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ــوند  ــف می ش ــار تعری ــم اعتب ــا در عال قرارداده
امــا زندگــی مــا انســان ها هــزاران ســال اســت 
ــن  ــورده. بی ــد خ ــا پیون ــن قرارداده ــا ای ــه ب ک
آخریــن روز و نخســتین روز ســال اگــر خودمــان 
ــی از  ــود دارد؟ خیل ــی وج ــه تفاوت ــم چ نخواهی
ــار  ــان را دچ ــم زندگیم ــر می کنی ــه فک ــور ک ام
ــی  ــود ارزش ــودی خ ــه خ ــرده ب ــی ک دگرگون
ــا  ــا معن ــه آن ه ــه ب ــتیم ک ــا هس ــد و م ندارن
بخشــیدیم و اگــر متوجــه نقــش واال و ارزشــمند 
خودمــان بشــویم زندگــی را جــوری دیگــر 
زندگــی خواهیــم کــرد. بــرای بســیاری افــراد در 
طــول تاریــخ هیــچ تفاوتــی میــان روزهایشــان 
نبــود و در نهایــت هــم در یــک روز عــادی 
ــه  ــرد ک ــی نمی ک ــد، فرق ــرک گفتن ــان را ت جه
ــا ســال  ــد، امســال ی ــا فردایــش بمیرن ــروز ی دی
دیگــر. آن قــدر اســیر روزمرگــی شــده بودند که 
ــا  ــان بی معن ــان ها برایش ــات و انس ــاوت لحظ تف
بــود. امــا افــرادی کــه باعــث شــدند امــروزه مــا 
ــم از  ــت کنی ــو حرک ــم و روبه جل ــرفت کنی پیش
ــد  ــی بودن ــه از گروه ــد بلک ــته نبودن ــن دس ای
ــاوت در روز  ــال ایجــاد تف ــه دنب کــه همیشــه ب
جدیدشــان بودنــد و خودشــان بــه روز هایشــان، 
ــان  ــان و زندگیش ــراد نزدیکش ــان، اف مکان هایش

ــد. ــا می دادن معن
ــد و  ــون رو بدونی ــدر خودت ــم ق ــما ه ــس ش پ

ــد. ــی کنی ــون رو زندگ زندگیت

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

بمان تا بیاید مه فرودین * که بفروزد اندر جهان هوردین
بدانگه که برگل نشاندت باد * چو برسر همی گل فشاندت باد
فردوسی بزرگ



ُخبــه ُخبــه می بینــم کــه یــه شــماره 
مــن متــن ننوشــتم همگــی خــوب تــو 
ــره  ــن نم ــرای گرفت ــاتید ب ــی وی اس پ
مشــغول ابــراز ارادت بودیــد. حــاال کــه 
ــد، الکــی  ــدم ســر کیفی ــد ب ســر کیفی

   امیرحسین ناظمی
   صنعت نفت اهواز

8  دقیقه

کاپیتالیسم یخچه ای از تار

نظــام  یــا  کاپیتالیســم  از  اغلــب 
از  یکــی  به عنــوان  ســرمایه داری 
ــوژی  ــرفت تکنول ــم در پیش ــل مه عوام
دوران  در  می شــود.  یــاد  صنعــت  و 
در  کم وبیــش  کاپیتالیســم  مــدرن، 
ــاد  ــت. اقتص ــم اس ــور ها حاک ــر کش اکث
توســط  سیســتم  ایــن  در  جامعــه 
تولیــد  عوامــل  خصوصــی  مالکیــت 
ــه  ــادی ب کنتــرل می شــود. انتقــادات زی
ــد دانســت  کاپیتالیســم وارد شــده و بای
ــل  ــتم کام ــک سیس ــه ی ــه به هیچ وج ک
نمی تــوان  ولــی  نیســت.  بی نقــص  و 

منکــر نقــش آن در پیشــرفت صنعــت 
ــتم و  ــن سیس ــق ای ــی دقی ــد. بررس ش
پرداختــن به انتقــادات وارد شــده به آن، 
ــتی،  ــام سوسیالیس ــط نظ ــاً توس خصوص
کاری بــس زمان بــر و مفصــل اســت کــه 
خــود نیازمنــد مطلبــی جداســت و اگــر 
ــه آن خواهیــم پرداخــت.  ــود ب عمــری ب
در ایــن مطلــب بــه تاریخچــه و اتفاقــات 
قبــل از کاپیتالیســم، نظام هایــی کــه 
قبــل از آن بــه وجــود آمدنــد و عواملــی 
ــرب  ــدن غ ــش آن در تم ــه در پیدای ک

نقــش داشــتند می پردازیــم.

ــی  ــان و روم باســتان فردگرای در یون
ابــداع نشــده بود و خانواده هــا  هنــوز 
ــرد  ــر ف ــد. ه ــت را می زدن ــرف نخس ح
ــی  ــود و هــر عمل ــواده ب عضــو یــک خان
کــه از او ســر مــی زد باعــث افتخــار 
می شــد.  خانــواده  ســرافکندگی  یــا 
ــش  ــک آت ــه و ی ــک خان ــواده ی ــر خان ه
ــاد  ــش نم ــن آت ــه ای ــدس داشــت ک مق
ــای  ــود و اعض ــاکان آن ب ــواده و نی خان
ایــن آتــش قربانــی  بــرای  خانــواده 
هیچ وقــت  آتــش  ایــن  می کردنــد. 
ــا  ــه آن ه ــوش می شــد چراک ــد خام نبای
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ــر  ــاکان ه ــه نی ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
ایــن  در  روح  صــورت  بــه  خانــواده 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــش زنده بودن آت
افــراد خانــواده بــرای آتــش غــذا و 
نوشــیدنی قربانــی می کردنــد. بزرگتریــن 
جانشــین  عنــوان  بــه  پســر  فرزنــد 
ــرد و  ــه ارث می ب ــواده را ب ــراث خان می
در چهارچــوب خانــواده قــدرت تــام 
ــدان  ــت فرزن ــی می توانس ــت و حت داش
ــه قتــل برســاند.  و همســر خــودش را ب
دختــران در زمــان ازدواج بــا اجــرای 
مراســمی خانــواده ی خــود را تــرک 
ــواده ی شوهرشــان  ــه خان ــد و ب می کردن
بــه  بازگشــت  حــق  و  می پیوســتند 
خانــواده ی خــود را نداشــتند، حتــی 
پــس از مــرگ شوهرشــان. از آنجــا کــه 
خانــه متعلــق بــه خانــواده بــود، خریــد و 
فــروش امــاک در ایــن دوره ممنــوع بود 
همچنیــن خانه هــا نــه تنهــا بــا یکدیگــر 
دیــوار مشــترک نداشــتند، بلکــه بایــد از 
ــن  ــه هــم می داشــتند. ای ــر فاصل یکدیگ
ــم  ــت  قدی ــم در باف ــت را می توانی حقیق

شــهر های ایتالیــا ببینیــم.
فهمیدیــم کــه خانــواده - و نــه فــرد - 
پایــه و اســاس جامعه را تشــکیل می داده 
پــس مالکیــت هــم مختــص خانواده هــا 
بــود و نــه افــراد. ایــن خانواده هــا کامــًا 
ــه  ــچ وج ــد و هی ــدا بودن ــر ج از یکدیگ
ــم نداشــتند و هرکــس  ــا ه مشــترکی ب
خــدای مختــص بــه خانــواده  ی خــودش 
را می پرســتید؛ حتــی قوانیــن هــم بیــن 
همــه ی افــراد مشــترک نبــود و هــر 
خانــواده قوانیــن و آداب و رســوم ویــژه ی 
خــود را داشــت. بــا گــذر زمــان، تعــداد 
ــه  ــد و ب ــاد می ش ــواده زی ــای خان اعض
ــری  ــر می رســید. رهب ــن هــزار نف چندی
ــس  ــده ی ریی ــه عه ــا ب ــن خانواده ه ای
خانــواده بــود کــه منصبــی مانند پادشــاه 
بــود و بــه صــورت موروثــی منتقــل 

ــا،  ــاک و زمین ه ــار ام ــد. در کن می ش
ــود  ــز ب ــی نی ــب برده های ــواده  صاح خان
ــن  ــدام از ای ــر ک ــود ه ــن ب ــه ممک ک
برده هــا خانواده هایــی داشــته باشــند 
ــواده ی  ــی از خان ــه جزئ ــا هم ــه این ه ک
بزرگتــر بودنــد. عاوه بــر آداب و رســوم، 
عاملــی دیگــر کــه در میــان اعضــای یک 
ــواده مشــترک بــود آییــن و خــدای  خان
ــن  ــی چندی ــود. گاه ــتش ب ــورد پرس م
خــدای  یــک  پرســتش  در  خانــواده 
برتــر بــا یکدیگــر وجــه تشــابه داشــتند 
ــا  ــن خانواده  ه ــورت ای ــن ص ــه در ای ک
گروهــی وســیع تر بــه نــام Curia را 

تشــکیل می دادنــد.
ایــن جامعــه ی کوچــک توســط یکی از 
بــزرگان بــه نــام Curio رهبری می شــد 
و قوانیــن، خــدا و آداب و رســوم خــود را 
ــود  ــن ب ــب، ممک ــت. به همین ترتی داش
چندیــن Curia بــا یکدیگــر متحــد 
شــوند و یــک Tribe را تشــکیل دهنــد 
ــد؛  ــم می ران ــر آن حک ــه Tribune ب ک
ــه  ــه کــه ب منصبــی ماننــد پادشــاه قبیل
ــد.  ــاب می ش ــک انتخ ــورت دموکراتی ص
یــک   Tribe چندیــن  ترکیــب  بــا 
ــت  ــه حکوم ــد ک ــاخته می ش ــهر س ش
و قوانیــن خــاص خــود را داشــت؛ مثــًا 
کــه   Tribe از چندیــن  آتــن  شــهر 
ــکیل  ــتیدند تش ــا را می پرس ــی آتن همگ
ــا روم از ســه Tribe تشــکیل  شــده و ی
شــده اســت.1 بعد هــا شــهر روم بــه 
ــرد  ــه ک شــهرهای اطــراف خــودش غلب
و جمهــوری روم2  ســاخته شــد. بــه 
ــاط  ــایر نق ــوری روم، در س ــر از جمه غی
اروپــا همچنــان قبیله هــای کوچــک 

Titienses, Ramnenses, Luceres )1

ــاد شــده  ــار از روم ی ــب ســه ب ــن مطل 2( در ای
اســت. بایــد توجــه داشــت کــه نبایــد جمهــوری 
روم، امپراتــوری روم و امپراتــوری روم مقــدس را 

بــا یکدیگــر اشــتباه گرفــت.

این کــه  تــا  می کردنــد  حکومــت 
ســرانجام مغلــوب جمهــوری روم شــدند 
از  قبــل  روم  جمهــوری  به طوری کــه 
ــر اروپــای غربــی حاکــم  فروپاشــی اش ب

ــود. ب
ــر  ــیح تغیی ــد مس ــا تول ــرایط ب ــا ش ام
قبــل  کمــی  آن کــه  نخســت  کــرد. 
از تولــد مســیح، جمهــوری روم بــه 
امپراتــوری روم تبدیــل شــد. در پــی 
ایــن تغییــر، مجلــس ســنا کــه افــرادی 
از خانواده هــای بانفــوذ اعضــای آن  را 
ــود را از  ــدرت خ ــد ق ــکیل می دادن تش
دســت داد و قــدرت بــه امپراتــور منتقــل 
ــیحیت و  ــور مس ــه ظه ــد. دوم آن ک ش
افزایــش محبوبیــت آن تغییراتــی در 
آورد.  پدیــد  اجتماعــی  زمینه هــای 
مســیح اذعــان داشــت کــه هرکــس 
مســئول کار هــای خودش اســت و در 
دنیایــی دیگــر مطابــق اعمالــی کــه انجام 
یــا  و  اســت مجــازات می شــود  داده 
پــاداش دریافــت می کنــد نــه بــر اســاس 
اعمــال خانــواده یــا قبیلــه. پــس در ایــن 
دوره شــاهد پیدایــش نوعــی فردگرایــی 
در بیــن افــراد هســتیم. بایــد توجــه کرد 
کــه ایــن فردگرایــی مطلقــاً در زمینــه ی 
عرفانــی اســت نــه مــادی چراکــه از نظــر 
مســیح و بعــد از او کلیســای کاتولیــک، 
مــال انــدوزی، حــرص و طمــع گنــاه 
به شــمار می آمــد. بایــد توجــه کــرد 
ــف  ــا تعری ــا ب ــی کام ــن فردگرای ــه ای ک
ــم  ــده نوزده ــه در س ــی ای3  ک فردگرای
ــد  ــاوت دارد و نبای ــد تف ــود آم ــه وج ب
ــت.  ــتباه گرف ــر اش ــا یکدیگ ــا را ب آن ه
ــط در  ــواده فق ــش خان ــن دوره نق در ای

Individualism )3
ایــن لفــظ همچنیــن بــرای اشــاره بــه »کیفیــت 
فــرد بــودن؛ فردیــت« مربــوط بــه داشــتن 
مــورد  ویژه خــو«  یــک  فــردی؛  »مشــخصه 

کاربــرد قــرار گرفته اســت



شــد  کم رنــگ  مذهبــی  زمینه هــای 
ــی و  ــگاه اجتماع ــوز جای ــه هن درحالی ک

