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از اينكه به علم جديد مايل شوند قدرت نظامي و و پيش در حدود دويست سال پيش نياكان ما 

 طلب كردند و به همين و كم كم به آن نيازمند شدند و آن را تكنيكي اروپا را ديدند و پسنديدند

مورد بودند كاربردي كه بيشتر  علومي  در آموزش علوم به تماميت و تناسب توجه نكردند ودليل،

 ، كردهگويي علم جديد صرف يك وسيله است و از آن براي مصرف بايد استفاد. اعتنايشان قرار گرفت

يشي از اعزام دانشجو به اروپا بيشتر نما. توان از علم در زندگي بهره برداما فكر كردند كه چگونه مي

كساني كه در اروپا علم كه  چنان.اي زمان نياز چندان نبود زيرا به دانشه،نياز روحي و اخالقي بود

دانش كافي بودند و اگر در اروپا تحصيالت و آموختند وقتي به كشور بازگشتند با اينكه بعضاً صاحب 

 به مشاغل اداري و سياسي نامتناسب با ،آمدندماندند شايد در عداد دانشمندان ممتاز در ميمي

اينكه از همان ابتدا اين نگراني وجود داشته است كه مبادا تر  و مهمتحصيالت خود گماشته شدند

 پس طبيعي بود كه .دخطر اندازه  اعتقادات مردم و قدرت حكومت را ب،آيدنام علم از اروپا ميه آنچه ب

 كه بيشتر بر استبا توجه به اين دشواري الزم . رسيدن به مقام تحقيق در اين علوم دشوار باشد

 نه ؛توان نوشتتاريخ علم را با رجوع به آمار نمي. شود آموزش علم جديد در كشور تأكيد مرحله آغاز

اخيراً يكي از متخصصان حوزه مطالعات .  از آمار در جاي خود بايد استفاده كرد،اينكه آمار مهم نباشد

 دو كشور در ميان كشورهاي اين منطقه. . . « :اي نوشته است سياستگذاري علم و فناوري در مقاله

 در قياس 2009 تا 1995 ساله 14در دوره (نرخ رشد در ايران و تركيه . . . اند بيشترين رشد را داشته

.  برابر رشد برونداد علمي جهان در همين دوره است5/5 و 11به ترتيب ) 1994 تا 1980با دوره 

در اين . ]1[»اندشتهقبرس، عمان و امارات متحده عربي نيز از نظر روندهاي علمي رشد سريعي دا

اين سير پيشرفت با رجوع . 1استبيان شده  9/12مقاله شاخص رشد علمي ايران طي نوزده سال اخير 

 آمار .چيزي كه هست آمار را بايد به درستي فهميد و تفسير كرد. شودبه منابع داخلي نيز تأييد مي

 شايد شوخي. شودمراه كننده ميمصرف و شايد گ بي،مثل هر چيز ديگري اگر از جاي خود خارج شود

دروغ بر كه او گفته است .  آمار مشهور استخصوص در ودار نويسنده نامدار بريتانيايي برناردشاامعن

اگر كسي از آمار درست نشريه ساينس .  آمارـ3 دروغ شاخدار ـ2 دروغ معمولي ـ1: سه قسم است

2سمتريك
 عربستان و قطر از ، ايران، چين،كيهتركشورهاي مثالً نتيجه بگيرد كه رونق علم در  

آمار مثل هر چيز ديگر در جاي .  آمار را بد فهميده است، سوئد و آلمان بيشتر است،آمريكاكشورهاي 

  اما در حقيقت حاكي از آن،آمار مذكور در ظاهر مقايسه رشد علم در كشورهاست.  دارداخود معن

 پنجاه سال پيش در راه پژوهش وارد نشده  ست كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه تا چهلا

____________________________________________________________________ 
 

 تا 1980 بر تعداد مقاالت چاپ شده در سال 2009 تا 1980شاخص رشد از طريق  تقسيم مقاالت نوشته شده طي سالهاي  .1

  . دست آمده استه  تقسيم اين نسبت بركل مشابه آن در سطح جهاني ب و1989

2 .Science – Metrixسنجش و ارزيابي فعاليتهاي حوزه علم و فناوري نظامهاي جهاني آنكار اي است كه  نام مؤسسه 

  است در بيست سال اخير مدير عامل شركت و مؤسسه ساينس متريكس بوده وهبآرشامتوسعه و پژوهش است اريك 
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 و نتايج و آثار آن را به صورت مقاله در مجالتي كه به اند اما در اين اواخر به پژوهش رو كرده،بودند

 20حدود هر سال  دانشمندان ما كه پنجاه سال پيش. كنندشود، درج ميمي المللي چاپبين زبانهاي

نويسند و چاپ  و اكنون بيش از دوازده هزار مقاله در سال ميكردندخارجي چاپ مي مقاله در مجالت

اين رشد در هيچ كشور توسعه يافته امكان وقوع . كنند، حاصل كارشان ششصد برابر شده استمي

نويسند، پنجاه سال پيش هم آمريكا كه اكنون دانشمندانش حدود يكصد هزار مقاله مي. نداشته است

كنون مقاالت استادان دانشگاهها و  تا1950 و اگر مثالً در سال رقم مقاالت در همين حدود بود

در . رسيديليون مقاله مي مدهها يان بهي رقم مقاالت آمريكا،شددانشمندان آمريكا ششصد برابر مي

 آمده است ،بور همچنينذدر مقاله م.  گرفترمقايسه آمارها استعداد و شرايط امكان رشد را بايد در نظ

رسد و اگر رشد علم آن كشور چين از حيث تعداد مقاالت به آمريكا ميكشور ل ديگر كه تا بيست سا

كشور  بعيد نيست كه ،البته. افتد آمريكا پيش مي كشور تا ده سال ديگر از،همين سير را داشته باشد

ست  اما مالك رونق علم تعداد مقاله ني،چين در علم به جايي برسد كه آمريكا ناگزير در پي چين برود

 مركزيت علم باز ،تعداد مقاالت چينيان هرچه باشد. خصوص اگر مقاله بايد به زبان انگليسي باشده و ب

اگر .  يعني در چنين وضعي مركز علم جهان همان منطقه انگليسي زبان است؛در آمريكا خواهد بود

 ديگر نيازي آمريكا و اروپاي غربي پيشي بگيرد،كشورهاي  چين در پژوهش علمي از تاًروزي حقيق

 بلكه دانشمندان جهان بايد بروند زبان چيني ،نيست كه دانشمندانش مقاله به زبان انگليسي بنويسند

خواهد علوم اسالمي خواست و ميمگر نه اينكه هركس مي. بياموزند تا مقاالت چينيان را بخوانند

يان زبان عربي يي از اروپادر قرون وسطي عده زياد.  زبانهاي عربي و فارسي بياموزددبايبياموزد 

. نها را نيز به التين ترجمه كردندآآموختند تا به منابع علوم اسالمي دسترسي پيدا كنند و بعضي از 

تا . هنديان و چينيان به زبان فارسي رو كردند تا از علم و ادب و شعر ايراني و اسالمي برخوردار شوند

آموختند و هر كس در هر نهاي يوناني و التيني ميپنجاه سال پيش دانشجويان ادبيات در اروپا زبا

تا وقتي دانشمندان بايد مقاالت . آموختخواست فلسفه بخواند، زبان آلماني ميجاي اروپا و آمريكا مي

انگليسي بنويسند و زبان رسمي يا غالب در سمينارها و كنفرانسها و مجامع علمي زبان زبان خود را به 

 ؛مثال ديگري بزنيم. نداهاي انگليسي زبان مراكز يا قطبهاي علم جهان قهراً كشور،انگليسي است

كند و اگر مثالً صد كند تا يكي دو سال به سرعت پيشرفت مينوجواني كه ورزش كردن را آغاز مي

 با شش ماه تمرين شايد بتواند اين مسافت را در دوازده ثانيه ،دويده استمتر را در چهارده ثانيه مي

 اما وقتي به ركورد دوازده ثانيه رسيد ، در عرض شش ماه ركورد خود را دو ثانيه كم كند يعني؛بدود

