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چه شد که عقب ماندیم؟
آموزش، پاشنه آشیل تحول تفکر علمی در ۱۰۰ سال اخیر

یکی از دغدغه های اصلی من ارتقای سیستم و چگونگی آموزش در 
دانشــگاه های ماســت. از آن  رو که خود مدرس دانشگاه هستم و هر روز 
با آموزش دانشــجویان و رزیدنت ها روبه رو هستم، همیشه فکر می کنم 
چگونه می توانم به شــیوه آموزش خود ارتقا ببخشــم؛ بنابراین همیشه 
دنبال یافتن روش های جدید آموزشــی هســتم. هرچه پیش تر می روم، 
لزوم تأکید بر تفکر علمی به  جای ارائه محض محتویات علمی برای من 
روشن تر از قبل می شود و از این رو ریشه ضعف بزرگ آموزشی این مملکت 
را در آموزش مقطع دبســتان می دانم که به کودکان تفکر سیستماتیک و 
تالش برای حل مسئله و نیز خالقیت برای آن آموخته نمی شود. بچه های 
ما باید حجم باالیی از مطالب را بخوانند، بدون آنکه تفکر علمی و نحوه 
کاوش و تشــکیک در مســائل را یاد بگیرند. بنابراین برای دانشجویی که 
به دانشــگاه وارد می شــود، از لحاظ شیوه تفکر شــکل گرفته و تغییر آن 
نیز در این مرحله بســیار سخت است. آسیب شناسی سیستم آموزشی از 
اهمیت بســیاری برخوردار است؛ زیرا آموزش و تغییر سیستم آن تنها راه  
رهایی فرهنگ ما از شــرایط کنونی محسوب می شــود. اگر اراده ای برای 
تغییر شــیوه آموزش و تأکید بر تفکر علمی در مدارس نباشد، کماکان با 
مشکالت بنیادی شدیدی در ایران روبه رو خواهیم بود. در این بحث کوتاه 
اما می خواهم به یکی از عوامل دخیل در وضعیت اســفناک آموزشی در 
روزگار ما بپردازم. البته اینکه چرا سیستم آموزشی ما بعد از گذشت بیش 
از صد ســال که از به کارگیری روش های مدرن آموزش در ایران می گذرد 
به چنین روزگاری رســیده است، داستان بلندی است که مجالی طوالنی 
می طلبد. آنچه در ادامه می آید، برشمردن بعضی از این ریشه ها در کنار 
ادای احترام به تعدادی از نام های بزرگ اســت که برای ارتقای آموزش 
این مملکت جان و زندگی خود را گذاشــتند. شــاید داستان امروزه ما در 
سیستم آموزشــی به نوعی داستان تکراری باشد: چرا ما عقب مانده ایم؟ 
چرا نتوانســتیم رشــد کنیم؟ و چرا علی رغم تمام منابع و ثروتی که این 
مملکت دارد، وضع ما به این منوال اســت؟ شــاید اولین کسی که با این 
ســؤال به  صورت جدی در تاریخ معاصر ایران مواجه شد، «عباس میرزا» 
ولیعهد بــزرگ قاجاری بــود. مهم ترین خصلت وی آزاداندیشــی و نیز 
قدرت اندیشیدن آزاد و خالقانه بود. وقتی او در جنگ های ایران و روسیه 
شکســت خورد و مجبور شــد طبق معاهدات قســمت زیادی از اراضی 
این مملکت را به بیگانگان واگذار کند، این ســؤال مهم برایش پیش آمد 
که چرا آنها تا این اندازه ترقی کرده و به ســالح های مدرن مجهز بودند، 
درحالی که ما کماکان در نادانی، جهالت و عقب ماندگی غوطه ور بودیم؟ 
اینکه یک فرمانده جنگ آن هم بعد از شکســتی سهمگین به فکر بیفتد 
که اشــکاالت اساســی خود را برطرف کرده و راه بهبــود آنها را بجوید، 
مهم ترین درسی اســت که هر ســردمداری باید از «عباس میرزا» بگیرد. 
اعزام دانشجو به انگلستان، اصالحات نظامی، ترجمه آثار اروپایی همه و 
همه در جهت تحقق این موضوع صورت گرفت. متأسفانه می بینیم که 
راه او گرچه توســط بزرگانی همچون «امیرکبیر» یا «محمدعلی فروغی» 
ادامه یافت، اما به دالیل مختلف سیاســی و فرهنگی چیزی نبود که در 
تار و پود سیستم آموزشی مملکت ما ریشه بدواند و منجر به حل مشکالت 
ما شــود. جایی که محل کار و تدریس من اســت، بیمارستان سیناست؛ 
قدیمی ترین بیمارستان ایران که در زمان «امیرکبیر» به عنوان مریض خانه 
دولتی احداث شــد. به طور کلی در حوالــی اینجا -یعنی تهران ناصری- 
جواب بسیاری از پرسش های صد ســال اخیر ایران وجود دارد؛ از جمله 
آنچه بر سر سیستم آموزشی در ایران آمده است. کمی آن سوتر دارالفنون 
قرار گرفته اســت؛ نمادی از لزوم آمــوزش در مملکتی که از فقدان علم 
رنــج می برد و صدراعظم آن یعنی «امیرکبیــر» به دنبالش بود تا علم و 
تفکر علمی را به این سرزمین بیاورد. از این رو دارالفنون یکی از مهم ترین 
اقدامات «امیرکبیر» بود؛ هرچند عمرش کفاف نداد تا هر آنچه را در فکر 
داشــت به منصه ظهور برساند؛ اما شخصیتی که بیشتر تمایل دارم از او 
حرف بزنم و رد پایش نیز باز در همین حوالی هاست، مرحوم «ذکاءالملک 
فروغی» اســت. کسی که شاید یکی از مهم ترین پایه گذاران آموزش نوین 
در ایران باشد. کمی باالتر از بیمارستان سینا، خانه مرحوم «فروغی» قرار 
دارد. «فروغی» یکی از شــخصیت های جامع االطراف، پیچیده و در عین 
حال بلندنظری بود که تاریخ ایران به خود دیده اســت. متأســفانه حب  
و بغض های سیاسی عمال باعث شــده که خدمات این مرد بزرگ نادیده 
گرفته شود و آن طور که شایسته است به آن رسیدگی نشود. نکته مهم کار 
«فروغی» نه تنها تالش او برای آشنایی با محتوای علمی بود، بلکه او به 
زیرســاخت هایی توجه داشت که می تواند تفکر علمی را در این مملکت 
نابســامان مانند ایران آن روزگار رشــد داده و بپروراند. در واقع او سعی 
می کرد بذر چگونه فکر کردن را در جامعه ایران بپاشــاند تا اینکه حرفی 
آماده را در دهان دانشــجویان بگذارد. امــا «فروغی» در عرصه آموزش 
چه کرد که توجه به او به خصوص در این روزهای ایران تا این اندازه حائز 
اهمیت اســت؟ «محمدعلی فروغی» یکــی از مؤثرترین افراد در احداث 
دانشگاه تهران بود. نطق او هنگام افتتاح دانشکده حقوق بسیار مشهور 
اســت. با اینکه تأسیس یک دانشگاه شاید مهم ترین گام در پرورش افراد 
متخصص اســت، اما وسعت نظر مرحوم «فروغی» خیلی بیشتر از اینها 
بود. او در کنار تأســیس دانشگاه سعی به نوشــتن کتاب های مهم برای 
افزایــش دانش متخصصان داشــت. بعضی از اولین ها به نام اوســت؛ 
اولین کتاب علم اقتصاد و اولین کتاب حقوق اساســی در ایران را ایشــان 
تألیــف کرده اند. اما دو کار بزرگ او که به نوعی زیربنایی برای رشــد علم 
در مملکتی  اســت که درکی از تفکر علمی نداشت، تأسیس فرهنگستان 
و انجمــن آثار ملی بود. انجمن آثــار ملی برای حفظ و معرفی آثار کهن 
و فرهنگســتان جهت اصــالح زبان و خط فارســی و وضع اصطالحات 
جدید بود؛ به طوری که بســیاری از لغات علمی مرســوم یــادگار همان 
دوران اســت. «محمدعلی فروغی» به خوبی می دانست که رشد علمی 
در یک مملکت بدون ایجاد زیرســاخت های فرهنگی ممکن نیســت. به 
سخن دیگر، فرهنگ یک مملکت باید آماده پذیرش شیوه های جدید تفکر 
از جمله تفکر علمی شــود. بنابراین جست وجو در پشتوانه های فرهنگی 
آن بســیار مهم بوده و باید ظرفیت هــای یک فرهنگ را برای پذیرش یک 
تفکر مدرن نشان داد. کاری که به  شکلی دوجانبه در انجمن مفاخر ملی 
و نیز فرهنگســتان صورت گرفت؛ از ســویی، گذشته ما به شکلی درست 
و علمی معرفی می شــد و از ســوی دیگر سعی می شد زبانی برای تفکر 
و درک مطالب علمی و رشــد تفکر مبتنی بر آن به  وجود آید. متأســفانه 
آنچه در این روزهای ایران می بینیم، بی توجهی به تمام این موارد است. 
شاید بی دلیل نباشد که دانشگاه های ما به محلی سترون بدل شده اند که 
هیچ گونه خروجی ای ندارند. وقتی از اســاس، پایه ویران باشــد، انتظاری 