ــت. ــی داش ــل توجه ــی قاب فرهنگ
ــی  ــا فروپاش ــیح ب ــرگ مس ــس از م پ
ــودال  ــای فئ ــوری روم، حکومت ه امپرات
گرفتنــد  شــکل  اروپــا  سراســر  در 
مرزهــای  از  خــارج  در  همچنیــن  و 
ــا  ــوع حکومت ه ــن ن ــوری روم ای امپرات
ــودال  ــورهای فئ ــود. در کش ــول ب معم
بیشــتر افــراد جامعــه رعیــت بودنــد 
ــن دوره  ــن محصــول در ای ــرا مهم تری زی
غــذا بــود پــس تعجبــی نــدارد کــه 

اصلی تریــن روش تولیــد کشــاورزی بــود 
و صنعــت نقــش بســیار کوچکی داشــت. 
ــتند و  ــود نداش ــی از خ ــا زمین های رعای
در زمین هــای اربابــان فئــودال خــود کار 
می کردنــد. در حقیقــت شــکاف عمیقــی 
ــت و  ــود داش ــت وج ــاب و رعی ــن ارب بی
ــه  ــت ب ــت می توانس ــک رعی ــدرت ی به ن
یابــد.  ارتقــا  اشــراف زادگی  درجــه ی 
اشــراف زاده های زمیــن دار هــم مرتبــه ی 
ــه  ــتند: این گون ــان را داش ــاص خودش خ
ــا  ــود ام ــدرت ب ــن ق ــه پادشــاه باالتری ک
بــر  متمرکــز  و  مســتقیم  به صــورت 

همــه ی ســرزمینش حکومــت نمی کــرد 
چراکــه در قــرون وســطی بــا نبــود 
ــاط و  ــرای ارتب ــرفته ب ــوژی پیش تکنول
ــن  ــاً غیرممک ــر تقریب ــن ام ــت ای مدیری
وفــادار  دوک هایــی  نتیجــه  در  بــود. 
ــب  ــه صاح ــتند ک ــود داش ــاه وج ــه ش ب
قســمتی از زمین هــا بودنــد و آن  را اداره 
می کردنــد امــا قســمتی از درآمــد خــود 
را به عنــوان مالیــات بــه شــاه می دادنــد. 
بــه همیــن ترتیــب زیر دســت هــر دوک 
ــن  ــب زمی ــه صاح ــد ک ــی بودن ُکنت های
بودنــد امــا بــه دوک مالیــات می دادنــد.4 
وقــوع رنســانس و پیشــرفت های علمــی 
و هنــری همــراه آن باعــث روشــن فکری 
مــردم اروپــا شــد. مســیحیان کــه از ظلم 
و فســاد کلیســای کاتولیــک بیــزار بودند 
ــدند.  ــن ش ــات در دی ــتار اصاح خواس
ــوری  ــن اصاحــات در امپرات ــه ی ای جرق
ــروزی  ــان ام ــع در آلم ــدس واق روم مق
پروتســتان  مســیحیت  در  شــد.  زده 
بــا  کشــیش ها  کاتولیــک  برخــاف 
شــنیدن اعترافــات مــردم و پــول گرفتن 
ــا  ــان آن ه ــتند گناه ــا نمی توانس از آن ه
را ببخشــند و آن هــا را از گنــاه پــاک 
ــط  ــتان ها فق ــاور پروتس ــق ب ــد. طب کنن
را  مــردم  گناهــان  می توانــد  خــدا 
ببخشــد و او قصــد و نیــت خــود را فقــط 
می کنــد.  آشــکار  دیگــر  جهانــی  در 
نگــران  همیشــه  پروتســتان ها  پــس 
بخشــیده نشــدن بــه خاطــر گناهانشــان 
و در نتیجــه دائمــا در تــاش بــرای 
بــه  خــود  تقــوای  و  ایمــان  اثبــات 
خدایشــان هســتند. ایــن باعــث شــد که 
پروتســتان ها در کارهایشــان نســبت بــه 
باشــند.  ســخت کوش تر  کاتولیک هــا 

ــبت  ــودال نس ــان فئ ــه ارباب ــه ب ــی ک 4( القاب
داده می شــد محــدود بــه این هــا نیســت و 
همچنیــن بــرای هــر کشــور و فرهنــگ متفــاوت 

اســت.

چهرساِن )پرتره( مارتین لوتر
لوکاس کراناخ پسر
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مکــس وبــر، جامعه شــناس آلمانــی، 
ــاق کاری  ــوان اخ ــه عن ــر ب ــن ام از ای
پروتســتان ها5   یــاد کــرده اســت. از 
دیــد کلیســای کاتولیــک، کار کشیشــان 
و خدمت گــزاران خــدا، یــا بــه بیــان 
کلیســای  خدمتگــزاران  دقیق تــر 
کاتولیــک، شــغلی الهــی و مقدس اســت. 
ــی اســت کــه پروتســتان ها  ــن در حال ای
معتقدنــد کــه هــر کاری کــه همــراه بــا 
ــدا  ــندی خ ــرای خرس ــی و ب سخت کوش

Protestant Work Ethic )5

ــت. ــدس اس ــد مق باش
برخــاف  پروتســتان ها  همچنیــن 
کاتولیک هــا اعتقــادی بــه معجــزه و 
ــه  ــتان ها خراف ــدگاه پروتس ــه از دی آنچ
ــا موفقیــت  ــد آن ه ــود نداشــتند. از دی ب
ــت.  ــدا نداش ــت خ ــا خواس ــی ب ارتباط
اشــخاص فقــط از طریــق سخت کوشــی 
و بــا تکیــه بــر اســتدالل و منطــق 
می توانســتند بــه کامیابــی دســت یابنــد. 
در نتیجــه، بــه جــای این کــه کــه افــراد 
نتایــج کارهــای مختلــف را بــه معجــزات 
الهــی یــا حتــی شــانس نســبت دهنــد، 

نتایــج به دســت آمــده را از دیــد علمــی 
و منطقــی بررســی و تــاش در اصــاح 
می کردنــد.  آن  بازدهــی  افزایــش  و 
ایــن خــود باعــث تــاش در مســیر 
ــرای  ــوژی ب ــزون تکنول ــرفت روزاف پیش
ــی محصــوالت می شــود.  ــش بازده افزای
ــری  ــتان، گام دیگ ــعه ی پروتس ــا توس ب
برداشته شــد.  فردگرایــی  جهــت  در 
بــا  رفــت،  پیشــتر  کــه  همان طــور 
تولــد مســیح ارزش هــای خانوادگــی 
فردگرایــی  و  نرفــت  بیــن  از  کامــًا 
ــب وجــود  ــوب مذه فقــط در چهارچ
داشــت. حتــی می تــوان گفــت کــه 
ایــن دوره دوره ی اوج قــدرت خانواده هــا 
ــود.  ــزرگ ب ــک و ب ــای کوچ و خاندان ه
از دیــد کاتولیک هــا خانــواده مرکــز 
همــه چیــز بــود امــا پروتســتان دیــدی 
ــواده داشــتند.  ــه خان ــاوت نســبت ب متف
ایــن  امــکان  وبــر،  گفتــه ی  طبــق 
ــرای  ــی ب ــواده دلیل وجــود دارد کــه خان
ــه  ــود. درحالی ک ــراد ش ــی اف خودخواه
افــراد می بایســت بــرای پیشــرفت و 
خوشــبختی تمــام جامعــه تــاش کننــد 
ــواده ی خــود. بــه  ــرای خان ــه فقــط ب و ن
ــاس  ــی در مقی ــر، فردگرای ــارت دیگ عب
ــن  ــس در ای ــد. پ ــد آم ــی پدی اجتماع
ــر  ــی باالت ــاالری6  ارزش دوره شایسته س
نســبت بــه روابــط خانوادگــی پیــدا کــرد 
و ایــن امــر از اهمیــت خاندان هــای 
ــت  ســلطنتی کــه قدرتشــان طبــق وراث
بــه فرزنــدان نســل بعــد منتقــل می شــد 

Meritocracy )6
ــاالری،  ــته س ــه شایس ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــگ  ــک فرهن ــه ی ــت، بلک ــوع حکوم ــک ن ــه ی ن
بــه  و  غالبــاً  ســاالری  شایســته  می باشــد. 
اشــتباه یــک نــوع حکومــت تلقــی می شــود، در 
حالــی کــه شایســته ســاالری در حقیقــت یــک 
رویکــرد و یــک نهــاده بــرای انتصــاب اشــخاص 

ــت. ــت اس ــک حکوم در ی

هرم کاپیتالیسم )نسخه امریکایی 1911(
مجله »کارگر صنعتی«
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ــد. کاهی
ایــن دو عامــل باعــث قدرتمنــد شــدن 
ــام  ــه ن ــدی ب ــی جدی ــه ی اجتماع طبق
بــورژوازی7  شــد کــه نــه جزئــی از 

Bourgeoisie )7
بــه لحــاظ تاریخــی بــورژوا از واژهٔ آلمانــی 
ــوار  ــتحکم، دی ــهر مس ــای ش ــه معن »Burg« ب
بلنــد، بــرج و قلعــه گرفتــه شده اســت. در نظــام 
ــه  ــا گاهــی رعیت هــای وابســته ب ــی اروپ فئودال
ــا  ــت ارباب ه ــر آزار و اذی ــر اث ــن )ســرف( ب زمی
قلعــه  شــهرک های  بــه  و  می کردنــد  فــرار 
ماننــد و حصــاردار پنــاه می بردنــد کــه بــه 

نــه  و  بودنــد  آریســتوکرات  اشــراف 
ایــن  رعیــت.  ِســرف های  از  جزئــی 
افــراد صاحــب تجارت هــای کوچــک 
ــا  ــروت آن ه ــی ث ــی حت ــد و گاه بودن
از اشــراف بیشــتر بــود. ثروتــی کــه 
ارزشــمند بــود نــه تنهــا بــه دلیــل 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــه ب ــادی بلک ارزش م
ــت  ــش بدس ــاش و کوش ــا ت ــراه ب هم
بــورژوازی نمی خواســت  بــود.  آمــده 

ایــن قلعه هــا »Burg« و حصــار و ســاکنان آن را 
ــد. ــورژوا می خواندن ب

حاصــل عــرق جبیــن خــود را بــا اشــراف 
قســمت کنــد. بورژوا هــا همــواره بــا 
زد  در  خــود  آریســتوکرات  حاکمــان 
و خــورد بودنــد و تــاش در گرفتــن 
قــدرت بیشــتر از ایــن حکومت هــای 
در  داشــتند.  پادشــاهی  خودکامــه ی 
ــا در  ــدرت آن ه ــه ق ــه روز ب نتیجــه روزب
دســتگاه دولتــی افــزوده شــد؛ حتــی در 
ــع آن هــا توانســتند قــدرت  بعضــی مواق
را بــه طــور کامــل از آن خــود کننــد. در 
ــه  ــا را از این گون ــتین رد پ ــخ نخس تاری
حکومت هــا کــه نســبتاً دموکراتیــک 
می کنیــم:  مشــاهده  می شــدند  اداره 
ــه جمهــوری هلنــد اســت  بهتریــن نمون
کــه پــس از وقایــع جنــگ هشــتاد 
ســاله توانســت آزادی و اســتقال خــود 
را از پادشــاهی اســپانیا بدســت آورد. 
همچنیــن می تــوان بــه انقــاب فرانســه 
ــاهی  ــی آن پادش ــه در پ ــرد ک ــاره ک اش
ــون ســرنگون شــد  ــدان بورب مطلــق خان
و جمهــوری جانشــین آن شــد، هرچنــد 
کــه عمــر نخســتین جمهــوری فرانســه 

ــود. ــاه ب ــیار کوت بس
قدرتمنــد  بــه  کــه  دیگــر  عاملــی 
ــف  ــورژوازی کمــک کــرد، کش شــدن ب
قــاره ی جدیــد آمریــکا بــود. بــا 
کشــف ایــن قــاره و ایجــاد کلونی توســط 
ــادی از  ــردم زی ــی، م ــای اروپای قدرت ه
ــرای بدســت آوردن  طبقــه ی متوســط ب
ــرزمین  ــن س ــه ای ــرفت ب ــت پیش فرص
مهاجــرت می کردنــد. ایــن کلونی هــا 
بــه طــور مســتقیم توســط پادشــاه اداره 
ــب  ــداران منتخ ــه فرمان ــدند بلک نمی ش
ــت  ــرزمین ها حکوم ــن س ــر ای ــاه ب پادش
ــدرت  ــن اشــراف به ن ــد. همچنی می کردن
بــرای مهاجــرت زمین هــای خــود در 
ــن  ــد و بیشــتر ای ــا می کردن ــا را ره اروپ
مهاجــران از بورژواهــا بودنــد. نمونه ای از 
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــا ای ــن کلونی ه ای

کشف قاره امریکا بدست کریستوفر کلمب 
سالوادور دالی
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اســت کــه پــس از انقــاب آمریــکا 
ــوری  ــت جمه ــدند و حکوم ــتقل ش مس

