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ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ؟
ﺣﺴﻦ ﺑﻠﻮرﭼﯽ
ﭼﮑﯿﺪه -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ روﯾﮑﺮد ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ در  ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻠﻪﻫﺎی
رﻓﯿﻊ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻋﯽ راه ﻣﯿﺎ ﻧﺒﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺼﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ،ﻣﺎ راﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻋﻠﻢ ﻏﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ
اﺟﺰائ ﻋﻠﻢ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻢ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﯾﺮای ﺑﻬﺮه وری ﺑﻬﺘﺮاز ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻫﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی-رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮد واژه” ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ” اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻟﻐﻮی ﺻﺮف
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ واژه و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻼﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن
راه ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﺣﺎل اﻓﻮل اﺳﺖ .اﻓﻮل ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﯿﭻ
اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻏﯿﺮ از ﻓﻘﺮﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺪارد.
اﮔﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺻﺪد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﻠﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻪ واژه ﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎن دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺑﺪو ﻧﻮع اﺳﺖ:
۱.۱

ﺑﺪون ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﮔﻔﺘﮕﻮی روزاﻧﻪ و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و ادﯾﺒﺎن و ﯾﺎ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺮدم ﻋﺎدی وارد زﺑﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل واژه ” ﻣﺎﺷﯿﻦ” از ﻓﺮاﻧﺴﻪ وارد
ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت و اﺑﺰارﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺮ وﺳﯿﻠﻪ،
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ واژه ﺑﻠﺤﺎظ واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
زﯾﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ،ﺣﺬف آن از
زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن ،ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻫﺎ و ﻏﯿﺮه،
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ واژه را اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ را
ﺑﻪ اﯾﺮان آورده اﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻓﮑﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮ روی آن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.
۲.۱

ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺣﺴﻦ ﺑﻠﻮرﭼﯽ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای واژه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻌﻀﯽ واژه ﻣﻌﺎدل” ﺿﺪ ﭼﺮک” را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ازاﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
آﻣﻮزﺷﯽ

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژه آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ.

۴

واژه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺪﻫﻢ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﻓﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دارو
ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ زﯾﺎن ا اﻧﺪﮐﯽ دارد .وﻟﯽ
ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻤﯿﺰان ﻣﺤﺪودو زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر او را دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .و اﮔﺮ ﺿﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ در
ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺶ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﻨﺪه ،واژه ﺗﻮﻟﯿﺪﻋﻠﻢ در زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﮑﺎر
ﻧﻤﯽ رود .وﻗﺘﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ واژه اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد آن ﭘﺬﯾﺮش وﺳﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻠﻂ
ﻣﺼﻄﻠﺢ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

۵

اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﮏ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺸﻤﺎ ﺿﺪ ﭼﺮک ﻣﯽ دﻫﻢ .او
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارو را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ وﻟﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺮﺣﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
زﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش واژهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد
آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واژه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﺰه دﺳﺘﻪ دوم اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎی
ﻟﻐﻮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرو
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه،
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم و وﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ واژه و ﻣﺸﺘﻐﺎت آﻧﺮا ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
از ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد؟ و ﯾﺎ
از ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ؟
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه اﺷﺎره ای ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲

۶

(Scientific

ﺗﻮﻟﯿﺪﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻋﻠﻢ ،ﻣﺜﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﻧﺘﺸﺎرات ) ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﺘﺎب ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ(.
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ

···

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در آﻣﻮزش

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺮاز ﻣﯽ ﻧﮕﺮد از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ،دﺳﺘﮑﻢ
ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ،از دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﺪو را ﺑﻬﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ” ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش” اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دور ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش ،آﻣﻮزش را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد واژهﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻫﻢ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﺪام ﺳﺎﺣﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻮب
ﺟﺎدو ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﻋﻠﻢ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از آن آﻣﻮزش را؟
ﻫﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادزﯾﺎدی درﺧﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺤﺪود زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﻮهﻫﺎی درﺟﻪ دوم را ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﻮه درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎن داﻧﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ از ۲۰
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﺮد .ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر و اﻓﺘﺎب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﮐﻮد و آب
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .واﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺨﺼﻮص آن ﻧﯿﺎز
دارد.
در ﺑﺎ ﻏﺴﺘﺎن ﻋﻠﻢ ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی درﺟﻪ  ۲و درﺟﻪ  ۳در ﺑﺎزار ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوز ،ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﺷﮑﻦ ،ﻫﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻨﺠﻞ آن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺳﯿﺎﻫﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻔﻬﻮم ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ” رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺪه ﮐﺎﻻ ﭘﻨﺪاری ﻋﻠﻢ
وﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﻋﻠﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﻨﺪه در ادﺑﯿﺎت زﺑﺎنﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎز از ﺑﺪﻋﺖ
ﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮ

ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ارزش ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل  ،ﻗﺎﺑﻞ راﺳﺘﯽ
آزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف و ﯾﮏ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،واﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ۳ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ

)(Scientometrics

ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﻨﺪه در زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ واژه ” ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ” وﭼﻮد
ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺘﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

)production

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ )(Science production

۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :آﯾﺎ ﺳﺎﺣﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺳﺮاب ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ .آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎور ﻫﺮ ﺳﺮاﺑﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد؟
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪارک ﮐﺎ ﻏﺬی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در

۷

ذﻫﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮادف دارد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ در
ﯾﮏ دﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺲ دارد از روی
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺲ داﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺲ
در ذﻫﻦ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ !

ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ

اﮐﺮ ﻋﻠﻢ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎر راﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻠﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ
و آﻧﺮا در اﻧﺒﺎنﻫﺎی ذﻫﻦ اﺷﺨﺎص ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺒﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ دار
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺤﺺ ﻫﻢ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﻠﯿﺪ دار ﻧﺘﻮاﻧﺪ از
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻧﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺴﻢ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .و ﻫﻤﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ذﻫﻦﻫﺎی ﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،رودی اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﺧﺮوﺷﺎن ،
آﻣﺪه از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ازﻟﯽ اﻟﻬﯽ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ
”ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ” ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.

۸

اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻐﺎرهﻫﺎی روﺑﺮوی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و درﺳﺖ در ﺟﻠﻮی درب داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎرﭼﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ  ،ﻣﻘﺎﻟﻪ آی اس آی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﻨﯽ آﮔﻬﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺼﻞﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﺎﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آی اس،آی ،ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ در ﻣﺠﻼت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ.
آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﺎن ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮ ﺷﺮاﻓﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ؟ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ در ﺟﻠﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﺟﺎر
ﻣﯽ زﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﺴﯽ
در ﺟﻠﻮ ﻣﻘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺎر ﺑﺰﻧﺪ :ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﯿﺐ ﺑﺮی
ﺑﺮق آﺳﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮاﻧﺪم در ﺑﻨﮕﻼدش ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻘﻠﺐ در
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ  ۱۰ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ

ﻋﻠﻢ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺴﺘﻨﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ واژه در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻪ درﺳﺖ
ﭼﻪ ﻏﻠﻂ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻔﻬﻤﻮی ﮐﻪ از واژه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ
در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزش ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری،
در ﺣﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ
ﻣﺜﻼ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮوژه
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ در ﭼﺎپ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺪارک ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪارک ﮐﺎﻏﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺷﺒﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ
در ﻃﻮل  ۸۰ﺳﺎل و داﻧﺸﮕﺎه ام آی ﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۲۰۰ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود
و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻇﺮف ﻣﺪت  ۵ﯾﺎ ده ﺳﺎل ،
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻫﺰاران ﻣﻬﻨﺪس دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻏﺬﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺒﮑﺎری ،و ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﻓﻘﺮ
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ

···

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﻮﻧﻪ ای
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﻼس ﯾﮏ اﺳﺘﺎد و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ...دورهﻫﺎی
دﮐﺘﺮا ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺎن روش آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺠﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ،اﺳﺘﺎدان
ﻗﺎدرﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ار ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﺰﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻧﺪ .در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﺰﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻫﺮﯾﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻮرس
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻌﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ در ﺟﻬﺎن
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را دارد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻮ آوری ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺖ؟ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ و از آن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.
۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل
ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ را در ﺣﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
راه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻋﻠﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد
رﻫﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ .از ﻫﺮﮐﺲ ﺳﺮاغ ﻋﻠﻢ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﻫﺪ! ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ واژه اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻨﺪ در ﺗﺎر و ﭘﻮدﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﻓﻠﺰی ﺷﺪه
ذﻫﻦ ﻣﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ!
ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ ﯾﺎر ﻣﻦ ،وز درون ﻣﻦ ﻣﺠﺴﺖ
اﺳﺮار ﻣﻦ!

ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .از
ﻣﯿﺎن  ۱۵ﻧﻔﺮ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻐﻞ را دارﻧﺪ و  ۱۳ﻧﻔﺮ
ﺑﻘﯿﻪ در اﺛﺮ ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان روی آورده
اﻧﺪ.

۹

ﺻﺪور ﻋﻠﻢ

ﻧﮕﺎ ه ﮐﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ از راه ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻠﻢ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ در آی-اس-
آی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت در ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ ااﻣﻠﻠﯽ ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺮح در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﯾﻢ.
ﺗﺒﺎدل اﯾﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ واﻗﻌﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ا ﻧﺪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﻨﯿﻢ ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ را ﭼﺎپ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﮔﺮ داﻧﺸﻮران ﮐﺸﻮرﻫﺎ ی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻬﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را در ﻣﺠﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﺎپ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از داﻧﺸﻮران اﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺗﺒﺎدل اﯾﺪه ﺑﺎ داﻧﺸﻮران ﻣﺎ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻮدی دارد؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻋﻠﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ روﺑﺮوی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎد
ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻧﺪ .در ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ ﭼﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد :اﻧﭽﻪ
ﮐﻪ رﻧﮕﯽ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ دارد ﺑﺸﺪت ﭘﺲ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺐ اﻣﭙﺮاﻃﻮریﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻊ ،ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ دﭼﺎر
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ وﺳﺮﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﭼﺎر درﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻠﺘﯽ
در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺶ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻋﺎدات و ﻫﻮﯾﺖ او ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻏﺮورو ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺶ آﺳﯿﺐ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر از ﺧﻮد ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ) ﻧﺎرﺳﯿﺴﻢ ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺣﺘﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻧﺎرﺳﯿﺲ ﺷﺎﻫﺰزاده وﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮﻟﻮژی ﯾﻮﻧﺎن
اﺳﺖ .ﻧﺎرﺳﯿﺲ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ روی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن
و اﻟﻬﻪﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﮔﺮان ﺳﺮی ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد .ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و اﻟﻬﻪﻫﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ از
ﺧﻮد ﻣﯽ راﻧﺪ .ﻧﺎرﺳﯿﺲ ﮔﺮاﻧﺴﺮی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻋﺸﻖ
اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺶ ﻣﺠﺎل ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎرﺳﯿﺲ از ﺟﻮر او ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و او دﭼﺎر ﺧﺸﻢ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺪ ،ﯾﮏ روز ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎر ﻧﺎرﺳﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮردن
آب دراز ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را در آب دﯾﺪه و ﺷﯿﻔﺘﻪ آن ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺟﺬﺑﻪ اﻓﺘﺎد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را از آب ﺑﮕﯿﺮد
وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ او ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮد
زد ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .او ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و از آن
زﻣﺎن ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﻧﺎرﺳﯿﺴﻢ درآﻣﺪ.
ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮادﮔﺎن ﻟﻮس دارﯾﻮش ﺷﺎه  ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﻌﯽ

 ۱۰ﭼﺮا؟
ﮐﺎرﺑﺮد واژه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮای ﺳﺎده
اﻧﮕﺎری ﻋﻠﻢ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﯿﺮی ﯾﯿﭽﯿﺪ ﮔﯽﻫﺎی آﻧﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد وﺟﻮد دارد .آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دراﻋﻤﺎق ﻋﻠﻢ ﻏﻮر ﮐﻨﻨﺪ .رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ اﺣﺰای آﻧﺮا ﺑﻬﺘﺮ درک
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻢ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺗﺎ از آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺮوزی ﺟﻮاﻣﻊ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻫﻢ زداﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﮐﻨﻨﺪ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻫﻤﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮ آورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮور ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯿﻤﺎن ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .و ﯾﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻮﯾﯽ  ۱۳ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ
زﯾﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﺎرک ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﮐﺘﺮا در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،دارای ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻐﺘﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آوری و ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ] .[۲ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﺮاﻗﯽ در اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﯾﺎ ادﯾﺴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮان ﻗﺮار
ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ از ﻗﻮل ﺳﯿﺎﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان دﯾﺪن ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻦ ،ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و
و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دم ﺧﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻃﻮل  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۵۰ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ
را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل اﯾﺪه ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﯾﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ] .[۳ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دارم؛ اﻣﺎ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺪ ﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺤﯽ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻫﻮش اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﻫﻮش را ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی -رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮش ﮐﺎری ﺷﺪه ﮔﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﯾﺪن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی آن ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺎده روﻫﺎ و ﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺰودی ،ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﯽ دم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
و ﯾﺎل و اﺷﮑﻢ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻦ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻦ از
ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻓﮑﺮی ﺧﺎص ﺑﺮﺣﻮردارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد
 ۱۲ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺰرگ
در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽ اورﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﻢ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ،وﺗﺒﻌﺎت آن ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻫﻤﻪ دوره آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺢ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واژه ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ دارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارد .آﻣﻮزش و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﮕﻔﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاددﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻠﻢ را ،ﺷﺎن ﻋﻠﻢ راآﻣﻮزش
ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎ ﻧﺒﺮزدن دﻫﺪ .رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد
راه ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮان را در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﭙﯿﻤﺎ ﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﻋﻠﻢ
رﻓﯿﻊ ﻋﻠﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اراده ای دارای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻫﻢ در ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ و ﻣﻬﻨﺪس و ﻫﻢ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ :ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﮐﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ  ،ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻨﺎم ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﻓﮑﺮی ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﺎزه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﺧﻮد ﻣﯽ اورد .ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دارد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﺪارک اﺳﺖ ،ﮔﻮﻧﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻏﯿﺎب ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﻠﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ای ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ ..ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۸۰۰ﺳﺎﻟﻪ
اﮔﺮ ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن در ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار ار واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ،در آن ﻣﺪارک دﺧﯿﻞ اﺳﺖ.
دردﻧﺎک ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ واﻗﻌﯽ ﻗﺼﻪﻫﺎی ژول ورن در ﺗﺨﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﺸﯽ در آن ﻣﺪارک دارد .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ
روی آورﯾﻢ از ان دور ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ،آﺷﮑﺎرا آﺷﻔﺘﻪ ﻧﻔﺘﯽ آی اف ﭘﯽ آﻧﻬﺎ  ۱۸۰۰ﭘﺘﻨﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ.
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﭘﺘﻨﺖ دارد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﺖ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻨﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮاز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮی
ﺑﺎ روشﻫﺎی اﻣﻮزش از راه دور ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و آﻧﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﺻﺎدر رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

آﻣﻮزش ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل دﯾﮕﺮ،
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﺎزد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﻢ در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺎه و ﯾﺎ در ﻫﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ آ ﮐﺎدﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻠﻮم
ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ .ﺗﺎ در آن داﻧﺸﻮران ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻟﻮﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻫﺮ اﻧﺪاره ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ۱۴ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
.ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ﯾﺎ آ ﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .و ﮐﺎرﺷﺎن دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺴﺖ .ﮐﺎرﺷﺎن
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ ].[۱
در اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۶۶۶ﺗﺸﮑﯿﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ آ ﮐﺎدﻣﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از روح ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ).(۴
ﻋﻼوه ﺑﺮ آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی داﻧﺸﻮر دورﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﻮﻧﺪ آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