 نه ، دارنداارقام و آمار در جاي خود معن.  ثانيه تقليل دهد11 ثانيه را به 12شايد هر چه بكوشد نتواند 

ا و اروپاي امريككشورهاي سرعت رشد علم ما از . اينكه همواره از امور معين و ثابت حكايت كنند

شود كه  اما وقتي اهميت حقيقي آن معلوم مي،اهميت دارد اين بيشتر بودن ، البته وغربي بيشتر است
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 آثار و نتايج آن چيست و به  رشد از كجا آمده است واين به شرايط اين رشد بينديشيم و ببينيم كه

  . كندميكشور پيدا  عمومي درزندگي   ويعلمرسد و چه جايگاهي در نظام كجا مي

 2006در سال  ،]2[بر وفق آماري كه مركز تحقيقات سياست علمي كشور منتشر كرده است

  Asnci و  ssciعلوم انساني و اجتماعي در پايگاههاي هاي زمينه مقاله در 260مجموعاً بيش از 

.  استنام دانشمندان ما ثبت شده است و اين رقم ظاهراً در چهار سال اخير حداقل دو برابر شدهه ب

شرق شناسان . شدايرانيان در نشريات اروپا و امريكا چاپ نمي از هم مقاله يك حتي شايد پيش سال صد

 ولي دانشمندان ما ،نوشتندباره ايران و اسالم و فرهنگ ايران كتابها و مقاالت مي و ايران شناسان در

 .رفي نداشتند كه بزنند نجوم و رياضي ح، طب، زمين شناسي، زيست شناسي، شيمي،در علوم فيزيك

توانستند به زبانهاي اروپايي مقاله بنويسند و  تاريخ و فرهنگ ايران هم اوالً دانشمندان ما نميبارهدر 

شايد در تاريخ مقاله نويسي دانشمندان ايران در مطبوعات . كردشان هم كمتر وجهي پيدا ميننوشت

ر پاسخ ارنست رنان كه اسالم را مخالف با خارجي سيدجمال الدين اسدآبادي اولين كسي باشد كه د

علم دانسته بود يادداشت ماليم و كوتاهي نوشت كه در يك روزنامه نه چندان معروف فرانسه چاپ 

در همين دوران بود كه ايرانيان و مسلمانان به مباحث تاريخي و اجتماعي جديد توجه   و]3[شد

 اكنون ،ر شده استيش يافته و مدارس و دانشگاهها داكنون آشنايي با علوم افزاياز آن زمان تا. كردند

 تعداد دانشجويان كشور به بيش از چهار ميليون نفر رسيده و تعداد مقاالت و كتابها در كل علوم و

 اما پيشرفت علوم يك امر صرفاً ،جمله در علوم انساني و اجتماعي صدها برابر افزايش يافته استمن

رش مقاالت نتيجه گرفت كه علم در ايران كنوني صدها برابر علم زمان توان با شماي نيست و نميكم

 ،رالفنون است يا از چهار سال پيش كه تعداد مقاالت ما بيش از دو برابر افزايش يافته استاتأسيس د

كم و  ست كه اكنون دسترسي به علم اآنچه جاي چون و چرا دارد اين. علممان هم دو برابر شده است

درست است كه تاريخ علم جديد در كشور ما بسط همان .  براي همه ميسر شده استبيش در همه جا

 اما در اين مرحله از جهاني شدن ،صورت علمي است كه در دويست سال پيش به كشور ما آمده است

مدرنيته كه آموزش علوم و خريد و فروش اطالعات علمي در سراسر روي زمين يك امر عادي شده 

 وضع جهاني شدن پيش به مقتضايو  در همه جا از مسير عادي خارج شده است هم است، تاريخ علم

 در آغاز كه ما به علم جديد رو كرديم به وسايل نظامي و فني و فراگيري پزشكي جديد .رودمي

 گزارشهايي ،كساني كه با علم و ادب و فرهنگ جديد كم و بيش آشنا شده بودند. احساس نياز كرديم

 ايرانكشور از زمان صفويه بعضي مصنوعات و كاالهاي صنعتي اروپا به . ور خود آوردنداز آنها را به كش

اند كه بعضي شاهزادگان صفوي از مأموران سياسي مقيم اصفهان درس رياضي و نجوم آمد و گفتهمي

ه در ـر نـدي اگـديـكان شـران و روس تـاي ايـشاه با جنگهعليحدر زمان فت. دـانآموختهمي ... و

د و ـود آمـي و سياسي به وجـاب حل و عقد امور نظامـ از اربيياـهم جامعه، در درك گروهـنظ

ر ـعباس ميرزا چند نف. دـدرك كردن جانش ـا را به آزمايـر اروپـرابـف و ناتواني در بـاني ضعـكس



   رضا داوري اردكاني                                                                                                         

    

5 

 بعدها كه اي براي تعليماتيمحصل به اروپا اعزام كرد و اميركبير دريافت كه ما خود بايد مدرسه

انداخت هنوز كودكاني  وقتي اميركبير طرح دارالفنون را در. تعليمات عالي ناميده شد، داشته باشيم

در زمان تأسيس دارالفنون مدرسه ابتدايي و . رفتندخواستند درس بخوانند به مكتبخانه ميكه مي

 مدرسه به سبك رشديه چهل و چند سال بعد از تأسيس دارالفنون در تهران. متوسطه وجود نداشت

- مي ،كنيم نظرصرف بودند كرده تأسيس خارجيها كه پيش از آن اگر از مدارسي. اروپايي تأسيس كرد

  همسر يك روحاني يزدي.دارالفنون داير شدتأسيس  از بعد سالسي كه ببريم نام علميه مدرسه از توانيم

يان نيز در تهران و ي كرده بود و اروپارينام عفتيه براي زنان داه ي با مدرسه، كه نامش صفيه بودهم

اگر دوره اول آشنايي با علم و .  اما نظام و سازمان آموزشي وجود نداشت،بعضي شهرها مدرسه داشتند

 دوره دوم از تأسيس ،تمدن اروپايي را از زمان جنگهاي ايران و روس تا تأسيس دارالفنون بدانيم

در اين دوران با اينكه وزارت علوم به وجود آمده . رسد ميشود و به سالهاي مشروطهدارالفنون آغاز مي

)  قمري1327( شمسي 1288دوره سوم از سال .  نظام و سازمان نداشت، اما آموزش در مدارس،بود

شود كه قانون وزارت معارف و صنايع مستظرفه در دوره دوم مجلس شوراي ملي به تصويب آغاز مي

 شايد مناسب باشد كه پايان . متوسطه و عالي تقسيم شد،تداييرسيد و در آن آموزش به سه دوره اب

در اين دوره است كه مقدمات .  يعني سال تأسيس دانشگاه تهران بدانيم؛1313اين دوره را سال 

 شمسي 1277اگر از مدرسه سياسي كه قبل از مشروطه در سال . شودتأسيس دانشگاه فراهم مي

نظر كنيم،   خارجه تأسيس شد صرفر مشيرالدوله در وزارت اموبا حمايت ميرزا نصراهللا)  قمري1316(

 دانشسراهاي مقدماتي پسرانه ، مدرسه عالي حقوق1299 مدرسه طب و در سال .ش. ه1297در سال 

 مدرسه عالي ،.ش. ه1303  سال، مدرسه داروسازي در.ش .ه 1299  تا1297  در سالهايو دخترانه

 مدرسه عالي فالحت در سال ،ش. ه1307در سال  عاليميندارالمعل ،.ش. ه1305تجارب در سال

) 1312(دانشسراي عالي پسرانه و ) 1311( مدرسه قابلگي ،)1309(مدرسه دندانسازي ، .ش. ه1309

كاركنان مورد نياز براي اشتغال در ادارات و تدريس در مدارس و خدمت در  تا در آنها ندتأسيس شد

. اي براي تأسيس دانشگاه فراهم شديس اين مؤسسات آموزشي زمينهبا تأس. بيمارستانها پرورش يابند

 قانون اعزام دانشجو 1307اي محصل به فرنگ اعزام شدند و در سال  عده1301در اين دوره در سال 

