اصــًا محترمان ب

بی اخاقــی حاکــم اســت. 
هــم  و  اســاتید  بــه  هــم  را،  ق  اخــا اســت  الزم 
 1358 ســال  دهیــم.  آمــوزش  دانشــجویان  بــه 
همــان  خــرداد  ســوم  بــودم.  دانشــگاه  معــاون 
گرفتــه بودنــد بــا یــک عــده از  ســال، مینی بــوس 
حضــرت  خدمــت  می خواســتیم  دانشــجویان 
از بچه هــا در  یــم، بعضــی  برو امــام خمینــی)ره( 
موقــع  مــن همــان  تندخویــی می کردنــد.  مســیر 
ــا  ــرای اینه ــد ب ــه بای ــم ک ــکاران گفت ــی از هم ــه یک ب

کنیــم.  برگــزار  ق  اخــا کاس 
ق  در میــان علمای گذشــته، برگــزاری کاس اخا
خیلــی معمــول بــوده اســت. مثــًا خواجه نصیــر 
دانشــگاه  در  ولــی  دارد،  ق  اخــا درس  کتــاب 
ق حاکــم نیســت. دانشــجو مــی رود  اصــًا اخــا
درِ اتــاق اســتاد را می زنــد، اســتاد بــه دانشــجوی 
آمــدی،  اآلن  کــه چــرا  پرخــاش می کنــد  دکتــری 
ق نیســت،  ...؛ وقتــی اخــا ــه کــردی و چــرا این گون
یــرا در کاس  بیــش از ایــن نبایــد انتظــار داشــت، ز
یــس می شــود و تمــام شــد و رفــت.  ــز درس تدر نی
ــد تعلیــم داده شــود  درحالی کــه آن چیــزی کــه بای
ق، حــس هویــت ملــی، تشــخیص منافــع  اخــا
ملــی و مــواردی از ایــن  دســت اســت کــه اصــًا در 
کار نیســت و اصــًا متوجــه نیســتند کــه دشــمن 
چگونــه از ایــن چیز هــا اســتفاده می کنــد؛ فقــط 
نگاه هــا بــه غــرب اســت، حــواس دانشــجو فقــط 
بــه  و  شــود  فارغ التحصیــل  کــه  اســت  ایــن  بــه 

. . .   بــرود.•  یــکا، انگلیــس، کانــادا و آمر

توجهشــان نبــوده اســت. امــا غــرب همــواره بــرای علــوم پایــه اهمیــت قائــل بــوده اســت؛ بــرای علوم انســانی 
هــم اهمیــت قائــل اســت. بارهــا بــه دکتــر فتوحــی )رئیــس وقــت دانشــگاه صنعتــی شــریف( گفتــم کــه ایــن 
ــر اســاس الگــوی دانشــگاه )MIT(، مؤسســۀ فنــاوری ماساچوســت بنــا شــده کــه بزرگ تریــن  دانشــگاه ب
یــکا بــودم، دانشــگاه )MIT( کاری بــا علوم انســانی  یــکا اســت. آن زمــان کــه آمر دانشــگاه مهندســی آمر
نداشــت. ولــی اآلن ایــن دانشــگاه از دانشــجوی رشــتۀ مهندســی می خواهــد از یــک فهرســت، شــامل 
هفــده درس، حداقــل هفــت الــی هشــت درس علوم انســانی را انتخــاب کنــد. این دانشــگاه بخش فلســفه 
ــد.  ــه می ده ــانی-علوم پای ــن علوم انس ــانی و بی ــن مهندسی-علوم انس ــترک بی ــانس مش ــدرک لیس دارد؛ م
یامهــر ســابق( بــوده اســت،  اگــر دانشــگاه )MIT( الگــوی تأســیس دانشــگاه صنعتــی شــریف )صنعتــی آر
حــاال هــم ببینیــد ایــن دانشــگاه تغییــر کــرده اســت. چــرا بــه گــروه فلســفۀ علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف 

می کنیــد؟! بی اعتنایــی  این قــدر 
اســاتید دانشــگاه )MIT( در روزنامــۀ نیویورک تایمــز مقالــه ای نوشــتند کــه محصــوالت مــا در جامعــه 
موفــق نیســت و ایــن ادعــای بزرگــی اســت. رئیــس دانشــگاه، انســان باشــعوری بــود. جلســۀ مشــترکی بیــن 
اســاتید علوم انســانی و مهندســی برگــزار کــرد و بعــد در لــزوم توجــه بــه علوم انســانی، مقاله هــای متعــددی 
در ســایت دانشــگاه منتشــر شــد. دانشــگاه اســتنفورد و مؤسســۀ فناوری کالیفرنیا هم بخش فلســفۀ علم 

بــرو بــود.  دارنــد. آن  وقــت گــروه فلســفۀ علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف، بــا ایــن  همــه ذلــت رو

خــردورزی: نقــش نهــاد علــم در تربیــت نســل های مختلــف را تبییــن بفرماییــد. بــه نظــر شــما جایــگاه  	
نهــاد علــم نســبت بــه اعتراضــات جوانــان و یــا انجــام اغتشــاش های اجتماعــی و سیاســی کجاســت؟ آیا 

می تــوان گفــت عــدم کارکــرد صحیــح نهــاد علــم منجــر بــه نارضایتــی و اغتشــاش می گــردد؟
غــرب در حــال کار روی محیــط ماســت. بار هــا یــادآور شــده ام کــه غربی هــا صریحــًا گفته انــد بــا زور 
ــر ایــران نمی تواننــد کاری انجــام دهنــد، پــس بایــد از طریــق فرهنــگ وارد شــوند و از دهــۀ  اســلحه در براب
اول انقــاب نیــز بار هــا یــادآور شــده ام کــه دارنــد فرهنــگ مــا را خــراب می کننــد تــا بتواننــد هــر کاری کــه 
یــکا طرح هــای تحقیقاتــی را انجــام داده و بــه ایــن نتیجــه  می خواهنــد انجــام بدهنــد. وزارت خارجــۀ آمر
رســیده اســت کــه فقــط از طریــق دانشــگاه ها و همچنیــن خــراب کــردن فرهنــگ کشــور می توانــد بــه 
ایــران نفــوذ کنــد. تحقیقــات مفصلــی را دیــده ام کــه غــرب در حــال کارکــردن روی محیــط ماســت و در 
دانشــگاه ها نیــز نفــوذ دارد؛ حتــی قبــًا بار هــا بــه وزارت اطاعــات گــزارش داده ام کــه فــان معــاون در 
دانشــگاه شــریف جاســوس غــرب اســت، ولــی اصــًا هیــچ توجهــی بــه آن نشــد. ُبعــد فرهنگــی دانشــگاه به 

شــکل کلــی فرامــوش شــده  اســت. 

		  

مــردم بایــد بفهمنــد کــه حتــی سیاســت و اقتصــاد، متأثــر از فرهنــگ اســت. همــه بایــد 
در هــر ســطحی کــه قــرار دارنــد بــه فرهنــگ اصیــل برســند. بایــد دانشــمندان از حالتــی 
کــه سرشــان بــه زیــر اســت و منفعــل هســتند بیــرون بیاینــد و روشــنگری کننــد. اصــًا 
روشــنگری در جامعــۀ مــا وجــود نــدارد. هــر چــه رســانه های غربــی تحویــل می دهنــد، 
جامعــۀ مــا همــان را تحویــل می گیــرد. روشــن اســت کــه رســانه های غربــی هــم بــه 
زور  نمی تواننــد  و  ســرافرازیم  مــا  صورتــی  در  نیســتند.  مــا  بــرای  روشــنگری  دنبــال 
ــورت  ــن ص ــط در ای ــویم. فق ــا ش ــه خودکف ــد ک ــل کنن ــا تحمی ــه م ــزی را ب ــد و چی بگوین

نمی تواننــد بــه مــا زور بگوینــد. 
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رود بــه مبحــث اصلــی، بــه چنــد نمونــه  قبــل از و
دانشــیار  اســاتید  از  یکــی  کــه  مثال هایــی  از 
ــوم اجتماعــی و معاونــت پژوهــش  دانشــکدۀ عل
یکــی از دانشــگاه های معتبــر ایــران، در ضمــن 
»جامعه شناســی  درس  در  یه هــا  نظر تطبیــق 
مطــرح  اجتماعــی«  علــوم  »فلســفۀ  و  معرفــت« 

کنیــد:  توجــه  کرده انــد، 

معرفت معیار چیست؟
یــان  جر آغــاز  چیســت؟  معیــار  »معرفــت   -
قــاره ای  و  پســت مدرن  معرفت شناســی 
توســط  یــان  جر ســپس،  اســت.  نیچــه  بــا 
بعــد  و  می گیــرد  اوج  اگزیستانسیالیســت ها 
پساســاختارگرایان و پســت مدرن ها، آن را بــه اوج 
خــود می رســانند. مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه 
نــه؟ یــا  دارد  وجــود  معیــار  معرفــت  اساســًا  آیــا 
پشــت تمــام نگاه هــای معرفت شــناختی، دســت 
قــدرت را می بینیــم؛ یعنــی در واقــع نظــام قــدرت 
اســت کــه درســت و غلــط را مشــخص می کنــد. 
نظــام ســرمایه داری و دیــن اســت کــه یــک ســری 
حقایــق مجهــول و مجعــول را در قالــب واقعیــت 
باشــد،  این طــور  اگــر  می کننــد.  دیکتــه  مــا  بــه 
معنــا  معرفــت  معیــار  از  صحبت کــردن  دیگــر 
نــدارد. منافــع افــراد و منافــع نهادهــا و ســازمان ها 
معرفــت  مــا  بــرای  کــه  اســت  آنهــا  موقعیــت  و 
 ، می ســازد. پــس صحبت کــردن از معرفــت معیــار
بــه دنبــال دارد.  را  یــف  و تحر واقــع ســرکوب  در 
معیــار  مــن  »معرفــت  می گوییــد:  شــما  وقتــی 
اســت«، یعنــی معرفــت دیگــری معیــار نیســت، 
معرفــت  نیســت،  صــواب  بــر  دیگــری  معرفــت 

 .» ... دیگــری محکــوم اســت بــه شکســت، و

این حوزه، حوزۀ من است
- »مــن معتقــدم آدمــی بایــد بــه چیزهایــی تعصــب 
داشــته باشــد و بگویــد: »ایــن حــوزه، حــوزۀ مــن 

اســت«. وقتــی مــرا بــه دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی بردنــد )اینکــه می گویــم: »بردنــد«، واقعــًا بردنــد، می خواســتم 
بــروم دانشــکدۀ فلســفه، ولــی مــرا بــه دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی بردنــد(، گفتــم: »چــه درســی بدهــم؟ مــن کــه 
جامعه شناسی بلد نیستم!« بعد گفتند: »فلسفه درس بده، من یکی دو بار فلسفه در کنار جامعه شناسی 
درس دادم و دیگــر فلســفه درس نــدادم؛ تــا اینکــه تــرم اخیــری کــه گذشــت، بــه مــن پیشــنهاد تدریــس چنــد 
واحــد فلســفه شــد. مــن گفتــم: »وقت هایــم پــر اســت«؛ ولــی اســتادی معّرفــی کــردم و دانشــکده ایشــان را قبــول 
نی بیایــد درس بدهد. اگــر قرار  نکــرد و بــه شــخص دیگــری پیشــنهاد تدریــس دادنــد؛ گفتم: »من نمی گــذارم فا
نــی درس بدهــد، مــن خــودم درس می دهــم. « باالخــره ایــن حیاط  خلوت، حیاط  خلوت من اســت؛  اســت فا

درســت اســت کــه درس نمی دهــم؛ ولــی از طرفــی هــم نمی گــذارم هرکســی بیایــد درس بدهــد«. 

شما چه درسی می دهید؟
یــد، از شــما می پرســند: »شــما چــه درس می دهیــد؟«  - »االن کــه شــما دانشــگاه علــوم اجتماعــی می رو

نقِض علم در نهاد علم
ک های ارزیابِی نهاد علم قواعد و مال

|  حممدرضا کدخدایی
وهشگر نویسنده و پژ

ت
اش

ادد
ی



140
ن   1

هم
 |   ب

ل  
ه او

مار
  ش

ی  |
ورز

خرد

82

پســت مدرن داشــته باشــند. بــا آقــای x )اســتاد 
تمــام دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی( صحبــت کردم 
و ایشــان قبــول کردنــد. بعــد گفتــم حــاال یــک نفــر 
یــف خــودت بیــاور تــا راجــع  هــم بــه  عنــوان حر
کنــد. بنــا بــود خــودم  بــه پســت مدرن صحبــت 
دادم  پیشــنهاد  را  کســی  باشــم،  برنامــه  مجــری 
دفعــه یــک   نیســت.«  »خــوب  گفــت:  ایشــان   و 
آقــای y )یکــی دیگــر از اســتاد تمام هــا( وارد اتــاق 
شــد. آقــای x گفــت: »بــه  موقــع آمدیــد، همیــن آقــا 
خــوب اســت.« بــه آقــای y گفتــم: »می خواهیــم 
راجــع   x آقــای  بــا  تــا  کنیــم  قــم دعــوت  را  شــما 
بــه پســت مدرن حــرف بزنیــد.« آقــای y  گفــت: 
ایــن  شــده،  قدیمــی  دیگــر  کــه  »پســت مدرن 
 x آقــای  !« همــان وســط  یــد دور بریز را  حرف هــا 
گفــت: »خــود ایــن حــرف قشــنگ اســت. همیــن 
کــه می گوییــد ایــن دیگــر قدیمــی شــده، انــگار کــه 
حــرف جدیــدی زده ایــد!«. بــه هرحــال، فایرابنــد 
یــد: »اینهــا  حرف هایــی دارد. یعنــی بزرگــی می گو
همــه شــعر اســت و پارادایم هــا در فیزیــک بنیــان 
دیــد  بایــد  فلســفه!«  در  نــه  می شــوند؛  گذاشــته 
مــا  بعــد  گفته انــد؛  چیــزی  چــه  فیزیک دانــان 

کنیــم!« آن فلســفه بافی  بــرای  بنشــینیم 

معیارهــای »نهــاد علــم«، تابــع قواعــد »علــم« 
نیســت

آنچــه نقــل شــد، چنــد مثــال از ده هــا مثالــی اســت 
جامعه شناســی  درس  مدّرســان  از  یکــی  کــه 
معرفــت و درس فلســفۀ علــوم اجتماعــی، بــرای 
مخاطبــان دکتــری ارائــه داده اســت. مثال هایی که 
صرف نظــر از صحت وســقم آنهــا، در صــدد اســت 
کــه نظریه هــای جامعه شناســی معرفــت و فلســفۀ 
علــم و علــوم اجتماعــی را در مــورد »نهــاد علــم« 
نهــادی  بررســی  اصلــی  محــور  کنــد.  انضمامــی 
علــم، در ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه الزامــًا اصــول 
و معیارهــای حاکــم بــر »نهــاد علــم«، تابــع قواعــد و 
یابــی »علــم« نیســت.  ک هــای ســنجش و ارز ما
مــرور  از  نظــر  قطــع  بــا   ، نوشــتار از  بخــش  ایــن 
صــدد  در  آنهــا،  داوری  و  مذکــور  نظریه هــای 
ــًا چیســتی نهــاد علــم و رابطــۀ آن  اســت کــه صرف

یــه درس  - ســه  نفــری کــه نظر یــه!« می دانیــد کــه فرقــی نــدارد کــه چــه دانشــگاهی باشــد، دو می گوییــد: »نظر
یتــی نداشــته باشــند، ولــی  می دهنــد، اینهــا مدیــران در ســایۀ دانشــگاه هســتند. ممکــن اســت رســمًا مدیر
یتــه دارنــد، شــما می خواهیــد هیئــت  علمــی را ببینیــد یــا رئیــس دانشــگاه را، اول بایــد آنهــا را ببینیــد.  اتور
ــده ایــن درس را  ــه یــک کســی ب ــی کســی کــه جامعه شناســی جنســیت درس می دهــد، می گوینــد: »ب ول
نــی بــدم نیســتا، پــس چــرا مطالعــات زنــان  بده ــد. « زمانــی، یکــی از اســاتید راجــع بــه مــن گفتــه بــود: »فا
درس می دهــد؟!« ایــن نشــان می دهــد کــه آدم بی ســوادی اســت! حضــور برخــی از افــراد بــزرگ بــر ســر 

یــادی دارد!« کاس مطالعــات زنــان، کاری بــزرگ اســت و خــودش معنــای ز
یم؟ نمی توانیــم بگوییــم بــر اســاس  یم، بــر چــه اســاس بایــد بســاز »اگــر بخواهیــم یــک جامعــۀ علمــی بســاز
. چــون امکانــش نیســت و همدیگــر را درک نمی کنیــم؛ فقــط می مانــد قــدرت.  دموکراســی و گفت وگــو
یــم،  یعنــی هــر کــس قدرتــش بیشــتر اســت، نظــام معرفتــی خــودش را غلبــه می دهــد. اآلن کــه قــدرت ندار

یم. هروقــت قــدرت یافتیــم، نظــام علمی مــان هــم معتبــر می شــود!« نمی توانیــم نظــام علمــی بســاز
یــس  یســم بــود، بــه مــن حق التدر یــس می کــردم؛ چــون اول تدر -  »یــک ســال، در یکــی از مراکــز علمــی  تدر
یــس نمی دهیــد؟ چــرا مــرا  نمی دادنــد. رفتــم پیش رئیــس آن مرکــز علمــی کــه بگویــم چــرا بــه مــن حق التدر
ــت،  ــم اس ــم مه ــانه هایش برای ــی نش ــت؛ ول ــم نیس ــم مه ــش برای ــم: »پول ــان گفت ــه ایش ــد؟ ب ی ــدی نمی گیر ج
ــرای  ــه ایــن آقــا زنــگ زد و ب وقتــی چیــزی مهــم باشــد، برایــش پــول می دهیــد... « همــان موقــع شــخصی ب
یاســت مرکــز علمــی دیگــری، بــه ایشــان پیشــنهاد داد. آن طــرف تلفــن، یــک نفــر اصــرار می کــرد و ایــن آقــا  ر
یاســت بــر یــک  می گفــت: »نــه!« یــک جملــه ای گفــت کــه هنــوز تــوی گوشــم اســت. گفــت: »ببیــن! بــرای ر

مرکــز علمــی للهیــکل قســط مــن الثمــن!«
بایــد توجــه داشــت کــه کجــا بــدن در روابــط مؤّثــر اســت و ایــن پیچیدگــی آنجــا خــودش را نشــان می دهــد. 
ک باشــد؛ ولــی هســت. چنــد وقــت پیش یــک  مثــًا در بیــن پنجــاه عضــو هیئت علمــی، ایــن نبایــد مــا
نفــر از اعضــای هیئت علمــی، امتیــاز باالیــی گرفــت. بعــد گفتنــد ســی درصــد آن مربــوط بــه تیــپ و بــدن 
و چهــره اش بــوده اســت. بخشــی از ایــن واقعیــت، مــال بــدن و هیــکل اســت. نقــش بــدن و ملحقــات، 

خیلــی مهــم اســت. 
ــز پیرمــرد و اســتاد او  ــوده و جوان مــرگ شــده و گیدن « چالــش دارد. کرایــب جــوان ب ــز ــا »گیدن - »کرایــب« ب
بــوده و هنــوز زنــده اســت. 1 معمــوًال هــر متفکــری بــرای آنکــه مطــرح شــود، بایــد بــا متفکــر قبــل از خــودش 
چالــش بزنــد... ُســّنت علمــی ایــن اســت کــه کاســیک ها را احیــا و احتــرام کننــد و معاصرهــا را بکوبنــد 
و بــه نظــر مــن نیــز کار خوبــی اســت! نگه داشــتن حرمــت پیش کســوتان، کار خوبــی اســت... نمی خواهــم 
ــا چنــگ  و  ــی بعضــی اوقــات شــما احســاس می کنیــد ب ــًا کرایــب را این طــور بفهمیــم؛ ول ــم کــه لزوم بگوی

ــه جوان هــا می رســد، انتقــاد می کنــد. «2  دنــدان از پیــران دفــاع می کنــد و وقتــی کــه ب

کند، می شود عالم! هرکسی بیاید دیگری را نقد 
- »... به هرحــال، فایرابنــد هــم می گویــد داســتان علــم همیــن اســت. هرکســی بیایــد دیگــری را نقــد کنــد، 
می شــود عالــم! علــم یعنــی بــازی نفــر قبلــی را بــه هــم بزنیــم و این گونــه می شــوی عالــم! مثــل آن مثــال 
کــه یــک مــرغ دارم دوتــا تخــم می گــذارد؛ چــرا دوتــا؟ علــم داســتانش ایــن اســت، ایــن حرف هــای فایرابنــد 
اســت. حــرف فایرابنــد ایــن اســت کــه علــم تــا اینجــا آمــده، شــما حــرف نفــر قبلــی را نقــض کنیــد، ایــن 
یــخ علــم، گزاره هــای نقــض شــدۀ یکــی پــس از دیگــری اســت؛ یعنــی علــم واقع نمایــی  می شــود علــم. تار
نــدارد و هــر حرفــی کــه زودتــر بتوانــد وضعیــت قبلــی را نقــض کنــد، می شــود علــم. البتــه پذیــرش عمــوم، 

یعنــی جامعــۀ علمــی هــم بایــد پشــتش باشــد. 
حــدود ده ســال قبــل، می خواســتم دو تــا از آقایــان دانشــگاه تهــران را بیــاورم قــم تــا بحثــی راجــع بــه 
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چگونگــی  و  چرایــی  دهــد.  توضیــح  علــم  بــا  را 
آسیب شناســی  و  حاکــم  قواعــد  و  علــم  نهــاد 
علــم  از  علــم  نهــاد  تمیــز  و  فهــم  متعاقــب  آن، 

اســت.  قابل پیگیــری 

چیستی علم
علــم، اگرچــه بــرای موجــودات مختلــف مــادی و 
بــرد آن در مــورد  غیرمــادی بــه کار مــی رود؛ ولــی کار
بــرد و  کار انســان و جامعــۀ انســانی، متبادرتریــن 
موضــوع اصلــی ایــن نوشــتار اســت. علــم بدیــن 
معنــا، مفهومــی ماهــوی و از ســنخ کیــف نفســانی 
و در اشــاره بــه ادراک مفاهیــم اســت. ایــن مفاهیــم 
ــه جهــل  : تصــوری و تصدیقــی، مســبوق ب اعــم از
یــا غیــر مســبوق، حضــوری و حصولــی، یقینــی 
و غیــر یقینــی، مطابــق واقــع و غیــر مطابــق واقــع، 
موجــه یــا ناموجــه، باثبــات یا بــدون ثبــات، بدیهی 
بــر  ناظــر  فکــری(،  تــاش  )محصــول  نظــری  یــا 
ــا غیــر  ــل ی

َّ
ــا اعتبــاری، ُمدل موضوعــات حقیقــی ی

عقلــی  غیــر  یــا  عقلــی  روش  محصــول  مدلــل، 
)مثــل تجربــی و شــهودی(، ســازوار یــا غیرســازوار 
اســت.3   ... و شــده  ادراک  قضایــای  دیگــر  بــا 
انســان، مصادیــق مختلــف ایــن کیــف نفســانی 
را بــا درک حضــوری می یابــد، متعاقبــًا مفهومــی 
کــرده و آن  کلــی از ایــن مصادیــق جزئــی انتــزاع 
را علــم می نامــد. ایــن مفهــوم از علــم، بــه دلیــل 
ارجــاع آن بــه درک حضــوری، در شــمار بدیهیــات 

یــف اســت.  و بی نیــاز از تعر
دوگانــۀ دیگــری کــه مصادیــق دیگــری از علــم را 
یافتگــی  تعیــن  می کنــد،  توصیــف  و  تفکیــک 
و عــدم تعیــن یافتگــی علــم اســت. تشــخص، 
تمکــن، ارزشــمندی و قــدرت و نفــوذ اجتماعــی، 
معنــای اجمالــی و مــراد اصلــی ایــن دوگانه ســازی 
اســت؛ بدیــن معنــا کــه علــم چــه زمانــی و چگونــه 
اعتبــار  و  تشــخص  عواملــی  چــه  تحت تأثیــر  و 
و  قــدرت  اجتماعــی،  مرجعیــت  اجتماعــی، 
نفــوذ اجتماعــی می یابــد. ایــن موضــوع، بخشــی 
از مطالعــات معاصــر در فلســفۀ علــم، فلســفۀ 
و  معرفــت  جامعه شناســی  اجتماعــی،  علــوم 
روان شناســی علــم را بــه خــود درگیــر کــرده اســت. 

