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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤ  ،رﻫﺒﺮی ﻋﻠﻤ
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻤ ﻦ ﯾ



ﺑﺎزﯾ ﺮیِ ﺧﯿﺎﻟ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ
ﻣﺴﻌﻮد آرﯾﻦﻧﮋاد

∗

»ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ« ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﮥ ﺑﺮﺧ از ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی

اﺷﺎره

ﭘﺮﺷ ﻮه ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺶ ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﭘﺮدهﻫﺎی
در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾ ﺘﺎی زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ،

ﭘﺮﺷ ﻮه ،در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﺑﺎزﯾ ﺮان وﯾﮋه و ﺗﮏ ﺧﺎﻟﺶ درﻧﮓ

»ﺑﺎزﯾ ﺮی« ،ﻧﻘﺶ و اﺟﺮای ﻻﺟﺮﻣ

ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪای ،ﻫﻮﺷﯿﺎر

ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه از ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻇﻬﻮر و ﺣﻀﻮر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن،

اﻧﺴﺎن در

رﻫﺒﺮان  ،ﺑﺎزﯾ ﺮان و ﺑﺎزی ﺳﺎزاﻧ ﮐﻪ رﮐﻮد و روزﻣﺮﮔ زﻧﺪﮔ و روزﮔﺎر

و ﻧﺎﻫﻮﺷﯿﺎر ،ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻣ رود و ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻫﻮﯾﺖ ﯾ
ﻗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻘﺪر ﺑﻮدﻧﺶ ﻣ ﺷﻮد.
»ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ« و »ﺧﺎﻃﺮۀ« ﺗﻮاﻟ

زﻧﺪﮔ

را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣ راﻧﻨﺪ و اﻓﻖﻫﺎی دورﺗﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮی از
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﯽاﻧﻘﻄﺎع و

ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

آرزوﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎی ﻋﻠﻤ

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﺎﻟ

ﺗﻮدرﺗﻮی اﯾﻦ ﺑﺎزﯾ ﺮی ﯾ ﺘﺎ و ﻻﺟﺮم اﺳﺖ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از

و ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ رﯾﺎﺿ

در اﯾﻦ ﮐﻨ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻏﻔﻠﺖﻫﺎ ،آراﻣﺶﻫﺎ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷ ﺴﺖﻫﺎ،

ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﺘﻌﺎﻟ

وﺻﻠﺖﻫﺎ و ﺣﺠﺮانﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﯿﻢﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎ ،ﻏﻢﻫﺎ و

و رﯾﺎﺿ ﭘﯿﺸ ﺎن اﯾﺮاﻧ

ﺷﺎدیﻫﺎ ، ،ﻋﺸﻖﻫﺎ و ﻧﻔﺮتﻫﺎ ،دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻫﺎ و ﺷﻮرﻫﺎ و ﺷﻮقﻫﺎ.

ﻫﺴﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻇﻬﻮر ﮐﺴ ﭼﻮن »ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ « در ﻗﺎﻣﺖ

در ﺻﺤﻨﮥ ﺑﺰرگ و ﺑﯿ ﺮان اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷ ﻮه و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ،ﻧﻘﺶ و
رﻓﺘﺎر اﻏﻠﺐ آدمﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟ

اﺳﺖ و راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﺑﺎزﯾ ﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌ و راﺣﺖاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﻖ
و ﺷﺎﮐﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﺘ ﻣﻔﺘﺨﺮ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
و ﺻﻔﺎ و ﺻﺪاﻗﺘﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﺎدﮔﺎر و ﺧﺎﻃﺮۀ ﭘﺎﯾﺪاری در دﻓﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎن
ﯾﺎدﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و واژهﻫﺎی آن را ﺑﺮﺧ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻓﺮﺻﺖ

ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ! ﮐﺴﺎﻧ

ﺑﺎزیﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن و دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ
اﻓﻖﻫﺎی دﯾ ﺮی ﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎزﯾ ﺮاﻧ

ﮐﻪ در

ﮐﻪ ﺑﺎزﯾ ﺮان ﻣﻨﻔﻌﻞ و
ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ

ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺮاﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾ ﺮاﻧ
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و وارﺳﺘﻪ ﮐﻪ رواﯾﺘﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺨﺸ

از »داﺳﺘﺎن

ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« ،در ﭼﺎرﭼﻮب آرزوﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎزﯾ ﺮاﻧ

ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﯾ

ﺑﺎزیﺳﺎز ،ﯾ

ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﯾ

ﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﯾ

اﻧﺪﯾﺶ ﻋﻠﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋهﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ داﻧﺸﻮران
در ﻋﺰﻟﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﮥ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﻢ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﭽﻪ

»رﯾﺎﺿﯿﺪان« ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧ

رﺳﺘﻪ و آزﻣﻮده و ﭘﺮورده اﺳﺖ ﯾ

ﮐﻪ در اﯾﻦ آب و ﺧﺎک

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای

»ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدن« ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺎزﯾ ﺮی در اﻧﺪازهﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧ و ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫ از ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎب و آﻣﻮﺧﺘﻦ ،ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾ ﺮی ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨ

و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮥ ﺑﺰرگ

اﺳﺖ.
در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﺸﺮدهای از زﻧﺪﮔ ،

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾ
ﻋﻠﻤ

ﻧﻘﺶ اوﻟ  ،ﺑﺎزی ﺳﺎز و رﻫﺒﺮ

را ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨ

زﻧﺪﮔ

ﻋﻠﻤ

رﯾﺎﺿ ﭘﯿﺸ

ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اوﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟ ﻮی راﻫ ﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮای راﻫﺒﺮدﻫﺎی

اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ و ﮐﻨﮑﺎش ﻣ ﺮر ﻗﺮار

ﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ وی ﻫﯿﭽ ﺎه داﻋﯿﻪای ﺟﺰ ﻫﻤﻘﻄﺎری ،ﻫﻤﺮاﻫ و دوﺳﺘ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ از ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ارزﻧﺪۀ
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮۀ ﮔﺮاﻣ

او در ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ.

درآﻣﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﺎﻟ

ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﻪ دراﯾﻦ ﮔﻮﺷﮥ دوراﻓﺘﺎده

رﻫﺒﺮ اﯾﻔﺎی

و ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﻗﺪری ﻏﺎﻓﻠ ﯿﺮﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﻧﻘﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻼم  ،ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ،رﺳﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ورود اﯾﻦ

ﻫﻢ

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

ﺑ ﻮﯾﯿﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ »ﻣﺎ اﻫﺎﻟ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«!! ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و ﺑﺪﻓﻬﻤ

ﻋﻠﻢ ،واﻗﻌﺎ ﺧﯿﻠ

ﻧﺸﻮد ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٢

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻋﺎﻟ

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

و راﻫﺒﺮدی »ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ دارﻧﺪ

ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤ « و ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﻫﻤ ﺎریﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت ،ﻓﻨﺎوری و

ﺷﺮط ﻣﻘﺪم،

ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوری ،ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی

اﻗﺪام

ﺗﻮاﻣﺎن از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎﻟ و اﻧﺴﺎﻧ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن(

ﻣﺤﺴﻮس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ!

ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪور آن ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ و دراﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و

ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾ ﺮ »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤ « ﺑﺎ ﻫﺰار اﻣﺎ و اﮔﺮ و از

در ذﯾﻞ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ

اﻗﺘﺼﺎد ،ﺛﺮوت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ

ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎ و اﮔﺮ در ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮیﻫﺎ و ﺑﺎزﯾ ﺮیﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ ،ﻓﻘﻂ ﯾ

دﻫﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻞ و ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺣﻮال ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺴﺘﯿﻢ

از ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻤ ﻦ ﻃ ﻃﺮﯾﻖ »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ « اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﯾﺎ

ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻼﻫ از ﻧﻤﺪ زﻧﺪﮔ ﻋﺼﺮی و ﻧﺴﻠ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧ دوﺧﺘﻨﺪ و

ﮔﻔﺘﻪ و

ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺘ ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ! ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻌﺎﻣﻼت

ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود و ﮔﺎﻫ ﺧﻮد ﻣﺎ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻢ

ﺗﺠﺎری و ﮔﺮدﺷ ﺮی ،در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎردﻧﺪ

ﮔﻤﺎﻧﺶ را دارﯾﻢ و در واﻗ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻐﻠﻮط ﺧﻮدﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ

ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻣﺎﻟﺰی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﻗﻄﺮ ،ﺑﺮﺧ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺮ و ﻣﺠﺮای اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﺣﺎﻣﻼن و ذی ﻣﺪﺧﻼن

اﻧﺒﻮه ،ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ در اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﯿﺎﺑﺖ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری و

آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ دوﻟﺖ و

را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد

اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﺗﺎرﯾﺨ « ،ﺷﺮﻃ

ﺗﺒﻊ آن ﺗَﻔﻀﻞ ﻣﺮﺗﺒﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺸ ﺮان ﻟﺰوﻣﺎ ﯾ
ﻓﻮری ،ﺣﺴﺎس ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﺣﺘ

ﭼﯿﺰی از ﻧﻮع ﯾ

اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ راه ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻮریﺗﺮﯾﻦ راه ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺎﻫ

در وادی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ

داﻧﺸ ﺎﻫ

و رﺳﻤ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﺻﺎدرات و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧ

ﻣﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﻮای ﻣﺎ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!« .ﺣﺎل

آوردﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪدار و ﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ،ﺗﺎﯾﻮان و

ﻏَﺮه ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ »ﻫﻤﮥ اﺳﺮار راﻫ ﺸﺎ و

ﺣﺘ ژاﭘﻦ )ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ

رازﻫﺎی ﻏﺎﯾﯽ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﺳﻌﺎدت و رﻓﺎه و ﮐﻤﺎل و ﺟﻼل و

ﺧﯿﺰش و ﻇﻬﻮر ژاﭘﻦ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﺎﮐﺎم و ﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ

ﺟﻤﺎل ﺷ ﻮﻓﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﯾﻦ ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﮕﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻫﻤﺖ

دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه و از ﻣﺪﺧﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد(.

ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﺧﯿﻠ

و داﻧﺎﯾﯽ و دراﯾﺖ و زﺣﻤﺖ و ﻏﯿﺮت ﺧﻮد دارﯾﻢ« ،ﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪورزیﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺸﻮر را ﺑﯽﮔﺪار ﺧﺮج ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺸﺪۀ آرزوﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪا و دﯾﺮرس ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤ

ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ره

ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ!؟

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎ
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻠﺨ ﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی ،ﻧﻪ در ﻋﻬﺪ ﭘﻬﻠﻮی و ﻧﻪ
در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧ در ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻨﺰل
اﯾﻦ راهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در دﺳﺘﺮسﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮﻣ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ! ﻻﺟﺮم آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رآی و ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻮظ در

درﻧﮓ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﮔﺮ راﻫ

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻﺮﯾﺢ ،ﮐﺎﻧﻮن و درﻧﮓ اﯾﻦ ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺣﺘ
ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣ

ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ

ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ ﻣﺎ از ﭼﺎﻟﻪ و ﭼﻨﺒﺮۀ

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕ

واﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻧﺎداﻧ ﻫﺎ

ﻣﺤﻖ و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن راه ،راﻫ ﺸﺎﯾﯽ از »ﮐﻮرﺳﻮی« ﺻﻌﺐ و ﺛﻘﯿﻞ »ﺗﻮﺳﻌﻪ

و ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ

ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﮑ

و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻠﻤ « ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ!! اﯾﻦ ﯾﻌﻨ

ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﺪی و ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺎزد! ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾ

در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ،ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﮐﺎﻣ ﺎر

ﭼﻨﺪان در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی رﻏﺒﺖ و ﻃﻤ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن

در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ،

ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ! ﺑﯽﭘﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

زود و دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

ﻫﻤﮥ راهﻫﺎی ﺷﺪﻧ ﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ دﯾ ﺮ را ﻓﺮو ﮔﺬارده و ﺣﺘ ﺷ ﺴﺘﻪاﯾﻢ

ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ »ﮐﺎروان ﻋﻠﻢ« ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ و دﺳﺘﺮسﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از

و ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺧﻞﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ،

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎروانﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺸﺮی ﺑﺮای ﺗﺪارک و ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔ

ﭘﻞﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﺮ ﺑﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را از ﺑﯿﺦ

ﻋﺼﺮی و آﺑﺮوﻣﻨﺪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ از ﮐﻒ ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ و

و ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪهاﯾﻢ و ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻓﻘﻂ اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖﺗﺮ ،ﺻﻌﺐﺗﺮ و

ﻗﻄﺮ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠ

ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ )ﻣﻮﺿﻌ  ،ﻣﻮﻗﺘ و ﮔﺎﻫ راﻫﺒﺮدی( ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻠ

راه ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﻼخ و ﭘﺮ دردﺳﺮﺗﺮ و دﯾﺮرسﺗﺮی ﮐﻪ

ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗ

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!!

دﯾ ﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨ  ،ﮔﺮدﺷ ﺮی،

ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ

ﻫﻨﺮ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ  ،ﺗﺠﺎرت ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،اﻧﺒﻮﻫ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻋﺼﺮ،

ﺑﯿﻤﻨﺎک آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎﻧ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

ﻓﻮران و ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺴﻠ

اﯾﺮان

٣

و ﺟﻤﻌﯿﺘ  ،ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﻋﻠﻢورزی ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﺷﺘﺎبﻫﺎی آﺳﯿﺐزا در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ

ﺟﻬﺎﻧ  ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،آﻣﺎل اﯾﻦ »ﮐﻮر ﺳﻮ«ی

و در

ﺑﻌﯿﺪ و ﻣﺒﻬﻤ

را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭼ ﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻔﻮق ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﻪ از