در اين قانون حتي بودجه اعزام دانشجو معين شده بود و تا سال . به خارج به تصويب مجلس رسيد

نكته اينكه اين اليحه را دولت . شودمير تومان به اين بودجه افزوده  هر سال صدهزادباي 1312

در همين سال هم .  معين شده بود1312مخبرالسلطنه به مجلس داد و در آن مبلغ بودجه تا سال 

دانست كه براي نخست وزيري خود را مي گويي او مدت. مخبرالسلطنه از نخست وزيري كناره گرفت

اي معتنابه از اعزام ست كه عده امطلب مهم اين مصوبه اين.  بودهنگرفتظر اي در ن بودجه1313سال 

   .كردندميدر تعليم و تربيت تحصيل د بايشدگان 
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از  بعضي ،شد تأسيس تهران دانشگاه كه 1313 سال در .  بود1325 تا 1313  از سالچهارم دوره

 1319 در سال ،نگ و سپس دانشگاه ج1314 در سال .عالي در آن ادغام شدند آموزش سساتؤم

و سپس [ كه دانشگاههاي شيراز و اصفهان و تبريز 1325 اما تا سال .دانشكده نفت آبادان تأسيس شد

دانشگاه ي تثنا اسبه[ دانشگاه تهران تنها دانشگاه ايران ، تأسيس شدند]1328دانشگاه مشهد در سال 

هاي علوم و تهران به اتمام رسيد، دانشكده كه ساختمان دانشگاه 30تا سالهاي اواخر دهه .  بود]جنگ

 در محل باغ نگارستان و ساختمان فعلي ،]كه با دانشسراي عالي كالسهاي مشترك داشتند[ادبيات 

باغ . سازمان برنامه و بودجه در محل دانشكده علوم ساخته شد[ بودند قرتمسسازمان برنامه و بودجه 

پس از . كنند كه با مخالفت پيران دانشگاه مواجه شدندخواستند به آن ضميمه نگارستان را هم مي

اينكه دانشكده ادبيات به محل فعلي خود منتقل شد، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در آنجا 

حبيبي ساختمان  به همت دكتر حسن،استقرار يافت و اين امر به حفظ آنجا كمك كرد تا باالخره

 آموزش عالي و دانشگاهي ايران دوران اوايلعنوان يادگاري از قديمي آن ترميم و بازسازي شد تا به 

 1043 يعني يك سال بعد از تأسيس دانشگاه تهران تعداد دانشجويان ؛1314در سال . ]نگهداري شود

  .  نفر رسيد4311 به 1325  تا1324 نفر بود كه اين رقم در سال 1857، 1319و در سال 

ست كه در  ااصل اول اين. آيند كه بدبينانه به نظر ميدر اين پژوهش اصولي پذيرفته شده است

است گونه پيوستگي و نظم و پيشرفت جامع در كار نبوده تاريخ علم جديد در دويست سال اخير هيچ

هايي كه شايد اين گفته را با تشخيص و تفكيك دوره. بينيم بيشتر كمي بوده استو رشدي كه مي

تواند دوران جديد كه پژوهشگر ديگري ميچنان. اندها يكسره اعتبارياين دوره. ذكر شد، منافي بدانند

 وقوع يك به مالحظه صرفاً ،بينيد ميمقالهتقسيمي كه در اين . تاريخ ايران را به نحو ديگر تقسيم كند

كمل اصل اصل دوم م. ك صورت مثالي راهبر باشداي تابع ي نه اينكه هر دوره،يا دو حادثه بوده است

 در ،يت ناچيزندست و بر طبق آن مؤسسات و سازمانها در ابتداي تأسيس گرچه از حيث كماول ا

در اينجا بايد با توجه به آمار و شاخصها . شودترند و به تدريج بر نقصهايشان افزوده مي كيفيت كامل

 يكي از شاخصها و مالكهاي اعتبار. نشان داده شود كه اين تنزل يك امر كم و بيش طبيعي است

در سالهاي اول عمر . دانشگاه تقسيم دانشجويان در گروههاي علمي و نسبت استاد به دانشجوست

 دانشجو و نسبت دانشجو به استاد نيز 13دانشگاه تهران براي هر يكصد هزار نفر جمعيت نزديك به 

كه  رسيد 47عالي به ها و مؤسسات آموزشه تعداد دانشگا1340ـ1341در سال تحصيلي  .]4[د بو6/5

در .  دانشجو رسيد115311 به 1351 ـ1352اين تعداد در سال تحصيلي .  دانشجو داشتند22412

 2/26 و نسبت دانشجو به استاد تمام وقت 400اين سال تعداد دانشجو در هر صد هزار نفر نزديك به 

 و شاخص تعداد دانشجو در هر 175675 تعداد دانشجويان 1357 ـ58در سال تحصيلي .  نفر بود

بعدها اين رقم .  بود6/23) كادر و تمام وقت( و شاخص تعداد  دانشجو به استاد 5/486يكصد هزار نفر 

بينيم كه در كنيم، ميمي وقتي به آمار نگاه. از اين هم بيشتر شد و اكنون خيلي بيشتر شده است
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گاه  ه و حتي گهايم و اين مشكل به تدريج به وجود آمدابتداي تأسيس دانشگاه مشكل استاد نداشته

هم  اين. برهم خوردن تعادل ميان استاد و دانشجو يك امر قهري و طبيعي بوده است. حاد شده است

عجيب نيست كه در دوران توسعه تعداد دانشجو هر سال افزايش يابد و اگر بدانيم كه در جهان در 

ردن تعادل را صرفاً به  بر هم خو،شودحال توسعه به نسبت افزايش تعداد دانشجو استاد تربيت نمي

  . دهيم و شايد آن را از جمله لوازم توسعه بدانيمنمي تدبيري نسبتبي

 نظرعالي ايران از آن  در تاريخ آموزش1325سال . بوده است 1346 تا 1325  از سالدوره پنجم

 و مقدمات ه چندين دانشگاه در شهرهاي بزرگ كشور تأسيس شد اول آناهميت دارد كه در سال

 به عنوان پايان يك مرحله نظر نيز از آن 1346سال . ه استسيس دانشگاههاي بيشتر فراهم آمدتأ

 رسيد و ببه تصوي) 11/4624(قانون هيئت امناي دانشگاهها  سال آن در كه تلقي و اعتبار شده است

 كه در يآموزشسسات ؤ تعداد م1346 تا 1325 از سال .تأسيس شد علوم در همين سال وزارت

  .  تقريباً دو برابر شد،سسه آموزشي بودؤ دانشگاه و م47 ، 1340سال

.  وزارت علوم تأسيس شد،كه گفته شد چنان1346سال  در. بود 1357  تا1346از سال  دوره ششم 

عالي توجه خصوص به آموزشه كلي و بطوره هاي عمراني چهارم و پنجم نيز به آموزش بدر برنامه

پنجم بهبود كيفيت توسعه علم و فناوري مناسب براي استفاده از منابع  در برنامه .بيشتري شده بود

المللي منظور طبيعي و همكاري دانشگاه با مراكز توليدي و خدماتي و تقويت همكاريهاي علمي بين

عالي كمك كرد و در پايان اين دوره تعداد الجمله آموزشافزايش بهاي نفت هم به توسعه في. شده بود

 رشته 1374 نفر بود كه در 175675عالي سسات آموزشؤها و منشگاه و دانشكدهدا دانشجو در

طبق نموداري كه دكتر   بر.در اين سالها پژوهش هم تكاني خورد. اشتغال داشتند تحصيلي به تحصيل

 كمتر از ي تعداد مقاالت پژوهش1354در سال  ،]5[ن استناد كرده استآرضا منصوري آورده و به 

  .  مقاله رسيده است700 نزديك به 1357ه و اين رقم در سال  مقاله بود400

 تعداد ، در سالهاي اوايل انقالب چنانكه طبيعي است. ادامه داردكنون تا1357  از سالدوره هفتم

 اما از ، مقاله بوده است150اين رقم در حدود ) سال پايان جنگ (67مقاالت كاهش يافته و در سال 