تبیین نظری علم، در علوم اجتماعی
یســتی بدانیــم، ارتبــاط آن بــا نظریه هــای اجتماعــی بعیــد بــه نظــر  اگــر علــم را پدیــده ای ذهنــی و روانــی و ز
می رســد. بــا  وجــود ایــن، دانشــمندان علــوم اجتماعــی در صددنــد نشــان دهنــد پدیده هــای بــه  ظاهــر 
ــر آنهــا تأثیــر  ــد و ب ــر از عوامــل اجتماعــی تأثیــر می پذیرن ــه طــور فراگی یســتی و روان شــناختی، ب فــردی و ز
ــه  ــه بررســی علــم می پردازنــد: علــم، ب ــر اســاس چنــد فــرض ب می گذارنــد.4 نظریه هــای جامعه شناســی، ب
 صــورت اجتماعــی الگــو می یابــد؛ انــواع علــم، کارکردهــا و کــژ کارکردی هــای مهمــی دررابطــه  بــا انســجام 
اجتماعــی و نظــم اجتماعــی و ســازمان اجتماعــی ایفــا می کنــد؛ ســاختارها یــا فرایندهــای اجتماعــی در 

ایجــاد علــم و انــواع آن دخیل انــد.5
، تعّیــن اجتماعــی علــم،6 موضــوع اصلــی جامعه شناســی معرفــت اســت. در ایــن دانــش،  از ســوی دیگــر
شــناخت بــه بهانــۀ بروزهــای اجتماعــی آن، به طــور ُســّنتی، موضوع جامعه شناســی معرفت قــرار می گیرد. 
قرائت هــای جدیدتــر جامعه شناســی معرفــت، ارتبــاط وثیق تــری بــا نظریه هــای کان جامعه شناســی 
پیــدا می کنــد. ایــن ارتبــاط، زمانــی اتفــاق می افتــد کــه فرهنــگ، معرفــت و زبــان بــه  عنــوان مضامیــن 
محــوری جامعه شناســی مطــرح می شــوند. وجــه مشــخصۀ ایــن نظریه هــا، توّجــه بــه معنــا و شــکل گیری و 

تبــادل و بازتولیــد آن در جامعــه اســت.7 
افــزون بــر مطالعهــۀ علــم بــه  عنــوان پدیــده ای اثرگــذار و اثرپذیــر از عوامــل و ســاختارهای اجتماعــی، برخی 
بردهــا و معانــی اصطاحــی علــم، بــر تعریــف ســاختار یــا نهادهــای کان اجتماعــی انطبــاق می یابــد.  کار
علــم، بــه  مثابــه دســتگاه رســمیت یافتــۀ دانــش )دیســیپلین( یا علم بــه  مثابــه خرده  نظام اجتماعــی )نظام 
آمــوزش(، نمونه هایــی اســت کــه آن را در جرگــۀ ســاختارهای اجتماعــی قــرار می دهــد. در ایــن صــورت، 
ــاز  ــم ب ــۀ عل ــه مقول ــری ب ــرای ورود نظ ــود را ب ــای خ ــی، ج ــرد و کان جامعه شناس ــای خ ــت نظریه ه کاربس

خواهــد کــرد. 
ــل توصیــف  نهــاد اجتماعــی، کلیــدواژه ای اســت کــه مفهــوم علــم در علــوم اجتماعــی، از طریــق آن قاب
یرسیســتم بــودن علــم، بــا توجــه  بــه  اســت. تعیــن یافتگــی یــا علــم دســتگاه رســمی و غیررســمی بــودن یــا ز

ایــن اصطــاح قابــل تبییــن اســت. 

نهاد اجتماعی
توصیــف و تبییــن معنــای علــم بــه  مثابــه نهــاد اجتماعی، وابســته به فهم معنــای نهاد در علــوم اجتماعی 
بــرد در علوم انســانی اســت کــه به وســیلۀ دانشــمندان علــوم  اســت. نهــاد اجتماعــی، یکــی از مفاهیــم پرکار
 ، یــف اصطاحــی و پــردازش نظــری شــده اســت. ســاختار اجتماعــی، خصوصــًا جامعه شناســی، تعر
ســازمان، خــرده نظــام، نظــام اجتمــاع و جامعــه، شــاخص ترین کلیدواژه هــای علــوم اجتماعــی اســت کــه 

به عنــوان انــواع یــا مصادیــق نهــاد اجتماعــی تلقــی می شــوند. 
یــف متکّثــر  بــه  رغــم اســتفادۀ گســترده از اصطــاح نهــاد و تطبیــق آن بــا موضوعــات مختلــف، تعار
ــه  جــای یکدیگــر اســتفاده  ــه و گاه، ایــن واژگان ب ــرای ایــن اصطــاح ارائ و ناهمگــون و گاه پیچیــده ای ب
بردهــا برآمــده و صورت بنــدی منســجمی از  می شــوند. 8 لوپــز و اســکات در صــدد سنخ شناســی ایــن کار
آن ارائــه کرده انــد. 9 ارل َببــی نیــز بــا رجــوع بــه شــیوه و منطــق انتــزاع و وضــع ایــن مفاهیم و با ذکــر مثال هایی، 
بیانــی ســاده و راهگشــا ارائــه می دهــد کــه می توانــد مبنــای تبییــن ایــن مفاهیــم باشــد. 10 در ادامــه، بــا توجــه 
 بــه بیــان ارل ببــی و ضمــن تطبیــق بــر موضوعــات مرتبــط بــا علــم، ایــن مفاهیــم را توضیــح داده و نهایتــًا، بــا 
، گزینــش می کنیــم.  توّجــه  بــه صورت بنــدی لوپــز و اســکات، کاربســت مناســب را بــرای پژوهــش حاضــر
جامعــه بــر اســاس الگــوی پیچیــده و درهم تنیــده و متعامــل از نیازهــا و تعامــات بیــن افــراد و گروه هــا شــکل 
می گیــرد کــه بــه  وســیلۀ ســنخ های مختلفــی از نهادهــای اجتماعــی، نهادینه شــده و اصطاحــًا ســاختار یــا 
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در ســازمان مربوطــه )مدرســه، دانشــگاه، حــوزه 
علــوم  وزارت  پــرورش،  آموزش و وزارت  علمیــه، 
... (، روابــط حاکــم بــر کنشــگران تعلیــم  و تعلــم  و
اجتماعــی،  گروه هــای  دیگــر  و  جامعــه  بدنــۀ  و 
ســنخ های مختلــف روابــط هســتند. ایــن روابــط 
ــتیبانی  در صورتــی  کــه بــا مؤلفه هــای نهــادی پش
و بــه  صــورت اجتماعــی نهادینــه شــوند، شــکل 

نهــادی بــه خــود می گیرنــد. 
نهادهــای  و  مؤلفه هــا  از  همگــن  مجموعــه ای 
ــه هدفــی خــاص، نهادهــای  ــا توجــه  ب ارتباطــی، ب
ایــن  می دهنــد.  شــکل  را  اجتماعــی  کان تــر 
برگیرنــدۀ  اینکــه در  بــه لحــاظ  کان،  نهادهــای 
مجموعــه ای از اجــزاء مرتبــط بــه هم و در راســتای 
هــدف و کارکــرد مشــترک اجتماعــی اســت، بــا 
یرسیســتم نیــز  عنــوان خــرده نظــام اجتماعــی یــا ز

می شــوند.  شناســایی 
ماننــد  نهادهایــی  مجموعــۀ  مثــال،  بــه  عنــوان  
مــدرک  محصــل،  و  معلــم  تحصیــل،  و  تعلیــم 
دانشــگاه  علــم،  یــج  ترو و  علــم  تولیــد  نمــره،  و 
وزارت  و  پــرورش  آموزش و وزارت  و  مدرســه  و 
ــام نهــاد  ــه ن ــری ب علــوم، همگــی ذیــل نهــاد کان ت
ــا نهــاد تربیــت، هویــت نهــادی  پــرورش ی آموزش و
و  معنــا  علمــی،  جامعــۀ  و  علــم  بــه  و  می یابنــد 

می دهنــد.  مفهــوم 
پوشــش  و  جامعــه  اســتمرار  و  جامعه پذیــری 
نیازهــای جامعــه، کارکــرد اصلــی کان و ارضــای 
کارآمــد نیازهــای مختلــف فــردی )بــه  بهینــه و 
(، هــدف   عنــوان  مثــال، همــۀ نیازهــای هــرم مازلــو
کان یــا  کنشــگران مرتبــط بــا ایــن نهــاد  اصلــی 

خــرده نظــام اصلــی جامعــه اســت. 
جامعه شناســان،  برخــی   ، دیربــاز از 
در  کان  نهادهــای  یــا  اصلــی  خرده نظام هــای 
اصلــی  نهــاد  پنــج  شــامل  را  اجتماعــی  زندگــی 
دیــن،  خانــواده،   : از عبارتنــد  کــه  می داننــد 
حکومــت، اقتصــاد و آمــوزش. آیــت اهلّلل مصبــاح 
یــزدی)ره( نیــز معتقدنــد نهادهــای اصلی جامعه 
ــرورش،  پ ــواده، اقتصــاد، آموزش و : خان ــد از عبارتن
مختلــف  نظریه هــای  حکومــت.12  و  حقــوق 
، بــر اصلــی و فرعــی بــودن این  کاســیک و معاصــر

الگــو یافته انــد. مؤلفه هــای نهــادی، نهادهــای رابطــه ای، نهادهای جســمیت یافتــه )ســازمان ها(، نهادهای 
یرسیســتم ها و نهایتــًا کل جامعــه، انــواع مختلــف نهادهــای اجتماعــی هســتند. شــکل )1( مــدل  کان یــا ز

ساده ســازی شــدۀ شــکل گیری جامعــه بــر اســاس اجــزاء نهــادی جامعــه را بــه تصویــر می کشــد. 

فــردی و  باثبــات نیازهــای مختلــف  آن و پوشــش مســتمر و  کارکردهــای  تــداوم اجتمــاع و  و  حفــظ 
و  افــراد  یژگی هــای  و به خاطــر  اســت.  نهادهــای اجتماعــی  اجتماعــی، ضــرورت اصلــی شــکل گیری 
ــزاع  ــات، اجتمــاع و گروه هــای اجتماعــی، همــواره در معــرض ن اجتماعــات بشــری و محدودیــت امکان
، مفاهیمــی را اعتبــار و  ل هســتند. ازایــن رو انســان ها در تعامــل بــا یکدیگــر ک و اضمحــا و اســتها
انتــزاع یــا تأســیس می کننــد تــا ثبــات و امنیــت و کارکــرد روابــط را تضمیــن نمایــد. وجــه تأســیس نهادهــای 

ــراد اجتمــاع و اجتمــاع اســت.11  ــع نیازهــای اف ــه رف ــًا ناظــر ب اجتماعــی، عموم
عناصــر یــا مؤلفه هــای نهــادی، مهم تریــن عوامــل نهادینــه  شــدن نهادهــای اجتماعــی اســت. پایگاه هــا، 
نقش هــا، هنجارهــا، حق هــا، مســئولیت ها، نمادهــا و مناســک، زمانــی کــه بــه  صــورت اجتماعــی الگــو 
یافتــه و نهادینــه  شــده باشــند، مصادیقــی از نهادهــای اجتماعــی هســتند. نهادهــای کان اجتماعــی، 
ــه  وســیلۀ ایــن مؤلفه هــا نهادینــه می شــوند. ایــن نهادهــا در شــمار عناصــر اولیــۀ شــکل دهندۀ روابــط و  ب

تعامــات افــراد در جامعــۀ علمــی هســتند. 
ــم، موقعیتــی اســت کــه فــرد در آن اعمــال نقــش 

ّ
پایــگاه اجتماعــی، مثــل دانشــجو و طلبــه یــا اســتاد و معل

کــرده و جایــگاه شــخص را در سلســله  مراتــب اجتمــاع نشــان می دهــد. نقــش اجتماعــی، مجموعــۀ 
رفتارهــای خــاص مــورد انتظــار از فــرد، در پایــگاه اجتماعــی اســت. هنجارهــای اجتماعــی، رفتارهــای 
ــا و  ــد. حق ه ــکل می گیرن ــی ش ــۀ اجتماع ــو یافت ــای الگ ــا و باوره ــاس ارزش ه ــر اس ــه ب ــتند ک ــی هس ُمعّین
مســئولیت ها، اختیــارات و الزاماتــی اســت کــه در ارتبــاط بــا نقش هــا و هنجارهــا و پایگاهــی کــه افــراد در 
جامعــه اشــغال می کننــد، برایشــان وضــع و اعتبــار می شــود. نمادهــای اجتماعــی، نشــانگرهای انتقــال 
معنــا هســتند کــه بــه  صــورت اجتماعــی، تداعی کننــدۀ معنایــی خــاص و مشــترک اســت. مناســک، 
الگوهــای رفتــاری افــراد در جامعــۀ علمــی و در کل، جامعــه، در ارتبــاط بــا یکدیگــر اســت. همــۀ عناصــر و 
مؤلفه هــای نهــادی، در صورتــی  کــه پذیــرش اجتماعــی پشــتیبان آنهــا باشــد و بــه  صــورت اجتماعــی الگــو 
یافتــه و نهادینــه  شــده باشــند، بــه  عنــوان نهــاد اجتماعــی شناســایی  شــده و بــه نهادینــه  شــدن نهادهــای 

ارتباطــی و نهادهــای کان جامعــه و اســتمرار آنهــا کمــک می کننــد. 
روابــط اجتماعــی موجــود بیــن افــراد جامعــه، بــه  وســیلۀ عناصــر و مؤلفه هــای نهــادی، معنــای اجتماعــی 
یافتــه و ســامان می یابنــد. روابــط، ممکــن اســت ناظــر بــه اهــداف مختلــف اجتماعــی، تفکیــک و 
بــر  حاکــم  روابــط  ــم، 

ّ
متعل و  ــم 

ّ
معل روابــط  مختلــف  ســنخ های  علمــی،  روابــط  شــوند.  طبقه بنــدی 

متعلمــان، روابــط حاکــم بــر معلمــان، روابــط حاکــم بــر معلمــان و سلســله مراتب ســازمان بخش آنهــا 
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نهادهــا و همچنیــن معیــار اصلــی و فرعی بــودن و 
شــیوۀ ارتبــاط بیــن ایــن نهادهــا اتفــاق  نظــر ندارنــد. 
اگــر معیــار اصلــی و فرعــی بــودن خرده نظام هــای 
اجتماعــی را میــزان اهّمیــت و تأثیرگــذاری آنهــا 
ــراد و عناصــر شــکل دهندۀ اجتمــاع  ــط اف در رواب
و الگوهــای ارتباطــی قلمــداد کنیــم، بایــد اذعــان 
کــرد کــه فرعــی و اصلــی بــودن نهادهــا، تابعــی از 
یخی،  متغیرهــای مختلــف، مانند متغیرهــای تار
یســت محیطی، فناورانــه و امثــال آن اســت.13 بــا  ز
یه هــا بــر تأثیــر و تأثــر   وجــود ایــن، اجمــاًال همــۀ نظر
متقابــل نهادهــای اصلــی و فرعــی و اجــزاء آنهــا 
ینــی  متفق انــد. همچنیــن نهــاد علــم، تحــت عناو
کلیــۀ نظریه هــای  ماننــد آمــوزش یــا تربیــت، در 
همــۀ  اصلــی  نهادهــای  از  یکــی  اجتماعــی، 
ــر عمیقــی  جوامــع بشــری تلقــی می گــردد کــه تأثی
در  -خصوصــًا  اجتماعــی  نهادهــای  ســایر  در 

- دارد.  دوران معاصــر
بــه  عنــوان  مثال، انســان ها بــرای رفع نیازهــای خود، 
اجناســی را بیــن یکدیگــر مبادلــه می کننــد و بــرای 
ایــن مبادلــه، مفاهیمی مثــل خریدوفــروش، اجــاره، 
می کننــد.  اعتبــار  را  آن  امثــال  و  هدیــه  قــرض، 
همــۀ ایــن مفاهیــم، مصادیقــی از نهــاد اجتماعــی 
کــه ذیــل نهــاد اصلــی اقتصــاد تعریــف  هســتند 
می شــوند. نهــاد اصلــی اقتصــاد، رابطــۀ تنگاتنگــی 
بــا نهــاد علــم دارد؛ بــه  گونــه ای کــه علمــی شــدن 
نهادهــای  دیگــر  و  اقتصــادی  روابــط  و  اقتصــاد 
در  اقتصــاد  تفکیک ناپذیــر  ویژگــی  اقتصــادی، 
دوران معاصــر اســت. همیــن الگوهــای تعامــل 
متقابــل، بیــن دیگــر نهادهــای اصلــی و اجــزاء آنهــا، 

ــا نهــاد علــم نیــز وجــود دارد.  ب

مجموعــه ای از ایــن نهادهــای کان، در حکــم خرده نظام هــای اجتماعــی هســتند کــه قاعدتــًا در تعامــل 
بــا یکدیگــر و در مســیر اهــداف و کارکردهــای جامعــه عمــل می کننــد و جامعــه را شــکل می دهنــد. بــه 
 عبــارت  دیگــر هــر جــا اجتماعــی از انســان ها وجــود داشــته باشــد کــه در تعامــل نســبتًا پایــدار بــا یکدیگــر 
ــا وجــود نهادهــای مختلــف  باشــند، ســطحی از نظام منــدی و نظــام اجتماعــی محقــق شــده اســت. ب

، اجتمــاع و نظــام اجتمــاع، شــکلی ســاختارمند خواهــد یافــت کــه بــدان جامعــه می گوینــد.  مذکــور
ــتین و  ــه نخس ــی، ب ــی و فرع ــای اصل ــم از نهاده ــی اع ــای اجتماع ، نهاده ــهور ــیم بندی مش ــک تقس در ی
ثانویــه تقســیم می شــوند. نهادهــای نخســتین بــا چهــار شــاخصه از نهادهــای ثانویــه تفکیــک می شــوند: 
یخــی وجــود  1. عمومیــت: در تمــام جوامــع انســانی وجــود دارنــد؛ 2. شــمول زمانــی: در همــۀ ادوار تار
داشــته اند؛ 3. اساســی بــودن: نقــش ایــن نهادهــا در جامعــه، حیاتــی و اساســی اســت؛ 4. ســاخت یافته: 
ایــن نهادهــا به کنــدی تغیــر می پذیرنــد. حکومــت و اقتصــاد و آمــوزش، اعــم از رســمی و غیررســمی، 
ــت.  ــه اس ــای ثانوی ــی از نهاده ــودک، مصادیق ــک و مهدک ــزب و بان ــتین و ح ــاد نخس ــرای نه ــی ب مثال های
ــرادی اســت  ــا اینجــا مشــخص شــد کــه جامعــه و نظــام اجتمــاع و خــرده نظــام اجتمــاع، محصــول اف ت
کــه اوًال بــا یکدیگــر در روابــط متقابــل هســتند؛ ثانیــًا و ثالثــًا و رابعــًا و خامســًا، ایــن روابــط، الگویافتــه، 
ــه  ــن وج ــود دارد؛ لک ــز وج ــات نی ــل در حیوان ــط متقاب ــت. رواب ــادار اس ــده و معن ــده، نهادینه ش پذیرفته ش
تفکیــک جامعــۀ انســانی، اعتبارهــا و انتزاع هــا و تأســیس هایی اســت کــه انســان ها در قالــب عناصــر 
ــوم  ــمیت و مفه ، رس ــو ــا، الگ ــود، معن ــن خ ــط بی ــه رواب ــف( ب ــق و تکلی ــا و ح ــل نقش ه ــادی )مث ــۀ نه اولی

می بخشــند.  اجتماعــی 
گاهــی، نهادهــای اجتماعــی بــا توجــه  بــه یــک نهــاد انضمامــی و عینــی یــا بــه عبارتــی جســمیت یافتــه، 
ســازمان می یابنــد. ســازمان اجتماعــی نیــز یــک مفهــوم انتزاعــی اســت و بــه تعبیــر آیــت اهلّلل مصبــاح 
یــزدی)ره(، مؤسســه و ســازمان اجتماعــی، مجلــی و مظهــر نهادهــای اجتماعــی هســتند.14 بــا  وجــود ایــن، 

جامعه شناســان ســازمان را نیــز در شــمار نهادهــای جســمیت یافتــه برشــمرده اند.15 
بــه  عنــوان  مثــال خانــه، شــرکت، دانشــگاه، دادگاه، مجلــس و ســازمان صداوســیما، همگــی مفاهیمــی 
انتزاعی انــد کــه در مکان هایــی ســازمان می یابنــد کــه عینیــت خارجــی دارنــد. هویــت اصلــی و معنایــی 
آنهــا بــه  خاطــر نهادهــای اصالتــًا انتزاعــی و ذهنــی اســت کــه در آن اشــراب می شــود. نهــاد اصلــی خانــواده 
در خانه، اقتصاد در شــرکت، علم در حوزه و دانشــگاه، حقوق در دادگاه، سیاســت در مجلس و رســانه 
ــا نهادهــای اصلــی و کان  ــا نهادهــای جســمیت یافتــۀ متناظــر ب در صداوســیما، همگــی ســازمان ها ی
جامعــه هســتند. همچنــان کــه روابــط نهــادی، مثــل روابــط خانوادگــی، روابــط تجــاری، روابــط آموزشــی، 
روابــط حقوقــی، روابــط حکومتــی و ارتباطــات رســانه ای نیــز نهادهــای ارتباطــی متناظــر بــا نهادهــای 

جســمیت یافتــۀ ســازمانی و نهادهــای کان جامعــه اســت. 
... متناســب بــا نهادهــای کان و  قاعدتــًا، عناصــر نهــادی مثــل مناســک و نمادهــا، نقش هــا و پایگاه هــا و