ﺑﻪ ﭘﯿﺶ

و

اﺣﻮال و ﺳﯿﺎﺳﺖ و دراﯾﺘ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﮔﺎﻣ

ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻘﺪان ﻓﺮﺻﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر »ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن ﻋﻠﻤ
اﻧﺪﯾﺸﻪای« در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺗﺎرﯾﺨ

اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﺨﻨ

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭘﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ

از ﯾ

و ﭘﺮﮐﺮاﻧﻪ و ﭘﺮ از ﺣﺮفﻫﺎ و آراء ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻟﯿ ﻦ اﺗﻤﺎم
آن در ﻓﺮﺻﺖ و ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﺿ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﻬ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺘﮑ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣ

ﺧﯿﻠ

از ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ و از آوردهﻫﺎی ﮐﻼن

آن ﻫﺪفﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤ
و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧ
ﮔﺰارﺷ

ﻇﺎﻫﺮاﻟﺼﻼح ﻋﻠﻤ  ،ﺧﺴﺎرت اﻧﺰوا و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒ ﺎن ﻋﻠﻤ

ﻣﺎ در ﻃ

ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺎن راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان و ﺿﺮورت

دادﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺪارک

از ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ داﻧﺸﻮران ﻣﺎ در

داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و دﯾ ﺮ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ

ﻋﻠﻤ  .ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻮاب و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ و
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ ﺻﻮرت
ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺗﺪارک
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫ ﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ

ﺧﻮد را ﻣ ﻧﻮازد و راه و ﻣﻨﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺑﯽآزﻣﻮن و ﺑﯽ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﯽ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﻓﻘﺪان وﺟﻮد رﻫﺒﺮی و
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻠ و ﺟﻬﺎﻧ اﻧﺪﯾﺶ ﻣﺘﻘﻦ و روﺷﻨ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی
و ﺟﻤﻌ داﻧﺸﻮران ﻣﺎ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾ ﺮ آﺣﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺘﻔﺮق اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ
ﯾ

راه و ﻣﻨﺶ ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﺤﺪود ﻓﺮدی و ﻣﺤﻔﻠ

اﻣﺮ ﺿﺮوری و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ،

اﺳﺘﻤﺮار و ﺻﺒﻮری در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﺟﻤﻌ

و ﺣﺘ

و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺎﺿ

اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﺗﻮﻓﯿﻖﻫﺎ ،داﺷﺘﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و
ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪاش‐ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ

دروﻧ

اﺳﺖ‐

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻓﻘﺪان ،ﻗﻠﺖ ﯾﺎ اﻧﺰوای وﺟﻮد »رﻫﺒﺮان و ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎی
و ﺧﺴﺮان و زﯾﺎن اﺳﺖ و از آزﻣﻮن و

ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣ ﺮر و ﻣﺘﻔﺮقاش در آوار ﺷﺘﺎب زﻣﺎن و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﮥ
ﺟﻬﺎﻧ  ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ

ﭘﺨﺘﻪ و آزﻣﻮدۀ وزارﺗ

و ﻧﻪ از ﺑﺮای اﻗﺘﻀﺎﻫﺎی ﺧﺮدﮔﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ در ﺑﺴﺘﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻠ  ،ﺗﺎرﯾﺨ

و ﺟﻬﺎﻧ

ﺳﻮدﻣﻨﺪیﻫﺎی روﺷﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻤﻌ .
ﺣﺎل آﯾﺎ اﯾﻦ روال و روﻧﺪ ،ﭼﺎرهﺳﺎز ﺗﺤﻮﻻت ﻫﺪفﮔﺮا و
دﮔﺮدﯾﺴ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و
ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺖ؟!

و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤ  ،ﺑﻪ ﻗﯿﺎس

ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای ،ﺻﻮری ﯾﺎ آﻣﺎری و ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی
از آن ﻧﻮﻋ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠ و ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﺷﯿﮥ
از دﯾ ﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺪهای ﭼﻮن »ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ«،

ﺧﯿﻠ

»آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی اﺧﻼﻗ «» ،ﺳﯿﺎﺳﺖزدﮔ « و »ﻋﻮاﻣ ﺮاﯾﯽ«
ﮐﻪ راه ﺧﻮد را از ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﺮاﮐﻤ

ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون داﻧﺸ ﺎه دارﻧﺪ ﺑﻪ درون

ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺸ ﺎه ﻫﻢ ﻣ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻀﺎی »رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌ  ،ﺗﮑﻮﯾﻨ

و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮥ اﻣﻮر ﻋﻠﻤ « ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ

و ﺷ ﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﺪود و ﮐﻢ دوام ،ﺑﯽﻗﻮام و ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﺳﻮز و
ﺑﯽﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