 در سالهاي اخير از حد ،كه قبالً نيز اشاره كرديمعت پيدا كرده و چنانآن زمان سير رشد قدري سر

 در آنچه گفته شد به دو نكته مهم بايد .سرعت رشد همه كشورها در مقاله نويسي در گذشته است

 يكي اينكه رشد مقاله نويسي يك امر جهاني است و از زماني كه علم سنجي و فهرست :دتوجه كر

 نكته ،كنند كشورها در مقاله نويسي و ثبت مقاالت با هم رقابت مي،ه استكردن مقاالت مرسوم شد

 در همه جا نسبت ثابتي ، البته.ديگر تناسب سرعت رشد علم با توسعه در شئون ديگر جامعه است

ميان توسعه سياسي و اجتماعي و فرهنگي و علمي وجود ندارد و اگر در مسير پيشرفت كشورهاي در 

كه رشد جسمي و فكري آدميان چنان. ا ديده شود، تعجب نبايد كردههماهنگيحال توسعه بعضي نا
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مع هذا اگر در يكي از شئون تحول آشكار پديد .  حياتشان كامالً هماهنگ نيستيهاهم در طي دوره

 سرعت رشد علم در كشور 2006شويم كه در سال  وقتي خبردار مي، البته. بايد در آن تأمل كرد،آيد

 ،و اكنون از همه كشورها بيشتر شده است ]2[لم در همه كشورهاي منطقه بيشتر بودهما از سرعت ع

  .]1[ 1د باز دارفهم آن و ولي خوشحالي نبايد ما را از انديشيدن در معناي اين رشد ،شويممي خوشحال

اين .  نويسي كند شده است، قابل فهم است رشد پژوهش و مقاله1367 تا 1357اينكه از سال 

طبيعي است كه در اين دوران همه فكر و ذكر كشور متوجه .  دوران انقالب و جنگ بوده استدوران،

اي در آموزش و  پس از جنگ توقع و انتظار اين بود كه مسير تازه.انقالب و دفاع از كشور باشد

ترين  بلكه بايد مهم،گفتند به مدارك تحصيلي بيش از حد نبايد اهميت دادمي. پژوهش گشوده شود

 اما ديديم كه توجه به مدارك تحصيلي ، مسائل اساسي پژوهش كردرهمطالب را آموزش داد و در با

نويسي در خط سير جهاني قرار گرفت و دانشمندان حتي از گذشته هم بيشتر شد و پژوهش و مقاله

 غير  در انديشه نوشتن و تهيه مقاله به زبان،فارغ از اينكه كشورشان به چه پژوهشهايي نياز دارد

 ،اين پيشرفت، پيشرفت جهاني و جهاني شده است. فارسي و براي مطبوعات و مجالت خارجي بودند

 نه پيشرفت ، پيشرفت دانشمندان استبه اعتباري اين پيشرفت ، به عبارت ديگر؛نه پيشرفت ملي علم

كه [اشد زيرا به فرض اينكه پژوهشهاي دانشمندان كشور در مرزهاي علم صورت گرفته ب. دانش كشور

پيشرفتهاي علمي در پزشكي و بيوتكنولوژي و از كه  چنان،ماندالبته اگر چنين بود خبر آن پنهان نمي

 اين وضع سير و رشد پژوهش را اگر .رسداش به جهان علم مي فايده]خبر نيستيمبي نانوتكنولوژي

 براي توسعه و پژوهش«اي براي ورود به مرحله اقل مقدمهحد شايد ،نتوان رضايتبخش دانست

 ولي ،دركشورها افزايش چشمگيري دارد دانشجويان و خواندگان درس تعداد اكنون. باشد» پيشرفت

كردگان مراتب عالي و به رسند و فقط بعضي از تحصيلهمه درس خواندگان به مقام پژوهش نمي

 كشور ما اگر در. كننداند به پژوهش رو مياصطالح كساني كه دوره تحصيالت تكميلي را طي كرده

هاي ادبيات و علوم انساني بيشتر بوده  همواره تعداد دانشجويان رشته،دارالفنون را در نظر نياوريم

هاي  اكنون هم شايد نصف دانشجويان كشور در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي در دانشكده.است

 1379  ـ1380ال تحصيلي در س. اند تحصيل مديريت و زبانها مشغول، حقوق،ادبيات و علوم انساني

حدود ( نفرشان 166195اند كه  نفر در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي پذيرفته شده 363251 جمعاً

در همين سال كل تعداد دانشجويان . اندعلوم انساني پذيرفته شدههاي رشتهدر )  درصد45

 اما اين ، نصف بوده است يعني نزديك به؛ نفر767378 و تعداد دانشجويان علوم انساني 1577000

   دركارشناسيهمه دانشجو كه در دوره  اين. هاي تكميلي صورت ديگري داردنسبت در دوره

 كمتر رغبت و فرصت ادامه تحصيل در دورهاي ،خوانندهاي ادبيات و علوم انساني درس ميرشته

____________________________________________________________________ 
 

 .  رويكرد خاورميانه به علم را سياسي و رويكرد آسياي شرقي را ناظر به توسعه دانسته استوب آرشاماريك. 1
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خارج از كشور  بورسيه تحصيل در 119 از مجموع 1380 در سال . و دكتري دارندكارشناسي ارشد

پس . اندعلوم انساني بودههاي رشتهداوطلب تحصيل در )  درصد17يعني حدود ( نفرشان 21تنها 

 اين بي تناسبي در .علوم انساني هم كمتر باشدهاي رشتهطبيعي است كه تعداد مقاالت پژوهشي در 

ها در بعضي رشتهست كه پژوهش ا  وجهش نيز اين.شودرشته هاي مهندسي و علوم پايه هم ديده مي

 زمين شناسي ،ها مثل فيزيكاز رشته ديگر بعضي در و است بازده زود اصطالح به بيوشيمي و شيمي مثل

كه در علوم انساني سالها بايد پژوهش كرد تا بتوان  چنان. تر استو علوم انساني دوره پژوهش طوالني

ثيت و مقام علم در ينسبت به حوتي تفابي اين. به يك پرسش اجتماعي و فرهنگي پاسخ عالمانه داد

منفرد و تنها هستند و هنوز ست كه دانشمندان و پژوهشگران  ااز آنزندگي عمومي و توسعه كشور 

اين روزها از علم بومي زياد سخن . اند جهان علم قرار نگرفتهبا در سايه پيوند و پيوستگي جامعه آنها

ظاهراً مراد از علم بومي . شودچه معنايي مراد ميآيد و معلوم نيست كه از علم بومي به ميان مي

اقتصادي و تكنولوژيك كشور ،  سياسي، اداري، فرهنگي،علمي است كه بتواند به مسائل اجتماعي

با اين علوم در مناطق ديگر جهان تفاوت  در هيچ كشوريشناسي  مكانيك و روان،فيزيك. پاسخ بدهد

مقصود اين نيست كه علم بومي . ر موقع خاص تاريخي است بلكه اختالفشان اختالف د،ماهوي ندارند

اتفاقاً علم عقب .  مرتبه نازل علم و علم عقب افتاده استتاًافته ضرورينجهان در حال توسعه يا توسعه 

ما براي اينكه به . يافته است تكرار مطالب و مسائل عالمان و پژوهندگان جهان توسعه تقليدي وافتاده 

در علوم انساني بايد راههاي خاص توسعه اجتماعي .  بايد مسائل خودمان را بيابيم،مرزهاي علم برسيم

 بلكه بايد بينديشيم و ببينيم ،كافي نيست كه لفظ توسعه پايدار را تكرار كنيم. اقتصادي معلوم باشد

  فراهم چگونه توان فراهم كرد و اين شرايطكه توسعه پايدار چيست و آيا شرايط تحقق آن را مي

 ، شيميدانان،فيزيكدانان. توان رسيدعلوم انساني مي مرزي مسائل طرح به وضع اين در .شوديم

توانند مسائلي را بيابند و براي رسيدن به پاسخ آنها در جريان صنعت و كشاورزي مي. . . مهندسان و 