میشل فوکو  		 پاول فایرابند  		آنتونی گیدنز  		 فریدریش نیچه  		
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نهادینــه  شــکل  می گردنــد.  متمایــز  نفســانی، 
ــق  ــن مصادی ــک از ای ــر ی ــاخت یافتۀ ه ــده و س ش
در ســاختار اجتمــاع، بخشــی از هویــت نهــادی 

ــت.  ــم اس عل
بــر اســاس رویکــردی مشــهور در جامعه شناســی، 
ــا گروه هــای اجتماعــی،  ــا اجتمــاع ی بیــن جامعــه ب
فرقــی نظــری لحــاظ می شــود. جامعــه و اجتمــاع، 
اگرچــه ارتباطــی نزدیــک دارنــد لکــن بــه  واســطۀ 
می شــوند.  متمایــز  اجتماعــی،  نهادهــای 
دیگــر  اجتماعــات  ماننــد  بشــری  اجتماعــات 
طبیعــی  نیازهــای  برخــی  رفــع  بــرای  حیوانــات، 
در  می شــود.  مضمحــل  و  می گیــرد  شــکل 
اجتماعــات بشــری، رفتارهــای اجتماعــی ماننــد 
انتقــال تجربه، مهارت، اطاعات، عقیــده و ارزش 
بــه ســایر اعضــای گــروه، بــه  وســیلۀ برخــی مفاهیــم 
آمــوزش بــه معنــای علم آمــوزی  اعتبــاری، مثــل 
می خــورد.  مفهومــی  برچســب  تعلــم(،  و  )تعلیــم  
مفاهیــم  آمــوزش،  اعتبــاری  مفهــوم  بــرای 
وزارت  علــوم،  وزارت  مثــل  دیگــری  اعتبــاری 
علمیــه،  حــوزۀ  دانشــگاه،  پــرورش،  آموزش و
تحصیلــی،  رشــتۀ  مدرســه؛  و  آموزشــگاه 
و  واحــد  و  تحصیلــی  تــرم  تحصیلــی،  گرایــش 
ســرفصل های تحصیلــی؛ نمــره، مــدرک و برخــی 
و  آداب  مســئولیت ها،  حق هــا،  هنجارهــا، 
ایــن،  بــر  افــزون  می گیــرد.  شــکل  نیــز  مناســک 
 ، دانشــجو  ، دانش آمــوز نقــش  در  کنش گرانــی 
معلــم، مــدرس، اســتاد، هیئت علمــی، مدیــر و 
یــر نیــز ضــرورت اجتناب ناپذیــر دیگــری اســت  وز
کــه در شــعاع مفهــوم اعتبــاری آمــوزش بدین معنا 
شــکل می گیــرد. در صــورت تعامــل پایــدار بیــن 

روابــط نهــادی هســتند کــه بــه مکان هــا، هویــت نهــادی و اجتماعــی می دهنــد. بنابرایــن، همان گونــه کــه 
نهادهــای ارتباطــی، بــه لحــاظ روابــط عینــی افــراد جامعــه، انضمامــی می شــوند، ســازمان ها نیــز بــه لحــاظ 
ارتبــاط بــا مــکان خارجــی انضمامــی می شــوند و ســنخی دیگــر از نهــادی اجتماعــی تلقــی می گردنــد کــه 

بــدان ســازمان می گوینــد. 
بایــد توجــه داشــت کــه جامعــه، نهایتــًا روابــط بیــن افــراد و گروه هــای جامعــه اســت. روابطــی کــه بــه  وســیلۀ 
نهادهــای اصلــی و فرعــی و عناصــر نهــادی، معنادهــی و نظــام و انســجام یافته و کارکردهایــی در جهــت 
رفــع نیازهــای افــراد جامعــه و جامعــه ایفــا می کنــد. روابــط بیــن افــراد، زمانــی کــه بــا مؤلفه هــا و عناصــر نهــادی 
... ( غنی ســازی شــود، نهادهــای اصلــی و فرعــی و خــرده نظــام و نظــام اجتمــاع را  ، نمــاد و )نقــش، هنجــار

شــکل می دهــد. ســازمان های اجتمــاع و کلیــت جامعــه نیــز ناظــر بــر همیــن مؤلفه هــا شــکل می گیــرد. 
ــرد  ــک ک ــش تفکی ــار بخ ــه چه ــاع را ب ــاختار اجتم ــوان س ــری می ت ــث نظ ــه، از حی ــن مقدم ــه ای ــه  ب ــا توج ب
کــه بــه روابــط  کــه همگــی شــکل خاصــی از نهــاد اجتماعــی هســتند. اول، عناصــر و اجــزاء نهــادی 
و  حق هــا  هنجارهــا،  نقش هــا،  پایگاه هــا،  نظیــر  می دهــد،  اجتماعــی  معنــای  افــراد،  کنش هــای  و 
مســئولیت ها، و مناســک و نمادهــا؛ دوم، روابــط نهــادی کــه ناظــر بــر تعامــات و شــبکه های ارتبــاط بیــن 
افــراد، بــه  صــورت اجتماعــی الگــو می یابــد و بــه کمــک عناصــر نهــادی، شــکل نهــادی بــه خــود می گیــرد؛ 
ســوم، نهادهــای جســمیت یافتــه یــا ســازمان های اجتماعــی کــه مظهــر دیگــر نهادهــای اجتماعــی بــوده 
و مؤلفه هــای نهــادی و نهادهــای ارتباطــی، در آن تجّســم عینــی می یابــد؛ چهــارم، ســاختارهای کان 
نهــادی یــا خرده نظام هــای اجتماعــی کــه بــرای هــدف یــا کارکــردی خــاص انتــزاع می شــود، نظیــر خانــواده، 

.... )شــکل 1( اقتصــاد، آمــوزش، حقــوق، سیاســت، رســانه و

چیستی نهاد علم
ــکل  ــرد، ش ــر می پذی ــی تأثی ــل اجتماع ــه از عوام ــانی ک ــده ای انس ــوان پدی ــه  عن ــم، ب ــن عل ــف و تبیی توصی
متــداول و ســنتی مباحــث مرتبــط بــا علــم در جامعه شناســی معرفــت اســت. بــا  وجــود ایــن، در دو دهــۀ 
ــن اجتماعــی  ، برخــی از اندیشــمندان جامعه شناســی معرفــت در صــدد هســتند کــه موضــوع تعّیُ اخیــر
ــن اجتماعــی فکــر و اندیشــه17، موضوعــی محوری اســت که جامعه شناســی  علــم را پیگیــری کننــد.16 تعّیُ

، در صــدد توضیــح و تبییــن آن اســت.  معرفــت، در دهه هــای اخیــر
جامعه شناســان از ابعــاد مختلفــی در صــدد بررســی پدیده هــای انســانی و ِاســناد آن بــه مؤلفه هــای 
ــاور و  ــن، ب ــوژی، دی ــه، ایدئول ــر و اندیش ــی، فک ــم و معان ــف مفاهی ــنخ های مختل ــتند. س ــی هس اجتماع
ــن  ارزش، گونه هایــی از جنــس علــم هســتند کــه بــه لحــاظ الگویابــی آن بــه  صــورت اجتماعــی، تعّیُ
اجتماعــی یافتــه و نهــادی اجتماعــی تلقــی می شــوند. ایــن گونه هــا، بــه لحــاظ هویــت بین االذهانــی کــه 
ــف  ــا کی ــناختی ی یست ش ــب ز ــا عص ــناختی ی ــی و روان ش ــًا ذهن ــری صرف ــه ام ــه  مثاب ــت ب ــد، از معرف دارن

زیگموند فروید  		 گئورگ زیمل  		فردینان دو سوسور  		 لودویگ ویتگنشتاین  		
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تغییــر  یــا  تنــوع  فرهنــگ:  و  معرفــت  جامعه شناســی   .7
تــوکل؛ 1387  محمــد  جدیــد؛  بــه  کاســیک  از  نگــرش 
ش، ص 11؛   معرفــت، فنــاوری و جامعــۀ جدیــد: خوانــش 
و  صنعتــی  پســا  جامعــه  از  معرفــت  جامعه شناســی 
اطاعاتــی دنیــل بــل؛ محمــد تــوکل و ایمــان عرفــان منــش، 

ص211-189.         ش،   1395
8. مصباح یزدی، 1391 ج، ص 355-341. 

ــه  ــی، جامع ــاختار اجتماع ــوم س ــت مفه ــود اهمی ــا وج 9.  ب
ــث  ــد و مباح ــر ندارن ــاق نظ ــف آن اتف ــارۀ تعری ــان درب شناس
حــول آن دچــار اغتشــاش  هســتند. خــوزه لوپــز و جــان 
اســکات بــر ایــن باورنــد کــه تجزیــه و تحلیــل چارچوب هــای 
مفهومــی حــاوی درک هــای گوناگــون از ســاختار اجتماعی، 
می توانــد در راســتای پرتــو افکنــدن بــر ایــن مفهــوم و دادن 
ــا  ــر آنه ــه نظ ــد. ب ــر باش ــات، یاری گ ــه مباحث ــازه ای ب ــکل ت ش
از  ناشــی  اجتماعــی،  ســاختار  از  رقیــب  برداشــت های 
تفاوت در توجه به ابعاد گوناگون ســازمان اجتماعی اســت. 
لوپــز و اســکات معتقدنــد در مباحــث مربــوط بــه »ســاختار 
نهادی«، »ســاختار رابطه ای« تلقی افراد مختلف از مارکس 
، فوکــو و بوردیو  و دورکیــم گرفتــه تــا پارســونز و زیمــل و تا گیدنز
را بــه نحــوی ســودمند بــا هــم ترکیــب کــرد و بــه درکــی غنی تر و 
نیرومندتر از ســاختار و نهاد اجتماعی رســید. رک: ســاختار 

، 1391 ش.         اجتماعــی؛ خــوزه لوپــز
10. َببی، 1393 ش. 

11. مصبــاح یــزدی، 1391 ج، ص347؛ 1392، ص49 و 
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یــک  عنــوان  بــه  را  دیــن  مصباح یــزدی)ره(  آیــت اهلّلل   .12
بــه  یــف دیــن  تعر یــف می کننــد.  تعر فرانهــاد اجتماعــی 
مثابــه حقیقتــی عنــداهلّلل )الدیــن عنــد اهلّلل االســام(، یا دین 
بــه مثابــه یــک دســتگاه معرفتــی کــه متشــکل از مجموعــۀ 
و  قیــات  اخا )اعتقــادات،  عملــی  و  نظــری  باورهــای 
احــکام( اســت، یــک فرانهــاد اجتماعــی تلقــی می شــود. 
اعتقــاد بــه فرانهــاد بــودن دیــن، منافاتــی بــا حیثیــت نهــادی 
ــر ایــن اســاس، آن میــزان از دیــن فرانهــاد کــه  دیــن نــدارد. ب
مــورد پذیــرش و عمــل جامعــه قــرار گیــرد و بــا پشــتیبانی 
مؤلفه هــای نهــادی بــه الگــوی ســاخت یافتۀ رفتــاری آنهــا 

ــام خواهــد گرفــت.  ــل شــود، دیــن نهــادی ن تبدی
، ممکــن اســت نهادهــای اصلــی و فرعــی  13. از ایــن رو
در اعصــار و امصــار مختلــف، متفــاوت شــوند. چــه بســا 
رســانه در عصر اطاعات و جوامع توســعه یافته بر اســاس 
و متعاقبــًا اصلی تریــن  تاثیرگذارتریــن  عصــر اطاعــات، 
نهــاد اجتماعــی تلقــی شــود کــه دیگــر نهادهــای اجتماعی 

بــه طــور گســترده از آن تأثیــر می پذیرنــد. 
14. مصباح یزدی، 1391 ج، ص346. 

واران، 1369،  و  15. منــدراس، 1384، ص172؛ روســک 
یــزدی، 1391 ج، ص344.  ص146؛ مصبــاح 

آن  کاســیک  شــکل  در  معرفــت،  جامعه شناســی   .16
اینکــه چگونــه  مانهایــم شــناخته می شــود.  کارهــای  بــا 
گروه هــا بــه معرفــت شــکل  موقعیــت اجتماعــی افــراد و 
می دهــد، مســئلۀ اصلــی فــراروی جامعه شناســی معرفــت 

در شــکل ســنتی آن اســت. 
17. Social Determination of Thought. 

، ایــن مفاهیــم اعتبــاری در صورتــی  کــه بــه الگــوی پذیرفته شــدۀ آن جامعــه تبدیــل شــود و  مــوارد مذکــور
می گیــرد.  خــود  بــه  نهــاد  مفهــوم  شــود،  نهادینــه  اصطاحــًا  و  یابــد  اجتماعــی  ســاختار 

آنچــه بــه  عنــوان  مثــال ذکــر شــد، شــکل متعــارف و متوقــع شــکل گیری علــم بــه  وســیلۀ ســنخ های 
بــر  ایــن، عوامــل مؤثــر  بــا  وجــود  انتقــال علــم اســت.  بــا فراینــد تولیــد و  مختلــف نهادهــای مرتبــط 
نهادینه شــدن علــم، بــه  ســادگی ایــن شــکل متوقــع یــا متعــارف نیســت. عوامــل اجتماعــی و نهادهــای 
... گاه بــه شــکل مؤثرتــری بــر تعیــن  دیگــر اجتماعــی، اعــم از سیاســت، رســانه، فرهنــگ، دیــن، اقتصــاد و

اجتماعــی و نهادینه شــدن علــم تأثیرگــذار هســتند. 
ــان،  شــیوۀ اعمــال قــدرت و حاکمیــت، اقتصــاد و شــیوۀ تولیــد، نظــام باورهــا و ارزش هــا، نمادهــا و زب
برخــی دیگــر از شــاخص های فرهنگــی جامعــه، مختصــات رســانه و دیگــر نهادهــای خــرد و کان یــک 

جامعــه، نقــش مهمــی در شــکل گیری نهــاد علــم و تعیــن یافتگــی و میــزان نفــوذ و اقتــدار آن دارنــد. 

خاتمه
 باتوجه بــه نکاتــی کــه در مــورد چیســتی نهــاد علــم ارائه شــد، جایگاه نظریه هــای علوم اجتماعــی در مورد 
یۀ  یۀ انقــاب علمی کوهــن، نظر یــۀ انتقــادی فایرابنــد، نظر ــی نهــاد علــم مشــخص می شــود. نظر

ّ
تبییــن عل

یــۀ  یــه نشانه شناســی سوســور و نظــم نمادیــن، نظر ، نظر یــۀ بازاندیشــی گیدنــز ، نظر قــدرت نیچــه و فوکــو
یــد، طــرح مرحلــۀ آیینــه ای و  یتگنشــتاین، طــرح ســرکوب و افشــای فرو یــۀ زبانــی و اقتصــادی مارکــس، نظر
یمــل، طرح طرد و اســتثنای کریســتوا  نظــم نشــانه ای لــکان، فهــم تیپیــک شــوتس، طــرح روابــط فــرم یافتۀ ز
... نمونه هایــی از نظریه هــای علــوم اجتماعــی و جامعه شناســی معرفــت اســت کــه کاربســت  آنهــا بــرای  و

بررســی علــم، بــه  مثابــه نهــاد اجتماعــی طــرح شــده اســت. •
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جامعه، نهایتًا روابط بین افراد و گروه های جامعه اســت. روابطی که به  وســیلۀ نهادهای 
اصلی و فرعی و عناصر نهادی، معنادهی و نظام و انسجام یافته و کارکردهایی در جهت 
رفــع نیازهــای افــراد جامعــه و جامعــه ایفــا می کنــد. روابــط بین افــراد، زمانی کــه با مؤلفه ها 
و عناصــر نهــادی )نقــش، هنجــار، نمــاد و... ( غنی ســازی شــود، نهادهــای اصلــی و فرعــی و 
خــرده نظــام و نظــام اجتمــاع را شــکل می دهــد. ســازمان های اجتمــاع و کلیــت جامعــه نیــز 

ناظــر بــر همیــن مؤلفه ها شــکل می گیــرد. 



140
ن   1

هم
 |   ب

ل  
ه او

مار
  ش

ی  |
ورز

خرد

88

علم نمایی
در نهاد علم
کاربرد علوم و رابطه علم و انسان

علــم در رســمی ترین معنــای خــود، عبــارت اســت 
از شــناخت تجربــی واقعیــت از طریق دســتگاهی 
اصــول  بــه  آنهــا  قــوام  کــه  مفاهیــم  از  منســجم 
بنیادیــن پیشــینی اســت. شــناختی کــه مســتقل 
از فاعــل شناســا، دسترســی بــه  واقــع مســتقل از 
انســان در اختیــار قــرار دهــد.1 بــا اینکــه ایــن تعریــف 
رســمی علــم اســت، امــا در دورۀ موســوم بــه دورۀ 
و فاســفۀ  توســط فاســفه  تفســیر علــم  مــدرن، 
ایــن تفســیر  علــم، وضعیــت دگرگونــه ای یافــت. 
مــدرن کــه تصویــری غیرواقع گرایانــه از علــم بــود، 
در روحیــۀ اجتماعــی جوامــع اروپایــی و آمریکایــی 
و پیــروان ایشــان ادامــه یافــت. تفســیری کــه آن را بــه 
 روشــنی می تــوان در طــرح پارادایم هــای کوهــن در 
مــورد واقعیــت تجربــی مشــاهده کــرد. او بــا تردیــد در 
مــورد تلّقــی رســمی از علــم، می گویــد: »همگــی مــا 
عمیقــًا عــادت کرده  ایم که علم را تنهــا آن ماجرایی 
بدانیــم کــه پیوســته بــه هدفــی نزدیــک  می شــود کــه 
کــرده اســت. امــا  طبیعــت، آن را از پیش تعییــن 
آیــا نیــازی هســت کــه چنیــن هدفــی وجــود داشــته 
باشــد؟«2 تردیــد و در واقــع، نفــی تصویــر رســمی از 
علــم، بــه جهــت پایــۀ فکــری از پیش پذیرفتــه شــدۀ 

او بــوده اســت. پیش فــرض ذهنــی او ایــن قضیــه بــود کــه صــدق و کــذب نظریــه در علــم عــادی، بــا تطابــق و 
عــدم تطابــق بــا واقعیــت تجربــی تعییــن نمی شــود.3 از دیــدگاه کوهــن، بایــد نظریــۀ صــدق را کنــار گذاشــت. 

ــه دنبــال صــدق نیســت، بلکــه بحــث اعتبــار را مطــرح می کنــد.4 ، او ب ازایــن رو
یــخ علــم -بــدون در نظــر گرفتــن تفســیر رایــج- نشــان می دهــد کــه فعالیــت  بــا ایــن  همــه، نگاهــی بــه تار
یــف رســمی، فعالیتــی مســتقل از فرهنــگ و روحیــۀ فرهنگــی  علمــی دانشــمندان بــزرگ بــر طبــق تعر
ــم گفتــه  ــدان عل ــۀ تفســیر آنچــه کــه ب ــوده اســت. پــس در همیــن ابتــدا، تفکیــک دو مقول و اجتماعــی ب
می شــود بــا مقولــۀ فعالیــت علمــی دانشــمندان بــرای کشــف طبیعــت، بــه  عنــوان واقعیــت فعالیــت 
ــم  ــان عل ــتاین از مورخ ــی آینش ــوان وقت ــی می ت ــور ضمن ــه ط ــک را ب ــد. ایــن تفکی ــرورت می یاب ــی، ض علم
، هدفــی را کــه فیزیک دان هــا  یــد: »آن مورخــان علــم مــورد نظــر گایــه می کــرد نیــز متوجــه شــد. او می گو
بــدان نشــانه رفتــه بودنــد، درنمی یابنــد و برایشــان روشــن نیســت کــه آنهــا چگونــه می اندیشــیدند و چگونــه 

پنجه نــرم می کردنــد.«5    بــا مســائل خــود، دســت و
ــه پیش می رفــت، امــا عناصــر دیگــری کــه برخــی آن را روحیــات عصــر می نامنــد،  ــا اینکــه علــم این گون ب
وارد تفکــر علمــی می شــد. نمونــۀ آن را می تــوان در تلقــی عمومــی از اصــل عــدم قطعیــت هایزنبــرگ دیــد. 
بــا اینکــه خــود او ایــن اصــل را در تضــاد بــا اصــل علیــت نمی دیــد، امــا روحیــۀ اجتماعــی عصــر او چنــان 
بــود کــه نمی خواســت خــود را وارث نظــم کهــن و خواســته های کهــن بدانــد؛ بلکــه خــود را آزاد شــده از 
هــر قانونــی می دانســت کــه از طریــق ســنت، قــدرت و حجیــت، پیــدا کــرده بــود.6 ایــن روحیــۀ اجتماعــی، 
اصــل را بــر ایــن گذاشــته بــود کــه هرچیــز بــه ظاهــر جدیــدی را بــه طــور کامــل، گســیخته از گذشــته خــود 
بدانــد؛ حتــی اگــر گذشــته، واقعیــت و حقیقتــی را ورای انســان -کــه قابــل دســترس باشــد- پذیرفته باشــد 

یــا قانون هایــی مســتقل از انســان را بــر جهــان حاکــم بدانــد. 
یــرا  اگــر وضعیــت علــوم طبیعــی این گونــه بــود، علوم انســانی و اجتماعــی وضــع آشــفته تری پیــدا می کــرد، ز
موضــوع علــوم اجتماعــی، کشــف واقعیــت اجتماعــی بــود کــه از جملــۀ آن، همیــن روحیــۀ تجددطلبــی 
کــه بنــای دیــدن واقعیــت را نداشــت و تنهــا می خواســت  گسســتگی از ســنت اســت. روحیــه ای  و 
خــود را تافتــه ای جــدا بافتــه ببینــد. اندیشــمندانی کــه ایــن جــدا بافتــه بــودن را برنمی تافتنــد، چنــدان 
گذاشــته می شــدند  کنــار  مــورد پســند جامعــۀ علمــی قــرار نمی گرفتنــد و در عیــن قــّوت علمــی، یــا 
ــه می شــد. جالــب  ، از اصــل علمــی آنهــا ارائ ــا روحیــۀ عصــر ــق ب ــا هماننــد هایزنبــرگ، تفســیری مطاب و ی

|  هادی موسوی
وه فلسفه علوم انساین  عضو هیئت علمی گر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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موقعیتــی اســت؛ نــه جهان شــمول. 
گیدنز در این  خصوص می گوید: 

بررســی  را  جامعه شناســی  کــه  »نویســندگانی 
جوامــع می انگارنــد، حتــی زمانــی کــه بــه  صراحــت 
در  نمی آورنــد،  زبــان  بــه  را  گفتــه ای  چنیــن 
ذهنشــان جامعــه را مرتبــط بــا مدرنیتــه در نظــر 
آنهــا در مفهوم بنــدی جامعــه، نظــام  می گیرنــد. 
کــه  دارنــد  نظــر  در  را  شــده ای  مرزبنــدی  کامــًا 