داران

ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و

ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﭼﻨﺪاﻧ

ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع و اﺣﺘﺮام ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﻮر

ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﻨﻈﻢ و آرام ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻧﺴﻠ

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻏﻠﺐ ﺻﻮری و اداری ﻇﻬﻮر و

ﻣﺎ در اﻏﻠﺐ

رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ

اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ »ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺠ

و ﻧﻪ ﻣﺘﮑ

ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪی از ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎ و

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻪ داﻧﺸ ﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎ

و داﻧﺸ ﺎﻫ  ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد رﻫﺒﺮان و ﮐﺮﺳ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻟ

و ﺳﺎزﻣﺎﻧ

داﻧﺸ ﺎه ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ

ﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی ارﮐﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪۀ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

رﻫﺒﺮی ﻋﻠﻤ

ﻋﻠﻤ « در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد در رﻧ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن

ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺮﻓﺎً از ﺧﻼل ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺑﻼﻏﯿﻪﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان

رﺷﺪ آدمﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﻓﺮدﯾﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ

ﮔﻮاه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺴ ﺳﺎز و آواز

ﻋﻠﻤ

اﺻﻞ وﺟﻮد »رﻫﺒﺮی« ﯾ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ

اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻫﯿﭽﯿ

ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎرﯾﺨ

ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨ

و ﺗﮑﺎﻣﻠ

را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻗﻮام و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ

درﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس و ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣ  ،در ﻧﻈﺎم

و ﻓﻘﺪان

ﻋﻠﻤ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻇﺮﯾﻒ

و آزﻣﻮدۀ« ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و

و ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل

ﭘﺮاﺟﺰاء ﭘﺮاﺳﺮار ﭘﺮوﺳﻮاس ،ﺧﯿﻠ

ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻌﺠﯿﻠ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

۴

اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎی ﻣﺒﺎح و ﺣﺘ

ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮﺳ

ﻏﯿﺮﻣﺒﺎح ﻃ

وزارت ﻣﺘﺒﻮع را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﯿﺪای دﯾ ﺮی در وﺟﻮد

و ﻣﻨﺰل و دﺳﺘﺎورد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

و ﺣﻀﻮر و ﻇﻬﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤ ﺟﻮﯾﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻼﺣﻈﮥ اﺻﺎﻟﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺟﻮﻫﺮه و ﻋﯿﺎر ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪان
ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾ

داﻧﺸ ﺎه ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸ ﺎه ﻣﺎدر ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در زﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
روزه ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ و داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺘ ﺣﺘ ﺑﻪ ﺷ ﻞ

ﺧﻮﺷﻪای و زﻧﺠﯿﺮهای در ﻃ ﯾ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﭼﻮن ﺷ ﺮد

ﺷﻌﺒﺪهای از ﭘﺲ ﭘﺮده ﺑﺮون ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدﻧ

از اﻧﻮاع و

و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧ

ﺑﺮﺧﻮردار

اﻗﺴﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ

و ﻣﻌﻨﻮی و ﻗﺎﻧﻮﻧ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺸ ﺎﻫ

و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی

داﻧﺸﺠﻮ ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮔﻮاﻫ و ﻣﺪرک ﻋﻠﻤ ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳ
در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ارﺷﺪﯾﺖ و اﺧﻼق و ادب و آداب ،در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
و زﻧﺪﮔ

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاﯾﻦ ،داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﯾ

و ﻧﻈﺮ و ﻣﻮﺿ ﻋﻠﻤ

اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻣﻠ  ،ﺗﺎرﯾﺨ  ،ﺗﺪرﯾﺠ و ﺗﮑﻮﯾﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاﯾﻦ ،ارﺷﺪﯾﺖ ﻋﻠﻤ و ﮐﺮﺳ داری در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪای
و رﯾﺎﺿﺖ و اﻗﺘﺪا و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪرﯾﺠ
دﺳﺖ ﻣ آﻣﺪ ﭼﯿﺰی از ﺟﻨﺲ ﯾ
ﻋﻠﻤ

اﺟﺘﻤﺎﻋ

و ﺧﯿﻠ

و ﺻﺒﻮری

ﺳﺨﺖ و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻪ

ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﺎﻟ رﺗﺒﻪ آزﻣﻮده و ﻋﻤﯿﻖ

ﺗﻮاﻣﺎن .از اﯾﻦ رو اﺳﺘﺎدان ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪاوﻧﺪان واﻗﻌ

و ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﻧﻈﺎم داﻧﺸ ﺎﻫ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﻣﻮرد ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻧﺎن از ﮔﺮد راه رﺳﯿﺪۀ
ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ و ﺑﯽﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺼﺎﻟ ﻋﺎﻟﯿﮥ ﻣﻠ
و ﺑﯽ آرﻣﺎن و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ  ،ﺣﺘ در ﺣﺪ
ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺿﻌ  ،ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻣﺎر ﻣﺪارک ﻇﺎﻫﺮاﻟﺼﻼﺣ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
دﻓﺘﺮی داﻧﺸ ﺎﻫ  ،رﺗﺒﻪدار و ﮐﺮﺳ دار ﻓﻼن ﻋﻨﻮان و رﺷﺘﻪ و ﺗﺨﺼﺺ
ﻋﻠﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻮغ و ارﺷﺪﯾﺖ
و ﮐﺮﺳ داری و ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی را در ﭘﺸﺖ ﺷﺒﻪ اﺣ ﺎم اداری ﻋﻨﺎوﯾﻨ
ﭼﻮن داﻧﺸﯿﺎری و اﺳﺘﺎدی و ﯾ

درﺻﺪی و ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻨﺪﮐﺲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

آن ،ﺳﻬﻞ و دم دﺳﺘ و ﮐﻠﯿﺸﻪای و روزﻣﺮه و ﺳﺎده و ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ آﻧﮑﻪ ای ﮐﺎش ﻫﺮﯾ
وزن ﺣﻘﯿﻘ

 ،ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺧﻮد ،ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻤ

و

و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء و اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮای داﻧﺸ ﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﻣ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ اﻧﺒﺎﻧ

ﺷﺪهای ﮐﻪ در ﮔﻨﺠﻪای ﻧﻬﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﻫﮥ ﺷﻤﺎرهﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﻓﺨﺮ اﯾﻦ و آن و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ

ﻫﺮﮐﺴ

و ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻤﻮﻣ

رﻋﺎﯾﺖ

ﻣ ﺷﺪ اﻣﺮوزه اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾ
ﺷﺪۀ ﭘﺮآﺳﯿﺐ ﭘﺮآذرم ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﺧﯿﻠ

از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤ

ﻣﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎناﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ از راه رﺳﯿﺪهای ﺑﯽﭘﺮوای ﻫﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺧﻮد را ﻫﻢﺷﺂن و ﻫﻢرﺗﺒﮥ ﭘﯿﺮان و ﭼﺮاغﺑﻪدﺳﺘﺎن دﯾﺮ
ﻣ داﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ و رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺘﺤﻖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄ

از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﻓﻀﺎی ﺧﯿﻠ

ﻣﺎ ﺑﺎ درﺷﺘ ﻫﺎ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎ

و ﻣﻨﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻐ آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ
و داﻧﺸ ﺎﻫ
ﺑﺨﺸ

ﻫﻢ ﺳﻨﺖ و روﯾﻪای ﺑﺮای ﭼﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن

آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾ

»ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪﮔ

ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن

را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﺳﺘﯿﻼی اﺟﺮاﯾﯽ و

از ﺑﻠﯿﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم داﻧﺸ ﺎﻫ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎدی ،اﺟﺘﻬﺎد  ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ  ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن و
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ را در ﻣﻌﺒﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺸ ﺎه ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎ
ذﺑﺢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺤﺮان ﻧﮕﺮاﻧ

و ﺗﻘﻼی ﺑﻘﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎریﻫﺎ و

ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻻﺟﺮﻣ

را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ارزشﻫﺎ و اﺻﺎﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ داوریﻫﺎی رﺳﻤ ،
اداری ،ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪای ،ﺗﮑﻠﯿﻔ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘ ﻓﺮو ﻣ ﮐﺎﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭻ وﺟﻬ
از اﺳﺘﻘﻼل و اﺟﺘﻬﺎد ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧ

داﻧﺸ ﺎه را

در ﻧﻬﺎد اﻧﺪﯾﺸ

ﺑﺮﻧﻤ ﺗﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﺬاﯾﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز و رﺷﺪ
اﺻﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ را ﺳﻠﺐ و ﺣﺘ

ﻣﺼﻠﻮب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦﻫﺎ روﯾﻪﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﺎﻟﺒﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﻠﻤ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎﺣﺼﻠﺶ آﻧﮑﻪ زﻧﺪﮔ ﻋﻠﻤ و داﻧﺸ ﺎﻫ در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮق و ﺑﯽﺻﺪاﯾﯽ و ﺑﯽﻫﺪﻓ
و از آن ﺑﺪﺗﺮ و ﻣﻬﻠ

ﺗﺮ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺑﯽآرﻣﺎﻧ

و ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎﻣ

اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ از

ﻋﻮارض »ﻓﻘﺪان وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎ و رﻫﺒﺮان ﺗﻌﺎﻟ ﮔﺮ ﻋﻠﻤ « در ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎی داﻧﺸ ﺎﻫ

و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﺪان اﺗﮑﺎء و اﺳﺘﻨﺎد رﺳﻤ

ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﻮﯾﻨﺪﮔ

و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟ

و ﻋﺮﻓ

اﯾﻦ ﻧﻈﺎم

اﻧﺪﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎد

آزﻣﻮدۀ ارﺟﻤﻨﺪﯾﺴﺖ.