بیش از این نیست.
* متخصص مغز و اعصاب

علم و جامعه

دانش در فراز و فرود سیاسی ایران
تحوالت اجتماعی و سیاسی چگونه به پیکره  علمی کشور شکل دادند

نوآوری های علمی و آموزشــی در ایران با تأثیر از تحوالت سیاسی 
قابل بررســی است. اسنادی از حدود ۵۵۰ سال قبل از میالد، تأکید بر 
آموزش در ایران باستان را نشان می دهد. در این اسناد مشخص است 
که مردم را به کســب دانش برای درک بهتر خدا و داشتن یک زندگی 
رفاهی تشــویق می کردند. مدارس در مناطق محدودی برای پرورش 
خدمتگزاران به دولت راه اندازی شــد. دروســی در زمینه های اداری، 
سیاســی، مهارت های فنی، نظامی، ورزشی و هنری نیز وجود داشت. 
اولین ســازمان آموزش عالی، گوندی شــاپور یا جندی شاپور در زمان 

ساسانیان در حدود قرن سوم میالدی در ایران تشکیل شد.
اسالمی شدن ایران فرایندی طوالنی بود که در آن اسالم به تدریج 
توســط اکثریت جمعیت ایران پذیرفته شد. تنها حدود ۱۰ درصد از 
ایران در دوره عرب محور امویان (۶۶۱-۷۵۰ م) به اســالم گرویدند. 
بــا شــروع دوره عباســی (۷۵۰- ۱۲۵۸ م)، با ترکیبــی از حاکمان 
ایرانی و عرب، درصد مســلمانان از جمعیت ایــران افزایش یافت. 
همان طور  که مســلمانان پارســی حکومت خود را بر کشور تحکیم 
کردند، جمعیت مســلمانان از تقریبا ۴۰ درصد در اواســط قرن نهم 
به نزدیک به صد درصد در پایان قرن یازدهم رســید. «سیدحســین 
نصر» می گوید که افزایش ســریع تغییــر دین به کمک ملیت ایرانی 

حاکمان بوده است.
اگرچــه ایرانیان دین فاتحان خــود را پذیرفتند  اما در طول قرن ها 
بــرای حفاظت و احیای زبــان و فرهنگ متمایز خــود تالش کردند، 
فرایندی که به فارسی ســازی معروف اســت. اعراب و ترک ها در این 
تالش شرکت داشــتند. جنبش شعوبیه از ۷۵۰ م. پاسخ به موقعیت 
ممتاز اعراب و تالش حاکمان عرب برای تحقیر ایرانیان و موالی نامیدن 
آنها بود. اکثر کســانی که پشت جنبش شــعوبیه بودند ایرانی بودند، 
اما اشــاراتی به مصریان، بربرها و آرامی ها نیز شــده است. یک طبقه 
دانشــمند از عجم-ایرانی با زبان عربی آشــنایی کامــل پیدا کردند و 
دیــن و فرهنگ اســالمی را فرا گرفتند که منازعــات بین عرب و عجم 
به این ترتیب در ســطحی علمی جریان پیدا کرد و علما و دانشمندانی 
که مخالف اموی ها بودند، موضعــی جدی اتخاذ کردند. مباحثات و 
منازعات از جنس تفاخر بود و مخصوصا دانشــمندان عجم را بر آن 

داشت که به جست وجوی مفاخر و تاریخ کهن بپردازند.
سلســله سامانیان احیای فرهنگ پارسی را رهبری کردند و اولین 
شــاعر مهم پارســی پس از ورود اســالم، «رودکی»، در این دوران 
متولد شد و مورد ستایش پادشــاهان سامانی قرار گرفت. سامانیان 
همچنین بسیاری از جشن های ایرانی باستان را احیا کردند. جانشین 
آنهــا، غزنویان، که اصالت ترکــی غیرایرانی داشــتند  نیز در احیای 

فرهنگ ایرانی مؤثر بودند.
اوج نهضت فارسی ســازی، کار «فردوســی» در سرودن شاهنامه، 
حماســه ملی ایران بود که تماما به زبان فارســی نوشته شد. این اثر 
حجیم، بازتابی از تاریخ کهن ایران، ارزش های فرهنگی منحصربه فرد، 
دین زرتشــتی پیش از اســالم و حس ملی آن است. رونق رشته  هاى 
علمی در دوران حاکمان شــیعی آل بویــه (۹۳۴-۱۰۶۴ م) در ایران 
قابل  توجه اســت. ریاضی، نجوم، هیئت، هندســه و پزشکی و علوم 
طبیعی و فلســفه و رشــته  هاى ادبی مربوط به شــعر و علم لغت و 
تاریــخ و جغرافیا رونق و رواج یافت. از حکام آل بویه  «معزالدوله» از 
علم و فرهنگ بهره  اى نبرده بود  اما پســرانش در حیات فرهنگی این 
عصر کوشــا و مؤثر بودند. «عزالدوله» پســر «معزالدوله» شاعر بود، 
«عضدالدوله» و پسرش «تاج  الدوله» ادیب بودند. «ابوالعباس» پسر 
«رکن  الدوله» نیز شاعر بود. «عضدالدوله» در چند رشته علوم مهارت 
داشت و بزرگ ترین حامی دانش در آل بویه بود. پسرانش نیز راه او را 
دنبال کردند. روش آنها در تشــویق علما و دانشمندان پسندیده بود. 
«عضدالدوله» به آنان جوایز و بخشــش بسیار می داد و مجلس او از 

علما و دانشمندان و مباحثات و مناقشات آنان آراسته بود.
اسالمی شــدن ایران دگرگونی های عمیقی را در ساختار فرهنگی، 
علمی و سیاســی جامعه ایران ایجاد کرد: شکوفایی ادبیات، فلسفه، 
پزشــکی و هنر فارســی بــه عناصر اصلــی تمدن تازه شــکل گرفته 
مســلمانان تبدیل شــد. به ارث بــردن میراث هزاران ســاله تمدن و 
قرار گرفتن در تقاطع شاهراه های فرهنگی اصلی کمک کرد تا ایران در 
«عصر طالیی اســالمی» به اوج خود رسید. در این دوره صدها نفر از 
علما و دانشمندان کمک زیادی به فناوری، علم و پزشکی کردند و این 
مسئله  بعدها بر ظهور علم اروپا در دوره رنسانس اثر مهمی گذاشت.
عصر طالیی اســالمی بــا ظهور اســالم و تأســیس اولین دولت 
اسالمی در سال ۶۲۲ آغاز شد. پایان این دوران به  طور متفاوت از سال 
۱۲۵۸ با غارت مغولی در بغداد یا ۱۴۹۲ با تکمیل بازگشــت مسیحی 
از امارت گرانادا در اندلس، شبه  جزیره ایبری، ذکر شده است. معرفی 
کاغذ در قرن دهم، دانشــمندان اسالمی را قادر ساخت که به راحتی 
دست نوشته ها را بنویسند. دانشــمندان عرب همچنین آثار کالسیک 
دوران باســتان را با ترجمه آنها به زبان هــای مختلف نجات دادند. 
اعــراب دانش علمــی تمدن هایی را که تحت ســلطه خود درآورده 
بودنــد، از جمله تمدن هــای یونان باســتان، رومی، ایرانــی، چینی، 
هندی، مصــری و فنیقیه را جذب کردند. دانشــمندان در زمینه های 
جبر، حســاب دیفرانسیل و انتگرال، هندســه، شیمی، زیست شناسی، 
پزشــکی و نجوم پیشــرفت کردند. بسیاری از اشــکال هنر در دوران 
طالیی اســالمی از جمله سرامیک، فلزکاری، منسوجات، نسخ خطی 