زه و راهگشاي  مطالب تاتوانبدر آنها  اما ، پيچيده نباشدفناوريهايپژوهش كنند كه شايد مربوط به 

ند كه به مسائل و است كه دانشمندان بيشتر به مسائل و پژوهشهايي مايل امشكل اين. يافتتوسعه 

 و به مطالبچه بسا  ،كنندرو مي خودي گاهي هم كه به مسائل . راجع استفناوريمراتب پيچيده 

ي بناي علم و پژوهش راجع پشتوانه بودن و نااستواربي به تا حديوضع  اين .پردازندمسائل بيهوده مي

هواي فرهنگي هم براي آن مناسب نبوده و ايم اش اخذ نكردهدر ابتدا ما علم را با ريشه و زمينه. است

 اين وضع اكنون قدري .اندآموختگان ما اشخاص با فرهنگ بوده هرچند كه در ابتدا غالب دانش،است

 استادان ايراني دارالفنون با فرهنگ ايراني در آغاز آشنايي با علم جديد نه فقط. تغيير كرده است

 علوم و كشاورزي دانشگاه ، فني،هاي پزشكي بلكه از ميان اولين استادان دانشكده،اسالمي آشنا بودند

 هاينسل اول استادان دانشكده. شناسيممحدود در تخصص بوده باشد نمي و محبوس كه را كسي تهران
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با فرهنگ بودن الزمه رسيدن به مراتب .  اديب و با فرهنگ بودندغالباً فني و كشاورزي ، علوم،پزشكي

  تواند جز به كار و راه تخصص خوديك كارشناس يا تكنسين پژوهش مي. عالي دانشمندي است

 كه هر ابه اين معن. رسد اما دانشمند بدون فرهنگ به مرتبه عالي علم تخصصي نمي،پردازدنبه چيزي 

علم جديد در هر  آيا اينكه. كند مراتب عالي علم به فرهنگ رو ميدانشمندي در سير خود به سوي

مطلب . آورد، بحثي نيست كه در اينجا بتوان به آن پرداختمي بار كند و پرفرهنگي ريشه و رشد مي

 با فرهنگ آشنايي ت علم آموزينسست كه اولين دانش آموختگان علم جديد در كشور بر وفق  ااين

 از بايستميا نه برنامه درسي مدارس هم طوري ترتيب يافته بود كه دانش آموزان دبيرستا.داشتند

تر از حسن در آن  اما عيبي بزرگ،اي آشكار استحسن چنين برنامه. همه علوم اطالعاتي داشته باشند

ن وقتي يك نوجوان بايد همه وقت خود را صرف آموخت. بردهست كه به تدريج حسن را از ميان مي

 ديگر وقت و رغبت براي مطالعه آزاد ندارد و چه بسا كه بر اثر خستگي و مالل ،مطالب گوناگون كند

 يا اصالً [خواننداگر اهل فضل و پژوهندگان در كشور ما كم كتاب مي.  از مطالعه منصرف شود،متراكم

نكه با كتاب جاي ايه ب  يك وجهش شايد اين باشد كه در مدرسه]خوانندكتاب غير تخصصي نمي

آشنايي با فرهنگ براي همه .  كتاب در روحشان همخانه يا همسايه مالل شده است،دوست شوند

 وقتي آموزشدليل، به اين .  اما اين آشنايي بايد با آزادي صورت گيرد،دانش آموختگان الزم است

عده كمتري به يابند و يابد و عده كمي از محصالن مدارس به دانشگاهها راه ميتوسعه مي عمومي

رسند، برنامه بايد طوري باشد كه اقليت راه يافته به دانشگاه مرحله تحصيالت به اصطالح تكميلي مي

. تواند تحصيل كندخواهد و ميرغبت و عالقه خود را شناخته باشد و بداند كه در كدام علم مي

 در اين برنامه الزم نيست .دكارش آيه دست آورده باشد كه در كار و زندگي به اكثريت هم اطالعاتي ب

ربي و ده بيست كتاب رياضي و فيزيك و جغرافيا تعليم عيك دوره كامل تاريخ و صرف و نحو زبان 

آيد يك نامه ست كه دانش آموز وقتي از مدرسه بيرون مي ا نتيجه تلنبار كردن اطالعات اين.شود

. دهد اثر خود را از دست مي،شود ميفرهنگ وقتي رسمي و الزامي. . . تواند بنويسد و اداري نمي

 .درست بگويم فرهنگ مقام آزادي و اختيار است و اگر از اين جايگاه خارج شود، ديگر فرهنگ نيست

اكنون به تبع تلقي جهان از و ست كه در ابتدا تلقي ديگري از علم و دانشگاه داشتيم  انكته ديگر اين

 ايم ما دانشها را از حيث ارزش طبقه بندي كرده.رده استو دانشگاه و پژوهش تلقي ما هم تغيير ك علم

 با تأمل و ، البته.دانيم بعضي از آنها را بسيار الزم و مفيد و بعضي ديگر را غير الزم و حتي مضر ميو

در اين شرايط كار . ايم بلكه به پيروي از مد جهاني آن را پذيرفته،ايمبندي نرسيدهتحقيق به اين طبقه

 اگر صرفاً نظر به كميت داشته باشيم و به آن ، البته،زش و پژوهش چندان هموار نيستتوسعه آمو

ي در بيست سال اخير آموزش و پژوهش توسعه كم.  آمارها خشنود كننده است.اكتفا كنيم

و در شود مي چند دانشگاه محدود نبهاكنون ديگر آموزش علم در كشور . اشته استچشمگيري د

دانشگاه آزاد اسالمي نيز در همه شهرها . شگاه و مركز آموزش عالي دولتي هستكشور بيش از صد دان
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در قياس با كشورهاي توسعه يافته دانش آموخته درست است كه هنوز تعداد دانشجو و . شعبه دارد

تا چند اين رشد  . استچشمگيري آموزش و افزايش تعداد دانشجويان و استادان  اما رشد كم،كم است

افزايش  باشد، نشده كمتر دانشگاهها شدگان پذيرفته تعداد اگر سالها اين در .بود ترسريع دكيان پيش سال

 حاصل شده است كه كيفيت آموزش را نبايد از نظر دور اين معنا زيرا توجه و تذكر به ،هم نيافته است

  است كه ناي كيفيت بهبود از مرادً ظاهراً .ندارد روشني يامعن اينجا در كيفيت ،البته .داشت

. روند، پژوهشگر شوند باسوادتر باشند و آنها كه به اصطالح به تحصيالت تكميلي ميآموختگاندانش

در سالهاي اخير ،دانيمبينيم و ميكه ميچنان و است پژوهش توسعة شرط عاليي آموزشتوسعه كم 

طبق . يشتر شده استبودجه پژوهش نيز اندكي افزايش يافته و تعداد مقاالت و گزارشهاي پژوهشي ب

، 2010 در هشت ماه اول سال wosرساني علم و فناوري پايگاه اي اطالعاعالم رئيس مركز منطقه

 از دانشمندان ]دانممن معني مدرك را در اينجا نمي: مدرك[يازده هزار و بيست و هشت مدرك 

اند و  مقاله نوشته1378طور متوسط ه ب  يعني دانشمندان ايراني در هر ماه؛ايراني ثبت كرده است

 مقاله يا گزارش و يادداشت بوده 766كه هر ماه [اند  مقاله داشته9196، 2007حال آنكه در سال 

اي كه بايد حادثه.  اما به صرف اين افزايش نبايد خرسند بود،ست ا افزايش تعداد مقاالت خوب.]است

 از ، به مرحله پژوهش وارد شديموقتي ما در چند دهه قبل. به آن توجه كرد جهاني شدن علم است

ما هم به . نويسي فرا خوانده بودمقاله  بلكه نظام جهاني توليد علم ما را به،درون دعوت نشده بوديم

باره آن  كه بايد دراين وضعي است كه فهمش آسان نيست و چنان. اين دعوت پاسخ مثبت داديم

 ،ست توليد كاالرسميان عادي و  توليد در زب.گفتنمي علم توليد از كسي گذشته در ،است نشده تحقيق