از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺳﺎزی
داﻧﺸ ﺎه و ﺣﺘ

داﺷﺖ و در ﺗﻮاﻟ

ﺑﻠﺒﺸﻮی ﻋﺮﻓ

اﺳﺘﻬﺰاء ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ!

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ

ﻋﻠﻤ  ،وزﻧ

ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻘﺪم و ﺷﺎن و رﺗﺒﮥ ﺳﻨ

ﯾ

ﻋﻤﺮ زﺣﻤﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻣﻌﻨ آﻓﺮﯾﻨ

و ﻗﺪری و ﻗﯿﻤﺘ

ﻧﺴﻞﻫﺎ،

و زاﯾﻨﺪه« ،اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎد ارﺷﺪﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺸﻖ و رﻫﺒﺮی

ﻣ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺒﻠ و ﻣﺪاﻓ

ﯾ

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺒﻮه آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻮﻋ
ﺑﯽﮐﺴ و ﺑﯽﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ  ،ﺟﻮﻫﺮۀ ﺟﺴﺎرت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را در ﻓﻀﺎی
ﻋﻠﻤ

ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻞ و ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ رﻫﺒﺮان

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

ﻋﻠﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺒﻠ ارزشﻫﺎی آرﻣﺎﻧ و ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺶ راﻧﻨﺪ،
اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﻋﻠﻤ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤ ،
از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻻﺟﺮﻣ

ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮی را ﻓﺮﺿ

و ﻧﻮآوری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖآﻓﺮﯾﻨ

اﯾﺮان

۵

و رودر روﯾﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ دﯾ ﺘﮥ ﺗﮑﻠﯿﻒﻫﺎی ﺳﻄﺤ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺰاﺧﺎﻧ

و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻠﻮک ﻋﻠﻤ اش در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی

ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎط

ﺟﺎری داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ دارد و در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی

و ﭘﺮﺳﺸ ﺮی و ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ را ﺑﯿﺪار و

ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗ ﺷﺪه و ﺷﺮح دادهاﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﻦ ﻣﻌﻨ

ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻧﮕﻪ ﻣ دارﻧﺪ .راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﻫﻤﮥ ﺳﻨﺖﻫﺎ و

ﮐﻪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ  ،ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺎرﯾﺨ داﻧﺸ ﺎه و از ﺟﻤﻠﻪ در ﻏﯿﺎب ﻧﻬﺎد

ﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤ ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﯿﻠ

»ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎ و رﻫﺒﺮان ﻋﻠﻤ

« ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎ

و اﻧﺪﯾﺸ

در ﻣﺤﺪودۀ اﻧﺘﻈﺎر از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ

اﻧﺪک و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﻣﺎن

ﻧﻤ ﮔﻨﺠﻨﺪ و ﺷﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎع ﻋﻠﻤ
ﺟﻬﺎﻧ

ﻧﺎﺻﻮاب اﺳﺖ.

ﻣﺎ اﻏﻠﺐ در ﺑﺎزارﻫﺎی

ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و داﻧﺸﻮری ﻫﻢ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺴ

در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻘﺎی ﻋﻠﻤ

از داﻧﺸ ﺮان داﻧﺸ ﺎﻫ

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤ
و ﻣﻤﺎﺗﻨﺪ ،ﺷﯿﻔﺘﮕ
ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﮐﻪ

ﺑﯽﺳﻮداﯾﯽ در ﺗﻘﻼی ﺣﯿﺎت

آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ راه و ﻣﻨﺶ ﺑﯽﺑﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺶ

را ﭘﯿﺸﮥ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ای ﮐﺎش ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ای

ﺧﺮﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎش ﮐﻪ داﺳﺘﺎن رﺷﺪ و ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان

در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن ﺳﺮرﯾﺰ از ﺷﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و وﯾﺮاﻧﮕﺮ

ﻋﺎﻟ

ﻣﺎ ﻣﺎﯾﮥ ﻋﺒﺮت و ﺗﺎﻣﻞ

ﺳﺮﻋﺖ و رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﯿﻢ آن ﻣ رود ﮐﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ

ﺑﺎﺷﺪ.