تذهیب شده، کارهای چوبی و خوشنویسی شکوفا شد.
عصر طالیی اســالمی به دوره ای در تاریخ اسالم اشاره دارد که به 
 طور سنتی از قرن هشتم تا قرن سیزدهم بازمی گردد که در  آن بخش 
مهمی از جهان توســط خالفت های مختلف اسالمی اداره می شد و 
علم، توســعه اقتصادی و کارهای فرهنگی شــکوفا شد. این دوره به 
 طور سنتی در زمان «هارون الرشــید» خلیفه عباسی (۷۸۶-۸۰۹ م) 
با گشــایش بیت الحکمه در بغداد آغاز شــد، جایی که دانشمندان از 
نقاط مختلف جهان با پیشــینه های فرهنگی متفاوت مأمور شــدند. 
جمع آوری و ترجمه تمام دانش کالســیک جهــان به زبان عربی کار 

مهم این دوره بود.
در دوران طالیی، شــهرهای بزرگ پایتخت اســالمی مانند توس، 
بغداد و قاهره به مراکز اصلی فکری علم، فلسفه، پزشکی و آموزش 
تبدیل شدند. دولت به شــدت از علما حمایت می کرد و بهترین علما 
و مترجمان برجسته مانند «حنین بن اسحاق»، حقوقی معادل حقوق 

ورزشکاران حرفه ای امروزی داشتند.
* استادتمام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

جامعه و آموزش

مقاله ای که پیش روی شماســت، شــامل متن کامل مقاله ای است که 
به قلم اســتاد نامور فیزیک هسته ای پاکســتان نوشته  شده است؛ مقاله ای 
برگرفته از ذهنی شــفاف که بدون لکنت زبان از ناهنجاری های کشــورش 
ســخن می گوید. پروفســور «پرویز ئودبهائی» که به اشتباه در ایران نام او را 
«هودبوی» نوشــته اند و حتی یکی از نویسندگان این مقاله (حسن فتاحی) 
هم چنین اشتباهی داشــته، در مقاله اش که بخشی از همین مقاله حاضر 
اســت، روی یکی از مسائل اساسی توســعه نیافتگی دست گذاشته است. 
درواقع این مقاله پوســته ای دارد و هسته ای. پوسته  آن داستانی است که 
در پاکســتان رخ داده و درباره دانشمندی پرآوازه به نام «خورانا» است که 
چه شد که به جای پاکســتان، ماندگار آمریکا شد. اما هسته آن درحقیقت 
تحوالت سیاســی و تأثیرات آن بر دانش اســت. اجــازه دهید کمی واژگان 
را پرســونانه بگوییم. درســت تر آن اســت که بگوییــم: چگونه تحوالت و 
فرازوفرودهای سیاسِی یک کشور در بستر اجتماعی آن، منجر به روان روی 
یا گران روی روند ها و فراروندهای دانشــی می شود؛ همچنین بین سیاست 
و دانش چه اندرکنشــی برقرار است. مشکلی که «ئودبهائی» بیان می کند، 
اگرچه در ظاهر امر شــباهتی به مشکالت جامعه دانشی ایران ندارد، اما با 
نگاهی تیزبین و به دور از تعصب یا چشم بســتِن تعمدی، خواهیم فهمید 
ما نیز مانند کشور همسایه با مشــکالتی، نه دقیقا مانند آنچه «ئودبهائی» 
می گوید، اما با مشابه آن دست به گریبان هستیم. درواقع آنچه «ئودبهائی» 
گفته، گریبان گیر چندین کشــور در اقلیم های مشترک ایدئولوژیک است. اما 
کشور عزیزمان ایران، برای حل مشکالتش توانایی ها و امکاناتی دارد که به 
 شــرط خردمندی و خردورزی و ارج نهادن متخصصان و مسئولیت پذیری 
متصدیان، می تواند بر مشــکالت غلبه کند. به زبان ســاده وقتی از تأثیرات 
و اندرکنش هــای سیاســی و دانش حرف می زنیم، در حال ســخن گفتن از 
سیاســت مداران و دانش پیشگان هســتیم؛ دو رده مهم از بافت جمعیتی 
کشور که سرنوشــت بخش دیگری از مردم را در دســت دارند. این مقاله 
درباره دانشــمندی اســت که به ســال ۱۹۶۸م. جایزه نوبل گرفت، اما در 
سرزمین مادری اش که امروزه پاکســتان نام دارد گویی گمنام مانده است. 
پیــش از خواندن ایــن مقاله باید به دو نکته اشــاره  کنیم. نخســت اینکه 
پاکســتان مثل برخی از کشــورهای این منطقه نوبه پاخاسته و این مسئله 
مشکالتی را پدید آورده است. دیگر اینکه نام دانشمند مورد بحث در مقاله 
با دو تلفظ «خورانا» و «کورانا» وجود دارد که حســن فتاحی در این مقاله 
«خورانا» را برگزیده اســت. بار دیگر اشــاره می کنیم که بخشی از مقاله را 
پروفسور ئودبهائی نوشته و بخشی را حسن فتاحی که در حین خواندن به 

روشنی متوجه خواهید شد.
«خورانا» که بود

«هار گوبیند خورانا» بــه تاریخ نهم ژانویه ۱۹۲۲م. در جایی که آن زمان 
اقلیم پنجاب در هنِد بریتانیا نام داشت و امروزه پنجاب پاکستان نام دارد، به 
دنیا آمد. او در کالج دولتی الهور، دانشگاه پنجاب و دانشگاه لیورپول بریتانیا 
درس خواند. او اســتاد ام آی تی بود، اما در دانشگاه های معروفی همچون 
کمبریج، مدیسن، بریتیش کلمبیا و ایی تی ایِچ سوئیس درس داده و پژوهش 
کرده بود. «خورانا» به  جز نوبل ســال ۱۹۶۸م. جایزه های دیگری هم کسب 
کرد. «خورانا» در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۱م. در کنکورد ماساچوســِت آمریکا، 
در ۸۹ ســالگی چشم از جهان فروبست. کار برجسته او درباره نوکلئوتیدها 
در اســیدهای نوکلئیک و کدهای ژنتیکی بود که بــه خاطرش همراه با دو 
دانشــمند دیگر جایزه نوبل را کسب کرد. یکی از نکات جالب توجهی که در 
زندگی پژوهشــی «خورانا» به چشم می خورد، حضورش در بریتیش کلمبیا 
و ایی تی ایچ اســت. بنا بر آنچــه خودش گفته، اگرچه در این دو دانشــگاه 
امکانات آزمایشــگاهی چندانی -در قیاس با دانشــگاه های آمریکا- وجود 
نداشت؛ آزادی اختیار زیادی برقرار بود. اینکه پژوهشگران روی چه مسائلی 
کار کنند، از سر اجبار و دیکته کردن از سوی مسئوالن دانشگاه نبود. این نکته 

را به خاطر بسپارید تا کمی بعد به اهمیت آن بپردازیم.