ــد. ــا کردن ــک برپ دموکراتی
بــورژوازی تنهــا  ایــن راه  البتــه در 
ــه  ــه ک ــن جامع ــه ی پایی ــود و طبق نب
عمومــاً کشــاورز بودنــد و بعدهــا بــا 
ــوان  ــه عن ــا ب ــت از آن ه پیشــرفت صنع
ــار  ــز در کن ــد نی ــاد ش ــر ی ــه کارگ طبق
بــورژوازی علیــه اشــراف خودکامــه قیــام 
کردنــد. درحقیقــت در ایــن مبــارزه 
ــر  ــورژوازی رهبــری طبقــه پاییــن را ب ب
عهــده داشــت زیــرا از ثــروت، قــدرت و 
تحصیــات بیشــتری نســبت بــه طبقــه 
پاییــن برخــوردار بــود. پــس جــای 
ــی  ــد از فروپاش ــه بع ــدارد ک ــب ن تعج
ــت  ــکیل حکوم ــه و تش ــام خودکام نظ
مردم ســاالری، ایــن بــورژوازی بــود کــه 
ــق  ــه طب ــت. البت ــدرت را بدســت گرف ق
قانــون جمهوری هــای تازه تشــکیل همه 
بــا هــم برابــر بودنــد امــا فــرد گرســنه به 
دســتی کــه بــه او غــذا می دهــد محتــاج 
اســت. اکنــون ســرمایه داران بــورژوا بــا 

ــرده  ــع آوری ک ــال ها جم ــه س ــی ک ثروت
ــد  ــه تولی ــه ب ــد می توانســتند آزادان بودن
ــد. در ســده نوزدهــم،  و تجــارت بپردازن
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و در نتیجــه 
ــرد آن در  ــراع ماشــین بخــار و کارب اخت
صنعــت، بازدهــی کارخانه هــای مختلــف 
بــه طــور شــگفت انگیزی افزایــش یافــت 
و در پــی آن قــدرت کاپیتالیســت ها نیــز 

ــت. ــش یاف افزای
مــورد  در  کــه  جالبــی  نکتــه ی 
کاپیتالیســم وجــود دارد ایــن اســت 
کــه در بیشــتر کشــور ها ایــن نظــام 
ــن  ــق ای ــای موف ــق اســت. نمونه ه ناموف
ــی،  ــای غرب ــوع نظــام، کشــور های اروپ ن
ــا  ــت. ام ــن اس ــمالی و ژاپ ــکای ش آمری
بســیاری کشــورهای دیگــر  - از جملــه 
ــی  ــی - اقتصــاد خیل کشــورهای آفریقای
ــد  ــان می ده ــن نش ــد. ای ــی ندارن خوب
ــگ  ــا فرهن ــن نظــام ب ــدی ای ــه کارآم ک
می برنــد  بــه کار  را  آن  کــه  مردمــی 
کــه  نیســت  مهــم  دارد.  ارتبــاط 
توســعه نیافته  کشــور های  در  چقــدر 

ســرمایه گذاری  درحال توســعه  یــا 
می شــود؛ تــا وقتــی کــه دیــد و فرهنــگ 
ــرفت  ــت پیش ــور در جه ــردم آن کش م
صــورت  اقتصــادی  رشــد  نباشــد، 
نمی گیــرد. طبــق نظریــات مکــس وبــر، 
ــود  ــور ها کمب ــن کش ــی ای ــکل اصل مش
کــه  همان طــور  نیســت.  ســرمایه 
ــرای  ــتان ها ب ــش پروتس ــاش و کوش ت
ــث  ــدا باع ــه خ ــود ب ــان خ ــات ایم اثب
نخســتین جرقه هــا در جهــت پیشــرفت 
ــز  ــور ها نی ــن کش ــد، ای ــم ش کاپیتالیس
نــه  البتــه  نیازمنــد تغییــر هســتند 
ــی  ــر فرهنگ ــه تغیی ــی بلک ــر مذهب تغیی
ــرای  ــی ب چراکــه فرهنــگ معــادل مدرن
مذهــب اســت. در جهــان ســوم، مــردم 
کمــاکان معتقــد بــه معجــزه و خواســت 
تمایــل  درنتیجــه  و  هســتند  خــدا 
ــد.  ــش ندارن ــاش و کوش ــه ت ــادی ب زی
ــان  ــادی در زم ــردم جشــن و ش ــن م ای
بــرای  ســرمایه گذاری  بــه  را  حــال 
ــا  ــد ی ــح می دهن ــر ترجی ــده ای بهت آین
ــا فســاد اقتصــادی و پرکــردن  این کــه ب
جیــب خودشــان فرصــت پیشــرفت را از 
جامعــه می گیرنــد. بعضــی کشــور ها 
کمــاکان درگیــر حاکمــان خودکامــه 
ــن  ــه ای ــتند ک ــق هس ــن ناالی و همچنی
ــه  ــود. البت ــرفت می ش ــث پس ــز باع نی
بایــد دانســت کــه ضعــف فرهنگــی 
مــردم باعــث به وجــود آمــدن ایــن نــوع 
می شــود.  خودکامــه  حکومت هــای 
اگــر همــه ی مــردم بخواهنــد برده 
نمی توانــد  هیچکــس  باشــند، 
و  بگیــرد  را  آن هــا  جلــوی 
مــردم  همــه ی  اگــر  درعین حــال 
ــل  ــور کام ــند و به ط ــد آزاد باش بخواهن
ــند  ــته باش ــک داش ــت دموکراتی حکوم
بــاز هــم هیچ کــس نمی توانــد ســد 
ــا مــردم هــم  راهشــان شــود. انتخــاب ب

ــت. ــور اس کش

آزادی، پیشوای مردم
اوژن دالکورا
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محمدامین عبیدی قمی
بازگشت به خویشتن

ــن  ــوب( خاورزمی ــرم )محج ــگ باش ــی فرهن ــی و در رویاروی ــی کنون ــه جهان در جامع
بــا گســترش فرهنــگ بی پــروای باختر)غربــی(. در زمینــه ی مســائل جنســی 
ــا را  ــر ملت ه ــای دیگ ــای واژه ه ــه روز ج ــی روز ب ــکار انگلیس ــرده و آش واژگان بی پ
ــای  ــه در زبان ه ــت ک ــا( نیس ــم )معن ــدان چ ــز ب ــن هرگ ــه، ای ــا این هم ــرد.  ب می گی
خاوران زمین)شــرقی( و بــه ویــژه زبــان مــا بــرای انــدام جنســی و رفتــار جنســی کــه 
از نخســتین های )بدیهیــات( زندگــی بشــری شــناخته می شــوند واژگانــی مشــخص و 

دقیــق آفریــده نشــده باشــد.
نمونــه ایــن واژگان »َدشــتان« اســت. همتــراز دقیقــی اســت بــرای »عــادت ماهانــه«، 
»حیــض« ، »قاعدگــی« ویــا »پریــود« کــه امــروزه بیشــتر جــا افتــاده . فرهنگســتان 
ــی از »َوندیــداد«  ــان پارســی ایــن واژه پارســی کهــن )اوســتایی( را بــدون دگرگون زب
کتــاب  پایانــی اوســتا کــه در بــر دارنــده ی احــکام نوشــته شــده بدســت موبــدان در 
دوره ساســانی می شــود برداشــت کــرده و جایگزیــن پارســی پســندیده ای برشــمرده 
اســت. بــا این همــه جاافتــادن ایــن واژه در دوران کنونــی دور از چشم داشــت )انتظــار( 

اســت، امــا بــد نیســت تــا بــا آن آشــنا باشــیم.
در زمینــه ریشــه ایــن واژه و َهنایش)تاثیــر( آن در جامعــه ایــران زرتشــتی 
پژوهش هایــی شــده کــه متاســفانه از گســتردگی الزم بــر خــوردار نیســتند و نداشــتن 
نــگاه ژرف و دانــش کافــی نســبت بــه کیــش مزدایــی )زرتشــتی( اشــتباهات فراوانــی 

ــده. ــار آفری ــن آث را در ای

دشتان   قاعدگی
حیض

برآمده هابرآمده ها
بیَدشتانی | یائسگی

َدشتان ایستی
بیدشتان    یائسه

دشتان ایست

َدشتانَدشتانواژه ماهواژه ماه
menstruation ،همتراز: عادت ماهانه

/Dashtan/
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نویســنده ی  دو  و »جیــک«  خاصــه: »هــری« 
صــرف  را  بعدازظهــری  کــه  هســتند  ناموفــق 
ــه ی  ــی، رابط ــول، زیبایی شناس ــاره ی پ ــث درب بح
ــد. ــری می کنن ــد ه ــته ی جدی ــان و نوش دوستی ش

ــوی  ــک آل پاچین ــدن ی ــه دی ــه ب ــه همیش اگرچ
ــه  ــم ک ــن فیل ــدن ای ــا دی ــم ام ــادت داری ــد ع ــتور می ده ــد و دس ــاد می کش ــی فری ــه به راحت ــدر ک مقت
ــروز  ــر تا به ام ــای بازیگ ــی آق ــه ی کارگردان ــن تجرب ــن و آخری ــی اولی ــده و به نوع ــناخته ش ــم ش ــر ه کمت
ــه  ــو، ب ــای آل پاچین ــای بازی ه ــا تماش ــار ب ــت، این ب ــی از لطــف نیســت. درحقیق ــود خال محســوب می ش
جــای هیجــان و قــدرت، تنــش و جنگیــدن بــا افســردگی را بــا تمــام وجــود احســاس می کنیــم؛ افســردگی 
ــش نشــان از درون پُرتنــش او  ــوع پوشــش و قدم زدن ــی ن ــک نویســنده ی شکســت خورده کــه حت ــرای ی ب
ــا دوســتش می پــردازد. فیلــم لوکیشــن های زیــادی نــدارد  دارد درحالی کــه بــه  مــرور خاطــرات گذشــته ب
امــا ریتــم خــوب قصه پــردازی ایــن دو شــخصیت و قاب بنــدی صحیــح مــا را تــا آخــر بــا داســتان همــراه 

می کنــد.

ــوه ی چینی قه
C h i n e s e C o ff e

نگین قربانی
10روحــــوضی

)Al Pacino( پاچینــو  آل  کارگــردان: 
)Ira Lewis( لویــس  آیــرا  نویســنده: 
)Elmer Bernstein( آهنگســاز: المــر برنشــتاین
درام، مســتقل | ایــاالت متحــده امریــکا | 99 دقیقــه
 2000 ســال:   |  Chal Productions برونــداد: 

ُرخشاره
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علی منتظری
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

   نوید قربانی

دکتر
مصاحبه اختصاصی با



شماره سیزدهم - اسفند 1399

علی منتظری

دکتــر علــی منتظــری زاده ی 1337 در شــهر قــم، از دانشــمندان برتــر ایــران و جهــان بــه حســاب می آینــد و 
مــا در نشــریه ی چرخــه افتخــار ایــن را داشــتیم کــه بتوانیــم بــا ایشــان مصاحبــه ای داشــته باشــیم و از ســخنان 

ایشــان بهــره ببریــم.
ــد و از  ــت دارن ــگاهی را بدس ــاد دانش ــتی جه ــوم بهداش ــکده ی عل ــت پژوهش ــون ریاس ــری هم اکن ــر منتظ دکت