 يعني تبديل علم به ؛ توليد علم. توليد چه چيز است شود كه مراد از توليد،ابه صراحت معنمگر آنكه 

اما  . وضع جهاني شدن استابل خريد و فروش در بازار و اين صفت اصلي و عمدهشيئي مصرفي و ق

ايم و اين شركت در علم جهاني شريك شده كم كم آنچه مسلم است ما ،حقيقت امر هرچه باشد

 در ،ست كه هرچند بهره ما از اين مشاركت معلوم نيست انكته قابل تأمل اين. وجهي از پيشرفت است

وقتي از يك . ايمبرداري نبودهبهره و چندان نگران سود و افزايش سهم خود اصرار و اهتمام كرده

 پاسخ ،اي به كشور رسيده استند كه از پژوهشهاي شما چه بهرهپژوهشگر مولد مقاالت فراوان پرسيد

اين پاسخ درست همان پاسخي است كه بايد از زبان يك دانشمند . داد من به بهره و فايده كاري ندارم

اما در . انديشد و نبايد بينديشدشخص دانشمند به نتيجه عملي و به فايده پژوهش نمي. شنيده شود

 پژوهش ،و از سوي ديگرانديشد نميسو دانشمند به سود و بهره   زيرا از يك،رداينجا معضلي وجود دا

  ،كنيمحاصل پژوهش كه نظر ميبه   دليل به اين ودثر در عمل و كارساز تصرف باشؤ اثر و مأبايد منش

عضويت در شركت تعاوني توليد دانش جهاني خود نوعي . اعتنا باشيمتوانيم به كاربرد آن بينمي

اين توسعه از درون .  بلكه توسعه تبعي و قهري است، اما نه توسعه آگاهانه و انديشيده، استتوسعه
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رود و چه بسا كه با شئون ديگر زندگي  بلكه بر اثر تأثير عوامل خارجي پيش مي،گيردجامعه نيرو نمي

هم ربطي به علم دوستي و علم خواهي پژوهش  توسعه تبعي و قهري .و جامعه هماهنگي نداشته باشد

ي با رسوم ي ناشي از ميل به همنوا]بلكهنظام علم هيچ مددي نكند به پديد آمدن [و شايد ندارد 

 ،چيزي كه كمتر اهميت داردر اين وضع د. باشدجهاني و عالقه به افزايش تعداد و آمار مقاالت 

 سنجي معين  اعتبار علميشان با ثبت در مراكز علم،اين مقاالت هرچه باشند. مضمون مقاالت است

 يعني افزايش تعداد ؛رسدعلم كشور و مردم ميآنها به اي از معلوم نيست كه چه بهرهو شود مي

 اجتماعي ـرساني هميشه و همواره نشانه توسعه متعادل علمي هاي اطالعهمقاالت ثبت شده در پايگا

  گرفت كه جامعهتوان نتيجه صرف اينكه رقم تعداد مقاالت افزايش يافته است نميه نيست و ب

جامعه ارتباطي  سير و پيشرفت زيرا ممكن است كه اين مقاالت به ،صطالح علم مدار شده استه اب

به ايران تعلق تواند آثارشان نمي نام ايراني دارند مقاالت نويسندگان وقتيگويند  اگر مي.نداشته باشد

ني در سراسر جهان را در آمار و  مقاالت همه دانشمندان ايراپس چرا ديرسپتوان  مي،نداشته باشد

نويسند و در مطبوعات خارج از ارقام خود نياوريم؟ اصالً مقاالتي كه دانشمندان به زبان غير فارسي مي

اگر قرار است از علم بهره . كنند چه تفاوتي با مقاالت دانشمندان كشورهاي ديگر داردايران چاپ مي

رسد كه توليد علم نظر ميه ب. ا ايراني يا غيرايراني استكند كه مرجع و منبع م چه تفاوت مي،ببريم

بر علم دوستي از آن اشتغال به علم و بهره مندي اي از تاريخ تجدد تعلق دارد كه در آن ميل به مرحله

 هم  نام توليد علم، وقتي انگيزه پژوهش عالقه به افزايش مقاالت و انتشارات باشدوغلبه يافته است 

 كه براي شركت در ت بعضي مقاال،يرا توليد براي مصرف است و البته ز،بي استنام مناسبراي آن 

 از آن در حل مشكالت ، حتي اگر به درد جهان علم نخورد،شودمي نويسي نوشتهمقاله مسابقه

وجه به وجود نيامده نويسي بي اين مسابقه مقاله،البته. توان بهره برد تبليغاتي و اداري ميـسياستي 

 ،آيدمسائل دشواري پيش  اين راهدر گرچه ممكن است . كنوني است مدار علم جهان لوازم از كهبل ،است

توضيح اينكه در جامعه پست مدرن بنيادها سست شده . شودآسان مي نيز با آندرك بعضي مطالب 

د كرد كه  انكار نباي.تا آنجا كه علم هم بايد اعتبار خود را در توليد و مصرف هر روزي اثبات كند. است

 بلكه فهم ما را نيز قانع و راضي ،ثبت مقاالت و باال رفتن آمار و ارقام آن نه فقط غرور و عزت نفس

 ثبت عنوان مقاالت و محاسبه ،ي پيدا كنديهذا براي اينكه علم در درون نظام جامعه جامع. كندمي

 حتي اگر حاصل ،شود ميمقاالتي كه در مطبوعات خارج از كشور چاپ. تعداد استنادها كافي نيست

 با نظام تاً ضرور،پژوهشهاي مرزي علم و خدمت بزرگ به علم جهاني و مايه عزت و مباهات باشد

الملل تعاوني توليد مقاالت  بين، به عبارت ديگر؛كند پيوند ارگانيك پيدا نميهه در كشور پژوهندـجامع

توان و الملل نمين شركت يا بينـ اي از.استـا و نظامهـورهـل از كشـاني مستقـان جهـمزك ساـي
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نحوي با نظام علمي كشور ه ب آن در مشاركت و فعاليت تا انديشيد تدبيري  اما بايد،نظر كردنبايد صرف

ست كه سازمانهاي  امشكل و مانع عمده در اين راه اين. 1شود المقدور هماهنگپيوند يابد و حتي

پرسش و مشكل معموالً . شور پرسش و مشكل ندارنداداري و مؤسسات مالي و اقتصادي و خدماتي ك

 اما چرخ كارها برقرار آن مدل و ميزان ،آيد كه براي گردش امور مدل و ميزاني باشدنظر ميه وقتي ب

گيري و كار هايي از قواعد و قوانين و مقررات و مراكز تصميمظاهراً ما در سازمانهايمان مجموعه. شودن

 در اين .كننداند و در جهت واحد سير نمينيامده ا تحت يك نظام هماهنگ دراما اينه. و فعاليت داريم

مثال خاص وجود ندارد كه چرخ كارها بر وفق آن بگردد و طبيعي است كه در و وضع مدل و نمونه 

وقتي . نظر نيايده عاجز بدانند ب آنها حل عهده از را چنين وضعي هيچ پرسش و مشكلي كه مديران خود

 خبربي مشكالت از هم دانشگاهها قهراً ،ندارد مسئله كشور و اقتصاد و صنعت و كشاورزيسازمانهاي 

 در جستجوي مسائل به سراغ ، انجام دهندرا پژوهشي خود ـ علمي وظايف اينكه براي و مانندمي

اب يروند و چه بسا از ميان مسائلي كه آنها دارند بعضي مسائل آسانمي يافته توسعه جهان دانشگاههاي

 ،ندپردازبيشتر مسائلي كه به پژوهش در آنها ميبه اين جهت گزينند و مي در ظاهر دهان پركن را بر و

دانشمنداني دارد ما كشور . توان كرداين مشكل را به آساني حل و رفع نمي. انتزاعي و متكلفانه است

 اما مسائل به ،آيندبرمي يعلمعالي اي هخوبي از عهده پژوهش به،كه اگر در شرايط مناسب قرار گيرند

گويند كيست كه بايد مسائل را به دانشمندان عرضه كند و چه كسي از مي. شودنمي آنها عرضه