«خورانا» فرزند خودمان است
چندی پیــش در یکی از تارنماهای رســمی معروف مقالــه ای درباره 
دانشــمندی نامور، «هــار گوبیند خورانا»، مرا به ۵۰ ســال قبل پرتاب کرد. 
زمانی که به همراه ۶۰۰ دانشــجوی دیگر در بزرگ ترین ســالن ســخنرانی 
انستیتوی فناوری ماساچوســت، ام آی تی، برای شنیدن سخنرانی پروفسور 
«خورانا» کیپ تاکیپ نشســته بودیم. ازآنجایی که از اصول زیست شناســی 
مولکولی آگاهی نداشــتم، از نیمه های ســخنرانی دیگر متوجه حرف های 
او نشــدم. «خورانا» برنده جایزه نوبل شــده بود و کنجــکاوی مرا به آنجا 
کشانده بود. او استاد مشهور ام آی تی بود که به سال ۱۹۶۸م. جایزه نوبل او 
برای کار پیشتازانه اش درباره سنتز پروتئین از طریق نوکلئوتیدها بود. جالب 
اینکه «خورانا» اهل الهور با مدرک کارشناســی و ارشد از دانشگاه پنجاب 
بود. افســوس، الهور از شدت بدبختی اش، نه می داند و نه حتی انگیزه ای 
برای دانســتن دارد که این مرد نامدار که بود و چه کرد. این موضوع درباره 
یکی دیگر از پسران الهور هم هســت: «سوبراهمانیان چاندراسخار»، زاده 
۱۹۱۰م.-۱۹۹۵م. که به خاطر کارهای شگرفش در فرگشت ستارگان برنده 
جایــزه نوبل فیزیک شــد. در حال حاضر یکی از ماهواره های ناســا به نام 
«چاندراســخار» اســت و برآخت های اخترشناســی نامتعــارف را ردیابی 
می کند. داســتان «محمد عبدالسالم» که یک ســال پس از «چاندراسخار» 
چشــم از جهان فروبست آن قدر شناخته شده اســت که نیازی به بازگویی 
ندارد. «ســالم» به سال ۱۹۷۹م. همان ســالی که در ایران انقالب رخ داد، 
جایــزه نوبل فیزیک گرفت. بااین حال در الهور حتــی جاده ای وجود ندارد 
که نام «عبدالســالم»، «خورانا» یا «چاندراســخار» را نهاده باشند. هرچند 
مؤسســه ای زیرمجموعــه کالج الهور بــه نام مدرســه مطالعات ریاضی 
وجود دارد که نام «عبدالســالم» را یدک می کشد. نمایش نام «سالم» روی 
تابلوی آنجا در شهری که اغلب درگیر شور مذهبی فرقه ها است، می تواند 
خطرآفرین هم باشــد. داستان «ســاروادامان چوال» و «لعل محمد چاوال» 
کمتر شــناخته  شده اســت. در کالج دولتی الهور دو ریاضی دان در شاخه 
نظریه اعداد وجود داشت. یکی شــان «ساروادامن چوال» بود؛ ریاضی دانی 
خبره که از ســال ۱۹۳۷م. تا ۱۰ ســال بعد، رئیس دپارتمان ریاضی بود. او 
هندو بود و پس از شورش، الهور را ترک کرد و به دانشگاه پرینستون رفت. 
سپس دانشــگاه کلرادو و درنهایت استاد دانشگاه پنسیلوانیا شد و به سال 
۱۹۹۵م. درگذشت. انجمن ریاضی آمریکا از «چوال» در جایگاه ریاضی دانی 
بزرگ و نظریه پرداز اعداد با چندین قضیه مهم قدردانی کرد. دیگری «لعل 
محمد چاوال» بود که به ســال ۱۹۵۵م. از دانشگاه آکسفورد دانش آموخته 
شد و ســال ها در کالج دولتی الهور درس داد. دســتاوردهای حرفه ای او 
بسیار اندک بود. «چاوال» فقط یک مقاله پر استناد داشت. «چاوال» به  جای 
پژوهش ریاضی عالقه زیادی به نوشــتن کتب مذهبی داشــت؛ بااین حال 
انجمن ریاضــی کالج دولتی الهور به نام «محمد چاوال» نام گذاری شــده 
اســت! و نه «ســاروادامان چوال». چرا؟ چون از هیچ دانشــمند با اصالت 
هندو در پاکســتان تجلیل نمی شود. طرد غیرمسلمانان صاحب شایستگی 
و دارای جایــگاه حرفه ای هزینه های باالِی ویرانگری را برای پاکســتان به 
همراه داشته است. پاکستان کسانی را از دست داد که می توانستند به یک 
کشــور نوبه پاخاسته و تازه زاده شده، کمک شــایانی کنند تا جایگاه دانشی 
خوبی کســب کند. آنچه رخ داد هرچه دشــوارتر شــدن شایسته ســاالری 
نهادینه  شــده بود. پس از تقسیم و جدایی، بســیاری از افراد کارت مذهبی 
یــا قومی خود را بازی کردند و بدون شایســتگی به رده های باال رســیدند. 
با گذشــت زمان آنها به بازیگران نهادهایی بــا پیامدهای فاجعه بار تبدیل 
شــدند. کاســتی های آموزش دانش در پاکستان چنان مشــهود است که 
نمی توان اینجا به کوتاهی شــرح داد. جای شــگفتی نیســت که جوانان 
پاکستانی، آنها که تمایل به درس خواندن دارند، سراغ رشته هایی همچون 
پزشــکی و حقوق و تجــارت می روند. در پاکســتان و برخالف هند و چین، 
به ندرت کســی سراغ رشته های دشــوار همچون فیزیک و ریاضی، یا سراغ 

حرفه های ســخت مــی رود. چگونه می توانیم فرزندان خود را نســبت به 
رشته های دانشی پذیرا کنیم؟ چه داستان هایی درباره دانش، دانش ورزی و 
دانشــمندان برایشان بازگو کرده ایم؟ از همه مهم تر چه کسانی باید الگوی 
آنها باشــند؟ این بحران منجر به یک بحران تمدنی شــده است. طی ۳۰۰ 
ســال گذشــته که از قدمت دانش مدرن می گذرد، در جهان اســالم هیچ 
دستاوردی در اندازه جایزه نوبل به چشم نمی خورد. البته نام «عبدالسالم» 
را باید نادیده گرفت. در برهه ای از تاریخ و با وجود تالش های شجاعانه سر 
«ســیداحمدخان» ( ۱۸۱۷م. تا ۱۸۹۸م.) مسلمانان هند از آموختن دانش 
و زبان انگلیسی خودداری کردند. بنابراین نتیجه آن شد که حتی در سطح 
دوم و ســوم هم به سختی می توان دوجین نام از میان آنان با دستاوردهای 
چشمگیر پیدا کرد. ازآنجایی که نمی توان قهرمانان دانشِی مسلماِن متعلق 
به پاکســتان را یافت، بنابراین کودکان پاکستانی به ناچار اعراب دوره طالیی 
همچون «البطانی»، «ابن شــاطر» و «ابن هیثم» را ارج می نهند. اگرچه این 

مفاخر دانش در زمان خودشان راه شــکن بودند، اما برای کودکان امروزی 
نمی تواننــد الگــو و الهام بخش خوبی باشــند. برای اینان افــرادی از نوع 
خودشــان نیاز است؛ این در حالی است که اعراب آن زمان تفاوت آشکاری 
با مردمان امروزی این منطقه دارند. دانشمندان هندوی پیشین می توانستند 
جایی در کتاب های درسی پاکستانی ها پیدا کنند، اما افسوس مندانه آنها به 
دالیل ایدئولوژیک کنار گذاشــته شدند؛ با این دیدگاه که «آنها از ما نیستند». 
در عوض بسیاری از پاکستانی ها با نگرانی به دنبال ریشه های اجدادی خود 
در عربستان، افغانستان و آسیای مرکزی هستند. اما ابزارهای آزمایشگاهی 
مدرن (ژنتیک) در حال از هم پاشاندن افسانه های قدیمِی ریشه های نژادی 
هســتند. هم اکنون چندین پژوهش ژنتیکی نشــان می دهد که مسلمانان 
شــبه قاره بیشترشــان از نوکشــیان هندوهای محلی و با تنهــا چند درصد 
ترکیبی از ژن های عرب یا آسیای مرکزی هستند. حذف دانشمندان هندو از 
کتاب های پاکســتانی ها کاری پوچ و عبث است. افراط گرایی ایدئولوژیک و 

دانش مانند نفت و آب هستند. دانش به حقایق و منطق اهمیت می دهد، 
نه تمایالت و پســندیده ها و ناپســندیده های شــخصی. تاریخ پر اســت از 
تالش های ناموفق از درهم آمیختن دانش با باورهای ایدئولوژیک. هنگامی 
که «استالین» از طریق «لیســنکو»، که دشمن ژنتیک نوین بود، دیدگاه های 
مارکسیستی خود را بر زیست شناسی شوروی تحمیل کرد، عمال کشاورزی و 
جنگلداری شــوروی را نابود ساخت. خوش شانسی روسیه شوروی این بود 
که جامعه دانشــی اش به  اندازه ای توان داشــت که با مداخله «لیسنکو» 
برخورد کند. پاکستان چنین خوش اقبالی را نداشت. تعداد زیادی شارالتان 
هســتند که تظاهر به دانشــمند بودن می کنند، درحالی که به واقع عده ای 
اندک شایســته چنین عنوانی هســتند. درحالی که یک وزارت علوم، چندین 
نهاد دانشی و صدها مؤسسه وجود دارد که مدعی تدریس و پژوهش درباره 
علم هســتند، هیچ جامعه ای از دانشمندان واقعی وجود ندارد. نهادهای 
دانشی پاکستان همچون آکادمی علوم پاکستان با صدای بلند، یک شوخی 