ــد. ــاب می آین ــه حس ــش ب ــه ی پژوه ــور در زمین ــمند کش ــای ارزش چهره ه

ــش  ــزار پژوه ــن ده ه ــه از ای ــه ای ک مقال
ــی  ــزار پژوهش ــا از آن ه ــده ی ــل ش حاص
کــه صــد مقالــه از آن حاصــل شــده، حــاال 
نســبت را هرگونــه تلقــی بکنیــد، ممکــن 
اســت حــدود ده مقالــه خــوب باشــد 
یعنــی مابقــی آن هــا ممکــن اســت جــزء 
ــا آن  ــه ی ــد و از آن ده مقال ــات باش ضایع
نســبتی کــه از هــزار یــا ده هــزار گفتــم، 
یــک مقالــه هســت کــه می توانــد گــره ای 
ــا  ــد. بعضی ه ــاز کن ــی انســان ها ب از زندگ
تصورشــان ایــن اســت کــه مــا می توانیــم 
از اول برویــم ســراغ همین یــک کار علمی 
کــه می توانــد گــره را بــاز کنــد ولــی ایــن 
در دنیــای واقعــی امکان پذیــر نیســت. مــا 
ــا  ــم ت ــروع کنی ــا ش ــان هزارت ــد از هم بای
ــم  ــدا کنی ــن یکــی آخــر دســت پی ــه ای ب
ــی  ــن یافته های ــا ای ــاالت ی ــن مق ــذا ای و ل
ــاز  کــه می تواننــد اینجــوری گــره از کار ب
کننــد محتــاج ســرمایه گذاری زیــادی 
ــا ده  ــزار ی ــد ه ــما بای ــی ش ــت. یعن اس
هــزار تحقیــق انجــام بدهیــد کــه از آن هــا 
ــه از  ــد ک ــدا کن ــار پی ــه انتش ــا مقال صدت
ــه به دردبخــور باشــد  ــا مقال ــا ده ت آن صدت
ــه اش  ــک دان ــم ی ــه ی مه ــا مقال از آن ده ت
گره گشــا باشــد. اینطــور نیســت کــه مثــا 
ــط  ــینیم و فق ــر بنش ــم اگ ــر کنی ــا فک م
برویــم ســراغ همیــن یــک دانــه و از ایــن 
آمــار و ارقــام هــم پرهیــز کنیــم می توانیم 
ــزی  ــن چی ــه چنی ــم ب ــدا کنی ــت پی دس
ــی  ــی و زندگ ــای واقع ــا در دنی ــن واقع ای
ــا  ــا م ــی غیرممکــن هســت و طبیعت واقع
ســرمایه گذاری  هــم  داریــم  احتیــاج 
کنیــم هــم پژوهش هــای متعــددی را 
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ــا همــان دانــش از پژوهش هــای  علمــی ی
ــار متعــدد حاصــل می شــود،  متعــدد و آث
در کنــار هــم قــرار می گیرنــد و یــک 
ــری را  ــت بزرگ ت ــک واقعی ــت و ی حقیق
تشــکیل می دهنــد و همین طــور ایــن 
یافته هــا بــه صــورت یــک پــازل در کنــار 
هــم قــرار می گیرنــد و تبدیــل بــه نوعــی 
می شــوند  دســتاوردی  یــا  و  فنــاوری 
ــی  ــر آن را در زندگ ــا اث ــت م ــه در نهای ک
کنیــم  ماحظــه  می توانیــم  انســان ها 
ــار  ــا انتش ــم ب ــا تصــور کنی ــه م و اال اینک
مقــاالت و آمارهــای جهانــی کــه نشــان از 
پیشــرفت مــا در ایــن زمینه هــا دارنــد بــه 
یک بــاره اتفاقــی بیفتــد، خــوب بــه خاطــر 
ایــن هســت کــه مــا نــگاه درســتی نداریم 
ــا  ــه بعضی ه ــا اینک ــئله و ی ــن مس ــه ای ب
بــه صــورت عمــدی شــاید اینطــور تبلیــغ 
ــاالت  ــن مق ــر ای ــه خــوب اگ ــد ک می کنن
ــرش در  ــس اث ــد پ ــری دارن ــا اث و رتبه ه
زندگــی مــردم کجاســت؟ پاســخ صحیــح 
ــرض  ــه ع ــور ک ــؤال همان ط ــن س ــه ای ب
ــا نگاهمــان  ــن اســت کــه اوال م کــردم ای
ــای  ــار یافته ه ــش و انتش ــر پژوه ــه ام ب
ــه  ــم ک ــح بشــود و بدانی پژوهشــی تصحی
آثــارش  بایــد  را در درازمــدت  این هــا 
را در زندگــی مــردم دیــد. عــاوه بــر 
ــه  ــد ک ــه کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ــن ب ای
ده  از  مثــا  می شــود  گفتــه  معمــوال 
هــزار پژوهشــی کــه ممکــن اســت انجــام 
بشــود حــدود هــزار پژوهــش اســت کــه 
بــه صــورت مقالــه و تبدیــل آن بــه یــک 
ــل  ــری قاب ــش بش ــی و دان ــتاورد علم دس
ــزار  ــن ه ــت و از ای ــت اس ــه و دریاف عرض

ایــن  کــه  ماســت  افتخــار  باعــث 
ــد  ــرار داده ش ــا ق ــار م ــت در اختی فرص
ــم از  ــه می توانی ــحالیم ک ــی خوش و خیل
ببریــم. اســتفاده  شــما  صحبت هــای 

ســؤال آخــر را اول می پرســم کــه در 
واقــع ســؤال اصلــی هــم هســت؛ چــرا با 
ــه  ــی ک ــم پژوهش ــن حج ــود ای وج
ــران  ــاالی ای ــای ب ــم و رتبه ه داری
کــه  جهانــی  رده بندی هــای  در 
ــد  ــه ی تولی ــتند در زمین ــتند هس مس
ــی  ــر محسوس ــچ تأثی ــا هی ــم، م عل
پژوهش هــا  ایــن  از  نمی توانیــم 
در زندگــی مــردم عــادی مشــاهده 

ــم؟ کنی
خیلــی  الرحیــم.  الرحمــن  اهلل  بســم 
و  آوردیــد  تشــریف  کــه  متشــکرم 
ــا هــم خواهیــم داشــت.  ــی را ب گفت وگوی
ببینیــد مــا بایــد تعریفمــان و نگاهمــان 
ــود.  ــح بش ــش تصحی ــئله ی پژوه ــه مس ب
روش  یــک  اصــوال  پژوهــش  چــون 
ــه  ــن ب ــخ دادن روش ــرای پاس ــد ب نظام من
ــی  ــر اقدام ــت. ه ــاده اس ــؤال س ــک س ی
کــه ایــن معنــا و مفهــوم را در بــر بگیــرد 
ــود،  ــی بش ــش تلق ــک پژوه ــد ی می توان
محصــول پژوهــش دانــش اســت. طبیعتــا 
شــما نمی توانیــد در وهلــه ی اول و بــه 
طــور مســتقیم دانــش را در زندگــی مردم 
یــا تأثیــر دانــش را در زندگــی مــردم 
ــی  ــه زندگ ــژه ک ــه وی ــد، ب ــه کنی ماحظ
مــا و مــردم، تحــت تأثیــر عوامــل بســیار 
گوناگــون و مختلفــی قــرار دارد امــا بایــد 
ــواهد  ــن ش ــه ای ــی ک ــم وقت ــه کنی توج



بــه ســرانجام برســانیم هــم نتیجــه ی ایــن 
پژوهش هــا را منتشــر کنیــم و تبدیــل 
بــه دانــش کنیــم، دانــش مســتند کــه مــا 
ــم  ــاد می کنی ــی ی ــواهد علم ــه ش از آن ب
ــم  ــار ه ــی در کن ــواهد علم ــن ش ــد ای بع
ــت  ــد در نهای ــد بتوانن ــد و بع ــرار بگیرن ق
تعــدادی از آن هــا گره هــای کار و زندگــی 
بشــر را بــاز کننــد و فرامــوش نکنیــم ایــن 
دانشــی کــه فراهــم می شــود ممکن اســت 
مقداریــش در ایــران باشــد مقداریــش 
ــا باشــد مقداریــش در کشــورهای  در اروپ
دیگــر آســیایی باشــد مقداریــش در آمریکا 
کنــار هــم  در  این هــا  باشــد همــه ی 
ــه صــورت  ــد شــما ب ــرد و بع ــرار می گی ق
ــده  ــک پدی ــا ی ــراع، اکتشــاف ی ــک اخت ی
ــروز  ــون ام ــد از آن. چ ــتفاده می کنی اس
ــت  ــور نیس ــت و این ط ــی اس ــم جهان عل
ــاوه  ــد. ع ــدود باش ــه ای و مح ــه منطق ک
ــت  ــی اس ــوب طبیع ــه خ ــا البت ــر این ه ب
هــر کشــوری و هــر منطقــه ی جغرافیایــی 
هــم نگاهــی بــه مســائل و مشــکات 
خــودش دارد و تــاش می کنــد از طریــق 
ــد.  ــا را حــل کن ــق و پژوهــش آن ه تحقی
مثــل بقیــه ی کشــورها خــوب طبیعتــا در 
کشــور مــا هــم چنیــن نگاهــی بــه تحقیق 
ــه خوشــبختانه  و پژوهــش وجــود دارد ک
توانســته حداقــل بــه تولیــد دانــش بومــی 
ــی  ــش بوم ــا دان ــی م ــل بشــود. یعن تبدی
داشــته باشــیم. یــک موقعــی در کتاب هــا 
یــا نوشــته ها مــن یــادم می آیــد هــر 
ــی  ــار و ارقام ــتیم آم ــا می خواس ــع م موق
از یــک بیمــاری بدهیــم یــا یــک پدیــده ی 
ســامت بدهیــم )حــوزه ای کــه خــودم در 
آن درس خوانــدم( بایــد بــه آمــار و ارقــام 
دیگــران مراجعــه می کردیــم ولــی امــروز 
ــا توجــه بــه تحقیقــات گســترده ای کــه  ب
در زمینه هــای مختلــف مثــا ســامت 
ــم و  شــده مــا دانــش بومــی تولیــد کردی
ــا  ــه آن هــا اســتناد کنیــم و ب می توانیــم ب
توجــه به اســتنادهایی کــه وجــود دارد در 
واقــع گام هــای بعــدی را برداریــم و این هــا 

هــم باالخــره بخشــی از دســتاوردهای 
کارهــای پژوهشــی و علمــی و تحقیقاتــی 
اســت کــه ممکــن اســت در وهلــه ی اول 
همان طــور کــه اشــاره کــردم در زندگــی 
ــر نشــود  ــارش ظاه ــا آث ــره ی اآلن م روزم
ــدت  ــه در درازم ــد ک ــن بدانی ــی یقی ول
آن هایــی کــه دارای کیفیــت الزم هســتند 
و از اتقــان علمــی الزم برخوردارنــد تبدیل 
می شــوند و مــردم و زندگــی آن هــا تحــت 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــرش ق تأثی

ــور در  ــی کش ــع کل ــما وض ــس ش پ
زمینــه ی پژوهــش و عوامــل مرتبــط 
مثبــت  و  روبه جلــو  را  آن  بــه 

؟ نیــد ا می د
صددرصــد همین طــور اســت. یعنــی 
ســال ها  ایــن  طــول  در  مــا  طبیعتــا 
پیشــرفت های بســیار خوبــی داشــتیم. 
توجــه بکنیــد یــک روزی در ایــن کشــور 
حتــی در تربیــت دانشــجویان کارشناســی 
ــروز  ــم. ام ــا مشــکل مواجــه بودی ارشــد ب
تعــداد قابــل توجهــی دانشــجو در ســطح 
دکتــری تخصصــی در دانشــگاه ها و مراکــز 
ــل  ــد، تحصی ــق می کنن ــا تحقی ــی م علم
ــد  ــر می کنن ــان را منتش ــد، آثارش می کنن
و این هــا پیشــرفت های بســیار بزرگــی 
ــا  ــه م ــه ک ــال آن چ ــر ح ــه ه ــت. ب اس
می بینیــم و چشــم اندازی کــه مــا داریــم، 
ــرفت  ــد و پیش ــم انداز روبه رش ــک چش ی
ــکاتی  ــوب مش ــت. خ ــی هس ــل قبول قاب
ــم مثــل هــر حــوزه ی دیگــری.  هــم داری
مهم تریــن مشــکل هــم ایــن هســت کــه 
ــم،  مــا یــک مقــدار عجولیــم، صبــر نداری
یعنــی  نمی شــود  الزم  ســرمایه گذاری 
هســتند.  محــدود  ســرمایه گذاری ها 
البتــه بــا توجــه بــه تنگناهایــی کــه 
ــا در  ــی چیزه ــا بعض ــور دارد طبیعت کش
اولویــت قــرار می گیــرد و کار پژوهــش 
مشــکات  بــا  مقــداری  تحقیــق  و 
ــوع  ــت. در مجم ــه هس ــوری مواج این ج
ــا گام هــای  ــه م ــا این طــور هســت ک واقع

بســیار مثبــت و پیش رونــده ای را در ایــن 
زمینــه برداشــتیم و برمی داریــم.

همیشــه یــک مقایســه ای کــه بیــن 
ایــران و کشــورهای توســعه یافته 
بودجــه ی  بحــث  دارد  وجــود 
تخصیص یافتــه بــه موضــوع تحقیــق 
و پژوهــش اســت. همیشــه در ایــن 
ــران  ــه ای ــود ک ــه می ش ــا گفت آماره
خیلــی بودجــه ی کمــی بــه تحقیــق 
می دهــد  اختصــاص  پژوهــش  و 
دانشــجویان  بــد  اوضــاع  از  و 
ــه می شــود. در حالــی  ــری گفت دکت
توســعه یافته  کشــورهای  در  کــه 
ــل  ــول قاب ــری پ ــجویان دکت دانش
توجهــی دریافــت می کننــد کــه 
تولیــد علــم کننــد و دغدغــه ای 
ــند  ــته باش ــان نداش ــرای زندگیش ب
ولــی در ایــران دانشــجوی دکتــری 
کــه ازدواج هــم کــرده اوضــاع 
ــه  ــه ب ــد همیش ــدارد و بای ــی ن خوب
ــه  ــد ب ــد و نمی توان ــال کار باش دنب
تولیــد علــم بپــردازد. نظــر شــما در 

چیســت؟ این بــاره 
اشــاره کــردم. مــا یــک تنگناهایــی 
داریــم کــه ایــن تنگناهــا عمدتــا تحمیلــی 
ــگاه کنیــد همیــن  هســتند. مثــا شــما ن
بســیار  آثــار  واقعــا  تحریم هــا  بحــث 
ــه  ــص بودج ــده ای را در تخصی تعیین کنن
بــه بحــث پژوهــش و کارهــای علمــی ایفــا 
ــع کــه از نظــر رشــد  ــا هــر موق کــرده. م
ــوده، وضــع  اقتصــادی وضعمــان خــوب ب
ــوده.  ــوب ب ــی خ ــم خیل ــان ه تحقیقاتم
ــال  ــه در ح ــم ک ــرفت هایی ه ــن پیش ای
حاضــر مــا داریــم واقعــا بــه خاطــر نوعــی 
عــرق ملــی و روحیــه ای اســت که اســاتید 
و دانشــجویان مــا در دوره ی تکمیلــی 
دارنــد، ازخودگذشــتگی ای کــه دارنــد. 
در عیــن تنگ دســتی و محدودیت هــای 
کار  و  می کشــند  زحمــت  بودجــه ای 
ــت.  ــتی اس ــرف درس ــن ح ــد. ای می کنن
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سیاســت گذاری ها  و  برنامه ریزی هــا  در 
خیلــی مطالــب خوبــی هــم وجــود دارنــد، 
ــی  ــد ول ــود دارن ــم وج ــی ه ــن خوب قوانی
ــا  ــد. مث ــدا نمی کنن ــق پی ــگاه تحق هیچ
ــک  ــم ی ــا بتوانی ــه م ــود ک ــه شــده ب گفت
ــور  ــی کش ــص مل ــد ناخال ــد از تولی درص
را بــه امــر پژوهــش و تحقیــق اختصــاص 
اضافــه  هــم  همین جــوری  و  بدهیــم 
ــفانه  ــی متأس ــال ها. ول ــی س ــود در ط بش
ــن کار را بکنیــم.  مــا هنــوز نتوانســتیم ای
شــاید اگــر اشــتباه نکنــم در بهتریــن 
ــت  ــال های دور اس ــرای س ــه ب ــت ک حال
ــد  ــم درص ــن نی ــوده، ای ــم نب ــه تحری ک
بــوده. یعنــی هیچــگاه بــه این یــک درصد 
ــم.  ــدا نکردی ــت پی ــده دس ــی ش پیش بین