و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻢﺗﻮان ﻣﺎ ﺗﺎوانﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻗﺎﻣﺖ ﯾ

درﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻤ  ،اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و
راه و رﺳﻢ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻠﻤ ﻣﻮﻓﻖ »ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ « ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای
از ﯾ

ﺳﺮﻣﺸﻖ در دﺳﺘﺮس ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﻧﺰدﯾ

و ﺣﺎﺿﺮ و

ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎﯾﯽ راهﻫﺎ ،دروازهﻫﺎ ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﻓﺮا ﮔﺸﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﻘﺎدی و ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﻋﻠﻤ ﺮاﯾﯽﻫﺎی ﺑﯽ
راﻫﺒﺮد ،رﺗﺒﻪداریﻫﺎی رﺳﻤ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ
ﺷﻔﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠ

و دوﻟﺘ

و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ

را

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون رای و ﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوت

و ﺟﻬﺎﻧ

و ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪروز و ﻓﻌﺎل ﻣﻠ

و

ﺟﻬﺎﻧ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﮥ آﺷ ﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎ و اﺻﺎﻟﺖﻫﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ

از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻠ

را ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻘﺼﺪی از آرﻣﺎنﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻋﻠﻤ

ﻣﺎ و داﻧﺸﻮران ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺎرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺘﻘﻼل

ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از روﯾﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﻼﻏ
ﻣﺮاﺟﻌ

و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤ

راه و رﺳﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ
ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺳﺮﻣﺸﻖ

ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد و ﺑﯽ ﻣﻨﺰل و ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻨﻮﻧ

ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ

در ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﻤ

ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ راه و

ﻧﺒﻮد ،ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﻋﻠﻢﺳﻨﺠ
ﻣﺎﻟ

ﻫﯿﭽ ﺎه در دام ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی آﻣﺎری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ

ﻓﺮو ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

و ﻋﻠﻤ

ﻫﯿﭽ ﺎه در دام ﻧﺮدﺑﺎنﺳﺎزیﻫﺎی

از ﺧﻼل ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺒﻮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠ

واﻗ ﻧﺸﺪ،

ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ ﺣﻀﻮر در ﺗﮑﺎﭘﻮی ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻋﻠﻢ را اﺻﻞ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ
ﺷﺎداﺑﯽ و ﺑﻪروز ﺑﻮدن ﻣ داﻧﺴﺖ ،ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدی

و ﺟﻮﻫﺮی ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺧﻠﻖ و ﺑﺪﻋﺘﮕﺮی ﻋﺸﻖ ﻣ ورزﯾﺪ،
ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

اﺻﻞ اﺻﯿﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی ،ﺳﻮدﻣﻨﺪی و ﺛﻤﺮﺑﺨﺸ

را ﺑﺨﺸ

از ﺗﻘﺪس ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻢ ﻣ داﻧﺴﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ  ،اﻗﺘﺪا
ﺑﻪ ارﺷﺪﯾﺖ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻘﺪﻣ
اﻧﺪﯾﺸ
ﻋﻠﻤ

و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻋﺎﻟ

اﻧﺴﺎﻧ

و ﭘﯿﺸ ﺴﻮﺗ  ،ﺳﺨﺎوت ﻋﻠﻤ
را از ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻠ

و

زﻧﺪﮔ

ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل اﯾﺴﺘﺎد .واﻗﻌﯿﺖ آن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی رﺳﻤ
ﺑﻘﺎی ﭼﻨﺪاﻧ

داﻧﺸﻮری و رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧ

ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،ﻓﺮﺻﺖ

ﺑﺮای ﺑﺮوز و ﭘﺎﯾﺪاری ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺑﺮ ﻣﺤﻮر آن ﺗﻤﺎم زﯾﺴﺖ ﻋﻠﻤ

آﻓﺮﯾﺪ و

ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن داد را ﻧﻤ دﻫﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﯾﺪاری و
رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﭼﻨﺪاﻧ

ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ درﻧﮓ ﻋﻤﯿﻖ را

ﻋﻠﻤ و رﯾﺎﺿ ورزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح و ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟

رﺳﻤﺸﺎن ﻣﻮﯾﺪ روشﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗ ارزش
ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻟ

ﻫﯿﭽ ﺎه در ﭘﯽ ﺳﻨﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻣﻨﺶ ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎی وی ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ

راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و راه و ﻣﻨﺶ

ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺖ ﺷ ﻨ

و داﻧﺸ ﺎﻫ

و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮﯾﻘﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺳﺮدﺑﯿﺮ

∗