چرا خود دانشمندان در پي يافتن مسائل . دانشمند براي يافتن و طرح مسائل صالحيت بيشتر دارد

 كه از علم اقتصاد اطالعي ندارند كشور نيستند؟ مگر مشكالت پولي و بانكي و مالياتي كشور را كساني

 ،اند اقتصاددانان بيكار ننشسته،البته. اين كار بر عهده اقتصاددانان است. توانند دريابند و طرح كنندمي

  اي پراكنده از مراكز و سازمانها و كوششهاي اقتصادي براما آنها در پژوهشهاي خود با مجموعه

هاي  ديگر رشتهخصوص در .نظم اقتصادي آسان نيستخورند كه فراهم آوردنشان در تحت يك مي

توان و نبايد گفت كه  نمي،پس اگر نقصي در علم كشور وجود دارد. كند ميدقعلمي هم اين حكم ص

 در متن ،كه اشاره كرديمي و اجتماعي چنانـاي فرهنگـپژوهشه. دـاناهي كردهـدان كوتـدانشمن

اين يك .  طرح پژوهش نيز با آن وضع متناسب است،هگيرد و البتخاصي از زندگي مردم صورت مي

در . ردـگيورت ميـد صـه جديـاعي در جامعـادي و اجتمـاي اقتصـامر اتفاقي نيست كه پژوهشه

ات و ـاره ماليـب وان درـت مي،البته.  پژوهش اقتصادي چگونه صورت گيرد،داردـاي كه اقتصاد نهـجامع
____________________________________________________________________ 

 

آمد يك سازمان  مي وجوده  وقتي سازماني براي ثبت مقاالت و گزارشهاي پژوهشي ب،اگر بحران در نظام جهاني راه نيافته بود. 1

 اما اكنون اين ،بردندوهندگان براي يافتن منابع و مراجع پژوهش خود از آن بهره مياي بود كه دانشمندان و پژفرعي و حاشيه

 .اندسازمانها به چيزي بيش از مرجع پژوهش تبديل شده
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 اما اين پژوهش يك پژوهش تاريخي است و در ،ان پژوهش كردتجارت در دوره ساسانيان و هخامنشي

بهترين صورت جايگاه و وضع ماليات و تجارت را در كل سيستم زندگي در يك زمان خاص روشن 

 چنانكه در .اندي كنوني نداشتهانظامهاي پيش از دوران تجدد اقتصاد و نظام اقتصادي به معن. سازدمي

 . تاريخ علم جديد در كشور ما از پيوستگي برخوردار نيست،ه استفصول گذشته به مناسبت گفته شد

بينيد كه اين تاريخ در صفحات پيشين به اگر مي. بعد جداستروز اين تاريخ هر روزش از روز قبل و 

 براي مهم جلوه  هاي كوتاه مدت تقسيم شده است، بدانيد كه تقسيم اعتباري محض بوده و صرفاًدوره

 بلكه دانشمنداني ،ايمما از ابتدا يك سيستم علم نداشته. ا صورت گرفته استدادن بعضي فعاليته

آموزان و دانشجويان كتاب  و بيشتر براي مدرسه و دانشايم كه شغل استادي و آموزشي داشتهداشته

 به  جامعه علم،ايمپس اگر توسعه علم را تابع توسعه آموزش بيابيم و بدانيم به اشتباه نرفته. اندنوشته

 يعني ؛ بلكه علم بايد در سيستم جامعه وارد شود،شودصرف جمع و اجتماع دانشمندان حاصل نمي

جامعه طرحي از نظم به خود گيرد كه جاي علم در آن خالي باشد و به علم احساس نياز كند و آن را 

ا فرض يك  پژوهشهاي كارساز اجتماعي نه فقط ب.در علوم انساني قضيه كم و بيش روشن است. بطلبد

 جامعه پيش از مدرنيته به ،كه گفتيم چنان،يابدالجمله آن امكان مي بلكه با تحقق في،نظام اجتماعي

اين نياز و اعتنا با روي كردن به توسعه . كرداقتصاد و ديگر علوم اجتماعي نياز نداشت و اعتنا نمي

با تحولي كه در روابط و مناسبات شود و علم در تناسب مي آيد و اظهار اقتصادي پديد ميـاجتماعي 

هاي اخير بحراني در عجيب نيست كه در اروپا و آمريكا هم در دهه. يابددهد، بسط ميجامعه روي مي

مد پست مدرنيته صرف يك تحول در تفكر و اپيش. علوم انساني و علوم اجتماعي پديد آمده است

و در مناسبات  مردمان زندگي جهان در كه  بلكه اين تحول انعكاس تحولي است،فلسفه و هنر نيست

 اما تفكر و علم، خودسر ،شوددرست است كه جهان با تفكر و علم دگرگون مي. داده است رويانساني 

 بلكه در نسبت با عالمي كه وجود دارد يا در حال به وجود آمدن است، ،و مستبد و مطلق نيستند

  اهميتخصوص در زمان توسعه نيافتگي ه  باينجاست كه سياست در زمان ما و. شودمي  اثرأمنش

 بلكه اين ،نداشته استانديشه پيشرفت تاريخي در فرهنگ و انديشه پيش از مدرن جايي . يابدمي

باره  اگر در غرب و در انديشه پست مدرن در. ست ا آني اساسمفهوم متعلق به تجدد و از جمله اصول

تواند از آن رو بگرداند و نه ر شرايط كنوني نه ميپيشرفت چون و چرا شده است، جهان رو به توسعه د

در برخورد جهان متجدد با فرهنگهاي قديم و پيش از تجدد . شودرو ميه ب آگاهانه و شجاعانه با آن رو

همه جهان اصول و باطن جهان جديد را به عنوان  اكنون كم و بيش در. حادثه عجيبي روي داده است

 اما ظاهر تجدد با بعضي ظواهر آن را ،اندواعد شبه اعتقادي پذيرفتهظاهر و گاهي به صورت اصول و ق

كه [براي ما و همه مردم جهان پيشرفت و تكامل . شمارندكنند و مردود ميعين باطن تلقي مي

 در عداد مسلمات درآمده ]جهان جديد استهاي اصول تجدد و آوردهجمله صورت متداول آن از 

دانند و كوشش براي تأسيس مي كمال تاريخي علماي از مراتب رتبهعلم تكنولوژيك را هم م. است
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توان اصل پيشرفت و دولت الكترونيك را نمي. است شدهيك وظيفه  تقريباً دولت و شهر الكترونيك

   صورت رسمي آنها را نهناگزيرمردود دانست و شايد حتي كساني كه در آنها چون و چرايي دارند 

 .يرندذپميبلكه به عنوان قضاياي مقبول و مسلم و در عرض ديگر مسلمات  ،به عنوان اصول و مبادي

 در عمق وجود ما هنوز اصول فكري و اعتقادي ديگري هرچند به صورت مبهم و نامتمايز ،در حقيقت

آنها معلوم با تكليفشان در نسبت دركارند كه همه قضاياي درست و از جمله مبادي جهان جديد بايد 

 وقتي مردمي . اما از نظر تاريخي آثار نامطلوب دارد،يد از نظر اخالقي موجه باشداين وضع شا. شود

 هم عقل و هم دل هر دو از راه ،جويدمي د و دلشان راه ديگرنخواباشند كه عقلشان آنها را به راهي مي

جتماعي  اـكنون يك نظم اقتصادي اگر در كشور ما تا. شوديك از دو راه پيموده نمي مانند و هيچمي

ايم و در جايي كه طرح جامعه  در نظر نداشتهست كه يك جامعه مثالي و نمونه ا از آن،وجود ندارد

   اجتماعي و تاريخي به تحقق نظم اجتماعي مددـنمونه و مثالي در نظر نباشد، پژوهش علمي 

وقتي پيوندها در . علم همواره و هميشه با وجود بشر و با عالم او در يك تناسب قرار دارد. رساندنمي

شود عالم سست باشد و مردمان افراد منتشر و دوره افتاده از اصل باشند، همتها ضعيف و پوشيده مي