ــر  ــه اگ ــت. البت ــن اس ــم روش ــش ه دلیل
ــه غیرضــرور اســت  ــی ک بشــود در جاهای
ممکــن  بگیــرد،  صــورت  صرفه جویــی 
بــه  را  بودجه هــا  بتوانیــم  کــه  اســت 
ایــن ســمت ســوق بدهیــم. یکــی از ایــن 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــا بای ــه واقع ــی ک جاهای
ــات در  ــریفات و تجم ــث تش ــم بح کنی
نظــام اداری و اجرایــی ما اســت. متأســفانه 
در نظــام اداری و اجرایــی مــا بعــد از چنــد 
ســال اول پیــروزی انقــاب یــک مقــداری 
تجمــات و تشــریفات گســترش پیــدا 
کــرده و ایــن خــوب طبیعتــا همیــن 
ــودش  ــه خ ــم ب ــر را ه ــه ی مختص بودج
در  می بلعــد  یــا  می دهــد  اختصــاص 
واقــع. اگــر مثــا کســی پیشــنهاد بدهــد 

ــه  ــا چه گون ــی م ــت فعل ــن وضعی ــا همی ب
ســرمایه گذاری  بودجــه ی  می توانیــم 
در تحقیقــات را افزایــش بدهیــم مــن 
ــه می شــود  ــی ک ــدم یکــی از جاهای معتق
ــه آن اشــاره کــرد همیــن اســت.  قطعــا ب
بــه  و تشــریفات کــه  ایــن تجمــات 
بهانه هــای گوناگــون بــه آن پرداختنــد 
مثــل اینکــه بــه دفاتــر خودشــان برســند، 
ــا  ــد ی ــان بپردازن ــد خودش ــد و ش ــه آم ب
ــه  ــد ب ــل بپردازن ــاختمان های مجل ــه س ب
ــی  ــای خارج ــا دیداره ــه م ــه ی اینک بهان
همیــن  برویــد  شــما  خــوب  داریــم، 
آن هــا  بــه  شــما  کــه  خارجی هایــی 
خودشــان  ببینیــد  می کنیــد  اســتناد 
ــیت  ــائل حساس ــن مس ــه ای ــدر ب ــه ق چ
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دارنــد و چگونــه عمــل می کننــد؛ بــه 
هــر حــال هزینه هایــی شــبیه ایــن را 
می شــود از آن صــرف نظــر کــرد یــا 
ــه جاهــای  ــا کم تــرش کــرد و ب کاســت ی
ــاص  ــش اختص ــل پژوه ــی تری مث اساس

داد.

شــما بیش تــر در زمینــه ی پژوهــش 
فعالیــت داشــتید ولــی همکارهــای 
شــما بیش تــر بــا دانشــجوها در 
ارتبــاط هســتند و هیئــت علمــی 
جــو  چــرا  هســتند.  دانشــگاه ها 
شــکلی  بــه  مــا  دانشــگاه های 
ــار  ــوری رفت ــتادها ج ــه اس ــده ک ش
می کننــد کــه دانشــجو خــودش 
ــه  ــد بلک ــتاد نمی بین ــار اس را در کن
بــه  برابــر اســتاد می بینــد؟  در 
ــتادها  ــود اس ــه خ ــد ک ــر می رس نظ
بیش تــر در بــه وجــود آمــدن ایــن 
وضــع مقصــر باشــند چــون دانشــجو 
می شــود  دانشــگاه  وارد  وقتــی 

ــگاه  ــه دانش ــبت ب ــدی نس ــچ دی هی
نــدارد و وقتــی رفتارهــای اســتادها 
احســاس  دانشــجو  می بینــد  را 

ــت. ــتاد اس ــمن اس ــد دش می کن
مــن از کــم و کیــف ایــن روابــط بــه ایــن 
شــکل مطلــع نیســتم واقعــا ولــی اجمــاال 
از نــگاه خــود مــن واقعــا یکــی از وظایــف 
بــزرگ دانشــگاه و طبیعتــا اســاتید محترم 
بحــث تربیتــی اســت. یعنی درســت اســت 
کــه آمــوزش و تحقیــق وظیفــه ی اصلــی 
ــق  ــوزش و تحقی ــا آم ــت ام ــگاه اس دانش
بــدون تربیــت صحیــح و درســت ارزشــی 
ــدگاه  ــا و از دی ــر م ــل از نظ ــدارد. حداق ن
اســامی ارزشــی نــدارد. لــذا ایــن مشــکل 
ــل آن  ــه عل ــد ب ــا بای ــود دارد م ــر وج اگ
ــرح  ــما مط ــه ش ــور ک ــم، همان ط بپردازی
می خواهیــد  و  پرسشــتان  در  کردیــد 
بفهمیــد کــه چــرا اینگونــه هســت. اداره ی 
کتــاب  دانشــجو،  دانشــگاه،  دانشــگاه، 
درســی، تحقیــق، آمــوزش و... همــه ی 
ــش  ــد همراه ــی بای ــک الزامات ــا ی این ه

باشــد. یعنــی اگــر اســتادی مثــا فــرض 
بفرماییــد کــه فقــط یــک دیــدگاه مــادی 
ــدگاه  ــد دی ــه اینکــه نبای داشــته باشــد، ن
مــادی داشــته باشــد بلکــه فقــط دیــدگاه 
ــا در  ــادی داشــته باشــد، خــوب طبیعت م
ــه آن  ــما ب ــه ش ــزی ک ــدت آن چی درازم
اشــاره کردیــد ممکــن اســت اتفــاق بیفتد 
ــود  ــم می ش ــرا ه ــن ماج ــس ای ــا برعک ی
ــکل  ــن ش ــه ای ــرد ب ــان ک ــوی بی ــه نح ب
ــی  ــط در پ ــا فق ــجویان م ــر دانش ــه اگ ک
ایــن باشــند کــه فقــط مدرکــی بگیرنــد و 
ــدرک  ــن م ــوند و از ای ــل بش فارغ التحصی
نکننــد،  یــا  کننــد  اســتفاده  بتواننــد 
ــزه اش را از  ــم انگی ــتاد ه ــن اس ــوب ای خ
ــح  ــت صحی ــرای تربی ــد ب ــت می ده دس
دانشــجویان. وقتــی هــر چــه بیش تــر 
ــرد  ــر نتیجــه می گی ــد کم ت ــاش می کن ت
ــت  ــن اس ــود. ممک ــرد می ش ــم دلس او ه
هیــچ انگیــزه ی مــادی هــم نداشــته باشــد 
ــاوت  ــای متف ــوع نگاه ه ــن ن ــا ای و طبیعت
و  آمــوزش  و  تحصیــل  مســئله ی  بــه 
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ــن  ــه ای ــی منجــر ب ــک جای ــق در ی تحقی
ــای  ــوع نگاه ه ــن ن ــا ای ــات ی ــوع اختاف ن
متضــاد بــه هــم دیگــر می شــود. مــا بایــد 
ــم در دانشــگاه ها  شــرایطی را فراهــم کنی
ــت  ــا تقوی ــی در آن ه ــگاه تربیت ــه اوال ن ک
بشــود. دانشــگاه فقــط یــک محلی نیســت 
کــه مــا بیاییم یک مدرکــی بگیریم و از آن 
خــارج بشــویم چنــد نفــر یــا ده هــا نفــر یا 
صدهــا نفــر هــم بــه عنــوان اســتاد بیاینــد 
و درس بدهنــد و یــک پولــی دریافــت 
بکننــد بــرای کاری کــه انجــام می دهنــد. 
واقعــا بایــد مــا فراتــر از ایــن بــه مســئله ی 
دانشــگاه و دانشــجو و مســائل تربیتــی 
ــم و از همیــن جهــت  دانشــگاه فکــر کنی
ــاط  ــام )ره( در ارتب ــه ام ــت ک ــم هس ه
ــه  ــد ک ــوزه می فرمودن ــگاه و ح ــا دانش ب
می توانــد یــک کشــوری را ســعادتمند 
کنــد یــا بــه ســمت فســاد بکشــاند. 
ــده  ــذار و تعیین کنن ــدر اثرگ ــی اینق یعن
ــری  ــش دیگ ــک بخ ــگاه. ی ــت دانش هس
هــم کــه بــه نظــر مــن بایــد بــه آن توجــه 
ــا  ــی ت ــائل تربیت ــر مس ــاوه ب ــود ع بش
ــئله ی  ــم، مس ــم مشــکات را بکاهی بتوانی
مشــارکت هســت. وقتــی کــه دانشــجویان 
ــد در اداره ی  ــارکتی ندارن ــاتید مش ــا اس ی
امــور خودشــان، طبیعتــا ایــن منجــر بــه 
نوعــی ســوءتفاهمات بشــود و خــود ایــن 
ســوءتفاهمات ممکــن اســت بــه آن فضای 
اختــاف کمــک بکنــد کــه بــه نظــر مــن 
ــی  ــد راه حل های ــم بای ــت ه ــن جه در ای
ــم  ــجویان و ه ــم دانش ــه ه ــرد ک ــدا ک پی
اداره ی  و  دانشــگاه  امــور  در  اســاتید 
دانشــگاه مشــارکت بیش تــری داشــته 
بــرای  عادالنه تــری  نظــام  و  باشــند 
تصمیم گیری هــا وجــود داشــته باشــد. 
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــر ه ــه ی دیگ نکت
ــگاه ها  ــرم دانش ــاتید محت ــال اس ــر ح ه
بــرای  الزم  مهارت هــای  و  پختگــی  از 
تدریــس بــرای کارهــای علمــی و تربیتــی 
ــرده  ــی نک ــر خدای ــند. اگ ــوردار باش برخ
این هــا هــم دچــار ضعــف باشــند مــا 

ممکــن اســت بــا پدیــده ای کــه شــما بــه 
ــه  ــویم. ب ــه رو بش ــد روب ــاره کردی آن اش
هــر حــال هــم دانشــجویان هــم اســاتید 
محتــرم نقــش مهمــی دارنــد کــه بتواننــد 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــن وضعیت ــر چنی اگ
عــرض کــردم مــن خیلــی از آن اطاعــی 
نــدارم بــه اصاحــش کمــک کننــد و 
ــش  ــا نق ــاتید در اینج ــش اس ــا نق طبیعت
عیــن  در  اســت.  بیش تــری  و  مهم تــر 
ــت  ــگاه، مدیری ــزای دانش ــایر اج ــال س ح
دانشــگاه ها، حتــی محیــط و فضایــی کــه 

ــگاه  ــم در دانش ــس می کنی ــا در آن تنف م
ــد در  ــم بای ــا ه ــتند. این ه ــر نیس بی تأثی
ــه  ــع ب ــر در واق ــن ام ــاح ای ــت اص جه
نحــوی چیــده و فراهــم بشــود کــه بتوانــد 

ــت را. ــن وضعی ــد ای ــش بده کاه

در ارتبــاط بــا نشــریات علمــی 
متأســفانه دیده شــده کــه در برخی 
ــی از  ــی یک ــر داخل ــریات معتب نش
شــروط پذیــرش مقالــه الــزام درج 
ــه  ــده. ب ــر ش ــتاد ذک ــک اس ــام ی ن



ــه  ــجویی ک ــه دانش ــما اینک ــر ش نظ
توانایــی نوشــتن مقالــه بــه صــورت 
فــردی یــا بــه همــراه دانشــجو یــا 
ــزم  ــر را دارد، مل ــجویان دیگ دانش
ــتاد را  ــک اس ــام ی ــا ن ــود حتم بش
در مقالــه بیــاورد اتفــاق مضــر و 