۱۶

 ۱۵ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

وﻗﺘﯽ از ﻋﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮔﺮدد .در ﺗﺪرﯾﺲ روش ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮوش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻓﺮاد ﮔﺮوه از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮی ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ٍﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آﻣﻮزش و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮاد
ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪنﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی آﻧﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺷﺮﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ
از اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎداب ﺷﻮد ،ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﯾﺪه ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﻮران ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻪ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی رودر رو ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﻮی” ﺑﻪ از اﯾﻦ ﭼﻪ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ” در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ
در ﺣﺪ ﻧﺒﻮغ دارد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ راﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﻮی در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت
دارد .اﮔﺮ او ﺑﻤﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺗﺒﺎدل اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬارده

اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻄﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻠﻢ را ﺑﺪﺳﺖ
ﻫﻮسﻫﺎ و و روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺳﭙﺮدﯾﻢ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﻈﻤﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن
ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮوز ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻋﻠﻢ
ﺑﯿﭽﺎره ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم آﻫﻨﯽ ﻓﮑﺮی -رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺳﺮ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آ ﻧﺮا ﻧﺪارد ،ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻢ ،ﺧﻮد را
ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .اﮔﺮ اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺻﺪد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ
ﻋﻠﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ او ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ داﻧﺸﻮران دﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ در درس اﻧﺸﺎ
ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﺛﺮوت اﺳﺖ؛ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ؟ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .روش
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮوش ﻋﻠﻤﯽ را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﻢ را دوﺳﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎزﻧﺪﮔﯽ را
ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻢ اﯾﻨﮏ روش ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،آﻣﻮزش
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺗﻔﮑﺮ در ﻋﻠﻢ و
ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﺮا دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺷﺎن داﻧﺶ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ اورﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن ﺑﺎ روح ﻋﻠﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻏﻔﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ

···
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)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ دارد .ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ادب ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ واژه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژه
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻓﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ واژه ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه و واژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﻖ
از آن ،ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ روح ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻣﻮزﺷﯽ ،دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ
از اﻏﺎز ﺷﺮوع ﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺬ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را
ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻤﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮﻏﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ را ﺑﻬﺘﺮ
از ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺒﻮغ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ،ﮐﻪ آ ﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی ﻋﻠﻮم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻠﻢ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻮر ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ،ﯾﺎری
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﺮ اﻧﺪاره ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻣﻠﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ،
ﺣﻀﻮر و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اراده ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﻨﺪه ،ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮزﯾﻠﯽ در دهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﺪه ﮐﺎﻻ ﭘﻨﺪاری ﻋﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻢ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﻋﻠﻢ ،ﻫﺮ روز ﭼﺎﯾﮕﺎه آن ﺗﻨﮓ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺒﺎدل اﯾﺪه  ،رو درروی داﻧﺸﻮران ،ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،آﻧﻘﺪر
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻐﺰﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎرج
دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ از ﯾﮏ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺣﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ .او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ وﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دارم ﻧﻤﯽ داﻧﻢ
اﻣﮑﺎن دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
آﻧﭽﻪ در ﺗﺒﺎدل اﯾﺪه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻓﮑﺎر اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق روز ﮔﺎر
ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺸﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻨﺜﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺳﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻫﻨﯽ ﻓﮑﺮی -رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در
ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻮران ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ اﻧﺪک ﺗﺒﺎدل
اﯾﺪه و آﻣﯿﺰش دارﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺤﻘﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻓﮑﻨﺪه اﯾﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ.ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻮسﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺳﺎزم .ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺮ ﺑﻠﻮرﯾﻦ روﯾﺎﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺮج ﻋﺎج ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﺮج ﻋﺎج
ﺑﺮ آب ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

۱۷

۱۸

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری

از دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری اردﮐﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﯾﺎد داﺷﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺮآن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ .در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ از ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ،در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ
ام.

 ۱۹ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺮاﺟﻊ
] [۱داوری اردﮐﺎﻧﯽ رﺿﺎ ،در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ،ﻫﺮﻣﺲ۱۳۹۰ ،
] [ [۲رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﻋﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺶ ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ۱۳۷۷،
] [۳ﻧﺮاﻗﯽ ﺣﺴﻦ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ  ،اﺧﺘﺮان۱۳۹۳ ،
]https://en.wikipedia.org/wiki/French_Academy_of [۴

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻣﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش
ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ وﻟﯽ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی
ﻋﻠﻢ را ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﮐﺎرﺑﺮد واژه ”ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ” ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ .ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ

···

۷

IICEE2017-01