دارد«.10  را  خــودش  یــژۀ  و درونــی  وحــدت 
ظاهــرًا ایــن علــم، علمــی اســت کــه انســان دورۀ 
مــدرن ســاخته و در تــاش اســت همــان انســان را 
بــرای دوره هــای بعــدی، بازتولیــد کنــد. گرچــه در 
یــرا  ایــن امــر نیــز تردیدهــای جــّدی وجــود دارد، ز
علوم انســانی و اجتماعــی جدیــد، تنهــا محتــوای 
صــورت  امــا  کــرد،  مطــرح  جهــان  بــرای  دیگــری 
یــت  بــه عار گذشــته  از  تغییراتــی  بــا  آن،  علمــی 
گرفتــه شــده بــود. جایــی کــه حکمــت عملــی دورۀ 
اســامی )نــه حکمت عملی شــناخته شــده بــا نام 
پــا کــرده بــود.11  ( دانــش انســان و اجتمــاع را بر ارســطو

کاذب برای جوامع خطرات علم 
نــه  تنهــا  مــدرن،  ایــن علــم دورۀ  این وصــف،  بــا 
بــرای جوامــع دیگــر مفیــد نیســت، بلکــه حداقــل 

دو خطــر اساســی بــرای آنهــا دارد: 
مــدرن  جهــان  اجتماعــی  و  علوم انســانی   .1
بــرای  کــه  علمــی  از  را  جامعــه  پســامدرن،  و 
شناســایی و ســاختن خــود الزم دارنــد بازمــی دارد؛ 
بــه جــای  یــک علم نمــا  ارائــۀ  بــا  کــه  بــه  نحــوی 
علــم  عهــده دار  نهــاد  و  علمــی  جامعــۀ  علــم، 
گاهــی نهــادی از وضعیــت خود  کشــور را دچــار ناآ

اینجاســت کــه ایــن تفســیر غیرواقعــی، بیــش از آن حقیقــت علمــی رواج می یافــت. الکســی دوتوکویــل، 
ــان  ــی در می ــدان جایگاه ــی چن ــود، ول ــوب می ش ــه محس ــۀ اول فرانس ــان درج ــق، از جامعه شناس ــه ح ب
جامعه شناســان نــدارد. او در خصــوص ایــن روحیــه می گویــد: »در ســال های گذشــته -یعنــی زمانــی کــه 
هنــوز مــا در فرانســه مجلــس سیاســی داشــتیم- بــه یــاد مــی آورم کــه یکــی از ســخنرانان مجلــس، بــه تمرکز 
ــا اشــاره  پ ــۀ رشــک ارو ــه  عنــوان یکــی از دســتاوردهای باشــکوه انقــاب و مای ، ب اداری حکومــت کشــور
، یــک دســتاورد باشــکوه و مایــۀ رشــک ملت هــای دیگــر  کــرده بــود. گرچــه انــکار نمی کنــم کــه ایــن تمرکــز
بــود، امــا در ضمــن بایــد ایــن را انــکار کنــم کــه دســتاورد یــاد شــده، از آِن انقــاب بــود؛ بلکــه برعکــس، ایــن 

یــم پیشــین بــود... «7   ، میــراث رژ تمرکــز
فاســفه و اندیشــمندان علــوم اجتماعــی، از ایــن  روحیــه ای کــه می خواهــد همــه چیــز را به خود منتســب 
یــده از گذشــته تصویــر کنــد، بــا عنــوان ســوژۀ مــدرن یــا ســوبژکتیویتۀ حاکــم  کنــد و خــود را بــه  طــور کلــی بر
ــفۀ  ــت، از فلس ــمندان هس ــن اندیش ــن ای ــه در بی ــی ک ــا تفاوت های ــه ب ــد. البت ــاد می کنن ــدرن ی ــم م ــر عل ب
قــی یــا علــم طبیعــت انســان در آثــار دیویــد هیــوم گرفتــه تــا کانــت، بــا ایده  آلیســم اســتعایی یــا  اخا

یخــی و دیگــران.  اگزیستانسیالیســت ها و هایدگــر بــا دازایــن و همین طــور دیلتــای بــا عقــل تار
اینکــه منشــأ ایــن روحیــه چــه بــود، موضــوع مورد بحث ما نیســت و امیدوارم در نوشــتۀ دیگری تبیین شــود؛ 
اّمــا مهــم ایــن اســت کــه ایــن روحیــۀ اجتماعــی بــر همــه  جــا حاکــم بــود یا حداقــل تاش می شــد کــه این گونه 
القــا شــود. روحیــه ای کــه حتــی در کار دانشــمندان طبیعــی نیــز دخالــت می کــرد و کار واقعــی آنهــا را بــدون 
تفســیری جانب دارانــه رهــا نمی کــرد. همیــن روحیــه بــود کــه اندیشــمندان را بــه ســمتی هدایــت کرده بــود که 
نــه  تنهــا نمی تــوان فکــر را مســتقل از جامعــه تصــور کــرد؛ بلکــه واقعیــت را نیــز نمی تــوان مســتقل از اجتمــاع 

، بــه ایــن ســمت حرکــت کردند کــه واقعیت، ســاختی اجتماعــی دارد.8  تصــور کــرد. ازایــن رو
ایــن میــزان از گســترش ســوبژکتیویتۀ مــدرن، مانــع از ایــن شــد کــه مدرنیتــه و مدرنیتــۀ متأخــر بتوانــد 
، عــدم کفایــت دانــش مــدرن  واقعیــت بیــرون از خــود و حتــی واقعیــت درونــی خــود را ببیننــد. از همیــن رو
کاســیک و قواعــد روش جامعه شناســی دورکیــم، جــای خــود را بــه قواعــد جدیــد روش جامعه شناســی9  
ــدرن  ــۀ م ــر جامع ــکا، دیگ ی ــی و آمر پای ــای ارو ــه دنی ــد ک ــدا ش ــرورت پی ــن ض ــر آن، ای ــاوه  ب ــز داد. ع گیدن
خوانــده نشــوند؛ بلکــه ایــن جوامــع، وارد دورۀ مدرنیتــۀ متأخــر شــده اند. گرچــه برخــی دیگــر چــون ژاک 

ــد.  ــت مدرن بدانن ــۀ پس ــتند آن را جامع ــش، می خواس ــدا و پیروان ی در
حال تصور کنید این جامعه، دانشی با عنوان علوم انسانی و علوم اجتماعی تولید کرده باشد که: 

از ایــن واقعیــت مــدرن و مــدرن متأخــر یــا پســت مدرن گرفتــه شــده باشــد و عــاوه  بــر آن، در ایــن واقعیــت 
مــدرن و مــدرن متأخــر یــا پســت مدرن، ســاخته شــده باشــد. 

ق کرد، تنهــا یک علــم موقعیتی اســت؛ همان گونه  اگــر بتــوان بــر ایــن دانــش اجتماعــی، عنــوان علــم اطــا
پایــی و امریکایــی نیــز گفته انــد کــه علــوم اجتماعــی، علــم  یــخ علــم ارو کــه اندیشــمندان در سراســر تار

ورنر هایزنبرگ  		آلبرت اینشتین  		 مارتین هایدگر  		 ویلهلم دیلتای  		 ژاک دریدا  		
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و کشــور می ســازد. همچنیــن احســاس نیــاز بــه 
علــم اجتماعــی واقعــی و علــم اجتماعــی مرتبــط 
بــا نظــام اجتماعــی خــود را نیــز از بیــن می بــرد. 
توســط  شــده  تولیــد  کاذب  گاهی هــای  آ وفــور 
علم نمــا، دائمــًا بــه نظــام اجرایــی کشــور این گونــه 
اجــرای  عــدم  از  مشــکل  کــه  می کنــد  القــاء 
ــه  ــت، ن ــده اس ــه ش ــت های توصی ــت سیاس درس
کشــور  اجتماعــی  نظــام  وارد  کــه  علم نمایــی  از 
کــه  وارداتــی  محتــوای   ، ایــن رو از  اســت.  شــده 
بــرای توســعۀ خــود،  بــا عنــوان علــم وارد شــده، 
بــه  متهــم  را  کشــور  اجتماعــی  نظــام  دائمــًا 
غیرعلمــی بــودن و غیرنظام منــد بــودن می کنــد. 
نگاهــی بــه مباحــث مطــرح شــده در خصــوص 
ایــران، در جامعه شناســی  پاشــی اجتماعــی  فرو
ــدل  ــاد م ــس اقتص ی ــده از تدر ــر ش و دروس منتش
 ، کشــور دانشــگاه های  برخــی  در  نئوکاســیک 
واقعیــت تضــاد اصــول اقتصــادی ایــن مکتــب 
ــکار  ــنی آش ــه  روش ــران ب ــۀ ای ــا جامع ــادی را ب اقتص
می ســازد. ایــن تضــاد اقتصــادی، نــه  تنهــا مروجــان 
گاهــی کاذب را تحــت لــوای علــم اقتصــاد، بــه  آ
ایــن فکــر وانمــی دارد کــه علــم اجتماعــی وارداتــی، 
نمی توانــد اقتصــاد و نظــم اقتصــادی بــرای کشــور 
، بــا تمســخر  بــه بــار بیــاورد؛ بلکــه در مســیری دیگــر
جامعــۀ ایــران، گفتــه می شــود کــه اقتصــاد ایــران، 

عکــس همــۀ دنیاســت. 
بــه همیــن ترتیــب، نظریه هــای اجتماعــی مــدرن و 
پســامدرن، نــه  تنهــا قــادر بــه دیــدن واقعیــت نظــام 
اجتماعــی ایــران نیســتند، بلکــه ســّدی می شــوند 
ایــران  یخــی  تار اجتماعــی  نظــم  دیــدن  بــرای 
اســامی؛ نظمــی کــه برخــاف فردگرایــی غربــی یــا 
تــاش بــرای سوسیالیســت کــردن آن، اســاس آن بــر 
همبســتگی اجتماعــی بوده اســت.12 بــه  نحوی که 
می تــوان آن را نظامــی دانســت کــه انســانها در آن، 
همیار13 )کفیل( یکدیگرند. اینجاســت که روشــن 
می شــود چــرا تکافــل )همیــاری( از اصــول بنیادین 
اقتصــاد اســامی اســت14 و چگونــه ایــن همیــاری 

بخشــی از تمــدن ایــران اســامی شــده اســت. 
)علم نمــا(،  اجتماعــی  و  انســانی  علــم  ایــن   .2
وقتــی وارد نظــام علمــی و اجتماعــی یــک کشــور 

، شــروع بــه بازتولید جامعــه ای می کند  شــود، در صــورت موفقیــت و در اختیــار گرفتــن نهــاد علــم آن کشــور
ــه  ــر اســاس آن ســاخته شــده اســت. از ایــن  جهــت، ن کــه از آن جامعــه آمــده و انســانی را می ســازد کــه ب
 تنهــا فایــده ای کــه علــم اجتماعــی بایــد بــه یــک کشــور برســاند، توســط ایــن علم نمــا ســلب می شــود، بلکــه 

گاهــی کاذب، دائمــًا بــا نظــام اجتماعــی تولیــد چالــش می کنــد.  ماننــد یــک ماشــین آ
گرچــه در ایــن مجــال کوتــاه، جــای بازگشــایی آســیب های ایــن علم نمــا بــرای نظــام اجتماعــی نیســت، 
امــا نتیجــۀ آن، ایــن می شــود کــه نهــاد علــم کشــور در حــوزۀ اجتماعــی، فعالیــت کافــی و حتــی الزم را 
گاهــی کاذب، بــر دوش مردمــان و عالمــان  نخواهــد داشــت. عاوه براینکــه بــار تحمــل آســیب های ایــن آ
آن ســرزمین خواهــد افتــاد. همان هــا کــه نظــام اجتماعــی را بــر اســاس ایده آل هــای عقلــی و الهــی ســاخته 

و از آن محافظــت می کننــد. 
ایــن دو خطــر بــزرگ، نشــان می دهــد کــه تــا چــه میزان علــم اجتماعــی وارداتی می تواند قــوای فکــری و اجرائی 
نظــام اجتماعــی را بــه خــود مشــغول داشــته، دچــار فرســایش کنــد. امــا شــرط مانــدگاری نظــام اجتماعــی و 

شناســایی علــم درون زا بــرای ادارۀ نظام هــای اجتماعــی اصیــل در برابــر علــم وارداتــی ایــن اســت کــه: 
اول: توانایی خود را برای شناسایی جامعه و تنظیم اجتماعی نشان دهد؛ 

دوم: کاذب بودن و علم نما بودن علم وارداتی را آشکار سازد؛ 
سوم: دانشمندان کافی برای نهاد علم -با دو شرط پیشین- پرورش دهد. 

هدف اصلی علم نماها 
اگــر ایــن علــم واقعــی برآمــده از نظــام اجتماعــی، نتوانــد از عهــدۀ هــر یــک از ایــن ســه وظیفــۀ اساســی برآیــد، 
جامعــۀ غربــی در موقعیــت نظــام اجتماعــی هــدف، هــم خــود و هم انســان غربــی را بازتولید می کند. دلتنگی 
اجتماعــی مــا بــرای گذشــتۀ ایــران، ناشــی از دلتنگــی بــرای قــدرت سیاســی گذشــته نیســت، بلکــه دلتنگــی 
ــرای پیوندهــای اجتماعــی و ســاختار حقیقــی اســت کــه در آن، جامعــۀ فردگــرای غربــی و انســان غربــی،  ب
بازتولیــد نشــده بــود. جایــی کــه انســان ها یــار یکدیگــر بودنــد و زندگــی در پوششــی از یــاری  پیچیــده شــده بــود. 
گرچــه گســترش کّمــی دانشــگاه در ایــران، فوایــدی بــه دنبــال داشــت؛ اّمــا آســیب اصلــی آن، علم نمایی بــود که 
در دامــن آن رشــد کــرد. علم نمایــی کــه در نظــام اجتماعــی ایــران، انســان ها را جدا افتــاده از یکدیگر تربیت کرد 

و تــاش می کنــد جامعــۀ غربــی را در داخــل نظــام اجتماعــی ایــران اســامی، بازتولیــد کنــد. 

درهم تنیدگی رابطۀ انسان و علم 
از اینجاســت کــه روشــن می شــود نســبت انســان بــا علــم در علــوم اجتماعــی تــا چــه میــزان درهم تنیــده 
اســت. همان گونــه کــه ایــن علــم می توانــد انســان را بــه ســعادت برســاند، بــه همــان ترتیــب می توانــد تمامــی 
توانمندی هــای انســانی و اجتماعــی را از یــک انســان و جامعــۀ انســانی ســلب کنــد و هویــت جدیــدی بــا 

		  

ایــن علــم انســانی و اجتماعــی )علم نمــا(، وقتــی وارد نظــام علمــی و اجتماعی یک کشــور 
ع بــه بازتولیــد  شــود، در صــورت موفقیــت و در اختیــار گرفتــن نهــاد علــم آن کشــور، شــرو
جامعــه ای می کنــد کــه از آن جامعــه آمــده و انســانی را می ســازد کــه بــر اســاس آن ســاخته 
ــه یــک کشــور  ــد ب ــم اجتماعــی بای ــه  تنهــا فایــده ای کــه عل شــده اســت. از ایــن  جهــت، ن
گاهــی کاذب،  برســاند، توســط ایــن علم نمــا ســلب می شــود، بلکــه ماننــد یــک ماشــین آ

دائمــًا بــا نظــام اجتماعــی تولیــد چالــش می کنــد. 
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.1400 اجتماعــی(، 

یخــی ایــن ســازۀ جدیــد انســانی  عنــوان انســان و جامعــۀ غربــی بســازد. بــا ایــن  وصــف، بــه جهــت تأخــر تار
و اجتماعــی، هنــوز الگویــی اجتماعــی و آرمانــی بــا نــام جامعــۀ غربــی دارد کــه بایــد راهبــر آن در زندگــی 
ــود.  ــودی همــۀ آنچــه مــا نظــام اجتماعــی می نامیــم، نخواهــد ب ، راهــی جــز ناب ــداوم ایــن مســیر باشــد. ت
همان گونــه کــه ســرانجام فعالیت هــای فمینیســت -بــه  عنــوان یــک جنبــش مــدرن- بی  هویت ســازی 
ــرای ایشــان  ــه، بزرگ تریــن مســئله را ب ــان از خان ــا خارج کــردن زن ــود. ایــن تفکــر ب ــی ب ــان در جامعــۀ غرب زن

ایجــاد کــرد و آن، مســئلۀ هویــت بــود. 

فمینیست و مسئلۀ هویت
در جامعــۀ غربــی، زنــی کــه بیــش از زندگــی خانوادگــی می خواهــد، بــا هــر قدمــی کــه از خانــواده فاصلــه 
می گیــرد، شــخصیتی سیاســی می شــود. هــر مقــداری کــه زن قدمــی بیــرون می گــذارد، به فرایند رهاســازی 
کمــک می کنــد. فمینیســت ها دیدنــد کــه بــرای زن رهــا شــده، مســائل هویــت از درجــۀ اهمیــت باالیــی 
ــه  ــته ای مواج ــط بس ــا محی ــی، ب ــی خانگ ــه و زندگ ــان از خان ــازی خودش ــا رهاس ــرا ب ی ــت. ز ــوردار اس برخ
می شــوند. هویت  هــای زنانــه، بــا عبارت هایــی از خانــه و خانــواده کــه از آن قــدم بــه بیــرون نهــاده بودنــد، 
ــرای آنهــا  ــد کــه تنهــا هویت  هایــی ب تعریــف می شــد و ایشــان در بســترهای اجتماعــی قــدم نهــاده بودن

فراهــم بــود کــه توســط الگوهــای مردانــه بــه ایشــان تقدیــم می شــد.15 
بــا ایــن حــال، بــه جهــت اینکــه زندگــی اجتماعــی در حرکــت اســت و منتظــر مســائل مــا نمی مانــد، زنــان 
تهــی شــده از هویــت را نــه بــا الگویــی زنانــه، بلکــه بــا الگوهــای مردانۀ جامعــه ُپر کردنــد. در نتیجه، ایــن زنان 
دوبــاره بــا مشــکل جدیــد هویتــی و پــر شــدن بــا هویتــی بیگانــه مواجــه شــدند. ُتهی ســازی هویتــی انســان ها 
ــت مدرنیته و  ــه و پس ــرفت مدرنیت ــه پیش ــده، بلک ــی آوار ش ــان غرب ــر انس ــر س ــه ب ــت ک ــقفی اس ــا س ــه  تنه ن
، همیــن رونــد را بــا هویت  هــا و نظام هایــی کــه بخواهنــد در برابــر آن مقاومــت کننــد، اجــرا  مدرنیتــۀ متأخــر

خواهــد کــرد. گرچــه اگــر مقاومــت هــم نباشــد، سرنوشــتی جــز تــن دادن بــدان نخواهنــد داشــت. 

هستی ارادی؛ راه رهایی از توهمات
بــا ایــن حــال، امــا نــور الهــی کــه در آسمان هاســت، بــر زمینیــان نیــز می تابــد. ارادۀ آزاد کــه از بنــد نیروهــای 
پنــدار و خیــال رهــا شــده باشــد، واقعیــت برآمــده از جهــان هســتی اســت و هســتی های ارادی را در 
جهــان ایجــاد می کنــد. هســتی های ارادی، همچــون هســتی های عالــم تکویــن، وجــود واقعــی دارنــد؛ نــه 
مثــل ســوژه کــه بــا برســاخته هایش، تنهــا بــر قــوۀ خیــال و پنــدار انســان ها چیــره می شــود. هســتی ارادی، 
از چنــان توانایــی هستی بخشــی برخــودار اســت کــه جایــی بــرای ســوژه و برســاخته های دنیــای مــدرن 
ــد. امــا  ــرا ایــن برســاخته ها، واقعیتــی جــز ســازۀ اجتماعــی جــدا افتــاده از واقعیــت ندارن ی نمی گــذارد، ز
هســتی ارادی کــه از اعمــاق عقــل عملــی انســان و از روی حکمــت بــر می آیــد، واقعیتــی از واقعیت هــای 

جهــان اســت، بــر مبنــای واقعیــت ســاخته می شــود و واقعیت ســاز اســت.16 
ــه جهــت شــمول وجــودی آن  ــی، در پــس پرده هــا پوشــانیده شــود، ب هــر مقــدار کــه ایــن واقعیــت جهان
ــن ارادۀ  ــد انعــکاس ای ــم انســانی بتوان ــد. اگــر عل ــار می زن ــی بودنــش، دانش هــای موقعیتــی را کن و جهان
پــاک جهانــی باشــد کــه در انســان بــه ودیعــه نهــاده شــده، نه تنهــا از ســوژۀ مــدرن و دیگــر ســوژه هایی 
ــر  یــخ می ســازد رهــا می شــود، بلکــه زندگــی ســعادت مندانه ای ب )منّیت هایــی( کــه انســان در طــول تار
روی زمیــن خواهــد داشــت. ایــن علــم واقعــی، علمــی اســت کــه ارادۀ پــاک را تصویــر می کنــد و انســان را 
در راســتای هدایــت ایــن ارادۀ پــاک، در جامعــه ای بــا نظــام بریــن قــرار می دهــد. در اینجاســت کــه علــم 
انســانی از علــم مدنــی نیــز عبــور کــرده و بنایــی از حکمــت کــه انعــکاس حکمــت الهــی اســت، بــر روی 

پــا خواهــد شــد.•  زمیــن بر
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عینّیت هــای مبطلی بودند کــه بی رحمانــه و عیان، 
بن بســت علــوم اجتماعــِی تجــّددی را هرچــه بیشــتر 

نمایــان و رســوا می کردنــد. 
از  »هیچ یــک  گفــت:  بایــد  قاطــع  طــور  بــه 
انقــاب  از  برآمــده  اجتماعــِی  واقعّیت هــای 
اســامی، مطیِع علــوم اجتماعِی تجــّددی نبودند 
و بــا نظریه هــای آن ســر ســازگاری نداشــتند. « از 
ایــن جملــه، بایــد بــه نیروهــا  و جریان هــای اصیــل 
در جامعــۀ ایــران اشــاره کــرد کــه در تصویرســازِی 
و  می شــوند  وانمــود  بی رمــق  و  ــی 