. رسدكند و غالباً با رفع تكليف به انجام ميو پرداختن به علم و عمل صورت وظيفه رسمي پيدا مي

توان مي. بردراه به مطلوب ميآموز شود و طلب در نسبت با ديگران و با اصل رهعلم با طلب آغاز مي

 پژوهشگران ،راههاي پژوهش نتابد  اما تا نوري در،اهل فضل و سواد را به پژوهش دعوت و تشويق كرد

م علم ميان ادر سايه نظكه  آيدمي اين نور از پيوستگي و پيوندي بر. دانند كه از كدام سو بروندچه مي

. سازد و مجموعه افراد دانشمند را به جامعه علم مبدل ميشود برقرار ميپژوهشگران و دانشمندان

توان با اقدامات ست كه جامعه علم را نمي اآيد؟ مشكل اينجامعه و جهان علم چگونه به وجود مي

 زيرا اين جامعه وجودي شبه طبيعي دارد و پديد آمدنش موكول و موقوف به ،رسمي تأسيس كرد

  ثل هر جامعه ديگر در وجود اعضايش ظاهر و شناختهجامعه علم م. تحقق شرايط خاصي است

داند علمش بايد دانشمند عضو جامعه علم با اينكه مي. ندا يعني دانشمندان مظاهر جامعه علم؛شودمي

 كار هيچ با را علم كار و  در سوداي سود و زيان نيست،سودمند باشد و به حل مسائل موجود مدد كند

ست كه چون علم جديد بالذات  ااين آيدمي پيش معموالً و غالباً كه اهميتف سوء .كندنمي معاوضه ديگر

پندارند كنند و مي آن را وسيله تلقي مي،سودمند و بقول بعضي از فيلسوفان معاصر عين قدرت است

 بلكه علم كارساز ،برندكار نميه ل از اينكه علم را بفغا. كار ببرنده كه مثالً براي توسعه بايد آن را ب

  پردازد و ايندانشمند در جهان علم بدون تكلف و به صرافت طبع به مطالعه و پژوهش مي. شوديم

  . تكلفي و صرافت طبع نشانه درست بودن راه او و قرار گرفتنش در مسير پيشرفت علم استبي

 ، علم تأسيس كردنظام توان جهان و با صرف  اتخاذ تصميم سياسي و اداري نمي،كه اشاره شدچنان

. . . ين نامه و مصوبه و يما اكنون بيش از حد به معجزه مقررات و آ. توان رفتاما به استقبال آن مي



 وضع كنوني علم در كشور  
    

16

يك جامعه و  تا ، بنابراين. اقتصادي همراه و هماهنگ استـعلم با پيشرفت اجتماعي . ايمدل بسته

 همه جا و همه ييهاالمثل همه خوبها و خوب و في[خواهد برود  به درستي نداند كه به كجا ميركشو

دانشگاهها و پژوهشگاهها به وضع جامعه خود و جايگاهش  و مخصوصاً تا وقتي كه ]خواهدوقت را مي

اشكالي كه در . ماند مسائل كشور از نظر دانشمندان دور مي، خود آگاهي پيدا نكنندموجوددر جهان 

توانند نظر خود را به افق نمي جهان كمتر پيشرفته ست كه دانشمندان اآيد اينعمل و واقع پيش مي

 زيرا ،بندد اما همه راهها را نمي،اين اشكال گرچه بسيار مهم است.  كشور خود محدود كنندفناوري

  مراد اين نيست كه دانشمند چشم از افق جهاني علم بردارد و با تكلف و تصنع مسائل محلي و

  اما دانشمندي، در پژوهش خود آزاد باشددانشمند بايد در انتخاب مسئله. اي براي خود بسازدمنطقه

گوش و چشم دانشمند هميشه در . است كه از زمين و عالم خود جدا و دور نباشد دانشمند حقيقت در

يابي به يك اندازه باز نيست و اگر فضاي عالم مناسب و مساعد نباشد، مسئله و يكسان هميشه و جا همه

 سهروردي و سعدي هوش و استعداد ،نصيرالدين طوسي، وني بير،سيناابن. شودو راهگشايي دشوار مي

توانند صاحبان  ميانيمز اما اين هوشها و استعدادها هميشه هست و همه در هر .اندالعاده داشتهفوق

 اما هوشمندان و مستعدان حتي اگر از بهترين تعليمات برخوردار باشند، هميشه به ،آن را بشناسند

شود كه دانشمندان بايد به وقتي گفته مي. شوندسهروردي و سعدي نمي ، بيروني،سيناضرورت ابن

 مسائل ،نكرده باشند حقيقيست كه اگر در عالم خود توطن  امسائل جهان خود توجه كنند، مراد اين

بيند  چشم و گوششان بهتر مي،دنشود و هر چه بيشتر به عالم علم تعلق داشته باشبر آنان آشكار نمي

خصوص دانشمندان علوم اجتماعي و انساني در كشورهايي مثل ه دانشمندان ب. ودنشميو بيشتر 

 هاي زيرا بايد همواره روي به افق،كشور ما كاري دشوارتر از دانشمندان كشورهاي توسعه يافته دارند

در نظر داشته اين دو را با هم و داشته باشند ) كشور خودعلم افق جهاني علم و افق (در هم آميخته 

شگفتگي بيشتر علم و   شرط الزم زيرا،گرداندرو توان از آن نمي ، اين كار هر چند دشوار است.شندبا

اي ما برخالف اسالف خود به مطالعات ادبي و فرهنگي چندان عالقه متخصص دانشمندان .است فرهنگ

 آميختن ولي در ،كرده استموجه عالقگي را بي  شدن زبان علم هم ايناختصاصيدهند و نشان نمي

اگر دانشمندان ما نتوانند .  في الجمله با تاريخ و فرهنگ استانسي موكول و موقوف به داشتن دو افق

 در اين مقام دولت ، البته.روندمي به پيشواز جامعه علممعلوم نيست كه چگونه  ،هر دو افق را دريابند

دخالت در كار علم و فرهنگ در دو دولتها در جهان كنوني از حيث . سهم بزرگي دارد كه بايد ايفا كند

 در بعضي جاها تا زماني كه بحران آنها را به خود نياورد به آنچه در .قطب افراط و تفريط قرار دارند

كنند و در مقابل در بسياري از مناطق توسعه نيافته جهان گذرد توجه نميجامعه و فرهنگ مي

كنند و چون اين دخالتها معموالً سياسي و يحكومتها به سليقه خود در كار علم و فرهنگ دخالت م

حكومت و دولت بايد رابط و . انجامدمي به پريشاني خاطر دانشمندان و تيرگي راه علم، اي استسليقه

 در اين صورت است كه .شدبا و مديريت و علم و پژوهش فناوريواسط همكاري ميان جامعه و 
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امر مهمي كه در اين سالها مورد توجه . د انجام دهدتوانمي) به كشور و( بيشترين خدمت را به علم 

. اي براي راه علم استتهيه و تنظيم يك برنامه مدون و نقشه شده است، قرار گرفته و به آن پرداخته

 نفس توجه به آن سودمند است و شايد ما را ،هر جا كه برسده هر صورت كه درآيد و به اين كار ب

نيازهاي تاريخي بسياري از ظام هماهنگ و همنواي علم نياز داريم و متذكر سازد كه به يك جهان و ن

 شأن اصلي علم جديد فراهم آوردن امكان تصرف در جهان و متحقق ساختن .برآوردعلم بايد ما را 

 اما دانشمندي او موكول و موقوف ،كنددانشمند مسائل و مباحث را خود اختيار مي. قدرت انسان است

سد و نداند كه از  و جايگاه خود را نشناشودنعلم  يعني تا مقيم عالم ؛لم استبه سكونت در جهان ع

 همه در زمره شرايط دانشمندي ، هرچه آموخته باشد او.تواند برود ميبه كجا  ،كندكجا راه را آغاز مي

م سوي مرزهاي علم قدم بردارد و آن را وسعت بخشد كه بيشتر در عالم عله تواند بمياما وقتي  ،است

  . سكني گزيده باشد يا توفيق سكونت در آن عالم را يافته باشد
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