بیش نیستند. حقیقت این است که این نهادها در سطح بین المللی حرفی 
برای گفتن ندارند و باید منحل شوند. هر نوع تالش فکری، از جمله دانش 
و دانش ورزی، نیازمند محیطی فرهنگی و اجتماعی اســت تا شکوفا شود. 
دانش زمانی خفه خواهد شــد که دانشمندان بر اساس مذهب، نژاد، قوم 
یا هر متر و معیار و سنجه دیگری به جز دستاوردهای دانشی مورد قضاوت 
قرار گیرند. پاکســتان پیش از آنکه بتواند دانشــی باارزش تولید کند، باید بر 
تعصب های ژرف خود غلبه کند. باید بیاموزد که برای همه کســانی که در 
میراث مشترک گونه بشری سهم دارند، ارزش بگذارد و ارج بنهد. روزی که 
پاکستان «خورانا»، «عبدالسالم» و «چاندارسخار» را از خود بداند، فرزندان 
خود بداند، آن گاه پاکســتان شروع به شکستن قیدوبندهای توسعه نیافتگی 

خواهد کرد.
نکته هایی باریک تر از مو

اگر بخواهیم بدون لکنت زبان نخستین درس را از گفته های «ئودبهائی» 
برای کشــورمان برگیریم، پرهیز از ســه چیز است. نخســت نیفتادن در دام 
مخلوط سازی دانش و ایدئولوژی اســت. نیاز به توضیح بیشتر ندارد که نه 
به اندازه پاکســتان اما ایران هم درگیر این داستان است. بنابراین با مشاهده 
مشــکالتی که از این رهگذر گریبان گیر پاکستان شده می توانیم دریابیم چه 
پیامدهای تلخی می تواند برای کشور ایجاد شود. دیگر اینکه ایران سرزمین و 
کشوری با قدمت بلندپایه است. ایران کشوری برافراشته شده بر پایه فرهنگ 
است و یکی از تمدن های کهن بشری به شمار می رود. این سرزمین بزرگ که 
در حال حاضر مرزهای جغرافیای سیاســی آن نماینده آن تمدن و فرهنگ 
کهن اســت، به  شرط خردمندی و اندیشــه کثرت گرا و به  شرط رویکردهای 
همکاری محــور بــا جهــان می تواند با حل وفصل مشــکالت سیاســی، از 
قطب های دانشی این منطقه شــود. فراموش نکنیم که زبان فارسی که در 
ایران عامل گره خوردن تمام قوم های ایران است، درواقع دامنه ای گسترده تر 
دارد و می تواند خاســتگاه خوبی برای شناســاندن دانشمندان ایرانی برای 
این منطقه باشــد. تصور کنید کتاب ها و مقاله هایی عالی، به زبان فارســِی 
کشــورهای فارســی زبان همچون پاکســتان درباره «مریــم میرزاخانی» و 
«ابن ســینا» و «بیرونی» منتشــر شــود. البته این نکته به معنای غافل شدن 
از دانش جهانی و زبان علم جهانی نیســت. حتی به معنای چشم پوشــی 
از آموختــن دیگر زبان های دانشــی همچون آلمانی هم نیســت. و نیز در 
داخل کشــور به معنای غفلت از زبان ها و گویش هــای محلی اقوام دیگر 
هم نیســت. ایران کشوری بافته شــده از قوم هایی است که اگرچه جملگی 
حول محور ایران هســتند، اما هریک ظرفیت هایی دارند که کم نظیر است. 
موسیقی و زبان اقوام گوناگون ایران بر پرمایگی این سرزمین افزوده است و 
اگر سیاســت های درستی برقرار شود، تنوع اقوام ایرانی در کنار بن مایه های 
مشترک همه این قوم ها می تواند گنجی برای توسعه باشد. اما یادمان باشد 
که این فرایند نیازمند سیاســت ورزی درست است. اگر سیاست ها نادرست 
اتخاذ شــوند، گنج به رنج تبدیل خواهد شــد. جای توضیح بیشتر را ندارم 
و می دانــم اهل خرد نکتــه را دریافته اند. «ئودبهائی» بــه چند نکته مهم 
اشــاره کرده که بی شــک برای ایران هم صدق می کند و عبرت آموز است. 
او از وجود صدها مؤسســه آموزشی و پژوهشی نام می برد که در کشورش 
تأســیس شــده اند، اما کارآمدی و بهره وری ندارند. این مسئله درباره ایران 
هم صدق می کند. در بازه ای از زمان در ایران تعداد زیادی دانشگاه تأسیس 
شد. دانشــگاه هایی که تقریبا جملگی پولی بودند. اگر با خودمان روراست 
هم باشیم، سطح علمی شان هم چنگی به دل نمی زد. این دانش -گاه های 
قارچی اگرچه در ظاهر مدعی بودند که نســل جوان کشور را دانش آموخته 
می کنند؛ درواقع چنین نکردند و مشکالتی را هم تولید کردند. نخست اینکه 
دانش آموزان با پایه درســی ضعیف به این دانشــگاه ها می رفتند و بیشــتر 
اوقات هدف صرفا دریافت مدرک بود. یعنی دلیل درس خواندن شان گرفتن 
لیســانس و فوق لیســانس و بعدها دکترا بود و دریغ از اینکه به قصد کاری 
متعالی تر درس بخوانند و در پی کشــفی باشــند، یا در پی حل مسئله ای و 

گره گشــودن از کاری. ظاهر قضیه این است که دانشــجویان خودشان پول 
می دهند و خودشــان هم درس می خوانند. اما کمی ژرف  بنگرید. دانشگاه 
به دور از اســتاندارد، نه اســتادان خوبی دارد و نه دانش آموختگان خوبی 
تحویل می دهد. زمانی این توجیه را پیش می کشیدند که دیپلِم بی کار بشود 
لیسانِس بی کار، و لیسانِس بی کار بشــود فوق لیسانس بی کار. اما از تبعات 
آن غافل بودند. کســی که برای مثال فوق لیســانس گرفته، اما سواد و توان 
کافی ندارد، به وقت اســتخدام یا یافتن شــغل یا حتی ازدواج، انتظاراتش 
در حد مدرک تحصیلی اش اســت؛ اگرچه به اندازه مدرکش ســواد نداشته 
باشــد. تصور کنید فــردی از دانش-گاهــی با کیفیت پایین فوق لیســانس 
مهندسی گرفته اســت. به هر ترتیبی هم که شده استخدام جایی می شود. 
چه نهادی خصوصی و چه نهادی دولتی. اتفاقی که می افتد این اســت که 
او در آن مجموعــه یا می تواند جای پای خــود را محکم کند که نتیجه اش 
صرف هزینه و زمان برای آموزش اوســت. آموزشــی که او باید زودتر و در 
دانشگاه می آموخت. یا اینکه شــغلش را از دست می دهد. وقتی شغلش 
را از دســت می دهد بــار دیگر به جمع بی کاران می پیوندد. از ســوی دیگر 
همان زمانی که او ســر کار رفته شــاید فردی با شایستگی وجود داشت که 
به هر دلیلی نتوانســته شغلی بیابد و از قضا چون توان و سواد کافی دارد، 
دســت به مهاجرت می زند. یعنی از یک ســو یک نیروی کار ماهر از دست 
رفته و از ســوی دیگر نیــروی کار ناماهر بر جای مانده اســت. آنچه گفتم 
مدل سازِی ساده سازی شده است و در واقعیت شرایط بدتر و پیچیده تر است. 
نکته ای که نباید از آن چشــم پوشــید، چرایی این وضع است. چرایی آن به 
اندرکنش های سیاسی بازمی گردد. به روند تحوالت سیاسی در یک کشور و 
تأثیــر آن بر دانش، چه در مقیاس ُخرد و چه مقیاس کالن. درواقع تحوالت 
سیاسی کشور به سمت و سویی رفت که چنین تصمیمی گرفته شد و نتیجه 
آن بر دانش کشــور معلوم و محسوس اســت. موضوعی که بارها گفته اند 
و نوشــته اند. بگذارید از ســوی دیگر یک تصمیم درست سیاسی و اثر آن بر 
روند دانش را در ایران بگوییم. همان طــور که اقتصاددانان گفته اند دولت 
تاجر خوبی نیست، دانشمندان هم بر این باورند که دولت پژوهشگر خوبی 
نیست و دانش بر اساس دستور و بخش نامه پیش نمی رود. پیشرفت دانش 
نــه کلید دارد و نه غول چــراغ جادو. دولت فهمیده بــود باید بخش های 
دیگر را فعال کند و خودش نقش حامی را داشــته باشــد؛ بنابراین به سوی 
پروبال دادن به شرکت های دانش بنیان رفت. در حال حاضر در ایران، با وجود 
انواع مشــکالتی که پیش روی پژوهشــگران و صنعتگران است و شاید ۸۰ 
درصد آن را هم تحول ها و تصمیم های سیاسی باعث شده اند، شرکت های 
دانش بنیان بار مهمی را به دوش می کشــند. شرکت های دانش بنیان روی 
شــانه جوانان دانش آموخته اســتوار اســت و در حد و اندازه شرایط امروز 
ایران خوش درخشیده اســت. دانش با دستور و ایدئولوژی پیش نمی رود. 
مثال آلمان شــرقی را از یاد نبریم. آلمان شرقی نهادهای پژوهشی بسیاری 
داشــت که فاقد بهره وری بودند. فاقد کارایی و فاقد تولید دانش در سطح 
جهانی و پذیرفتنی. بعد از فروپاشــی دیوار برلین، تمایز آشکار سطح دانشی 
دو بخش شــرقی و غربی نمایان شــد. اما بار دیگر به  رغم تحوالت سیاسی 
سخت، اتخاذ تصمیم های درست توانســت وضع موجود را بهبود بخشد. 
«هلموت کوهل» که به صدراعظم اتحاد مشهور است، دانشمندانی کاربلد 
را گرد هم آورد و از آنها خواســت گزارش شــفاف از وضعیت ارائه کنند و 
راه حل بدهند. نتیجه آنکه امروز آلمان یکی از برترین نظام های دانشگاهی 
جهــان را دارد. نکته پایانی اینکــه برای گذر از تنگناهای توســعه نیافتگی 
دانشی باید بیاموزیم که با هم گفت وگو کنیم و روادار باشیم. جهان دانش، 
جهان گفت وگو و شعور است، نه خشم و شور. هیچ کشوری بدون تحوالت 
سیاســی نیست، حتی آرام ترین کشــورها. اما این نکته مهم است؛ تحوالت 
و تصمیم های سیاســی بر روند و فراروند دانش در کشــور اثر می گذارند و 
بازتاب آن تأثیرات بار دیگر به سیاســت بازمی گردد. گفتنی دراین باره بسیار 