ّ
اقل تجــّددی، 

کــه جامعــۀ ایــران، از ایدئولــوژی  گفتــه می شــود 
انقابــی عبــور کــرده و انقــاب بــه پایــان راه رســیده 
بربادرفتــه ای  آرزوهــای  فهم هــا،  ایــن  اســت. 
گفتــه  کــه بــه زبــان تحلیــل و واســازی  هســتند 
می شــوند؛ اّمــا بــر شــواهد راســتینی تکیــه ندارنــد. 
از  پــاره ای   ، نیــز اخیــر  اغتشاشــات  در 
بــه  تجــّددی  اجتماعــِی  علــوم  اصحــاب 
به عنــوان  و  آمدنــد  روایت پــردازی  میــدان 
تــن  بــر  تحلیــل  جامــۀ  جامعه شناســانه،  فهــم 
تحلیل گــران  پوشــاندند.  خویــش  تجویزهــای 
علــوم اجتماعــِی تجــّددی، همــواره حاکمّیــت 
و جامعــه را دچــار بحــران و گرفتــار تنــش تصویــر 
پاشــی و زوال داده انــد و مــا  کرده انــد و وعــدۀ فرو
درحالی کــه  کرده انــد؛  معرفــی  پرتــگاه  لبــۀ  بــر  را 
و  وارداتــی  پنداشــته های  ایــن  از  هیچ یــک 
و  حاکمّیــت  و  نیافته انــد  تحّقــق  تحمیلــی، 
یخــی خویــش  بــه مســیر تار جامعــه، همچنــان 
کــه  اســت  روشــن  البّتــه  اســت.  داده  ادامــه 
در  مقطعــی  تاطم هــای  و  مــوردی  نوســان های 
خــّط  یــک  هماننــد  شــدن ها،  و  بوده انــد  میــان 
ســیر  درعین حــال،  اّمــا  نبوده انــد؛  یکنواخــت 
و  حاکمّیــت  و  بــوده  کمــال  به ســوی  حرکــت 
جامعــه، هرچــه بیشــتر قــوام و اســتحکام درونــی 
یافته انــد. در اغتشاشــات اخیــر نیــز همراه نشــدن 
یــان، در عمــل نشــان داد کــه  تــودۀ مــردم بــا ایــن جر
یخــی  جامعــۀ ایــران، همچنــان در همــان مــدار تار
ّیتــِی پیشــین در حرکــت اســت و تصمیــم  و هو
جدیــدی نگرفتــه اســت کــه خوشــایند و موافــِق 

باشــد.• تجــّددی  اجتماعــِی  علــوم 

نســبتی کــه علــوم اجتماعــِی تجــّددی، از آغــاز ورود تــا کنــون، بــا جامعــۀ ایــران برقــرار کــرده، نســبتی از قبیــل 
فهــم نبــوده اســت. در واقــع، مســئلۀ علــم اجتماعــی تجــددی ایــن نبــوده کــه در عمــق و بطــن جامعــۀ ایــران 
چــه می گــذرد و چگونــه می تــوان ایــن حیــات درونــی و جهت گیــرِی درون خیــز را تــداوم بخشــید و به ســوی 
شــکوفایی هرچه بیشــتر ســوق داد؛ بلکه نســبتی که برقرار شــده، تحقیر و نفی بوده اســت. علوم اجتماعِی 
تجــّددی، همــواره تجــّدد را اصــل و اســاس می شــمارد و غیــر آن را »زائده هــای زوال یافتنــی« در حاشــیۀ تاریــخ 
تجــّدد می انــگارد. ازایــن رو هیــچ گاه وضــع تاریخــی و باطنــی جامعــۀ ایــران را اصیــل تصّور نکرده اســت؛ بلکه 
همــواره بــه دنبــال آن بــوده کــه تمامّیــت تجــّدد را بــر جامعــۀ ایــران تحمیــل کنــد و از جامعــۀ ایــران، یــک نســخۀ 
گرته بــرداری شــده از عالــم تجــّدد بیافرینــد. پــس مســئلۀ علــوم اجتماعــِی تجــّددی، نــه فهــم و همدلــی بــا 

اقتضائــات و هوّیــت جامعــۀ ایــران، بلکــه بلعیــدن و در خویــش فروبــردن آن بــوده اســت. 
چشم انداز علوم اجتماعِی تجّددی

براین اســاس، مطالعه هایــی کــه از چشــم انداز علــوم اجتماعــِی تجــّددی، در جامعــۀ ایران صــورت گرفته اند، 
همگــی در پــی مصــادره بــه مطلــوب کــردن بوده انــد و ایــن نیــز از مســیر تفســیر بــه رأی عبــور کــرده اســت. 
به دلیل اینکــه جامعــۀ ایــران در چهارچــوب منطــق غیرتجــّددی و بلکــه ناتجــّددی حرکــت می کنــد و ذیــل 
یــخ آن نیســت؛ بنابرایــن، علــوم اجتماعــِی تجــّددی ناگزیــر اســت کــه واقعّیت هــای اجتماعــی آن را بــر  تار
، نظریه هــای خویــش را بر این  اســاس میــل و گرایــش خــود، ببینــد و معنــا کنــد؛ نــه آن گونــه که هســت. ازایــن رو
جامعه تحمیل می کند و در مقایسۀ بین نظریۀ اجتماعی و واقعّیت اجتماعی، جانب نظریه های خویش 
را می گیــرد و واقعّیــت اجتماعــی را مطابــق آن معنــا می بخشــد. ایــن در حالــی اســت که رهیافت علمی، تابع 
واقعّیــت اســت و نظریــه را اصــل نمی انــگارد؛ بلکــه همــواره نظریــه را شــکننده و تغییــر یابنــده می دانــد و هــر 
لت هــای نظریــه دارد، واقعّیــت را بــه میــدان فرامی خوانــد  جــا احســاس کنــد کــه واقعّیــت، معنایــی غیــر از دال
و صــدای معنــای آن را بازســازی می کنــد. بدین جهــت بایــد علــوم اجتماعــِی تجــّددی را یــک نظــام نمادیــِن 

تحمیلــی دانســت کــه در حــّق جامعــۀ ایــران، خشــونت شــبه علمی و تحّکــم تفســیری روا مــی دارد. 
علــوم اجتماعــِی تجــّددی برخــاف اّدعاهــای گزاف خویش، آمادۀ بازاندیشــی نیســت و نســبت به خویش، 
تعّصــب فــراوان دارد. ایــن ســّنت علمــی، تابــع واقعّیــت اجتماعــی نیســت و نمی خواهــد از کان روایت های 
تجــّددِی خویــش فاصلــه بگیــرد و دیگری هــا را بــه رســمّیت بشناســد و آنهــا را از زاویــۀ نــگاه خودشــان، فهــم 
کنــد و طریــق تحقیــر و طــرد و حاشــیه نگاری را کنــار بگــذارد. علــوم اجتماعــِی تجــّددی، نگــران خویــش 
اســت؛ نــه جامعــۀ ایــران. علــوم اجتماعــی تجــددی بــرای اینکــه خویــش را دارای قــدرت توضیحــی و تــوان 
تبیینــی معرفــی کنــد، مســیر مواجهۀ گزینشــی و انتخاب دل بخواهانــه را در پیش گرفتــه و یک پــارۀ کوچک و 
نحیــف از جامعــۀ ایــران را آن قــدر بــزرگ و فربــه کــرده تــا بتوانــد بــه نظریــۀ گــذار از ســّنت بــه تجــّدد، وفــادار بمانــد. 

جامۀ تحلیل بر تن تجویزها
این همــه، در حالــی اســت کــه انقــاب اســامی، تمام معادله ها و محاســبه های علوم اجتماعــِی تجّددی 

یخــت و عالمــی دیگــر بنــا کــرد که بیــرون از عالم تجــّدد و در برابر آن قــرار دارد.  را یکبــاره و آشــکارا، درهــم ر
انقــاب ایــران در ذات خویــش، در مقابــل علــوم اجتماعــِی تجــّددی ایســتاد و واقعّیــت اجتماعــی اش را 

دیگــرِی عالــم تجــّدد معرفــی کــرد. 
در زمانه ای که اّدعا می شــد تفّکر تجّددی، عالم گیر شــده و ســنگر فتح نشــده ای نمانده و تمام نســخه های 
رقیب و معارض باطل شــده اند، وجود قدســِی این انقاب، مســیر تاریخ را دگرگون کرد و افق تاریخِی متفاوتی 
آفریــد. علــوم اجتماعــِی تجــّددی کــه از ظهــور ایــن وجــوِد معنــوی، پریشــان و ســردرگم شــده بــود، کوشــید تــا آن را 
ــا  در چهارچــوب انگاره هــای خویــش، تفســیر و تحلیــل کنــد و روایــت تجــّددی از ماهّیــت آن ارائــه دهــد؛ اّم
ــق بــه فضــای تفّکر تجــّددی، نتوانســتند خأها 

ّ
ایــن کوشــش ها، نــاکام ماندنــد و هیچ یــک از نظریه هــای متعل

تو نقصان هــای خویــش را بپوشــانند. واقعّیت هــای پســاانقابی نیــز یکــی پــس از دیگــری، شــواهد نقیــض و 
اش

ادد
ی
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یف نامه |  معر
وزمنــد در ســال 1344 در شــیراز متولــد  علیرضــا پیر
یــایض، در ســال  یافــت دیپلــم ر شــد. او پــس از در
قــم  بــه  وی  حــوز علــوم  در  حتصیــل  بــرای   1362
وی، مشــغول بــه  آمــد و هم زمــان بــا حتصیــل حــوز
ــوم اســالمی قــم  ــر فرهنگســتان عل وهــش در دفت پژ
نــزد  را  خــود  وس  در ایــام،  ایــن  در  وزمنــد  پیر شــد. 
 ، کاشــاین، وجــداین فخــر اســاتیدی مهچــون راســیت 
پایــاین، ســتوده، امحــدی میاجنی و حســیی بوشــهری 
وزمنــد در ســال 1373 در درس  گرفــت. اســتاد پیر فرا
یــزی و خــارج اصــول آیــت اهلل�ل  خــارج فقــه آیــت اهلل�ل تبر
ین  بیشــتر البتــه  یافــت؛  حضــور  خراســاین  وحیــد 
ــه فرهنگســتان  وزمنــد ب ــر در گرایــش اســتاد پیر تأثی
آیــت اهلل�ل  درس  از  او  اســتفادۀ  اســالمی،  علــوم 

منیرالدیــن حســیی بــود. 
عضــو  کنــون  هم ا وزمنــد  پیر علیرضــا  اســتاد 
ــر فرهنگســتان علــوم  هیئت علمــی و قامئ مقــام دفت
وه علــم  گــر و عضــو  روش  وه  گــر رئیــس  اســالمی، 
اصــول احــکام حکومــیت دفتــر فرهنگســتان اســت. 
از ســال 1382  کــه وی  کــرد  نبایــد فرامــوش  البتــه 
کارشــناس مســائل فرهنگــی و  کنــون به عنــوان  تــا 
حــوزوی بــا دبیرخانــۀ شــورای عایل انقــالب فرهنگــی 
حــوزۀ  در  تأثیرگــذار  هنادهــای  یــن  مهم تر از  کــه 

دارد.  مهــکاری  اســت،  آمــوزش  و  فرهنــگ 

مقدمه
اگــر غربی هــا در دورانــی نهــاد علــم را در کلیســا 
می یافتنــد و مدتــی بعــد، بــرای رســیدن بــه علــم، 
فقــط از دانشــگاه ها اســتمداد می جســتند؛ امــا 
در ایــران و به خصــوص پــس از پیــروزی انقــاب 
حــوزۀ  دروس  بــا  توأمــان  علــم  نهــاد  اســامی، 
تــا  پیش رفتنــد  دانشــگاهی،  دروس  و  علمیــه 
کاســتی های یکدیگــر را جبــران نماینــد. از همــان 
بــا  دانشــگاه هایی  شــکل گیری  شــاهد  دوران، 
معــارف  از  قابل توجهــی  البتــه  و  انــدک  درصــد 
حــوزوی و نیــز حوزه هــای علمیــه ای بــا همیــن 
هرچنــد  شــدیم.  دانشــگاهی  دروس  از  میــزان 
تحــول در حوزه هــای علمیــه، امــر الزمــی اســت 
رهبــر  دلســوزانه،  تذکــر  ســال ها  از  پــس  کــه 

 گفت وگو با 
حجتالاسلاموالمسلمینعلیرضاپیروزمند
عضو هیئت علمی و قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسالمی 

وروِد ایذایی
روش شناسی نهاد علم در ایران
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ــرای چابک ســازی و توانمنــدی  معظــم انقــاب ب
دســتور  در  علمیــه  حوزه هــای  علمــی  بــاالی 
آســیب هایی  و  ضعف هــا  امــا  دارد؛  قــرار  کار 
نیــز در نهــاد دانشــگاهی و دانش آمــوزی وجــود 
، گفت وگوهــای جــدی دربــارۀ  نظــر بــه  کــه  دارد 
جهــت،  همیــن  بــه  می رســد.  نظــر  بــه  الزم  آن 
گفت وگویــی  خــردورزی  تخصصــی  مجلــه 
علیرضــا  حجت االسام والمســلمین  بــا  را 
ــر  پیروزمنــد عضــو هیئت علمــی و قائم مقــام دفت
بــا  تــا  داده  ترتیــب  اســامی  علــوم  فرهنگســتان 
وی دربــارۀ هــدف، مبنــا، اهمیــت، ضعف هــا و 

کنــد.  گفت وگــو  علــم  نهــاد  آســیب های 

خــردورزی: هــدف و مبنــای نهــاد علــم در کشــور  	
 
ً
مــا چیســت؟ نهــاد علــم بنــا دارد انســان را نهایتا

بــه کــدام غایت برســاند؟
علــم  نهــاد  از  را  خودمــان  تلقــی  بایــد  ابتــدا 
کنیــم، ســپس بــا اســتفاده از واژگان  مشــخص 
آیــا منظــور  یــم.  بپرداز ایــن موضــوع  بــه  مشــترک 
یــا  اســت  دانشــگاه  و  حــوزه  علــم،  نهــاد  از 
آموزشــی  مراکــز  مجموعــۀ  یــا  رش  پــرو آموزش و
رســمی کشــور یــا عــاوه بــر مراکــز آموزشــی، مراکــز 
بــر  عــاوه  آیــا  می گیــرد؟  بــر  در  نیــز  را  پژوهشــی 
نیــز شــامل  را  مراکــز دولتــی، مراکــز خصوصــی 
و  دولتــی  مراکــز  بــر  عــاوه  آیــا  شــد؟  خواهــد 
شــامل  نیــز  را  علمیــه  حوزه هــای  خصوصــی، 
می شــود؟ کوتاه ســخن اینکــه عنــوان نهــاد علــم 

گرفــت.  برخواهــد  در  را  اینهــا  همــۀ 
حــال چــرا به جــای کلمــۀ نهــاد از کلمــۀ ســازمان 
اســتفاده نمی شــود؟  کلمــات دیگــر مشــابه  یــا 
علمــی  وضعیــت  کــه  کنش  گرانــی  مجموعــۀ 
پیش می برنــد  می بخشــند،  ســامان  را  کشــور 
علــم  پیشــرفت  در  یــن  نقش آفر و  تأثیرگــذار  و 
علــم  نهــاد  به عنــوان  هســتند،  کشــور  در 
ایــن  بــا  را  نهــاد علــم  وقتــی  قلمــداد می شــوند. 
ــم،  ــرار دهی ــه ق ــترده موردتوج ــی گس مفهوم شناس
طبیعــی اســت کــه بــه یک پاســخ یکســان دســت 

یافــت.  نخواهیــم 
کــه می توانیــم انجــام بدهیــم  حداقــل تقســیمی 

پــرورش و امثــال آنهــا  ایــن اســت کــه میــان حــوزه و غیــر حوزه هــای علمیــه، یعنــی دانشــگاه، آموزش و
بایــد تفــاوت قائــل شــویم. حــوزۀ علمیــه، به دلیل اینکــه نهــادی اســت کــه امتــداد آن تــا زمــان حضــور 
یخــی دارد، وضعیــت مشــخص تری بــه خــود گرفتــه اســت. حوزه هــای درســی کــه  ع( ســابقۀ تار معصــوم)
یشــۀ نهــاد علمــی را کــه اآلن  ع( در اوج قــرار داشــتند، عمــًا ر ع( و امــام صــادق) ( یــژه در زمــان امــام باقــر به و
به عنــوان حــوزۀ علمیــه از آن یــاد می کنیــم، شــکل داد. ســپس در زمــان غیبــت، بــه عبارتــی تحــت اشــراف 
مراجــع معظــم تقلیــد، ادامــه یافــت. البتــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی، تجربــۀ کامل تــر و متفاوت تــری را 

در ایــن مســیر دنبــال می کنــد. 
نــی  طبیعــی اســت کــه هــدف ایــن نهــاد علــم، فهــم و نشــر معــارف اهل بیــت اســت؛ چــه معــارف عقا
ــر  ــد از نظ ــه بتوانن ــت ک ــرادی اس ــت اف ــر آن، تربی ــدف دیگ ــز ه ــی نی ــور طبیع ــه ط ــی. ب ــارف نقل ــه مع و چ
ــوند.  ــی بش ــم اله ــن عل ــل ای ــی حام ــی و تربیت ــی، پرورش ق ــتگی های اخا ــی و شایس ــای علم توانمندی ه
ضلــع جدیــدی از فهــم و تفاهــم در نهــاد حــوزۀ علمیــۀ بعــد از انقــاب شــکل گرفــت. ُبعــد اجتماعــی و 
تمدنــی اندیشــۀ اســامی، بــه برکــت اندیشــۀ بلنــد آیــت اهلّلل خمینــی)ره( کــه هدایــت و رهبــری اتفاقــات و 
تحوالتــی را کــه در جامعــه رخ داده بــود، بــر عهــده داشــت، باعــث شــکل گرفتن ایــن پیشــرفت در نهــاد علــم 

در حــوزۀ علمیــه شــد. 
ــری  ــتان دیگ ــی داس ــی و غیردولت ــمی، دولت ــی غیررس ــمی و حت ــای رس ، در آموزش ه ــر ــوی دیگ در س
آموزشــی،  بــه ایــن نهادهــای  نــوع نظــام علمــی و حتــی بخــش پژوهشــی وابســته  وجــود دارد. ایــن 
ــوزی،  ــه در علم آم ــه ای ک ــاس تجرب ــر اس ــم را ب ــاد عل ــاختار نه ــا س ــتند. آنه ــی داش ــوی واردات ــک الگ ی
زارت و نیــز  زی و پژوهشــگری در غــرب اتفــاق افتــاده بــود، شــکل دادنــد. هــم ازنظــر ســاختار و ر علــم و
یــادی از آن الگــوی  محتــوا، محورهــا و موضوعاتــی کــه بایــد در نهــاد علــم شــکل بگیــرد، بــه میــزان ز

ــر شــده اســت.  وارداتــی متأث
البتــه ایــن کپی بــرداری، نتایــج خســارت بــاری را هــم در جامعــه بــه بار آورده اســت. علــت آن را می تــوان در 
دو کاســتی شــکل گرفته در آن یافــت: اوًال کــه در متــن خــود، جوشــش کافــی بــا فرهنــگ انقابی پیــدا نکرده 
اســت؛ هرچنــد مــا مضامیــن و محتواهایــی را در قالــب معــارف اســامی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
پــرورش و  یــادی در آن جوهــره بدهیــم. تحــول در نظــام آموزش و وارد کرده ایــم؛ امــا نتوانســته ایم تغییــر ز
حتــی نظــام آمــوزش عالــی در دســتور کار نظــام بــوده، حتــی بــه ایــن منظــور حرکت هایــی نیــز اتفــاق افتاده 

اســت؛ امــا هنــوز تــا نتایــج مــورد انتظــار فاصلــه دارد. 
ــوده کــه هدف گــذاری  نکتــه و ضعــف بعــدی در ایــن نظــام آموزشــی و ایــن بخــش از نهــاد علــم، ایــن ب
یکــرد در شــغل مدنظــر هــم بیشــتر اقتصــادی تعریف شــده  اصلــی آن، اشــتغال افــراد بــوده اســت. حتــی رو
بــود. مســئلۀ پــرورش نیــز بــه ایــن دلیــل مــورد غفلــت بــوده کــه بــا  وجــود اینکــه مــا ســاختارهای معاونــت 
پرورشــی، معلم هــای پرورشــی، مشــاوره و نهــاد رهبــری در دانشــگاه و امثالهــم را جانمایــی کرده ایــم؛ امــا 
اینهــا نتوانســته اند به انــدازۀ کافــی در متــن ایــن نهــاد علمــی نفــوذ کننــد و تأثیرگــذاری و جهت دهــی کافــی 

را دراین خصــوص داشــته باشــند. 
 ، بعــد از تحلیــل دو بخــش نهــاد علــم، یعنــی حــوزۀ علمیــه و نظــام رســمی آموزشــی و پژوهشــی در کشــور
مســئلۀ بعــدی پیونــد ایــن دو نهــاد بــا یکدیگــر اســت. امــام خمینــی)ره( موضــوع وحــدت حــوزه و 
ــد روی  ــان بای ــز دراین خصــوص داشــتیم و همچن ــد. تجربه هــای مختلفــی نی دانشــگاه را مطــرح کردن

ایــن مســئله کارکنیــم. 