ــت؟ ــندی نیس ناپس
ــود  ــزی وج ــن چی ــم چنی ــر نمی کن فک
ــتاد  ــام اس ــد ن ــه بگوین ــد ک ــته باش داش
ــراغ  ــن س ــل م ــد. حداق ــد باش ــا بای حتم
ــا بحــث هســت. یــک موقــع  ــدارم. دو ت ن
هســت تعــدادی دانشــجو بــا هــم کاری را 
ــد  ــام دادن ــروژه ای را انج ــد، پ ــام دادن انج
کننــد،  منتشــر  را  آن  می خواهنــد  و 
ــت  ــن جه ــی از ای ــم محدودیت ــر نکن فک
ــجویان  ــد دانش ــزام بکن ــی ال ــد و کس باش
ــان  ــک اســتاد در می ــام ی ــا ن ــه حتم را ک
باشــد. یــک بحــث  نــام نویســندگان 
ــای  ــی از برنامه ه ــه بخش ــوط ب ــم مرب ه
تحصیلــی دانشــجویان در دوره ی تکمیلــی 
)فــوق لیســانس و دکتــری( اســت. در 
آن جــا چــون بایــد دانشــجویان بــه عنــوان 
ــک  ــان ی ــای درسیش ــدادی از واحده تع
پــروژه ای را انجــام بدهنــد مثــا در دوره ی 
ــدود 20  ــن ح ــت ای ــن اس ــری ممک دکت
واحــد باشــد در دوره ی کارشناســی ارشــد 
حــدود 6 واحــد باشــد. اینجــا دانشــجو بــه 
عنــوان بخشــی از فرایند تحصیــل خودش 
ــد و  ــام بده ــروژه ای را انج ــک پ ــد ی بای
ــت آن را  ــا تس ــه ی ــورت پایان نام ــه ص ب
ــن  ــگاه ای ــا در دانش ــد. طبیعت ــه بده ارائ
ــتاد انجــام بشــود  ــک اس ــد زیرنظــر ی بای
ــا مشــاوران  ــا گــروه تحقیــق ی و اســتاد ی
از  بپذیرنــد.  را  کار  علمــی  مســئولیت 
پیش طــرح  کــه  پروپــوزال  مرحلــه ی 
هســت در واقــع تــا مرحلــه ی نهایــی کــه 
طــرح تمــام می شــود و گــزارش نهایی کار 
بــه صــورت تــز دانشــجو فراهــم می شــود 
و بایــد از آن دفــاع بشــود، خــوب طبیعتــا 
اینجــا نقــش اســتاد و مشــاوران دانشــجو 
بســیار تعیین کننــده هســت و طبیعتــا 

ــول  ــت از محص ــرار اس ــر ق ــم اگ کاری ه
ــا پایان نامــه منتشــر بشــود  ایــن پــروژه ی
ــا جــزء  کــه اکثــر دانشــگاه های کشــور م
ضوابطشــان هســت کــه بخشــی از فراینــد 
ــی دانشــجو  ــرای فارغ التحصیل آموزشــی ب
ــی  ــئولیت علم ــد مس ــود بای ــی می ش تلق
ــن دو  ــن ای ــد بی اســتاد انجــام بشــود. بای

ــل شــد. ــک قائ مســئله تفکی

ــه  ــان ب ــه خودت ــئله ی دوم ک مس
ــد  ــد روال کار نبای ــاره کردی آن اش
ــتاد  ــه اس ــد ک ــکل باش ــن ش ــه ای ب
ــه درج  ــد ب ــزام کن ــجو را ال دانش
ــد  ــه و بگوی ــودش در مقال ــام خ ن
ــو  ــه ت ــاوری ب ــن را نی ــام م ــر ن اگ
متأســفانه  امــا  نمی دهــم  نمــره 
دادن  رخ  حــال  در  اتفــاق  ایــن 

ــت. اس
ــر  ــه زیرنظ ــت ک ــی اس ــر در کار علم اگ
انجــام  آموزشــی  فراینــد  در  اســتاد 
و  پایان نامــه  از  بخشــی  و  می شــود 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــت، ب ــجو اس ــز دانش ت
ــاورد و  ــتاد را بی ــم اس ــد اس ــجو بای دانش
بــرای خــود دانشــجو هــم افتخــاری اســت 
کــه نــام اســتادش در کنــارش باشــد 
ولــی در مــورد کارهایــی کــه مربــوط 
ــا  ــد ی ــی ارش ــه ی کارشناس ــه پایان نام ب
دکتــری نیســت هیــچ محدودیتــی وجــود 
ــم  ــا ه ــد ب ــجویان می توانن ــدارد. دانش ن
بــه صــورت تیــم تحقیقــی کار کننــد 
ــم  ــکلی ه ــچ مش ــد و هی ــر کنن و منتش

ــد. ــته باش نداش

ــم  ــئله ی اول ه ــا مس ــاط ب در ارتب
ــرم ولــی  ــام بب مــن نمی خواســتم ن
بــرای مثــال خــود پردیــس فارابــی 
نشــریه حقــوق خصوصــی اش یکــی 
درج  بــه  الــزام  شــرایطش  از 
ــه ی  ــا فصلنام ــت ی ــتاد اس ــام اس ن
تحقیقــات حقوقــی دانشــگاه شــهید 
بــه همیــن شــکل  هــم  بهشــتی 

ــت. اس
بــرای خودشــان  مجــات می تواننــد 
ــی  ــال خیل ــر ح ــه ه ــد ب ــدی بگذارن قواع
ــدی  ــم قواع ــا ه ــی دنی ــات علم از مج
بــرای خودشــان دارنــد ولــی ایــن قواعــد 
این هــا  اســت.  مــن درآوردی  بیش تــر 
ــی  ــه ی علم ــه جامع ــتند ک ــدی نیس قواع
علمــی  مراکــز  و  بین المللــی  و  دنیــا 
پیشــرفته بــه آن بــه عنــوان یــک قاعــده 
نــگاه کننــد. قواعــد اصلــی همــان قواعــد 
ــا  ــه اصطاح ــدی ک ــت. قواع ــی اس اخاق
ــی  ــی و نوع ــب علم ــود تقل ــه می ش گفت
دســت کاری داده هــا و اهــدای نویســندگی 
بــه افــرادی کــه نقشــی در کار نداشــتند. 
اتفاقــا اگــر در کاری فردی حضور نداشــته 
باشــد و مــا نــام وی را بــه عنوان نویســنده 
وارد کنیــم ایــن کار، کار خافــی اســت و 
خــاف اخــاق نشــر اســت. نــه اینکــه اگر 
ــد و  ــا دانشــجو کاری را انجــام دادن چهارت
بخواهنــد بــا نــام خودشــان منتشــر کننــد 
مــا آن هــا را مجبــور کنیــم نــام کســی که 
ــن  ــد. ای ــه کنن ــت را اضاف ــنده نیس نویس
ــا  ــی اســت. اتفاق کار بســیار کار غیراخاق
از یــک مجلــه ی حقوقــی بیش تــر انتظــار 
ــه  ــی توج ــکات اخاق ــن ن ــه ای ــی رود ب م
کننــد و مجبــور نکننــد افــراد را کــه 
برونــد و بــه صــورت ناصحیــح و نادرســتی 
اســم کســی را وارد کننــد. اتفاقــا بخشــی 
ــم در  ــا احتمــاال داری ــه م از مشــکاتی ک
رابطــه ی دانشجویی-اســتادی و ایــن نــوع 
مســائل ناشــی از همیــن بی اخاقی هــا 
ــون  ــت. قان ــن درآوردی اس ــن م ــا قوانی ی
کــه نیســتند درواقــع همیــن عاداتــی کــه 
ــک  ــه ی ــدند ب ــل ش ــال تبدی ــر ح ــه ه ب
ــا  ــا این ه ــب و عمدت ــا غال ــارز ی ــار ب رفت
یعنــی قطعــا غیراخاقــی هســتند و واقعــا 

ــه شــده نیســت. پذیرفت

چــون بســیار بحــث مهمــی هســت 
دکتــری  و  ارشــد  دانشــجویان  و 
ایــن  از  هســتند  شــاکی  خیلــی 
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قضیــه می خواهــم دوبــاره برگــردم 
بــه ایــن موضــوع و نکتــه ی دیگــری 
ــاهد  ــفانه ش ــم. متأس ــرح کن را مط
اســتاد  کــه  هســتیم  مــواردی 
بیــن  را  کتــاب  یــک  و  می آیــد 
ــا  ــد و ت ــیم می کن ــجویان تقس دانش
ــت  ــه مهل ــرای ترجم ــرم ب ــر ت آخ
می دهــد و می گویــد کــه نمــره 
منــوط بــه تحویــل ترجمــه اســت و 
بعــد از اتمــام تــرم کتــاب را بــدون 
ــام  ــه ن ــجویان و ب ــام دانش ــر ن ذک
ــی  ــد در حال ــاپ می کن ــودش چ خ
ترجمــه  در  دخالتــی  هیــچ  کــه 
ــک  ــش ی ــال پی ــد س ــته. چن نداش
آمــاری منتشــر شــد از اســتادان 
مقالــه،  تعــداد  بیش تریــن  بــا 
ــد  ــه می ش ــبت گرفت ــه نس ــد ک بع
تعــداد  و  مقــاالت  تعــداد  بیــن 
روزهایــی کــه ایــن شــخص فعالیــت 
ــی  ــداد عجیب ــه اع ــته ب ــی داش علم
برمی خوردیــم. مثــا اســتادی بــود 
ــه  ــر س ــن ه ــورت میانگی ــه ص ــه ب ک
روز یــک مقالــه نوشــته بــود. از 
طــرف دیگــر مــا مریــم میرزاخانــی 
ــر  ــال ب ــن س ــه چندی ــتیم ک را داش
ــا  ــود. گوی ــه کار کــرده ب یــک مقال
ــی  ــه برخ ــم ک ــمتی می روی ــه س ب
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــه هــر 
نحــوی فقــط ایــن کمیــت و اعــداد 
ــه  ــم ک ــور ه ــرود. همان ط ــاال ب ب
ــای  ــد کاره ــاره کردی ــان اش خودت

غیراخاقــی. 
ــکات تربیتــی و فضــای  ــن از همــان ن ای
ــا از آن  ــه م ــت ک ــی اس ــی صحیح علم
ــم. یعنــی وقتــی کــه دانشــگاه  ــاد کردی ی
ــد  ــقوط کنن ــد س ــن ح ــا ای ــتاد ت و اس
طبیعــی اســت کــه ایــن چرخــه ی باطــل 
ادامــه پیــدا خواهد کــرد. این دانشــجویان 
تحــت تأثیــر همیــن اســاتید تربیــت 
ــا  ــن ب ــا همی ــد همین ه ــوند و بع می ش
ــا  ــد ب ــر می آورن ــجویان دیگ ــر دانش را س

اینکــه خودشــان ایــن وضعیــت را تجربــه 
کردنــد. مــا بایــد در یــک جایــی و در یــک 
مقطعــی واقعــا تصمیــم بگیریــم خودمــان 
خودمــان را اصــاح کنیــم و یــک مقداری 
از حالــت تعــارف و ایــن نــوع مســائل 
ــی  ــای حقوق ــویم و برخورده ــارج بش خ
ــا  ــم ب ــام بدهی ــی انج ــی و اخاق و قانون
مســئله، بــا کســانی کــه بدیــن نحــو 
ــاالت را  ــاری از مق ــان تلنب ــرای خودش ب
فراهــم می کننــد. البتــه گاهــی خــود 
ــاه  ــن گن ــع نیســتند. ای اســاتید هــم مطل
ــه  ــت ک ــواردی هس ــت و م ــاتید نیس اس
ــود  ــه خ ــه ب ــدون اینک ــتاد را ب ــام اس ن
اســتاد اطــاع دهنــد در مقالــه می آورنــد. 
در حــال حاضــر روش هایــی درســت شــده 
کــه از ایــن مســئله هــم جلوگیری بشــود. 
ــه اســتادان نامــه  یعنــی خــود نشــریات ب
می نویســند کــه »اســم شــما در ایــن 
مقالــه هســت، آیــا شــما خبــر داریــد یــا 
ــتادان  ــوارد اس ــی م ــه در برخ ــر« ک خی
هــم می نویســند »نــه مــا خبــر نداریــم.« 
ــک کار  ــم ی ــاز ه ــا ب ــورد ترجمه ه در م
بســیار بســیار غیراخاقــی و غیرصحیحــی 
اســت  ممکــن  اوقــات  گاهــی  اســت. 
ــد  ــخیص بده ــی را تش ــک کتاب ــتاد ی اس
کــه کتــاب خوبــی اســت و می توانــد 
بگیــرد.  قــرار  کار کاســی  از  بخشــی 
نظــارت می کنــد، مشــارکت می کنــد، 
ــا  ــا نقــش ایف ــد و واقع ویراســتاری می کن
ــکال  ــدون اش ــد ب ــن می توان ــد. ای می کن
ــن فصــول  ــم ای ــه بگویی ــی اینک باشــد ول
را ترجمــه کنیــد، بعــد هــم کتــاب را بــه 
نــام خودمــان منتشــر کنیــم، بــدون شــک 
ــی و  ــک کار غیراخاق ــن ی ــه ای ــد ک بدانی
ــیار  ــار بس ــا آث ــت و طبیعت ــی اس غیرعلم
ــت  ــد گذاش ــای خواه ــر ج ــوءتربیتی ب س
ــم. در  ــا برخــورد کنی ــا آن ه ــد ب ــا بای و م
مثالــی کــه شــما زدیــد هــم بایــد توجــه 
کنیــم کــه نبایــد افــراط و تفریــط صــورت 
ــک  ــر ی ــته ب ــی خواس ــاال کس ــرد. ح بگی
ــا  ــد حتم ــال کار بکن ــن س ــه چندی مقال