است و باشد برای بعد.

این مقاله به  طور مشــخص به نقش سیاســت، نه صرفا به معنای 
علم سیاســت، بلکــه به معنای تحول و روندهای سیاســی کشــور بر 
دانش و دانشــگاهیان می پردازد. نوشــتن در این باره کار آسانی نیست. 
هــم خوانندگان این مقاله و هم همکاران دانشــگاهی من می دانند که 
خط  قرمزهایی وجود دارد که نوشتن را بیش از پیش دشوار می کند. اما 
استاد دانشــگاه باید تا جایی که توان دارد، بگوید و بنویسد تا رسالتی را 
که بر دوش دارد، به انجام برســاند. این مقاله بر پایه ســال ها تدریس و 
پژوهشگری در دانشگاه به رشته تحریر درآمده است و قصدم نشان دادن 
رابطه متقابل سیاست و سیاست ورزی بر دانش، دانشگاه و دانشگاهیان 
اســت. دانشگاه مثل نهادهای رسمی همچون مجلس، نهادی سیاسی 
نیســت؛ اما هم بر تصمیم های نهادهای سیاســی اثر می گذارد و هم از 
تصمیم های آنها اثر می پذیرد. دانشگاه قلب تپنده و مغز کنشگر جامعه 
است و باید از این قلب و مغز مراقبت کرد. اختالل و مشکل این دو عضو، 
نتیجه اش بیماری کل پیکره است؛ بنابراین باید هر نشانه ای از بیماری را 
درمان کرد. از آنجایی که واژگان محدودی در اختیار من اســت، موارد را 
گــذرا و کوتاه خواهم گفت. موارد را تیتروار اشــاره کرده ام تا خوانندگان 
نگاهی جامع و از باال به رابطه سیاست و سیاست گذاری با علم و جامعه 

علمی داشته باشند.
دوره های تحصیلی و نقش مقاطع مختلف

دوره هــای تحصیلی دانشــگاهی دارای مقاطع مختلفی هســتند؛ 
کارشناسی، کارشناسی  ارشــد، دوره دکترا و دوره پژوهشی پسا دکترا. در 
مقطع کارشناسی -که بیشــترین تعداد پذیرش تعداد افراد متقاضی را 
هم دارد- دانشــجو باید با فرضیه ها، قوانین و اصول موضوعه یا منطق 
هر علمی آشــنا شود. یادگیری در این مقطع بیشــتر به صورت سپردن 
ایــن موضوعات به حافظه، البته بعــد از فهمیدن و یک اطالع اجمالی 
از علمی را به دست آوردن اســت. در این دوره، دانشجو اگر قصد ادامه 
تحصیل داشــته باشــد، حداقل چیزی را که می تواند دریابد، شناسایی 
گرایــش دلخواه خود اســت. الزم به توضیح اســت که در شناســایی 
گرایش دلخواه باید اســتادان به دانشــجویان خود مشــورت بدهند تا 

متناســب با اســتعداد و توانایی شان انتخابی درســت داشته باشند. در 
مقطع کارشناســی  ارشد، باز هم درس و بحث درباره موضوع تخصص 
و گرایش اســت تا دانش آموخته توانایی حل یک مسئله علمی را پیدا 
کند. البته به گمان بنده یادگیری روش دقیق و اســتاندارد تحقیق در این 
مقطع مهم تر از خود مســئله اســت. در مقطع دکترا نیز معموال تعداد 
درس ها بسیار کمتر و طی انجام رساله به حل مسئله پرداخته می شود 
و از طریــق روش علمی گاهی هــم از راه آنالیزهای آماری و هم روش 
نوین مراحل مســئله را می توان پیدا کرد. اما آیا نکته درخور تأمل در این 
است؟ حل مســئله چه تأثیری در زندگی اجتماعی خواهد داشت؟ آیا 
ضرورت حل مسئله به اثبات رسیده بود؟ آیا اولویت موضوعی داشت؟ 
آیا در راســتای منافع ملی نقشی مؤثر داشته و دارد؟ اصال مسئله ای از 
پیش طراحی شــده بود یا ابتدا و برای نخستین بار ساخته و طراحی شد 
و بعد هم حل شــد؟ به نظر می رسد متأســفانه رساله های دانشگاهی 
که با تالش استادان و کوشــش دانشجویان نوشته می شوند، نقشی در 
زندگی و حل مشــکالت واقعی مردم ندارنــد و اکثرا در حد یک نگارش 
در قفسه ای بایگانی می شــوند. در پی این نا کاربردی بودن، موضوعات، 
رســاله ها و پژوهش های بعدی که باید ادامه آنها باشــد، به فراموشی 
سپرده می شود. در نهایت آنچه به چشــم می خورد، هدر دادن سرمایه 
ملی، وقت اســتاد و عمر دانشجو اســت و پیامد آن، احساس ابتهاج و 

شکوفایی حل مشکل هم نصیب تحصیل کرده نمی شود.
ماجرای شبه علم و علم

اگر امروز با عزیزانمان در آن سوی کره زمین مکالمه تصویری داریم، 
از امکانــات رفاهــی در زندگی روزمــره همچون یخچــال، فریزر، کولر، 
اتومبیــل و... برخورداریم، در بیماری ها با ابزارهای پیشــرفته درون بدن 
دیده می شود و توســط رباتی جراحی انجام می شود و با تلسکوپ های 
قوی از اعماق فضا آگاهی داریم، همه اینها محصوالت و دستاوردهای 
علم هستند. از سویی دیگر مفاهیمی مانند شبه علم و خرافات را داریم. 
خرافات، ارتباط دادن یک امر پنداری با یک امر واقعی اســت. شبه علم 
پرداختن به امور و مسائلی است که صورت قضایای آن منطقی است یا 
منطقی به نظر می آید، ولی محتوای آن نه کشــف رازی از قوانین حاکم 
بر جهان مادی اســت و نه مشکلی را حل می کند و نه فقط مشکلی را 
حل نمی کند، بلکه مشکالت بسیاری را هم سبب می شود. مثال عینی آن 
برای ما باورهای شبه علمی و خرافی درباره بیماری همه گیر کروناست 
و حواشی خرافی که برای واکسن ایجاد شد. اساس این جهان بر تفاوت 
اســت؛ اما تفاوت در ساختارهای جهان مادی و ناشناخته بودن آن نباید 