ــفاف  	 ــور ش ــه ط ــی ب ــورهای غرب ــی در کش ــای علم ــه نهاده ــد ک ــن براین باورن ــی منتقدی ــردورزی: برخ خ
وگوبــر مســئلۀ رفــاه و آســایش اجتماعــی انســان ها تمرکــز کرده انــد؛ یعنــی همــان مادی گرایــی کــه شــما 

ت 
گف



140
ن   1

هم
 |   ب

ل  
ه او

مار
  ش

ی  |
ورز

خرد

96

نیــز  حــدودی  تــا  آنهــا  کردیــد.  اشــاره  بــدان 
موفــق بوده انــد؛ امــا نهــاد علــم در کشــور مــا در 
 مشــغول بــه 

ً
ُبعــد نهــاد آمــوزش رســمی صرفــا

راهبــردی  کــه  اســت  بی انتهایــی  دوگانه هــای 
ــرای زیســت اجتماعــی بشــر هــم نــدارد؛ نظــر  ب

شــما در ایــن بــاره چیســت؟
کافــی  توجــه  پــرورش  آموزش و نهــاد  در  مــا 
نســبت بــه ســاختار نظــام آموزشــی در نهــاد علــم 
و  آمــوزش  بخــش  دو  از  علــم  نهــاد  نداشــته ایم. 
نهــاد  از  بخــش  هــر  می شــود.  تشــکیل  پژوهــش 
یــت آموزشــی، ســاختار آموزشــی  آمــوزش، از مدیر
بــه معنــای ســاختار محتوایــی، برنامــه آموزشــی 
ایــن  در  دارد.  نــی  حاما آموزشــی  محتــوای  و 
ــم، اســتاد  ــز ســتادی، معل ی ، برنامه ر ــر بخــش مدی
بایــد در  یــم.  را تحــت تعلیــم دار و دانش آمــوزی 
هــر یــک از ایــن بخش هــا، ســؤال حاضــر را بــه 
تفکیــک مــورد دقــت قــرار دهیــم. بایــد چگونگــی 
کنیــم.  یــت آموزشــی مان را بررســی  ســبک مدیر
یزی شــده  برنامــۀ آموزشــی مــا بــر چــه اساســی پایه ر
یــس می شــود، چــه  و محتــوای آموزشــی کــه تدر
هدف گــذاری و قابلیتــی را در مخاطــب ایجــاد 
دهیــم،  انجــام  را  تفکیــک  ایــن  اگــر  می کنــد؟ 
نکتــه ای کــه در پاســخ بــه ســؤال اول بیــان کــردم، 
قــرار  موردتوجــه  بیشــتری  تفصیــل  بــا  می توانــد 
آموزشــی،  محتــوای  بحــث  در  مــا  ورود  گیــرد. 
بیشــتر یــک ورود ایذایــی بــوده اســت. مــا بــه ایــن 
معنــا آمده ایــم در بخشــی از دروس، به خصــوص 

کرده ایــم.  محتوایــی  تصــرف  مذهبــی،  دروس 
بــرای مثــال گفته ایــم کــه بحــث قــرآن یــا معــارف بــا 
هــر عنوانــی ماننــد ســبک زندگــی، دیــن وزندگــی 
یــا هــر عنــوان دیگــری حتــی عنــوان درس انقــاب 
آمــوزش  دانشــجو  یــا  دانش آمــوز  بــه  را  اســامی 
می دهیــم؛ امــا توجــه نمی کنیــم اینهــا در ترکیــب 
بــا ســایر محتواهــای آموزشــی کــه دانش آمــوز یــاد 
می گیــرد، چــه فراینــدی را ایجــاد می کنــد و چــه 

شــخصیتی از ایــن فــرد می ســازد. 
مــا فکــر کرده ایــم بــا ایــن تصــرف، دیــن ایــن فــرد 
تأمیــن می شــود. علــم آن را نیــز از ادبیــات علمــی 
دو  ایــن  می کنیــم  تصــور  و  یــم  می گیر موجــود 

مکمــل هــم خواهنــد بــود کــه می توانــد آن جامعیــت علمــی و تربیتــی را کــه می خواهیــم، در او رقــم بزنــد. 
حال آنکــه از ایــن نکتــۀ مهــم و اساســی غفلــت کرده ایــم کــه اگــر مــا نتوانیــم ادبیــات علمــی را به مــوازات 
ایــن بخــش مذهبــی بــه دانش آمــوز و دانشــجو یــاد دهیــم، اثــر منفــی خــود را می گــذارد و ایــن نــوع محتــوا را 

کــه وارد کرده ایــم، خنثــی می کنــد. 
یــن  مــا در هدف گــذاری و رســیدن بــه ســاختارمندی مناســب در برنامــۀ آموزشــی کــه بتوانــد بــا عناو
متنــوع، معلومــات دانش آمــوز و دانشــجو را تکمیــل و مدارجــی را کــه الزم اســت طــی کننــد، آمــاده کنــد، 
پــرورش موردتوجــه قــرار گیــرد.  اقــدام جامعــی نکرده ایــم. انتظــار می رفــت ایــن موضــوع در تحــول آموزش و
ــه زندگــی در جوان هــا و نســل  ــد بیــش از اینهــا در نظــام آموزشــی، مهــارت زندگــی و بینــش نســبت ب بای

آینــده شــکل بگیــرد. 
ــه جامعــه، حوصلــۀ  زمانی کــه در خروجــی نظــام علمــی، افــرادی پــرورش می یابنــد کــه در هنــگام ورود ب
ــا دیگــران را ندارنــد و به نوعــی بــه فردگرایــی و درون گرایــی مبتــا شــده اند، قــدرت گفت وگــوی  مواجهــه ب
کافــی ندارنــد و مهــارت ارتبــاط خارجــی آنهــا ضعیــف اســت، مهــارت حــل مســئله و حــل اختــاف را در 
مواجهه هایــی کــه در متــن جامعــه اتفــاق می افتــد، ندارنــد و نیــز نســبت بــه حــوادث جهانــی و اجتماعی، 
قــدرت تحلیــل بــر مبنــای تفکــر انقابــی در آنهــا به انــدازۀ کافــی وجــود نــدارد، مــا بــا اشــکالی اساســی در 

موضــوع تربیــت و آمــوزش مواجــه هســتیم. 
ــان نوعــی اعتمــاد و خوش بینــی کاذب نســبت بــه غــرب و دســتاوردهای علمــی و تمدنــی غــرب  جوان

یــرا مــا نتوانســته ایم روشــنگری مناســبی از فضــای ماهیــت غــرب در آنهــا ایجــاد کنیــم.  دارنــد، ز
مــا در مقابــل، فــرض کرده ایــم کــه از ابتــدا، همــۀ جوانــان دانش هــای مشــترکی را یــاد بگیرنــد. تصــور می کنیــم 
کــه همــه، هــم بایــد فیلســوف، هــم جامعه شــناس، هــم ادیــب، هــم مفســر قــرآن، هــم شــیمی دان، هــم 
ــن  ــد همــۀ ای ــم کــه دانش آمــوزان بای ــد. فــرض گرفته ای یاضــی دان و هــم تخصص هــای دیگــری را فرابگیرن ر
دانش هــا را فرابگیرنــد و همــه نــوع درســی را بخواننــد تــا بــه مرحلــه ای برســند کــه تحصیــل در یکــی از ایــن 
رشــته ها را انتخــاب کننــد و آن را به صــورت خاص تــری دنبــال کننــد. هرچنــد در ابتــدا بــه نظــر می آیــد کــه 
ایــن کار منطــق دارد و توجیه پذیــر اســت؛ امــا آن چیــزی کــه در عمــل رخ می دهــد، ایــن اســت کــه زمــان و 
یــادی از محفوظــات، اشــتغال و اختصــاص می دهیــم کــه هشــتاد  عمــر دانشــجو را بــه فراگیــری حجــم ز
بــردی نــدارد. دانش آمــوز در بهتریــن حالــت، آنهــا را فرامــوش  درصــد ایــن مطالــب، در آینــده بــرای او کار
می کنــد و در نقطــۀ مقابــل در آن چیــزی کــه مهــم اســت و متــن زندگــی را تشــکیل می دهــد، لنــگ می زنــد!
ــم.  ــاد می کردی ــی ایج ــی، تحول ــۀ آموزش ــد در برنام ــاس بای ــه براین اس ــت ک ــی اس ــت، طبیع ــن جه ــه همی ب
ــواده و مســجد برقــرار کنیــم.  یــت آمــوزش، بیــن مدرســه، خان مــا نتوانســته ایم ارتبــاط معنــاداری در مدیر
ــر هســتند، باعــث شــده  ــرورش مؤث به این ترتیــب، تفکیک شــدن آن ســه نهــاد مهمــی کــه در تربیــت و پ

		  

نکتــه و ضعــف بعــدی در ایــن نظــام آموزشــی و ایــن بخــش از نهــاد علــم، ایــن بــوده کــه 
هدف گــذاری اصلــی آن، اشــتغال افــراد بــوده اســت. حتــی رویکــرد در شــغل مدنظــر هــم 
بیشــتر اقتصــادی تعریــف شــده بــود. مســئلۀ پــرورش نیــز بــه ایــن دلیل مــورد غفلــت بوده 
کــه بــا  وجــود اینکــه مــا ســاختارهای معاونــت پرورشــی، معلم هــای پرورشــی، مشــاوره 
و نهــاد رهبــری در دانشــگاه و امثالهــم را جانمایــی کرده ایــم؛ امــا اینهــا نتوانســته اند 
به انــدازۀ کافــی در متــن ایــن نهــاد علمــی نفــوذ کننــد و تأثیرگــذاری و جهت دهــی کافــی را 

دراین خصــوص داشــته باشــند. 
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بــه همیــن جهــت، انســان در مرکــز ایــن جنــگ 
ترکیبــی قــرار دارد. نــوع برداشــت و انتظــار انســان از 
خــود و محیــط پیرامــون، در اینجــا حائــز اهمیــت 
می شــود. حلقــۀ اتصــال اتفاقــات اخیــر بــا نهــاد 
علــم نیــز در همیــن مســئله نهفتــه اســت. نهــاد 
علــم، نهــادی اســت کــه قــرار اســت به مهد پــرورش 
انســان تبدیــل شــود. شــما در مجموعــۀ نهــاد علــم، 
چــه در قالــب پژوهشــی و چــه در قالــب آموزشــی، 
بایــد دو کار را هم زمــان دنبــال کنیــد. بــه همیــن 
ــد؛  ــاب کرده ان ــرورش را انتخ ــم آموزش وپ ــل اس دلی
یعنــی رشــد اطاعــات و مهارت هــای علمــی و 

پــرورش شــخصیت افــراد. 
بنابرایــن، مــا بایــد از خودمــان بپرســیم کــه در نهــاد 
شــخصیت،  چــه  بــا  و  انســانی  نــوع  چــه  علــم، 
توجــه  بایــد  می یابــد؟  پــرورش  اهدافــی  و  تفکــر 
کنیــم کــه اوًال هدف گــذاری مــا در نظــام آموزشــی، 
نکته هــای  اعامــی،  سیاســت های  و  اهــداف 
کــه وقتــی در بدنــۀ نظــام  قابــل دفاعــی هســتند 
یــت آموزشــی و محتــوای آموزشــی  آموزشــی، مدیر
قــرار می گیــرد، تاکنــون نتوانســته ایم به انــدازۀ کافــی 
انجــام  اصاحاتــی  البتــه  کنیــم.  ایجــاد  تحــول 
داده ایــم، مجموعــه تاشــی کــه به وســیلۀ عناصــر 
و  می افتــد  اتفــاق  علــم  نهــاد  درون  در  متعهــد 
بیــرون  از  کــه  مســاعدی  زمینه هــای  همچنیــن 
جامعــه  و  انســان ها  پــرورش  بــرای  علــم  نهــاد 
نــگاه  مــا  تــا  اســت  شــده  باعــث  آماده شــده، 
و  ســوم  دوم،  نســل های  بــه  نســبت  بصیرانــه ای 

چهــارم انقــاب نداشــته باشــیم. 
ولــو  می کنیــم،  مشــاهده  کــه  عارضــه ای  ایــن 
ــه ایــن عنــوان  ــاال نباشــد، امــا ب اینکــه درصــد آن ب
کــه یــک عارضــه اســت، کمتریــن آســیبی کــه از 
تجربه کــردن  حــال  در  نهــاد  ایــن  معیوب بــودن 
هســتیم و بایــد موردتوجــه قــرار دهیــم، ایــن اســت 
وقایــع  ایــن  کــه  خســارت هایی  علی رغــم  کــه 
کــه در  بــه بــار آورده، بایــد توجــه داشــته باشــیم 
آینــده اهتمــام بیشــتری بــه شــیوۀ پــرورش نســل 
شــیوه ها  بینــی  باز بــا  می توانیــم  باشــیم.  داشــته 
را  خودمــان  حرکــت  نقطــۀ  آسیب شناســی،  و 

کنیــم.+• تقویــت 

، به انــدازۀ کافــی دســت نیابیــم. بخــش دولتــی آموزشــی هــم  ــا بــه مقاصــد آموزشــی و پرورشــی مدنظــر ت
قابل بازســازی اســت. بایــد نحــوۀ شــکل گیری مدیریــت جهــادی و انقابــی در نظــام آموزشــی را بررســی 

کنیــم. همیــن مســائل در نظــام پژوهــش کشــور نیــز وجــود دارد. 
... تشکیل شــده  یــت پژوهــش نیــز بــه همیــن صــورت اســت؛ یعنــی از برنامــۀ پژوهشــی، محتــوا و مدیر
ــًا تکــرار کنیــم. مســائل پژوهشــی مــا از کجــا  ــز می توانیــم همیــن مطالــب را عین اســت. مــا در آنجــا نی
یــت تحقیــق مــا چگونــه شــکل می گیــرد؟  می آیــد؟ روش تحقیــق و ابــزار تحقیــق از کجــا می آیــد؟ مدیر

ــا ایــن آسیب شناســی ها می توانیــم آینــده را روشــن کنیــم.  طبیعــی اســت کــه ب

خــردورزی: آیــا بررســی تطبیقــی رشــد، اهــداف و جایــگاه نهــاد علــم را بعــد از انقــاب اســامی صحیــح  	
بــردی می دانیــد؟ یــا کار

تطبیقــی کــه مــن در ابتــدای ســخنانم بــا آن پیش رفتــم، نشــان می دهــد کــه اگــر مــا ایــن تطبیــق را نداشــته 
باشــیم، خروجــی بهتــری پیــدا نمی کنیــم. مــا بایــد در تجربــۀ جهانــی در بحــث پژوهــش و آمــوزش 
یــان رشــد  یــان پرشــتاب را در جر یــم کــه غــرب در مســیر خــود توانســته یــک جر اســتفاده کنیــم. بایــد بپذیر
علــم و فنــاوری یــا افزایــش علــم و فنــاوری تجربــه کنــد. اینکــه چگونــه مسئله ســازی کنــد، چگونــه تولیــد 
ــا مســائل خــود درگیــر  پاســخ کنــد، چگونــه نیروهــای انســانی را از فکرهــا و مغزهــای اقصی نقــاط دنیــا ب
کنــد و اینکــه چگونــه اینهــا را خوشــه چینی کنــد و بــه کاربســت برســاند. مــا بایــد از جنبه هــای مثبــت 
تجربــۀ غربی هــا اســتفاده کنیــم و درعین حــال نــگاه انتقــادی مــا نیــز ســر جــای خــود محفــوظ باشــد. 
جهت گیــری، مبانــی، انسان شناســی و نــوع نــگاه مــا بــه انســان و روابــط انســانی نســبت بــه تفکــر غــرب، 

ــت.  ــیاری اس ــای بس دارای تفاوت ه
اینکــه مســائل جامعــۀ اســامی و ایرانــی چــه تفاوت هایــی دارد، طبیعــی اســت کــه بایــد ایــن تفاوت هــا 
را لحــاظ کنیــم. اینکــه بتوانیــم ایــن تفاوت هــا را لحــاظ کنیــم، طبیعتــًا می توانــد در مقــام مقایســه بهتــر 

اتفــاق بیفتــد. 

خردورزی: در خصوص اتفاقات اخیر کشور و نقش و جایگاه نهاد علم در آن چه نظری دارید؟ 	
طبیعتــًا آنچــه در وقایــع اخیــر شــاهد هســتیم، جنــگ ترکیبــی تمام عیــاری اســت کــه در تســخیر ذهن هــا و 
اراده هــا وجــود دارد. جبهــۀ معــارض انقــاب اســامی تــاش داشــته و دارد تــا بــا نفــوذ فرهنگی خــود، ذهن ها 
را تســخیر کنــد. او می خواهــد محاســبات را عــوض کنــد و ایــن محاســبه را بــه اقــدام منتهــی کنــد. حــال 
ــا خواســته های عمــوم جامعــه و  اقلیتــی هــم وجــود دارنــد کــه بــه شــکلی در میــدان رفتــار می کننــد کــه ب

اهــداف انقــاب اســامی متناســب نیســت. 

		  

زمانی کــه در خروجــی نظــام علمــی، افــرادی پــرورش می یابنــد کــه در هنــگام ورود بــه 
جامعــه، حوصلــۀ مواجهــه بــا دیگــران را ندارنــد و به نوعــی بــه فردگرایــی و درون گرایــی 
مبتــال شــده اند، قــدرت گفت وگــوی کافــی ندارنــد و مهــارت ارتبــاط خارجــی آنهــا ضعیــف 
اســت، مهــارت حــل مســئله و حــل اختــالف را در مواجهه هایی کــه در متن جامعه اتفاق 
می افتــد، ندارنــد و نیــز نســبت بــه حــوادث جهانــی و اجتماعــی، قــدرت تحلیــل بــر مبنای 
تفکــر انقالبــی در آنهــا به انــدازۀ کافــی وجــود نــدارد، مــا بــا اشــکالی اساســی در موضــوع 

تربیــت و آمــوزش مواجــه هســتیم. 
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نظــام آمــوزش، اشــتغال دانش  بنیــان، نظــام آموزش 
ل علمی نظام آموزش  ، اســتقا یکپارچه در کشــور
از دولــت، علــم بــه  مثابــه توســعه و دولتــی بــودن 
هســتند.  کلیــدی  مقــوالت  از  آموزش وپــرورش، 
مضــاف بــر آن، در این نقشــه، پیشــرفت، یک اصِل 
مهــم در نظــر گرفتــه شــده و در جامعــۀ مهــدوی 
کیــد واقــع شــده اســت. ایجــاد رابطــۀ نظــام  مــورد تأ
غیرآموزشــی،  دســتگاه های  بــا  کشــور  آموزشــی 
به کارگیــری مهارت هــا در ســطح نظــام آموزشــی 
مهارت  افزایــی  و  کارآفرینــی  بــه  توجــه   ، کشــور
دانش  آمــوزان و دانشــجویان و اســتفاده از ظرفیــت 
بخــش غیردولتــی و خصوصــی در نظــام آموزشــی 
از  مدرسه  ســازی،  ماننــد  حوزه هایــی  در  کشــور 

کیــدات نقشــۀ علمــی اســت.  دیگــر تأ
، الگویــی راهبــردی  کشــور نقشــۀ جامــع علمــی 
اســت بــرای سیاســت  گذاری و مدیریــت هم  افزای 
کــه زمینــۀ رشــد و  کشــور  حــوزۀ علــم و فنــاوری 
شــکوفایی را فراهــم می کنــد. ایــن نقشــه یــک ســند 
کــه  کشــور اســت  باالدســتی علــم و فنــاوری در 
تدویــن آن از ســال 1384 شمســی آغــاز گردیــد و در 

نهایــت، در اســفندماه 1389 تصویــب شــد. 
به صــورت  کار  تــا  شــده  تــاش  ســند  ایــن  در 
صاحب  نظــران  آرای  از  بهره  گیــری  بــا  و  جمعــی 
ــای  ــی از فض ــند به خوب ــود. س ــام ش ــف انج مختل
غربــی مبانــی نظــری و ارزشــی، در قســمت حاکــم 
بــر مفهــوم علــم، خــارج شــده و مباحــث بــر اســاس 
شــده  مطــرح  انســان،  و  علــم  بــه  اســامی  نــگاه 
، بــه اســناد باالدســتی،  اســت. در تدویــن ایــن اثــر
خصوصــًا چشــم انداز بیست ســالۀ کشــور توجــه 
شــده اســت. فقــط بــه بیــان کلیــات بســنده نشــده، 
بلکــه در پایــان تاش شــده اســت تا پیشــنهادهای 
عملیاتی نیز ارائه شــود. در ســند، ارتباط دانشــگاه 
گرفتــه شــده؛ یعنــی طراحــی  و صنعــت جــدی 
نقشــۀ جامــع علمــی، بــا توجــه  بــه نیازهــای کشــور 
در عرصه  هــای مختلــف فنــاوری و توســعه، انجام 

ــت.  ــده اس ش
 ، پدیــدۀ محــوری در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
دســتیابی بــه جامعــۀ دانش  بنیــان در افــق 1404 
ایــران اســت کــه بــا راهبــرد ترکیــب عرضه  محــوری 

نقشــۀ راه علــم و فنــاوری بــه منزلــۀ فنــاوری مهمــی اســت کــه در کشــورهای مختلــف، از حــدود چنــد دهــۀ 
قبــل، به منظــور تعییــن اولویت هــای علمــی و فناورانــۀ کشــورها و بــا توجــه  بــه نیازهــا و نیــز ظرفیت هــای آنهــا 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن نقشــۀ راه، در ایــران نیــز بــه یــک فنــاوری بومــی بــدل شــده و در قالــب 

، نخســتین مصــداق و تعّیــن بیرونــی خــود را یافتــه اســت.  نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
ســند چشــم  انداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق 1404، ایــران را کشــوری توســعه  یافته، بــا جایــگاه اول 
اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه، بــا هویت اســامی و انقابــی، الهام  بخش در جهان اســام، 
دارای تعامــل ســازنده و مؤثــر در روابــط بین  الملــل، برخوردار از دانش پیشــرفته، توانــا در تولید علم و فناوری، 
کیــد بــر جنبــش نرم  افــزاری، ارتقــای نســبی درآمــد ســرانه، رســیدن بــه اشــتغال کامــل، جامعــۀ اخاقــی،  بــا تأ

... توصیــف می کنــد.  نواندیشــی و پویایــی فکــری و اجتماعــی و
در ایــن نقشــه، شــاخص  های دینــی، معنــوی و اخاقــی مدنظــر قــرار گرفتــه و تــاش شــده اســت تــا بــر مبانــی 
ــورت  ــه  ص ــی، ب ــارب عمل ــی و تج ــای علم ــا، نمونه  ه ــته، نظریه ه ــات گذش ، تجربی ــور ــی کش ــی و بوم ارزش
هم زمــان تکیــه شــود. همچنیــن مفاهیمــی ماننــد وقــف و حرکــت جهــادی در نظــام علــم و فنــاوری، از نظــر 

دور نمانــده و بــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســامی و بازســازی تمــدن اســامی توجــه شــده اســت. 
، مفاهیمــی ماننــد دسترســی همگانــی بــه علــم، علــم همــراه بــا معنویــت و  در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
یرســاخت پیشــرفت، ترکیــب عرضه  محــوری و تقاضامحــوری در الگــوی  ــه  عنــوان مهم تریــن ز عدالــت ب
، توســعه آموزش برای رســیدن به جامعۀ دانش  بنیان، کارآفرینی در  علمی، توجه به نیازهای آموزشــی کشــور 140
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و تقاضامحــوری پیگیــری شــده تــا بــا آن، بتــوان 
از  آموزشــی،  عرصــۀ  در  کشــور  جهت  گیــری  بــه 
آمــوزش بــرای آمــوزش بــه ســمت آمــوزش بــرای کار 

دســت یافت.  کارآفرینــی،  و 
و  سیاســت  گذاران  زحمــات  تمــام  وجــود  بــا 
 ، کشــور علمــی  جامــع  نقشــۀ  تدوین  کننــدگان 
اجــرای نقشــه بــا موانعــی از جملــه موانــع محتوایی، 
و  فرهنگــی  و  رفتــاری  ترویجــی،  فراینــدی، 

روبه  روســت.  نهــادی  موانــع  و  اجتماعــی 
اجــرای  و  تدویــن  فرایندهــای  و تحلیــل  بررســی 
اســناد سیاســتی علــم و فنــاوری، نشــان می دهــد 
نــگاه   ، کشــور سیاســت  گذاری  نظــام  در  کــه 
آینده  پژوهانــه بــه خروجــی برنامه  هــا وجــود نــدارد؛ 
بنابرایــن، مســائل کنونــی جامعــه به درســتی رصــد 
درســتی  سیاســت  گذاری  آنهــا  بــرای  و  نشــده 
ــرد. در مــورد تدویــن نقشــۀ جامــع  صــورت نمی گی
علمــی کشــور نیــز چنیــن مشــکلی وجــود داشــته 
پانزده گانــۀ  پروژه هــای  از  یکــی  اگرچــه  اســت؛ 
ــگاری  ــروژۀ آینده  ن طــرح پیشــنهادی ایــن نقشــه، پ
ملــی علــم و فنــاوری )پامفــا( بــوده اســت، ولــی بــه 
پــروژه  یــاد شــده،  اعتقــاد دســت  اندرکاران طــرح 
فقــط در حــد آزمونــه در کشــور و بــه  مــوازات تدویــن 
نقشــه انجــام شــده و بنابرایــن، تأثیــر چندانــی در 
تدویــن نقشــه نداشــته اســت. روشــن اســت کــه 
همــواره تأثیرگــذاری نتایــج یــک آینده  نــگاری در 
سیاســت  گذاری، نیازمنــد گذشــت زمــان اســت. 
کــه  می دهنــد  نشــان  شــواهد   ، دیگــر ســوی  از 
اولویت  گــذاری اســناد سیاســتی، بیشــتر از آنچــه 
کــه بــر مبنای مطالعــات آینده  پژوهــی و تحقیقات 
کارشناســی باشــد، بــر مبنــای نفوذ افــراد ذی نفــع در 

تدویــن آنهــا بــوده اســت. 
ــت  گذاری و  ــع سیاس ــن مراج ــر بی ــود اتفاق نظ کمب
اجــرا، از دیگــر چالش هــای اجــرای نقشــۀ جامــع 
ــزام و اعتقــاد  علمــی اســت و باعــث شــده کــه الت
الزم بــه سیاســت  ها در برخــی از مجریــان بــه وجــود 
نیایــد و در نتیجــه، سیاســت  ها کمتــر محور عمل 
کــه  آن اســت  باشــد. مســئلۀ پیچیده  تــر  کشــور 
نمودهــای ایــن بی  اعتقــادی، در بلندمدت نمایان 

می شــود و بــه  راحتــی قابــل  جبــران نیســت. 