ــوده  ــم ب ــرای او فراه ــان ب ــات و زم امکان
فراهــم  اینقــدر  بعضی هــا  بــرای  امــا 
ــر  ــال ب ــن س ــما چندی ــر ش ــت. اگ نیس
یــک مقالــه کار کردیــد خــوب بــه همــان 
انــدازه مــزدش را می گیریــد. باالخــره 
هــر تاشــی پــاداش خــودش را دارد. ولــی 
ــداد و  ــال اع ــر ح ــه ه ــه ب ــی ک در دنیای
ــا  ــش ایف ــان نق ــرای خودش ــم ب ــام ه ارق
می کننــد، اینکــه مــا قافلــه را ببازیــم 
ــن  ــه ای ــپاریم ب ــدان را بس ــه می ــا اینک ی
ــم  ــم بروی ــم می خواهی ــا بگویی ــراد و م اف
ســال  چندیــن  علمــی  کار  یــک  بــر 
ــادر  ــا ن ــزی واقع ــن چی ــم؛ چنی کار کنی
ــع  ــی. در واق ــای علم ــت در فعالیت ه اس
ــم،  ــدی کن ــوری جمع بن ــم اینج می خواه
ــرد،  ــورت بگی ــط ص ــراط و تفری ــد اف نبای
نــه تعــداد و کمیــت را فرامــوش کنیــم نــه 
ــویم  ــرق بش ــدر غ ــت اینق ــه در کمی اینک
ــن  ــد. مــن ای کــه کیفیت هــا از بیــن برون
را در تجربــه ی علمــی خــودم متوجــه 
شــدم کــه بــه همــان مقــداری کــه شــما 
بــرای کارهــا زحمــت می کشــید، بــه 
ــاداش  ــد انتظــار پ ــدار می توانی ــان مق هم
و بازخــورد داشــته باشــید. پــاداش مــادی 
منظــور نیســت، منظــور دســتاورد علمــی 
ــد  ــی بودن ــال کارهای ــن ح ــت. در عی اس
ــا  ــرای آن ه ــادی ب ــت زی ــا زحم ــه م ک
کشــیدیم ولــی دســتاورد علمــی چندانــی 
ــر  ــود ه ــس نمی ش ــته. پ ــا نداش ــرای م ب
ــم.  ــری کنی ــدای دیگ ــا را ف ــک از این ه ی
ــت  ــه کیفی ــن خــودم متوجــه شــدم ک م
ــی  ــود. یعن ــل می ش ــت حاص ــم از کمی ه
اینطــور نیســت کــه مــن بگویــم در ســال 
ــه ی باکیفیــت می نویســم. مــن  یــک مقال
ــا  ــن ده ت ــم، از ای ــق بکن ــا تحقی ــد ده ت بای
مقالــه  را  پنج تایــش  بتوانــم  تحقیــق 
کنــم از ایــن پنج تــا مقالــه می توانــم 
ــه ام  ــه نصــف مقال ــته باشــم ک ــد داش امی
ــا  ــد پنج ت ــی بای ــد. یعن ــور باش به درد بخ
مقالــه را بنویســم کــه از بیــن آن هــا 
ــه ی خــوب و شایســته حاصــل  ــک مقال ی



نشــویم،  عوام زدگــی  دچــار  بشــود. 
تریبون هــا  در  کــه  دچــار حرف هایــی 
ــویم.  ــود نش ــئولیت زده می ش ــدون مس ب
ــرد  ــر ف ــه ه ــن اســت ک ــده عرضــم ای بن
ــد  ــا بای ــد ی ــد بخوان ــا بای ــگاهی ی دانش
بنویســد یــا بایــد انتشــار بدهــد یــا بایــد 
ــد.  ــوزش ده ــد آم ــا بای ــد ی ــق کن تحقی
شــما برویــد و در طــول 365 روز مشــغول 
بشــوید و ببینیــد کــه زایــش خواهــد 
داشــت. توجــه کنیــم مــا وقتــی از مقالــه 
ــه صحبــت می کنیــم از یــک  و نشــر مقال
ــه از  ــم ن ــت می کنی ــی صحب ــد علم فراین
بــاب اینکــه عــدد و رقــم درســت کنیــم. 
مــا معتقدیــم هــر محقــق و پژوهشــگری 
ــه  ــرد ب ــی ک ــی و تحقیق ــی کار علم وقت
ــد آن را نشــر  ــی بای ــوان حلقــه ی پایان عن
ــه  ــتن مقال ــط نوش ــم فق ــر ه ــد، نش بده
ــر  ــای آن نش ــی از راه ه ــه یک ــت بلک نیس
در میــان مــردم هســت یعنــی یافته هــای 
ــان  ــه زب ــه صــورت ســاده، ب خــودش را ب
ســاده بــه مــردم منتقــل کنــد، از طریــق 
خبرگزاری هــا  عمومــی،  رســانه های 
جــای  بــه  اجتماعــی.  شــبکه های  و 
بــدل  و  رد  ســخیف  مطالــب  اینکــه 
شــبکه های  ایــن  از  می توانیــم  کنیــم 
ــای  ــم و یافته ه ــتفاده کنی ــی اس اجتماع
ــان  ــه زب ــان را ب ــی خودم ــات علم تحقیق
ــه ی  ــم. نکت ــان کنی ــی بی ــاده و مردم س
بعــدی اینکــه بایــد سیاســت گذاران و 
قانون گــذاران و مدیــران هــر جامعــه ای را 
ــع  ــان مطل از دســتاورد های علمــی خودم
کنیــم، ایــن اطاع رســانی بایــد در قالــب 
یــک گــزارش فنــی خاصــه تهیــه بشــود 
معتقدیــم  گاهــی  پایان نامه هــا.  مثــل 
ــده ای  ــه ع ــینیم و ی ــد بنش ــا بای ــه م ک
بیاینــد و مــا را بــاد بزننــد. در حالــی کــه 
اینطــور نیســت، بنــده کــه از مالیــات 
ــام دادم  ــی را انج ــا تحقیق ــردم کاری ی م
بایــد دســتاوردهای خــودم را اول از همــه 
ــم و دوم در  ــانی کن ــردم اطاع رس ــه م ب
ــوم  ــذارم و س ــت گذاران بگ ــار سیاس اختی

ــان علمــی خــودم  ــد در اختیــار همتای بای
ــن در  ــی م ــان علم ــم. همتای ــرار بده ق
از  سراســر دنیــا محــق هســتند کــه 
یافته هــای علمــی مــن بهره منــد بشــوند، 
یافته هــای  از  مــن  کــه  همان طــوری 
کار  ایــن  می شــوم؛  بهره منــد  آن هــا 
ــه ی  ــم نوشــتن مقال ــا می گویی ســوم را م
علمــی کــه بایــد در مجــات علمــی 
ــان و  ــار همتای ــود و در اختی ــر بش منتش
هم گروهــان علمــی مــا قــرار بگیــرد. 
ــه نوشــتن و انتشــار  ــان ب ــا نگاهم ــر م اگ
کارهــای ضداخاقــی  باشــد،  اینگونــه 
کمــی  نگاه هــای  و  برمی بنــدد  رخــت 
و کیفــی اصــاح می شــود. یــک نــوع 
ــر  ــرد اگ ــی صــورت می گی ــل عملیات تعدی
ــش،  ــه کار پژوه ــتن، ب ــه کار نوش ــا ب م
بــه کار علمــی بــه نحــوه ی صحیــح نــگاه 

ــم. کنی

آن  بــا  کــه  دیگــری  مشــکل 
روبــه رو هســتیم بحــث نظــارت 
بــر هیئت علمی هاســت. دانشــجو 
ــی  ــه جای ــتش ب ــد دس ــس می کن ح
بنــد نیســت. اعتــراض دانشــجو بــه 
ــرود  ــد ب ــه بای ــت ک ــکل اس ــن ش ای
ــراض  ــکده ای اعت ــاون دانش ــه مع ب
کنــد کــه خــودش اســتاد اســت یــا 
بــا دیگــر اســتادان دوســت اســت. 
ــود دارد  ــتی وج ــاد باالدس ــا نه آی

ــد؟ ــارت کن ــتادها نظ ــر اس ــه ب ک
انتظامــی  هیئــت  دانشــگاه ها  در  مــا 
ــن  ــه ای ــم ک ــی داری ــت علم اعضــای هیئ
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــئول رس ــت مس هیئ
ــاوه  ــتند. ع ــی هس ــت علم ــای هیئ اعض
ــر ایــن کمیته هــای اخــاق هســت کــه  ب
ــدارم  ــی ن ــی اطاع ــوم خیل در وزارت عل
ــتند و  ــدد هس ــنیدم در ص ــه ش ــه البت ک
در حــال تشــکیل هســتند ولــی در وزارت 
ــکی از  ــوزش پزش ــان و آم بهداشــت، درم
ــاق  ــای اخ ــن کمیته ه ــش ای ــال ها پی س
ــارت  ــا نظ ــی از کار آن ه ــتند و بخش هس

بــر نشــر اخــاق هســت در حــوزه ی 
ــات  ــه تخلف ــر اینگون ــکی و اگ ــوم پزش عل
ــی و  ــورد حقوق ــا برخ ــا آن ه ــد ب رخ بده
قانونــی می کننــد و حتــی همان طــور 
کــه اطــاع داریــد گاهــی افــراد را محــروم 
ــی  ــد یعن ــه دادن ــزل مرتب ــا تن ــد ی کردن
ــتادیار.  ــدند اس ــد ش ــیار بودن ــا دانش مث
بــه هــر حــال بخش هــای حقوقــی ماجــرا 
ــر حضــور  ــد فعاالنه ت ــن هســت کــه بای ای
داشــته باشــند و بــه مســئله ورود کننــد. 
چــون خدایــی نکــرده عــرض کــردم مثــل 
همین جــوری  باطلــی  چرخــه ی  یــک 
ــه  ــروز ک ــن ام ــد همی ــدا کنن ــداوم پی ت
زبانــم  را می زنیــد  ایــن حــرف  شــما 
دانشــجوهای  بــا  خودتــان  فــردا  الل 
ــون  ــد چ ــن کار را می کنی ــان همی خودت
همین طــور تربیــت شــدید، چــون در 
ــدا  ــرورش پی ــی ای پ ــام علم ــن نظ چنی
ــکار را  ــر این ــد اگ ــر می کنی ــد و فک کردی
ــد  ــد مان ــب خواهی ــران عق ــد از دیگ نکنی
و بقیــه فکــر می کننــد شــما یــک انســان 
ــات  ــاده ای هســتید. دفع ســفیه و عقب افت
ــاه  ــل گن ــت مث ــکل اس ــان مش اول برایت
ولــی در ادامــه خدایــی نکــرده مبتــا 
ــا  ــود و این ه ــی می ش ــوید و معمول می ش
ــی دارد در زندگــی شــخصی و  ــار وضع آث
ــاه  ــدا پن ــه خ ــا ب ــان و م ــی انس اجتماع

می بریــم از شــر ایــن وسوســه ها.

افزایــش  شــما  نظــر  بــه 
چــه  دانشــگاه ها  بی حدوحصــر 
پژوهــش  اوضــاع  بــر  تأثیــری 

دارنــد؟ کشــور 
ــودم  ــر خ ــه نظ ــراری ب ــی اص ــن خیل م
دانشــگاه های  بــا  مــن  ولــی  نــدارم 
بــه طــور کلــی مخالفــم.  غیردولتــی 
اســتنباط خــود مــن ایــن اســت کــه 
تأســیس ایــن دانشــگاه ها مخالــف قانــون 
اساســی اســت. یــک موقعــی هســت 
ــا  کــه مــا در مجلــس شــورای اســامی ی
ــی  ــی انقــاب فرهنگــی قانون شــورای عال
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یــا ضابطــه ای را تصویــب کنیــم کــه خوب 
ایــن قوانیــن نمی تواننــد در تضــاد بــا 
ــا باشــند چــون  ــون اساســی کشــور م قان
ــل را  ــا تحصی ــور م ــی کش ــون اساس قان
رایــگان کــرده و گفتــه کــه تــا مــرز 
بایــد  دانشــگاه ها  هــم  خودکفایــی 
ــی  ــون اساس ــر قان ــند. اگ ــور باش همین ط
را تغییــر بدهنــد و بــرای آن چــاره ای 
بیندیشــند آن موقــع می تــوان راجــع بــه 
ــی در  ــرد ول ــت ک ــب صحب ــه ی مطال بقی
حــال حاضــر بــه نظــر مــن ایــن کار خاف 
ــم  ــا بیایی ــا م ــت و ی ــی اس ــون اساس قان
ــا  ــم ی ــی کنی ــگاه ها را پول ــه ی دانش هم
اینکــه واقعــا ایــن بســاط را جمــع کنیــم. 
پولــی  را  دانشــگاه ها  اینکــه می گویــم 
کنیــم معنایــش ایــن اســت کــه ورود بــه 
دانشــگاه را آزاد کنیــم بــا پــول و بگوییــم 
ــگاه  ــد در دانش ــه می خواه ــی ک ــر کس ه
ــد و درس  ــول بده ــد پ ــد بای درس بخوان
بخوانــد. در ســایر کشــورهای پیشــرفته ی 
افــراد  اســت،  همین طــور  هــم  دنیــا 
بــا توجــه بــه ســابقه ی تحصیلی شــان 
و  می کننــد  تقاضــا  دبیرســتان  در 
و  می کننــد  بررســی  را  آن  دانشــگاه ها 
وارد دانشــگاه می شــوند. مثــال معــروف را 
ــگاه های  ــد در دانش ــه می گوی ــنیدید ک ش
ایــران ورود ســخت اســت و خــروج آســان 
ولــی در جاهــای دیگــر ورود آســان اســت 
ــا  ــی شــما ت و خــروج ســخت اســت، یعن
در  الزم  مهارت هــای  و  صاحیت هــا 
ــن  ــد غیرممک ــدا نکنی ــته را پی ــر رش ه
فارغ التحصیــل  بتوانیــد  کــه  اســت 
ــما از  ــه ش ــد ک ــا می گوین ــوید. اینج بش
ــه  ایــن ســد بگــذر و بعــد دیگــر تمــام، ب
ــی  ــا فارغ التحصیان ــا ب ــل م ــن دلی همی
مواجــه می شــویم کــه از مهــارت الزم 
ــه  ــدم ک ــن معتق ــتند. م ــوردار نیس برخ
ــم  ــذف کنی ــه ح ــد قاطعان ــور را بای کنک
ــم و  ــی کنی ــگاه ها را پول ــه ی دانش و هم
ــتند  ــت هس ــانی بی بضاع ــم کس ــر ه اگ
شــوند،  دانشــگاه  وارد  می خواهنــد  و 