رنگ و بوی شــبه علم بگیرد. در گیاهان، جانوران و اجتماعات انسان به 
وضوح این تفاوت ها آشــکار اســت. موقعیت های زمانی، اکولوژیکی، 
فیزیولوژیکی و پاره ای عوامل ناشــناخته دیگــر می توانند در این ماجرا 
نقش آفرین باشند. بنابراین تحقیقی که بر اساس فرضیه ای استوار است 
و در نتیجه آن یک آنالیز آماری وجود تفاوت را نشــان می دهد، می گوید 
این نتیجه و خروجی معنی دار اســت یا نه. آیا این علم اســت؟ بله، کار 
علم انجام آزمایش و به دست آوردن نتایج است و فهمیدن اینکه نتایج 
معنادار هســتند یا نه؛ و تمام این مراحل بدون سوگیری است. شبه علم 
می خواهد تفاوت ها را چه در طبیعت و چه در آزمایشگاه و آنالیز داده ها 
بــه نفع خود مصادره کند، ولی علم از تفاوت  ترســی ندارد و در پی این 
اســت که دالیل را بفهمد، معنادار بودن را بفهمد و نتیجه گیری درستی 
داشته باشــد. علم هم ما را با اسرار عالم (دنیای مادی) آشنا می کند و 
هم مشکالت کشورها را حل کرده و اثری مؤثر در بهبود زندگی مادی و 
معنوی دارد؛ اما شبه علم هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه مشکل ساز 
است و برای فرد فریب خورده و کل ساختار جامعه بحران تولید می کند. 
کم نبودند خانواده هایی که عزیزان شان را به دلیل درمان های شبه علمی 
از دست دادند؛ برای درمان سرطان به جای اعتماد به علم، به شبه علم 

روی آوردند و هزینه سنگین آن مرگ بیمار بود.
The Science of Science  ماجرای کتاب

کتابــی تحت عنوان The Science of Science در ســال ۲۰۲۱ م. در 
انتشارات دانشــگاه کمبریج به چاپ رسیده است. در این کتاب مؤلفان، 
مقاالت چاپ شــده در صد ســال اخیر در جهان و نقش آنها را در تولید 
علم و کشــف قوانین، مورد بررسی قرار دادند. اگرچه ذکر تمام نکات و 
زوایــای این کتاب در اینجا مقدور نیســت، خود فرصتی دیگر و موضوع 
خاص یک مقاله دیگر می تواند باشــد. اما آنچه به  دســت  آمده است 
حکایت از وضع اســفباری دارد؛ بشریت مســائل مهم و الینحلی دارد 
که حل آنها می تواند تغییراتی اساســی در ریشه کن کردن فقر و جهل و 
اجرای حکمرانی عادالنه، مسئوالنه و ارتقای فرهنگی و اخالقی نوع بشر 
را به دنبال داشته باشد که متأسفانه مغفول مانده است. نتایج آنالیزها 
و گراف ها در این کتاب بیان می کند که ۹۰ درصد مقاالت چاپ شــده در 
مجالت علمی جهان از جنس «علم دســت دوم و تکرار مکررات» بوده 
و نه تنهــا دانش محض یا کاربردی نبودنــد بلکه صرفا نوعی تفریحات 
علمی و نگارشی بر اساس قانونمندی انتشار مجالت علمی است. شاید 
۱۰ درصد این مقاالت به حل مشــکل واقعــی پرداختند یا قانون علمی 
قبلــی را تکمیل کرده و ســطح اطمینان آنها را بــاال برده اند. این ماجرا 

به نوعی حکایــت از سیاســت گذاری های ناصحیــح در بهره برداری از 
ســرمایه مادی و عمر محققان بوده و به نوعی زحمات هدر رفته است. 
امروز ســرمایه داری با هدف مصرف بیشتر ساکنان زمین، دانشمندان را 
در اموری که داری نفع همگانی و جهانی نیســت، به کار گرفته است و 
استعدادها را در مشی از پیش تعیین شده هدایت کرده است. این مسئله 
برای کشــور ایران که توان اقتصادی پایین تری دارد، نسبت به کشورهای 
پیشرفته، حائز اهمیت بیشتری است که هدررفت مالی-انسانی آسیب 

بیشتری می زند.
بررسی نقش استادان و سیاست های آموزشی در تنزل علم

حق هر انســانی که توانایی کافی دارد این است که در زمینه عالقه 
خویــش تحصیل کند زیــرا کنجکاوی و تحصیل در رشــته مورد عالقه 
می تواند چنان اشــتیاقی در او ایجاد کند که رنج و مشقت به چشمش 
نیاید و ســختی ها را تاب بیــاورد. نوآوری و خالقیت هــم بدون آزادی 
انتخاب امکان پذیر نیســت. اما هنگامی که سیاست های آموزشی کشور 
چنان اســت که هر دانشــجوی بی عالقه ای را در رشته ای خاص، بدون 
دانــِش الزم و کافی پیش نیاز و حتی درک اهمیت از دانش جدید، ســر 
کالس درس می آورد، مهارتی در یادگیری او ایجاد نمی شود. از آنجایی 
که دانشــجوی بی انگیزه و بدون مهارت و بــدون دانش کافی، قابلیت 
درک و فهم دانش جدید را ندارد باعث می شــود که اســتادان آن رشته 

هم به مطالعه و به روز کردن خویش احســاس نیاز نکنند و این مسئله 
تأثیر مســتقیم در تنزل علم و سیر قهقرایی آن دارد. این موضوع نه یک 
امر انتزاعی بلکه مشــکلی واقعی اســت که امروزه گریبان گیر جامعه 
دانشــگاهی کشور است. ســیر قهقرایی ناشــی از این سیاست غلط در 
مقیاس کالن اثراتش را به شــدت هویدا می کند و خســاراتی با خود به 

همراه دارد.
دخالت افراد بیگانه با علم، در نهادهای علمی

دانشــگاه نهادی است علمی، در آن سازوکارهای مربوط به تحقیق، 
علم و آموزش جریان دارد. کتابخانه و آزمایشــگاه قلب دانشگاه است؛ 
البتــه با مدیریتی دقیق و منظم. کســی که خود، نــه تحقیقی کرده، نه 
دست به کار آزمایشگاهی زده و نه حتی آنالیز داده های واقعی طبیعت 
انجام داده، چطور می تواند افرادی را مدیریت کند که همه وقتشــان را 
صرف این قبیــل کارها می کنند. حال تصور کنید افرادی که هیچ تجربه 
و تخصص واقعی ندارند برای نهاد دانشگاه، آن هم بدون مشورت های 
کافی و رایزنی با اســتادان، برای این نهاد تصمیم بگیرند. از این موضوع 
بگذریم که صرف داشتن مدرک تحصیلی در دست سیاسیون به معنای 
کارآزموده بودن آنها برای تصمیم گیری برای نهاد دانشگاه و علم نیست.

جامعه ۳ طبقه دارد: علمی -اقتصادی -سیاسی، به صورت موازی
انسان موجودی اجتماعی است. از آنجایی که انسان باید اجتماعی 

زندگی کند و سازوکارهای بقای اجتماع بر اساس همکاری و تعامل افراد 
است، نخبگان اقتصادی، سیاسی و علمی می توانند نقشی تأثیرگذار در 
روند توســعه و پیشرفت داشته باشند. دقت کنید که توسعه و پیشرفت 
دو مفهوم متمایز هســتند که نباید با هم اشــتباه گرفته شوند. صاحبان 
ســرمایه که در بخش تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کنند و در 
گردش ســرمایه خود هم به سودهای کالن می رسند و هم کاالی مورد 
نیاز اجتماع را تولید می کنند، قابل احترام و تقدیرند. سیاست ورزان که از 
طریق آرای مردم و احزاب به قدرت تصمیم گیری می رســند و می توانند 
منافع ملــی را اصل و منافع خویش را هم در منافع ملی بیابند و نیز از 
فرصتی که به دست آورده اند، تعاملی نیک با شهروندان و سایر کشورها 
کنند، قطعا اثرات بسزایی در توسعه خواهند داشت. نخبگان علمی که 
سال ها تحصیل کرده و از طریق مطالعه و تحقیق در زمینه های علمی 
بــه قانونمندی و کاربرد آنها در بهبود زندگی بشــر پی برده اند، چنانچه 
بتوانند حل مشــکالت یــک جامعه را از طریق تحقیــق و آزمون انجام 
دهند، کار مهمی را به انجام رســانده اند. نخبگان علمی توانمندی حل 
مشکالت به طریقه علمی و نوآوری را دارند؛ قابلیتی که در جهان امروز 
برای هر کشــوری ضرورتی انکارناپذیر اســت. کارایی روابط و تعامل در 
این است که مراودات و دادوستد باید بر اساس مسائل واقعی و حل آنها 
باشــد. در غیر این صورت ممکن است یک فرد آکادمیک زیر سلطه یک 
فرد سیاسی یا اقتصادی باشد و چنان تحت تأثیر قرار بگیرد که استقالل 
نظر و شخصیت خود را از دست می دهد و نتواند تصمیم درستی برای 
مســائل بگیرد. به زبانی دیگر، این سه رکن جامعه باید در عین تعامل با 
یکدیگر اســتقالل خود را هم حفظ کنند و به  جای رابطه سلطه محور، 
رابطه تعاملی داشــته باشند. اســتقالل این سه محور در نهایت ثبات و 
پایداری و جریان های توسعه ساز را برای کشور به همراه خواهد داشت. 
در غیــر این صورت ممکن اســت با مشــکالتی اعم از فســاد و رانت و 