گفتمان سازی در اجرای نقشۀ علمی نقش 
یــاد بــه  منظــور  یکــی از عوامــل پیشــران اجــرای نقشــۀ علمــی، گفتمان  ســازی اســت. علی  رغــم تــاش ز
 ، گفتمان  ســازی در میــان متخصصــان و اهالــی دانشــگاه جهــت تدویــن نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
ــۀ اجرایــی نهادهــای  ــرای بدن ــژه ب ــه  وی ــرای عمــوم جامعــه، ب گفتمان  ســازی سیاســت  های نقشــۀ علمــی ب
، دســتگاه  محور و  دولتــی، خصوصــی و نخبــگان ضعیــف اســت. رویکــرد ســند نقشــۀ علمــی کشــور
موضوع  محــور اســت و بــا نگاهــی ایده  آل  گرایانــه تدویــن شــده بــه جــای  مســئله  محوری و آرمان  گرایــی 

واقع  بینانــه؛ درحالی کــه فراینــد آمــوزش در کشــور یکپارچــه اســت. 
گاهــی الیه  هــای مختلف جامعــه ترویج  بدین  ســان، سیاســت  های تدویــن شــده بایــد متناســب بــا ســطح آ
شــود تــا ایــن سیاســت  ها، هــم بــرای مجریــان عملیاتــی و هــم بــرای عمــوم جامعــه بــه چشــم  انداز مشــترک 
تبدیــل شــود. عــدم تحقــق ایــن امــر ســبب می شــود کــه احســاس تعلــق و اعتقــاد الزم بــرای فعالیــت هم  ســو 

بــا سیاســت  ها، در آنهــا وجــود نداشــته باشــد و فعالیت هــا مطابــق ســلیقه  های مجریــان، اجــرا شــود. 

کشور علل ضعف در اجرای نقشۀ جامع علمی 
نتایــج تحقیقــات چــاران و گالویــن )1999( نشــان داده کــه هفتــاد درصــد شکســت برنامه  هــای راهبــردی، 

ناشــی از تدویــن راهبــرد ضعیــف نیســت؛ بلکــه از پیاده  ســازی ضعیــف برنامه هــا نشــئت می گیــرد. 
در  ضعــف  بــر  عــاوه   ، کشــور علمــی  جامــع  نقشــۀ  اجــرای  در  ضعــف  نهــادی  و  زمینــه  ای  علــل  از 

کــرد:  اشــاره  یــر  ز مــوارد  بــه  می تــوان  گفتمان  ســازی، 
1.  ضعــف در تهیــه و تصویــب برنامه  هــای عملیاتــی پیاده  ســازی نقشــه )انتخــاب اقــدام ملــی و تعییــن 

ــا(.  ــرایط و پیش  نیازه ــودن ش ــا ب ــرا و مهی ــنجی اج ــن امکان  س ــا و همچنی ــرای آنه ــدی اج زمان بن
2.  نبــود و یــا ضعــف در تدویــن برنامــۀ فراینــدی اقــدام و عمــل )ســاختار شکســت( بــه  منظــور ایجــاد ارتباط 

بیــن گام  هــای مختلف پیاده  ســازی نقشــه. 
یافتی دانشگاه  ها در زمینۀ تحقق نقشۀ جامع.  3.  نبود ارتباط بین بودجۀ ساالنه کشور و بودجۀ در

4.  عــدم تأمیــن و تخصیــص منابــع مالــی، عدم تســهیل و پشــتیبانی به  منظور اجرای نقشــۀ علمــی و وجود 
چندگانگــی در تخصیــص بودجه  هــای تحقیقاتــی ملــی، و عــدم وجــود نهــادی متمرکــز به منظــور هدایــت 

و نظــارت ایــن بودجه  هــا. 
5.  کمبــود نیــروی انســانی شایســته و دارای تعهــد، تخصــص و تفکــر راهبــردی در نظــام پیاده  ســازی نقشــۀ 

علمی. 
یرساخت های ملی، به منظور پیاده  سازی نقشۀ علمی.  6.  عدم متوازن  سازی و ارتقای ظرفیت ها و ز

یت هــا در دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــا حــوزۀ  7.  عــدم بازنگــری، اصــاح، و تصویــب ســاختارها و مأمور
علم و فنــاوری. 

8.  عــدم اصــاح قوانیــن و یــا تولیــد قوانیــن جدیــد متناســب بــا راهبردهــا و تهیــۀ آیین  نامه  هــای جدیــد در 
توســعۀ علــم و فنــاوری. 

یابی برون  داد و خروجی از پیشرفت اجرای نقشه.  9.  نبود و یا ضعف در ارز
10.   نبود و ضعف در ارائۀ گزارش عملکرد نهادهای همکار در پیاده  سازی نقشۀ علمی. 

یابــی منطبــق بــا چارچــوب شــاخص  های نقشــۀ جامــع علمــی  11. نبــود و یــا ضعــف در شــاخص  های ارز
یابــی شــاخص  ها و مشــخص نبــودن ســاختار  کشــور بــرای دســتگاه ها و ضعــف در رصــد، پایــش و ارز

یابــی نقشــه.  نهــادی در نظــام پایــش و ارز
ــا  ــت  ها ب ــری سیاس ــدم انطباق  پذی ــه ع ــوان ب ــی، می ت ــع علم ــۀ جام ــر نقش ــرِ وارد ب ــی دیگ ــرادات اجمال از ای
بســترها و چالش هــای موجــود، حاکمیــت نکــردن سیاســت  های فرادســتی بلندمــدت بــر سیاســت  های 
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و سیاســت  گذاری در زمینــۀ مهارت  افزایــی، نیــاز 
بــه توجــه بیشــتری دارد. به طورکلــی، اولویت هــای 
صرفــًا  رشــته های  ســند،  ایــن  در  شــده  تعریــف 
رشــته های  اســت  الزم  و  اســت  پایــه  و  علمــی 
مهارتــی در ایــن ســند نیــز دیــده و اضافــه شــوند. در 
و  هماهنگــی  اجرایــی،  سیاســت  گذاری  بخــش 
 ، انسجام  بخشــی اجرای نقشــۀ جامع علمی کشــور
جــای خالــی مســئولین اجرایــی و آموزشــی مهارتــی 
، الزم اســت  کشــور مشــهود اســت. بدیــن منظــور
بازنگــری و اصاحاتــی در تعریــف راهبردهای کان 
و اقدامــات ملــی متناســب بــا راهبردهــای کان 
صــورت گیــرد تا از جامعیت الزم برای پوشــش دادن 
ــند.  ــوردار باش ــارت برخ ــوزه مه ــای ح ــام بخش ه تم

معضالت نظام آموزش عالی در نقشۀ جامع علمی
موانــع مختلفــی به منظــور اســتفاده از منابــع قــدرت 
نــرم نظــام آمــوزش عالــی مبتنــی بــر نقشــۀ جامــع 
علمــی در مراکــز آموزشــی و دانشــگاه ها وجــود دارد. 
ایــن موانــع به عملکــرد صحیــح در فرایند بهره  گیری 
از منابــع قــدرت ملــی و حکمرانی در آمــوزش عالی، 
ملــی  عملکــرد  و  سیاســت  گذاری  یــزی،  برنامه  ر
و بین  المللــی نیازمنــد اســت. نقــاط ضعــف در 
ســاختارهای مدیریتــی و حکمرانــی آمــوزش عالی، 

ــد.  ــه  شــمار می آی ــع ب از مهم تریــن ایــن موان
مهم تریــن مســئلۀ ســاختاری در ســطح دانشــگاه، 
ل عملیاتــی بــرای ادارۀ امور  فقــدان حداقــل اســتقا
دانشــگاه، بــه نحــو مطلــوب اســت. رویکــرد ســنتی 
و دیرینــۀ تمرکزگرایــی در امــور اجرایــی و قیمومیــت 
دانشــگاه  ها و مؤسســات آموزش عالی، پراکندگی 
ســازمانی، جریان  هــای سیاســی مرتبــط بــا تغییــر 
دولت هــا و یــا تغییــر نماینــدگان مجلــس شــورای 
وجــود  و  تصمیم  گیــری  مراکــز  تعــدد  اســامی، 
فراقانونــی  گاه  عملکــردی  بــا  مــوازی  مســیرهای 
ــا دارنــد، از  کــه در آمــوزش عالــی دخالــت داشــته ی
مهم تریــن مســائل ســاختاری نظــام آمــوزش عالــی 

ــا فــرا وزارتــی تلقــی می شــوند.  در ســطح وزارتــی ی
باتوجــه  بــه ویژگی هــای بومــی و فرهنگــی حاکــم 
، تســریع در آمایــش  ــر نظــام آمــوزش عالــی کشــور ب
ــرای  آمــوزش عالــی و تعییــن تکالیــف عملیاتــی ب

نقشــۀ جامــع علمــی کشــور و الیه  هــای مختلــف علــم و فنــاوری، نبــود نــگاه فرابخشــی و توجــه صــرف 
دســتگاه ها بــه منافــع بخشــی خــود و ســلیقه  محوری بــه  جــای سیاســت  محوری، ســاختار دیوان  ســاالری 
ــه  ــی در اجــرا و نداشــتن چشــم  انداز بلندمــدت نســبت ب ــگاه جامــع نظام منــد، بی  ثبات ــود ن ــره  ای و نب جزی
مدیریــت و رهبــری برنامه  هــای سیاســتی، فقــدان تفکــر راهبــردی و بلندمــدت در میــان سیاســت  گذاران، 
یابــی ناقــص و فقــدان ســازوکار بازخــورد اجــرای  توجــه ســطحی و ضعیــف بــه نیازهــای آحــاد جامعــه و ارز

اســناد، اشــاره کــرد. 

نظام ملی نوآوری در نقشۀ جامع علمی
، اقدامــات مهمــی در خصــوص ســامان  دهی نظــام ملــی نــوآوری پیش  بینــی  در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
شــده اســت. نظــام ملــی نــوآوری، مجموعــه  ای از نهادهــای مجــزا اســت کــه در ارتبــاط بــا هــم و بــه  صــورت 
مشــترک یــا جداگانــه در توســعه و انتشــار فناوری هــای جدیــد مؤثرنــد و در چارچــوب یــک ســاختار دولتــی 

شــکل می گیرنــد تــا سیاســت  هایی را بــرای بهبــود، تدویــن و پیاده  ســازی کننــد. 
ایــن اقدامــات کــه بــر اســاس رویکــرد مســئله  محوری، پرکــردن شــکاف  ها و برطرف کــردن ضعف هــا طراحــی 
شــده  اند، درصــورت اجــرای صحیــح، منجــر بــه ســامان  دهی نظــام ملــی نــوآوری و جهــش علمی می شــوند. 
، بایــد از نقشــۀ جامــع علمــی کشــور به منظــور هم  راســتا کــردن فعالیت هــای توســعۀ نــوآوری در  بدیــن منظــور
ســطح ملــی، اســتفاده کــرد و بــه  جــای رویکــرد جزیــره  ای و جــدا از هــم، رویکــردی شــبکه  ای در دســتور کار 
تشــان، بــه شــکل  گیری، ورود، بهبــود و  قــرار گیــرد. شــبکه  ای از نهادهــای مختلــف کــه فعالیت هــا و تعاما
اشــاعۀ نــوآوری می  انجامــد. اگــر بتــوان نقشــۀ علمــی را با سیســتم اقتصــادی و صنعت گــره زد، موانــع اجرای 

آن در ایــن بخــش کاهــش می یابــد. 

سازوکار اجرا و شفافیت عملیاتی نقشۀ جامع علمی
ســند علمی کشــور به  عنوان ســند باالدســتی، راهنما در نظام آموزش و علم و فناوری و نقشــۀ راه پیشــرفت 
علمــی و فنــی جمهــوری اســامی ایــران اســت. هرچنــد در نقشــۀ جامــع علمــی، فرصت هــا و زمینه  هــای 
مناســبی بــرای توســعۀ مهــارت و مهارت  آمــوزی در آموزش وپــرورش، نظــام آمــوزش عالــی و ســایر نهادهــای 
آموزشــی پیش  بینــی شــده اســت؛ امــا در ایــن ســند، شــیوه و ســازوکار اجــرا و شــفافیت عملیاتــی الزم و کافی 
بــرای مهارت  آمــوزی منابــع انســانی کشــور تعریــف نشــده اســت. ازایــن رو ضــروری اســت تــا ســتاد راهبــری 
نقشــۀ جامــع علمــی بــه  صــورت دوره  ای و نظام  منــد، توســعۀ مهــارت و مهارت  آمــوزی و افزایــش ســطح 

یابــی کنــد.  مهــارت منابــع انســانی ذی  قیمــت کشــور را رصــد و ارز
در ایــن میــان، نقــش و مســئولیت مــدارس، دانشــگاه ها، خانواده ها و بنگاه های کســب وکار برای مشــارکت 
جامــع در مهارت  آمــوزی و توســعۀ قابلیت  هــا، شایســتگی  ها و مهارت هــای دانش  آمــوزان، دانشــجویان، 
، بســیار حیاتــی و تعیین  کننــده اســت. در مجمــوع، در نقشــۀ جامع  کارکنــان، کارگــران و جوانــان جویــای کار
، بــه مهارت  آمــوزی به  عنــوان یکــی از ارزش هــای بنیادیــن توســعۀ فنــاوری ملــی، توجــه ویــژه  ای  علمــی کشــور
شــده اســت. امــا از ســویی هــم راهکارهــا و تدابیــر اجرایــی ویــژه  ای بــه  منظــور تحقــق اهــداف، راهبردهــا و 

اقدامــات پیش  بینــی شــده در نقشــۀ جامــع علمــی تعبیــه نشــده اســت. 

کافی به برخی عناوین در نقشۀ جامع علمی کاستی توجه 
در ســند علمــی بــه برخــی زیرگروه هــای مهــارت ماننــد عدالت در دسترســی بــه مهارت، تعامــل جهانی، تولید 
و دســتاوردهای مهــارت، مرجعیــت مهارتــی در جهــان و انتشــار مهــارت اشــاره  ای نشــده اســت. ســند علمــی 
کشــور در بخش هــای توجــه بــه صاحبان مهــارت، نهادهای مهارتی، تعریف اولویت های ســند علمی کشــور  140
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دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی، به  منظور شناســایی 
ضــروری  ملــی،  و  منطقــه  ای  مســائل  حــل  و 
می نمایــد. ضــرورت توجــه بــه کارکردهــای آمــوزش 
عالــی در ابعــاد شناســایی شــده توســط بدنــۀ فعال 
 ، علــم، فنــاوری، پژوهــش و آمــوزش عالــی کشــور
واقعــی  دغدغه هــای  ردیــف  در  کــه  بــه   طــوری 
آنهــا قــرار گیــرد تــا بتوانــد بــرای تحقــق بســیاری از 
اهــداف و آرمان  هــای کشــور مؤثــر باشــند، حائــز 
کیفیــت  ارتقــای  ســویی،  از  اســت.  اهمیــت 
ــاگردپروری،  ــۀ ش ــه مقول ــه ب ــاتید، توج ــی اس آموزش
انطبــاق آموزش هــا بــا اســتانداردهای بین  المللــی، 
تــاش بــرای بهره  گیــری از فناوری هــا و روش هــای 
یرســاخت های آمــوزش  روزآمــد آموزشــی، بهبــود ز
و برقــراری نظــم در ایجــاد و اجــرای برنامــۀ آموزشــی، 

ــد مــورد غفلــت واقــع شــود.  نبای
اصــاح مدیریتــی و ســاختاری در نظــام آمــوزش 
یــا  مرکــزی  مغزافــزار  یــک  شــکل  گیری  و  عالــی 
عالــی  آمــوزش  در  نیــت  عقا از  یســت  بومی  ز
ــا ســاختاری فراسیاســی  ــه  عنــوان نهــاد ی ، ب کشــور
بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد. ایــن اصاحــات 
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه نظــام آمــوزش عالــی 
بتوانــد بــر تمــام تحــوالت داخلــی و بیرونــی اشــراف 
ــدی  ــت و قاعده  من ــت مثب ــد و مدیری ــته باش داش
بــر ایــن اســتراتژی کان اعمــال کنــد. نظــام آمــوزش 
عالــی بایــد فــارغ از جریانــات سیاســی و رفت وآمــد 
و  کــرده  مطالعــه  را  جامعــه  بتوانــد  دولت هــا، 
جهت  گیری  هــای آمــوزش عالــی در عرصه  هــای 
علــم و فنــاوری، اقتصادی-اجتماعــی و فرهنگی 
و سیاســی را شناســایی و مــورد بررســی قــرار دهــد. 
بخش هایــی از راهبردهــا و اهــداف کان نقشــۀ 
، مربــوط بــه همکاری  هــای علمــی  علمــی کشــور
و فنــاوری در ســطح بین  المللــی اســت. ازایــن رو 
توجــه بــه ایجــاد ســاختارهای ســازمانی، حقوقی و 
یربنایــی، نــگاه فراتــر از علــم و فنــاوری محــض،  ز
جــذب محققــان خــارج از کشــور و جهت  دهــی 
در  علمــی  رهبــری  بــرای  تــاش  و  فرصت هــا 
تبــادالت  برنامه  هــای  اولویــت  در  بایــد  جهــان، 
از  خــارج  علمــی  مراکــز  بــا  دانشــگاه  ها  علمــی 

کشــور قــرار گیــرد. 

جمع بندی
در یــک جمع  بنــدی می تــوان اذعــان داشــت کــه بــه نظــر می رســد نقشــۀ جامــع علمــی کشــور در صــورت 
کنونــی آن، باتوجــه  بــه ناهماهنگــی در میــان بخش هــای گوناگــون ایــن نقشــه، آموزه هایــی چنــدان عملــی 
ایده  آلــی  کم وبیــش  یابی  هــای  ارز نمی گــذارد.  دســت  اندرکاران  و  یــزان  برنامه  ر اختیــار  در  بــردی  کار و 
و بلندپروازانــۀ تهیه  کننــدگان نقشــه از ظرفیت هــای بالفعــل )و نــه بالقــوه( کشــور و توجــه ناکافــی بــه 
واقعیت  هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در درون و بیــرون مرزهــای ایــران نیــز از دالیل دیگر 

ایــن موضــوع اســت. 
بــه ایــن اعتبــار و در پرتــو رویکردهــای نقادانــه بــه محتوای نقشــه، نظیــر آنچه در این مختصر صــورت  گرفته، 
بایــد بــرای تدویــن روایــت دقیق  تــر و واقع  بینانه  تــر از نقشــۀ راه علــم و فنــاوری بــرای ایــران، با بهره  گیــری نقادانه 

از نظــرات شــمار هــر چه بیشــتر متخصصــان و دســت  اندرکاران، دوباره آســتین  ها را بــاال زد. 
حفــظ کارکــرد و آثــار نقشــۀ جامــع علمــی کشــور بــه  عنــوان ســندی بلندمــدت، نــه  تنهــا مســتلزم پایــش و 
کنتــرل پیشــرفت ســند در طــول زمــان اجــرا و پیاده  ســازی آن اســت؛ بلکــه مســتلزم مراقبــت از صحــت، 
درســتی و اعتبــار اهــداف، مفروضــات، راهبردهــا و شــاخص  های طراحــی شــده در ســند نیز می باشــد. این 
، در هــر زمــان بــه  ســوی  پایــش و مراقبــت، بایــد بــه  گونــه ای باشــد کــه جهت  گیــری نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم  انداز جمهــوری اســامی ایــران در افــق 1404، حفــظ شــود. همچنیــن در 
صــورت بــروز هرگونــه تغییــرات اثرگــذار در مفروضــات و شــرایط محیطــی، ایــن تغییــرات در کوتاه  تریــن زمــان 
یافــت بازخوردهــای منظــم و تحلیــل دقیــق ایــن بازخوردهــا، ســند را در فواصــل  ممکــن شناســایی و بــا در
زمانــی مشــخص، به روزرســانی کننــد. در صــورت اجــرای آن اهــداف، راهبردهــا و شــاخص  ها را بازنگــری 
کننــد. بــه  ایــن  ترتیــب پویایــی و زنده بــودن نقشــۀ جامــع علمــی کشــور تضمیــن می شــود و کارکردهــای 

اساســی آن بــه طــور پیوســته برقــرار خواهــد بــود. 
نقشــۀ جامــع، بــه  عنــوان میثــاق ملــی جمهــوری اســامی در حــوزۀ علــم و فنــاوری شــناخته می شــود 
ــۀ مرســوم در همــۀ  ــر شــود؛ بلکــه چنــان کــه روی ــرای همیشــه تحری ــار و ب و ســندی نیســت کــه تنهــا یک ب
نهادهــای بین  المللــی پیشــرفته اســت، ایــن نــوع نقشــه  ها به گونــه ای مســتمر و در فواصــل معیــن بــه روز 
می شــود. بــا توجــه  بــه اینکــه بیــش از ده ســال اســت کــه از زمــان تصویــب نقشــه گذشــته، بهتــر اســت کــه 
یــزی در پیش بگیــرد و زمینــه را بــرای بازبینی و  شــورای عالی انقــاب فرهنگــی، رویکــردی غلتکــی در برنامه  ر

ــم آورد.•  ــه فراه ــب نقش ــزوم، بازتصوی ــورت ل در ص
منابع

«: محمدباقر رســتمی، محمدرضا  1. »ارائــۀ چارچوبــی بــرای الزامــات کلیــدی پیاده  ســازی موفــق نقشــه جامع علمی کشــور
مخبر دزفولی؛ 1395، چهارمین کنفرانس بین  المللی مدیریت اســتراتژیک، 16 و 17 آذر 1395، ص 200-179. 

«: ابراهیــم صالحــی عمــران، فرنــاز عین  خــواه،  2. »تحلیــل جایــگاه مهارت  آمــوزی در ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور
ســپیده بارانــی؛ 1398، فصلنامــۀ علمی پژوهشــی آمــوزش عالــی ایــران، ســال یازدهــم، شــمارۀ اول، بهــار 1398. 

یــان، 1394، نشــریۀ  ، لیــا نامدار «: مهــدی مجیدپــور 3. »شناســایی موانــع اجــرای اســناد سیاســت علــم و فنــاوری کشــور
، زمســتان 1394، ص 60-31.  یــت نــوآوری، ســال چهــارم، شــمارۀ چهــار علمی پژوهشــی مدیر

، مرکــز مطالعــات  : علــی پایــا؛ )بی  تــا(، مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور 4. نقــد و بررســی نقشــه جامــع علمــی کشــور
 . درباره دموکراســی، دانشــگاه وســت مینســتر

یابــی شــتاب زده امــا نقادانــه، اســتاد فلســفه کالــج اســامی لنــدن وابســته بــه  : یــک ارز 5. »ســند نقشــۀ جامــع علمــی کشــور
دانشــگاه میدلســکس«: علــی پایــا، )1397(، فصلنامــۀ رهیافــت، شــماره 71، پاییــز 1397. 