مراکــزی را بــه وجــود بیاوریــم کــه پــول 
را بــرای آن هــا تأمیــن کننــد و آن هــا هــم 
ــا  ــد ی ــگاه برون ــه دانش ــد و ب ــول بدهن پ
ــم  ــن کار را بکنی ــم ای ــه نمی خواهی اینک
و دانشــگاه های رســمی دولتــی داریــم 
بدهنــد  کنکــور  افــراد  می خواهیــم  و 
ــمت  ــن قس ــد ای ــا بای ــی م ــام آموزش نظ
ــی و دانشــگاه های  ــی و غیرانتفاع غیردولت
پولــی را حــذف کنــد. وقتــی دو سیســتم 
بــه وجــود بیایــد در ایــن شــکاف ممکــن 
ــی  ــرد، بخش ــکل بگی ــی ش ــت تخلفات اس
وقتــی  و...  پایان نامه فروشــی  ایــن  از 
گســترش پیــدا کــرد کــه ایــن مؤسســات 
ــون  ــد، چ ــود آمدن ــه وج ــگاه ها ب و دانش
قبــل از ایــن ایــن جــور چیز هــا هــم 
قبیــح بــود هــم وجــود نداشــت. چــون در 
ــای  ــا قابلیت ه ــراد ب ــگاه ها اف ــن دانش ای
بــر  و عمدتــا  وارد می شــوند  کم تــری 
ــی رخ  ــار تقلبات ــت، ناچ ــتوار اس ــول اس پ
ــل  ــردن و تعطی ــه جمــع ک ــد. البت می ده
و  غیردولتــی  مؤسســات  ایــن  کــردن 
غیرانتفاعــی نبایــد منتهــی بشــود بــه 
ــان  ــردن فرصــت آموزشــی جوان محدودک
ــترش  ــر را گس ــات دیگ ــد امکان ــه بای بلک
ــه  ــم ک ــم کنی ــرایط را فراه ــم و ش بدهی
ــور  ــه ط ــور ب ــن کش ــان ای ــه ی جوان هم
مســاوی و عادالنــه اگــر مایــل بودنــد 
درس بخواننــد وارد نظام آموزشــی کشــور 
ــی  ــده و زندگ ــرای آین ــا ب ــا م ــوند. آی ش
بهتــر حتمــا بایــد وارد دانشــگاه بشــویم؟ 
مــن فکــر می کنــم ورود بــه دانشــگاه 
از جملــه کشــور  در بعضــی کشــورها 
ــون  ــی اســت. چ ــب غیرطبیع ــک ت ــا ی م
ــور  ــرفته اینط ــورهای پیش ــایر کش در س
نیســت، افــراد می رونــد و مهارت هــای 
از  خــارج  می کننــد  پیــدا  را  دیگــری 
دانشــگاه و زندگــی آبرومندانــه ای را بــرای 
ــر  ــر فک ــد، اگ ــم می کنن ــان تنظی خودش
کردنــد کــه در آینــده ی آن هــا تأثیــر دارد 
ــگاه و  ــه دانش ــد ب ــدن می رون درس خوان
بعــد هــم از آن اســتفاده می کننــد. در 

ــه  ــه هم ــی ب ــی و نوجوان ــران از کودک ای
می گوییــم آقــای دکتــر، خانــم مهنــدس، 
یعنــی همین جــور ذهــن بچــه را مشــوش 
می کنیــم تــا وقتــی کــه بخــواد وارد 
دانشــگاه بشــود. از قبل شــغل و رشــته اش 
را پــدر و مادرهــا تعییــن کردنــد و خــوب 
نوعــی  بــه  منتســب  خیلــی  این هــا 
ــا  ــه واقع ــود ک ــی می ش ــگ و عادات فرهن
معلــوم نیســت مبنایــش چیســت. عــرض 
ــادا  ــرار دارم مب ــم اص ــاز ه ــن ب ــردم م ک
خدایــی نکــرده این طــور اســتنباط بشــود 
ــن  ــا ای ــا ب ــن راه حــل هســت و م ــه ای ک
ــم همــه ی مشــکات را حــل  کار می توانی
ــو در  ــال گفت وگ ــر ح ــه ه ــی ب ــم ول کنی
ــی و  ــای علم ــک فض ــا در ی ــن زمینه ه ای
ــت. ــروری و الزم هس ــا ض ــه حتم آزادان

ــت  ــن فرص ــه ای ــون ک ــی ممن خیل
ــم  ــا بتوانی ــا م ــد ت ــا دادی ــه م را ب
اســتفاده  شــما  صحبت هــای  از 
ــد  ــم. اگــر ســخن نهایــی داری ببری

بفرماییــد.
نــه عــرض خاصــی نــدارم. بــه هــر حــال 
مــا بایــد توجــه کنیــم کــه علــم و تحصیل 
تلقــی  عبــادت  نوعــی  اســام  در  و... 
ــا  ــادت را ب ــن عب ــد ای ــا نبای می شــود و م
حواشــی ناخواســته آلــوده کنیــم. حدیــث 
بیســت و ششــم از چهــل حدیــث مرحــوم 
ــی در  ــث بســیار خوب ــی حدی ــام خمین ام
ایــن زمینــه اســت کــه حدیثــی از پیامبــر 
ــم  ــن ارزش عل ــد. ای ــت می کن )ص( روای
ــت،  ــدا اس ــل در راه خ ــش و تحصی و دان
ــی  ــم یعن ــه می گویی ــم ک ــدا ه در راه خ
ــه  ــه ب ــی ک ــر کس ــق؛ ه ــه خل ــت ب خدم
مــردم خدمــت می کنــد در حــال عبــادت 

اســت.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_65882/<06A9><062A><0627><0628>/<0634><0631><062D>_<0686><0647><0644>_<062D><062F><06CC><062B>_<0627><0631><0628><0639><06CC><0646>_<062D><062F><06CC><062B>_/<0641><0635><0644>_<062F><0631>_<0628><06CC><0627><0646>_<0622><0646><06A9><0647>_<0641><0631><0634><062A><06AF><0627><0646>_<0628><0627><0644><0647><0627><06CC>_<062E><0648><06CC><0634>_<0631><0627>_<0628><0631><0627><06CC>_<0637><0627><0644><0628>_<0639><0644><0645>_<0641><0631>%20#page414


آیا زمان اجرای 
ونیک فرا نرسیده؟ دولت الکتر

  از زمــان شــیوع کرونــا و لــزوم 
و  کارمنــدان  ســامت  بــه  توجــه 
ــیاری  ــا، بس ــی ادارات و بانک ه تعطیل
از مــردم، کارشناســان، کارمنــدان و 
را  آنــان  گفته هایــی  خانواده هــای 
ــتند.  ــی داش ــد و مطالبات ــرح کردن مط
از ســویی، دولــت فعــال مانــدن چــرخ 
اقتصــاد را الزم می دیــد و حضــور و 
فعالیــت کارمنــدان در محــل کار را 
ضــروری تلقــی می کــرد از ســویی 
خانواده هــای  و  کارمنــدان  دیگــر، 
آن هــا ســامتی را مهم تــر از چــرخ 

تعطیــل  و  می دانســتند  اقتصــاد 
نکــردن ادارات و بانک هــا را عامــل 
کرونــا  ویــروس  انتقــال  و  شــیوع 
در کشــور. هــرروز ایــن بحث هــا و 
را  ماجــرا  طــرف  دو  اســتدالل های 
ــنویم و   ــراد می ش ــیاری از اف ــن بس بی
بــه ایــن فکــر می کنیــم کــه باالخره 
ــت  ــر اس ــاد مهم ت ــرخ اقتص چ

ــردم؟ ــامتی م ــرخ س ــا چ ی
 یکــی از طرح هایــی کــه ســال ها قبل 
مطــرح شــد ولــی هنــوز اراده ی قــوی 
ــه  ــورت نپذیرفت ــق آن ص ــرای تحق ب

اســت طــرح دولــت الکترونیــک اســت 
کــه در ایــن ایــام کرونایــی نیــز بعضــی 
ــزوم اجــرای هرچــه ســریع تر آن  ــر ل ب
اگــر  به راســتی  می کننــد.  تاکیــد 
طــرح دولــت الکترونیــک اجرایــی 
شــده بود این همــه بحــث بــر ســر 
ــل  ــدان در مح ــن کارمن ــور یافت حض
کار وجــود داشــت؟ آیــا الزم بــود 
بــرای کارهــای نه چندان  مهــم اداری 
ــد؟  ــد و برگردن ــا اداره برون ــزل ت از من
ــاد  ــرخ اقتص ــیوه چ ــن ش ــا ای ــا ب آی
ــم  ــرا ه ــد؟ زی ــر نمی چرخی ــم بهت ه

   سجاد همتی بروجنی

   دانشگاه امام صادق ]

3  دقیقه
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کارمنــدان نیــازی بــه حضــور در محل 
کار نداشــتند و هــم اربــاب رجــوع نیــاز 
ــه ادارات و  ــه ی حضــوری ب ــه مراجع ب
ایــن بــه کنتــرل و مهــار ویــروس 

کرونــا در جامعــه 
شــایانی  کمــک 

می کــرد.

چــرا  این کــه   
از  پــس  هنــوز 
ایــن  ســال    ها 
زمیــن  طــرح 
مانــده و کار جــدی 
ــام  ــورد آن انج درم
جــای  نمی شــود، 
افســوس  تامــل و 
مســئوالن  دارد. 
وزارت  و  ذی ربــط 
بایــد  ارتباطــات 
جهــادی  همــت 
و  باشــند  داشــته 
ــدون فــوت وقــت  ب
آغــاز بــه راه انــدازی 
ی  خت ها ســا یر ز
الزم بــرای دولــت 
ــد  ــک کنن الکترونی
از  بســیاری  تــا 
ناشــی  مشــکات 
ترددهــای  از 
ی  ر و ضــر غیر
شــوند؛  مرتفــع 
مشــکاتی کــه از 
بازگشــایی  زمــان 

مجــدد ادارات و بانک هــا، خصوصــاً 
پــس از تعطیــات نــوروز، افزایــش 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــت. ب ــه اس یافت
هــم کارهــای اداری و اقتصــادی انجــام 

می شــود، هــم جلــوی انتشــار ویــروس 
ــه می شــود و هــم شــاهد  ــا گرفت کرون
شــلوغی خیابان هــا، متــرو و معابــر 
تجربــه ی  بــود.  نخواهیــم  عمومــی 

ســطح  دانشــگاه های  از  بســیاری 
ســامانه های  راه انــدازی  در  کشــور 
آمــوزش مجــازی نشــان می دهــد اگــر 
اراده ی الزم باشــد، می تــوان در مــدت 

ــردی  ــرای کارب ــات را ب ــی الزام کوتاه
ــم  ــری از فضــای مجــازی فراه حداکث
ایــن  در  ارتباطــات  وزارت  از  کــرد. 
شــرایط انتظــار مــی رود به کســانی که 
ــا در  ــر کرون به خاط
خانــه مانده انــد و 
ــت  ــق اینترن از طری
کارهــای خــود را 
انجــام می دهنــد؛ 
معلمــان،  مثــل 
 ، ن ا ز مــو نش  آ ا د
 ، ن یا نشــجو ا د
ســایر  و  اســاتید 
افــرادی کــه بــه 
ــتاد  ــای س توصیه ه
پیشــگیری عمــل 
وکارهــای  کــرده 
رهــا  را  خــود 
کــرده و در خانــه 
ــت  ــد اینترن مانده ان
رایــگان اهدا شــود. 
وزارت  مســئولیت  
ارتباطــات در تامین 
ــرایط برای مردم  ش
روزهــا  ایــن  در  
ــت و  ــت اس بااهمی
ــات  ــار اقدام در کن
ســتاد مقابلــه بــا 
می توانــد  کرونــا 
در کنتــرل رونــد 
بســیار  بیمــاری 
ــد.1 ــذار باش تاثیرگ

1( ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی 
دولــت  نقــش  تبییــن  الکترونیکــی: 
ــران  ــن, پی ــور آری ــي پ ــک، قل الکترونی
نــژاد علــی، مــدرس علــوم انســانی، 

دوره12  1387 بهــار  شــماره1 
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https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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