موضوعات دیگر دست به گریبان شویم.
ضعف در تولید و سیاست اشتباه مدرک گرایی

نکتــه تأمل برانگیز در تأمین نیازمندی های اجتماعی تولید اقتصادی 
اســت. با توجه به اینکه جامعه به انواع خاصی از مهارت های متفاوت  
نیازمند اســت، پس کارخانجات مختلف می توانند این تولیدات را وارد 
بازار کنند. گــردش چرخ این کارخانه ها به نیروی کار و کارگر متخصص 
احتیاج دارد. همه افراد جامعه را نمی توان به ســوی تحصیالت عالی 
سوق داد و نیازی هم به این نیست. چه بسا سوق دادن به این سمت و سو 
مشکالت زیادی را هم پدید آورد. مسئله، کسب مهارت، نقش در تولید و 

تخصص است؛ بنابراین اعطای مدارک صرف و بدون مهارت و به هم زدن 
تعادل اجتماعی از لحاظ داشــتن کارگر ســاده، کارگر ماهر، تکنیســین، 
مهندس و کارگر حرفه ای مهم ترین مسئله ای است که باید به آن توجه 
کــرد. نمی توان نتیجه گیــری کرد که اگر همه افراد بــا تحصیالت باال و 
درجه دکترا یا ارشــد باشند و هرچه این تعداد از نظر کمیت بیشتر باشد، 
آن جامعه توســعه یافته تر است. مدرک گرایی دامی است که کشورهای 
توســعه نیافته یا در حال توســعه در آن گرفتار می شــوند. سرمایه های 
انســانی و اقتصادی هدر می رود، موج مهاجــرت را افزایش می دهد و 

تصمیم گیری ها را با خطای بیشتری همراه می کند.
نبود ارتباط میان سازمان های اجرائی و صنعتی با دانشگاه ها

در دوران تحصیلــم در دانشــگاه دهلی با پدیــده ای برخورد کردم 
کــه بیان آن خالی از لطف نیســت. در آنجــا وزارتخانه ای تحت عنوان 
«وزارت تحقیق و توســعه» وجود دارد. عده ای متخصص در زمینه های 
مختلف در آن مشغول به کارند. روش کار به این صورت است که همه 
وزارتخانه ها و ســازمان ها که در زمینه فعالیت خود با مشکلی مواجه 
می شــوند، آن مشــکل را به این وزارتخانه ارجاع می دهند. مشــکالت 
و موانــع توســعه و نیازهای تحقیقاتی اولویت بندی  شــده، بر اســاس 
سیاست هایی تدوین  شــده و به دانشگاه ها ابالغ می شــود. با توجه به 
سیاست های قطبی کردن دانشگاه ها، برای موضوعات مختلف بورس یا 
گرنتی در نظر گرفته می شــود و دانشگاه خاصی در آن راستا دانشجوی 
دکترا یا پســادکترا گرفته و در راســتای حل آن مشکل تحقیق می کند. 
این در حالی اســت که ما هنوز در کشــورمان چنین سازوکاری نداریم و 
موضوعات متنوعی که اغلب در راســتای حل هیچ مشــکلی از منطقه 
یا کشور نیستند، هم ســرمایه ملی، سرمایه انسانی و وقت استاد را هدر 
می دهد. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادی مانند «وزارت 
تحقیق و توســعه» است که بتواند از تنگناهای امروزش عبور کند. صد 
البته چنین نهادی باید اســتقالل کافی و نیروهای متخصص درجه یکی 
داشته باشد که بتواند با نگاهی تخصصی و کل نگر خط مشی درستی را 

به نهادهای ذی ربط ارائه دهد.
مشکالت بوروکراسی و اتالف وقت دانشگاهیان

سازمان ها تا هنگامی پویا و کارآمد هستند که در حین انجام وظیفه 
نواقص و ناکارآمدی های خویش را رفع کنند. مشــکالت بوروکراســی، 
فقدان اعتماد مدیران باالدســتی به مدیران رده پایین، فقدان گفت وگوی 
سازنده میان مدیران رده های باالیی، میانی و پایینی، سازوکارهای پیچیده 
و کاغذبازی وقت اهل علم را هدر می دهد. به عنوان مثال اگر قرار بر این 

است که در زمینه ای تحقیقی خاص از سوی استادی صورت گیرد، باید او 
ابتدا هزینه ای کند سپس فاکتورها در پیچ و خم اداری در اتاق ها سرگردان 
باشــند و دائم دوندگی و پیگیری شود؛ بلکه نقد شوند. انگار اگر وقت و 
زمان ما صرف نقد کردن و امضا گرفتن باشد، بهتر است تا صرف تحقیق 
و پرداختن به کار جدی مطالعه. این ماجرا خود ناشــی از نوع تربیت و 
بی اعتمادی است که باعث می شود در چنین فضایی خالقیت و نوآوری 
صورت نگیرد. داشتن سازوکار نظام مند و مرتب بسیار عالی است. بدیهی 
است که باید سازوکاری شفاف برای روند اداری کارها باشد؛ اما نه اینکه 

تبدیل به روندی ُکند، کالفه کننده و پر از اتالف وقت شود.
***

اجازه می خواهــم پایان بخش این مقاله را با یــادآوری این نکته به 
پایان برســانم. در روزگاری زندگی می کنیم که سیاره زمین با بحران های 
زیادی دست به گریبان است. همچنین هر کشوری هم مشکالت خاص 
خودش را دارد. در این رهگذر آن کشورهایی که به دانش و دانشمندان 
و اهل علم خود اعتماد کردند، توانســتند و خواهند توانست به سالمت 
از ســختی ها عبور کنند. ممکن اســت این طور برداشــت شــود که این 
سیاست مداران  هستند که بحران ها را حل می کنند. بله، این چنین است؛ 
اما نقش پررنگ دانش و دانشمندان بســیار ضروری است. شاید بتوان 
گفت سیاســت مداران به پشــتوانه ظرفیت های دانشــی دانشمندان و 
نهادهای دانشگاهی و پژوهشی می توانند تصمیم بگیرند و مذاکره کنند. 
نظام دانشگاهی ایران با تمام مشکالتی که دارد، می تواند تکیه گاه قابل 
اتکایی برای آینده ایران و توســعه آن باشد. باید به دانشگاهیان اعتماد 
کرد، به آنها فرصت و امکانات داد. آنها می توانند کشــور را به توســعه 
رهنمون کنند. پشتیبانی از دانشگاهیان و نهادهای دانشی، هزینه کردنی 
است که بازگشت سرمایه گذاری در آن بی چون و چرا است. نهاد دانشگاه 
دو عنصــری دارد که در کمتر جایی می توان نظیرش را یافت. اســتادان 
با مهارت در کنار اســتادان جوان، همراه با دانشجویان با انگیزه. این دو 
عنصر می تواند بســیار تحول آفرین باشــد؛ اما این تحول آفرینی مستلزم 
سیاســت گذاری درست اســت. بگذارید به آنچه در ابتدای مقاله گفتم، 
بازگردم. سیاست و دانش بر یکدیگر اثربخشی دارند. هزینه کردن درست 
و اصولی در نهادهای دانشی سوددهی چند سویه و چندین برابری دارد؛ 
اما گاهی برخی تصمیم ها به این نهاد آسیب می رساند. تصمیمی مانند 
کاهــش حقوق و کاهش بودجه. در پایان برای تمام همکاران عزیزم در 

دانشگاه های کشور آرزوی موفقیت و سالمتی دارم.
* عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

«خورانا» هم یکی از ماست
درس هایی از توسعه نیافتگی سیاسی همسایه برای خانه خودمان
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