«: ابوالحســن  6. »شناســایی و بررســی منابــع قــدرت نــرم آمــوزش عالــی مبتنــی بــر نقشــۀ جامــع علمــی کشــور و ارائــۀ الگــو
یــی، امیرحســین محمــودی، اصغــر افتخــاری، مهــدی محمــودی؛ 1398، فصلنامــۀ مجلــس و راهبــرد، ســال بیســت  ماهرو

و هفتــم، شــماره 103، پاییــز 1399. 
پــرورش و نقشــۀ جامــع علمــی کشــور بــا رهیافــت گرانــد تئــوری«: محمــد  7. »تحلیــل نســبت ســند تحــول بنیادیــن آموزش و
، جعفــر هزارجریبــی، 1399، فصلنامــۀ راهبــرد اجتماعــی- فرهنگــی، ســال نهــم، شــمارة ســی و ششــم، پاییــز  ســهیل ســرو

1399، ص 33-5. 
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 گفت وگوی اختصایص با  دکترابراهیمفیاض

استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگِر جامعه شناسی 

علم در بنِد ثروت
درآمدی بر جامعه شناسی نهاد علم در ایران

یف نامه |  معر
در  مشســی   1342 ســال  در  فیــاض  ابراهــم  دکتــر 
بــر  عــالوه  او  شــد.  متولــد  فــارس  اســتان  ون  ر کاز
کارشــنایس  مــدرک  دارای  وی،  حــوز حتصیــالت 
در  ارشــد  کارشــنایس  ی،  وهشــگر پژ رشــتۀ  در 
از دانشــگاه هتــران و دکتــرای  رشــتۀ مردم شــنایس 
امام  صــادق  دانشــگاه  از  فرهنگ  وارتباطــات 
یــس انسان شــنایس  )علیه الســالم( می باشــد. تدر
جهاین شــدن، انسان شــنایس فلســی، مردم شــنایس 
اعتقــادات دیــی، مبــاین فلســفه و انسان شــنایس 
دیــی ایــران، از مجلــۀ فعالیت هــای علمــی او بــه 
وه  گــر اســتادیار  کنــون  ا هــم  وی  ود.  مــی ر مشــار 
مردم شــنایس دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی دانشــگاه 
ماننــد  ی  آثــار تألیــف  مهچنــن،  اســت.  هتــران 
ارتباطــات،  و  ادبیــات  معرفــیت  جامعه شــنایس 
مردم شــناخیت،  الگــویی  بــه  ســوی  آینــده  ایــران 
شــناخت و تعامــل دیــن، و فرهنــگ و ارتباطــات 
وهشــی خــود دارد. اســتاد  کارنامــۀ علمــی و پژ را در 
نویســنده  عنــوان  بــه    ، حاضــر حــال  در  فیــاض، 
علمــی  حمافــل  و  جمامــع  در  دانشــگاه،  اســتاد  و 

اســت.  شــده  شــناخته 

مقدمه 
یچــۀ آن، بــه آینــده ای می نگــرد کــه انتهایــش چیــزی جــز فســاد و شــر  بشــر امــروز در کلبــۀ الکترونیــک و در
نیســت. کلبــه ای کــه امــروز بــه  جــای پیــش رو داشــتن تصویــری از جهــان پــر عــدل و داد، جهانــی پــر از 
، بــه دلیــل باورهایــی اســت کــه در ذهــن انســان ها جــای خــوش  خشــونت و شــهوت می خواهــد. ایــن امــر
، دجالیســم رســانه ای بــه دنبــال القــای چنیــن مطالبــی در ذهــن انسان هاســت  کــرده و بــه  عبــارت  بهتــر
ازایــن رو مجلــۀ تخصصــی خــردورزی گفت وگویــی پیرامــون نــگاه غــرب بــه انســان ایرانــی و مســیر انســان 
ایرانــی در رســیدن بــه انســان کامــل، بــا دکتــر ابراهیــم فیــاض، اســتاد دانشــگاه، نویســنده و پژوهشــگر 

جامعه شناســی، ترتیــب داده کــه متــن آن در ادامــه تقدیــم می گــردد. 

، انــگاره ای دوگانــه میــان علــم و ثــروت دارد. بــا توجــه  بــه ایــن  	 خــردورزی: جامعــۀ ایرانــی معاصــر
باشــیم؟ داشــته  جامعــه  در  علمــی  عظیــم  پیشــرفت های  انتظــار  می توانیــم  آیــا  دوگانــه،  انگاره هــای 
، بــا چنیــن پیش ذهن هایــی، ایــن انتظــار بســیار نابه  جاســت. عرفــان زدگــی باعــث نــگاه انتزاعــی  خیــر
بــه علــم شــده اســت. بایــد علــم بــه ثــروت و ثــروت نیــز بــه علــم تبدیــل شــود. علــم بهتــر اســت یــا ثــروت، 
ــر نیســت. دوگانه هایــی ماننــد  ــه بی تأثی ــز در ایــن دوگان ــه ای عرفــان ســاخته اســت. رهبانیــت نی دوگان
ع( در نهج الباغــه می فرماینــد: »دنیــا  دنیــا و آخــرت نیــز از امثــال آن بــه شــمار مــی رود. امــام علــی)
ع( کــه ایشــان را بــه ُزهــد می شناســیم، وجــود  مزرعــۀ آخــرت اســت.« چنیــن تعابیــری از امــام علــی)
ــم و در  ــت کرده ای ــا را درس ــن دوگانه ه ــا ای ــد. م ــت نمی دانن ــل عدال ــد را در مقاب ع( زه ــی) ــام عل دارد. ام
ــه وجــود آمــده و وارد کشــور  ــی و رهبانیــت ب ــم. ایــن طــرز تفکــر غلــط در حلقه  هــای عرفان آنهــا مانده ای
مــا شــده اســت. ایــن طــرز فکــر بــه یکــی از موانــع جــدی پیشــرفت علمــی و صنعتــی و اقتصــادی بــدل 
شــده و متأســفانه در کشــور مــا، توســط برخــی افــراد بــه عنــوان دوگانــه ای صحیــح و قابــل اعتنــاء، فهــم 

و تبلیــغ شــده اســت.  وگو
ت 

گف
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در  فوق تخصــص  پزشــک  از  بهتــر  حّتــی 
بدهــد،  نظــر  می توانــد  عمومــی  بیماری هــای 
دلیــل  همیــن  بــه  دارد.  میدانــی  بــۀ  تجر یــرا  ز
بــی  به خو را  بیماری هــا  عمومــی  پزشــکان 
یــرا بیشــتر از اینکــه در  تشــخیص می دهنــد، ز

دارنــد.  فکــر  و  مطالعــه  باشــند،  اینترنــت 

خــردورزی: نظــام آموزش وپــرورش، دانشــگاه ها  	
کشــور چــه نقشــی بــرای  و فضاهــای علمــی 
کرده انــد؟  ایفــا  ایرانــی  انســان  فهــم  ارتقــای 
 نقــش آنهــا در ایــن زمینــه، بایــد بــه چــه 

ً
اساســا

شــکل باشــد؟
از قــرن نوزدهــم، نظــام آموزشــی ایــران یــک نفــس 
ــه جلــو آمــده اســت. حجــم گســتردۀ  ز ب ــا امــرو ت
ــه  ــی ب بط ــه ر ــده ک ــته ش ــن انباش ــب در ذه مطال
گــر کســی می خواهــد وارد  قــۀ افــراد نــدارد. ا عا
بخوانــد،  شــیمی  بــرود  بایــد  شــود،  هنــر  رشــتۀ 
، مشــخص نیســت.  بــط شــیمی بــه هنــر ولــی ر
را  قضیــه  ایــن  بایــد  مــا  و  اســت  ایــن  فاجعــه 
تمــام کنیــم. دبیرســتان بــه ایــن شــکل فایــده ای 

ــدارد.  ن
نظــام  ز  امــرو اطاعاتــی  مــرز   ، دیگــر طــرف  از 
هیــچ  هم اکنــون،  و  شــده  شکســته  آموزشــی، 
چیــزی نیســت کــه در اینترنــت وجــود نداشــته 
مجــازی  فضــای  ایــن  در  چیــز  همــه  باشــد. 
موجــود اســت و در مقابــل نیــز حافظه  محــوری 
نیســت.  کــه عمیــق  دارد  قــرار  رش  پــرو آموزش و
بــا یکدیگــر علیــه فهــم حقیقــی  انــگار هــر دو 
و  ســر  بفهمــد  اینکــه  علیــه  شــده اند.  متحــد 
کــه   - معــاد  و  مبــدأ  و  کجاســت  در  دنیــا  تــه 
چیســت؟  اســت-  جــدی  بحث هــای  جــزو 
نهیلیســم  و  ســطحی  بحث هــای  شــاهد  اّمــا 
ــه  ــان را ب ــت، انس ــانه و اینترن ــتیم. رس ــق هس مطل
نهیلیســم مطلــق دچــار می کنــد کــه هیــچ فهمــی 

نــدارد.  وجــود  آن  در 

تکنولــوژی،  	 و  رســانه ای  فضــای  خــردورزی: 
از مبدأشناســی و  را  چگونــه می توانــد انســان 

کنــد؟ دور  معادشناســی 

خردورزی: پس دوگانۀ به  وجود آمده را از اساس یک دوگانۀ اشتباه می دانید؟ 	
 ایــن دوگانــه، دقیقــًا یــک فاجعــه اســت! دوگانــۀ مذکــور موجــب شــده اســت تــا نــه علــم بــرای 
ایــن شــکل  بــه  نیــز در حوزه هــای علمیــه  نــه دیــن! حتــی دیــن  و  مــردم ســودمند شــود  زندگــی 

اســت.  درآمــده 

خــردورزی: همان طــور کــه اشــاره کردیــد، دوگانــۀ شــکل گرفته، تبعاتــی در جامعــه ایجــاد کــرده و علــم را  	
از جامعــه جــدا نمــوده اســت. آیــا نســل امــروزی نیــز بــر اســاس همیــن گــزاره، دســت بــه مطالبه گــری و 

اعتــراض زده اســت؟ 
زمانــی کــه علــم، بی فایــده و دانشــگاه و دبیرســتان نیــز بــه  شــدت منفعــل شــده و افــت تحصیلــی 
شــدیدی در مراکــز علمــی رخ داده اســت، در چنیــن حالتــی فقــط افــرادی درس می خواننــد کــه قصــد 
یــت علــم پیش نمــی رود،  خــروج از کشــور را دارنــد. وقتــی ثــروت در جامعــه ارزش شــد، جامعــه بــا محور
کــه مــا در خیابان هــا، دبیرســتان ها و  یــت ثــروت پیش مــی رود. ایــن آن چیــزی اســت  بلکــه بــا محور
دانشــگاه ها مشــاهده می کنیــم. نســل کنونــی جنــگ علــم و ثــروت را قبــول نــدارد، بلکــه بــا ثروت گرایــی 

ــت.  ــف اس ــد آن مخال ــی و مانن ــرافیت خانوادگ ــد، اش ــرف، زدوبن ص
جوانــی کــه بــه خیابــان می آیــد و بــه شــرایط کنونــی اعتــراض می کنــد، بــه دنبــال ایــن اســت کــه ثــروت را بــا 
علــم در هــم آمیــزد. کســانی کــه هم اکنــون در دانشــگاه و دبیرســتان هســتند، چنیــن اولویتــی دارنــد. آنهــا 
یز علــم بــه ثــروت و ثــروت بــه علــم را بــه  صــورت جــدی دنبــال نماینــد. آنهــا به دنبــال این  می خواهنــد ســرر
هــدف خــود، از اشــرافیت بیزارنــد. بــه  همیــن  دلیــل، امــروز بــا مســئولین و جمهــوری اســامی کــه دچــار 

یــان اشــرافیت شــده، مبــارزه می کنــد.  جر

خــردورزی: در عصــری کــه در میــان انبــوه داده هــا و اطاعــات هســتیم، معنــا چگونــه درذهــن انســان  	
شــکل می گیــرد؟ میــل بــه دانســتن در عصــر رســانه ها، بــه چــه شــکلی مدیریــت می شــود؟

یــم  یــادی دار یــز ز یــاد هســتند. اطاعــات دورر داده هــای بــه  درد نخــور در بیــن داده هــای موجــود، بســیار ز
ق و در اوج آن  یــزش اخــا یــزش خانــواده، ر ُابالی گــری، ر یــان ســکس، خشــونت، ال ، جر کــه پشــت آن نیــز
نیــز هم  جنس گرایــی قــرار دارد. امــروزه غربی هــا هم  جنس گرایــی را بــه  عنــوان یــک ایــدۀ پیشــرو مطــرح 

کــرده، بــه  شــدت از آن حمایــت می کننــد. 
بــه ایــن معنــا، آنهــا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه هــم زنــان، حالــت زنانــه داشــته باشــند و هــم مــردان، 
حالــت زنانــه پیــدا کننــد. هم  جنس گرایــی اوج ذهن    محــوری و ذهــن خودبنیــاد اســت کــه در مقابــل 
ق و تقــوای مبتنــی بــر فطــرت و حکمــت حاکــم  مــردم قــرار می گیــرد. مــردم می خواهنــد عدالــت، اخــا
یتریته و جنــگ  فــه قــرار دارد کــه بــه قطــع، مردم گرایــی بــر ایــن ســبر

ّ
باشــد. امــروزه، جنــگ میــان ایــن دو مؤل

رســانه ای پیــروز خواهــد شــد. 

خردورزی: آیندۀ جهانی که در آن، انسان ها بسیار می دانند و کمتر می فهمند، چیست؟ 	
یــان اطاعــات آشــغال باعــث شــده کــه بــه یــک بی ســوادی عمومــی دچــار شــویم، ســواد  امــروزه، جر
بادکنکــی و اعتمــاد بــه  نفــس بادکنکــی کــه حاصــل ســلبریتی رســانه ای اســت. ذهن  محــوری رســانه ای 
کــه خیلــی  می توانــد چنیــن مســائلی را شــکل بدهــد. در عصــر رســانه، انســان ها خیــال می کننــد 

می داننــد؛ امــا در حقیقــت جاهــل مطلــق هســتند. 
اینترنــت مشــغول  بــا  بــه  قــدری  پزشــکان در رشــته های تخصصــی،  افــرادی ماننــد  بــرای مثــال، 
شــده اند کــه دیگــر ســواد عمومــی آنهــا بــه صفــر رســیده اســت. پزشــک عمومــی در ایــن حالــت، 
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، اوج  فضــای رســانه ای و تکنولوژی هــای امــروز
مردم گرایــی  اســت.  اومانیســم  و  انســان گرایی 
نیــز نقطــۀ مقابــل آن اســت، مردمــی کــه فطــرت و 
یــت  حکمــت دارنــد و بــرای آنهــا، زندگــی محور
می خواهنــد،  عدالــت  مــردم  حقیقــت  در  دارد. 
بــاب  از  می خواهنــد  هــم  آزادی  اگــر  آزادی.  نــه 

آن می خواهنــد.  بــر  و مبتنــی  عدالــت 
بــه  را  انســان  نهیلیســم،  و  مجــازی  فضــای 
کــه امــروزه، در غــرب  بی هدفــی مبتــا می کنــد 
حکمــت،  نیازمنــد  مــردم  هســتیم.  آن  شــاهد 
فطــرت، عدالــت و آزادی مبتنــی بــر اینها هســتند 
قــی و مبتــذل دچــار نشــوند.  تــا بــه آزادی غیراخا
پاشــیده  ازهــم  آزادی، خانواده هــا  نــام  بــه  نبایــد 
یــرا خانــواده بــر اســاس عدالــت ایجــاد  شــوند، ز
بــه  نیــاز  خــود،  حیــات  ادامــۀ  در  و  می شــود 

دارد.  عدالــت 
اینهــا بحث هــای عمیــق و گســترده ای دارد. بــه 
نظــر مــن مردم گرایــی بــر اومانیســم و انســان گرایی 
فقــط  مــردم،  از  منظــور  البتــه  می شــود.  پیــروز 
مــردم ایــران نیســت؛ بلکــه مــردم بــه معنــای همــۀ 
 ، دیگــر تعبیــر  بــه  اســت.  جهــان  در  انســان ها 
عدالــت جهانــی، بــر لیبرالیســم و نهیلیســم پیــروز 

خواهــد شــد. 

خــردورزی: نهــاد علــم در تبییــن عدالتــی کــه  	
، نهیلیســم و  آزادی بی حــد و حصــر در برابــر 
می توانــد  جایگاهــی  چــه  اســت،  اومانیســم 
کنــد؟ نقــش علــم در تبییــن عدالــت و  پیــدا 

آزادی بــرای نســل جــوان چیســت؟
گــر منظور شــما  ایــن نکتــۀ بســیار مهمــی اســت. ا
قــی  بــی اســت، علمــی غیراخا از علــم، علــم تجر
قــی؛ اّمــا قطعــًا  یــم ضداخا اســت. مــن نمی گو
می توانــد  آن  نتیجــۀ  کــه  اســت  قــی  غیراخا
قــی شــود. بــرای مثــال می توانــد بمــب  ضداخا
انســان ها  آن،  بــه  وســیلۀ  و  کنــد  درســت  اتــم 
در  کــه  بــی  تجر علــم  زه،  امــرو شــوند.  کشــته 
ــه  شــدت تقلیل گراســت.  کــم شــده، ب جهــان حا
بــی  جهان پدیــداری و جهان بینــی در علــم تجر
بــی  تجر ، علــم  دیگــر بــه معنــای  نــدارد.  وجــود 

کــه مبــدأ و معــاد کجاســت یــا چیســت.  کنــد  نمی توانــد بیــان 
قــی  قــی می کنــد. جامعــه زمانــی کــه غیراخا وقتــی علــم تجربــی تســلط پیــدا می کنــد، جامعــه را غیراخا
یســت  ــا در آن جامعــه باشــیم. چنیــن جامعــه ای، ضــد محیط ز ــد شــاهد همــۀ اتفاقــات و بای شــد، بای
کــرد. هم  جنس گرایــی، یکــی از همیــن پدیده هــای شــکل گرفته بــر اســاس  و خانــواده عمــل خواهــد 
یســت یــا  یــرا وقتــی کــه می پرســند آیــا هم  جنس گرایــی از نظــر بهداشــتی، محیط ز علــم تجربــی اســت؛ ز

 . ــر ــد خی ــا می گوین ــکال دارد، آنه ــی اش روان شناس
اگــر کســی در جوامــع غربــی بخواهــد ضــد هم  جنس گرایــی ســخنی بگویــد، در مقابــل او خواهند ایســتاد. 
اگــر بفهمنــد کســی ضــد هم  جنس گرایــی اســت، او را از دانشــگاه اخــراج یــا بایکــوت می کننــد. اآلن از نظــر 
غربی هــا، هم  جنس گرایــی بــه یــک امــر انســانی تبدیــل شــده اســت. بــه نظــر آنهــا هرکــس بــا آن مخالفــت 

کنــد، بــا کل خلقــت مخالفــت کــرده اســت. 
ــرادی  ــۀ هم  جنس گرایــی را مطــرح و دنبــال کنــد. بســیاری از اف ــز تــاش دارد دوگان ــر نی اغتشاشــات اخی
ــلوغی ها  ــن ش ــد از ای ــه بع ــه ای ک ــان دوگان ــد. بی گم ــاز بوده ان ــد، هم  جنس ب ــتگیر کرده ان ــون دس ــا کن ــه ت ک
یــح و تــاش بــرای رواج دادن هم  جنس بــازی در ایــران اســت کــه یــا آنهــا  درســت خواهنــد کــرد، طــرح صر

بــرو خواهنــد شــد.  می تواننــد پنهانــی آن را رواج بدهنــد یــا بــا شکســت ســنگینی رو
اوج اومانیســم بــه هم  جنس گرایــی رســیده اســت. بــرای نمونــه، زمانــی کــه مشــیل فوکــو بــه ایــران آمــد، 
ینچــی کــه بنیان گــذار رنســانس اســت، بــا  بــا شــانزده معشــوقۀ خــود همــراه شــده بــود. لئونــاردو داو
هجــده معشــوقۀ خــود بــه ســفر می رفــت. آینــده ایــن اســت کــه بعــد از شــلوغی ها بــه ایــن مســائل 

ــید.  ــم رس خواهی

ــوان ســخن پایانــی، اگــر تذکــر نکتــه ای را الزم می دانیــد کــه در ســؤال  ها بــدان اشــاره  	 خــردورزی: بــه عن
نشــده اســت، مطــرح بفرماییــد. 

اآلن تجربــۀ کل تمــدن بشــری جمــع شــده و پیــش روی مــا قــرار دارد. تکنولــوژی فعلــی کل تمــدن بشــری، 
یــخ جمــع شــده اســت. بشــر بــه جایــی رســیده کــه بمــب اتــم، هم  جنس گرایــی،  از اآلن تــا ماقبــل تار
، بــر محــل  یســت، بی عاطفگی هــا و غیرانســانی ها را در جهــان شــاهد اســت. جهــان امــروز محیط ز
ــا هــزار مســئلۀ دیگــر نیــز همــراه شــود؛ ولــی  تحــول حرکــت می کنــد کــه می توانــد بــا کشــت و کشــتارها ی
ایــن دیگــر تقریبــًا نهایــت اتفاقــات در جهــان اســت. وقتــی کــه کل جهــان را رصــد می کنیــم، متوجــه ایــن 
موضــوع خواهیــم شــد. بشــر بــه اوجــی رســیده کــه امــروز فقــر خــود را فهمیــده اســت. دیگــر از اعتمــاد بــه 
 نفس هــای قــرن بیســتم و نوزدهــم خبــری نیســت. جهــان امــروز بــه دنبــال تحوالتــی اســت کــه امیــدوارم بــا 

کشت وکشــتار همــراه نشــود.• 

		  

زمانــی کــه علــم، بی فایــده و دانشــگاه و دبیرســتان نیــز بــه  شــدت منفعــل شــده و افــت 
تحصیلــی شــدیدی در مراکــز علمــی رخ داده اســت، در چنیــن حالتــی فقــط افــرادی درس 
می خواننــد کــه قصــد خــروج از کشــور را دارنــد. وقتــی ثــروت در جامعــه ارزش شــد، 
جامعــه بــا محوریــت علــم پیش نمــی رود، بلکــه بــا محوریــت ثــروت پیش مــی رود. ایــن 
آن چیــزی اســت کــه مــا در خیابان هــا، دبیرســتان ها و دانشــگاه ها مشــاهده می کنیــم. 
نســل کنونــی جنــگ علــم و ثــروت را قبــول نــدارد، بلکــه بــا ثروت گرایــی صــرف، زدوبنــد، 

اشــرافیت خانوادگــی و ماننــد آن مخالــف اســت. 
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