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قراردادهــا در عالــم اعتبــار تعریــف میشــوند
امــا زندگــی مــا انســانها هــزاران ســال اســت
کــه بــا ایــن قراردادهــا پیونــد خــورده .بیــن
آخریــن روز و نخســتین روز ســال اگــر خودمــان
نخواهیــم چــه تفاوتــی وجــود دارد؟ خیلــی از
امــور کــه فکــر میکنیــم زندگیمــان را دچــار
دگرگونــی کــرده بــه خــودی خــود ارزشــی
ندارنــد و مــا هســتیم کــه بــه آنهــا معنــا
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
جهــان را تــرک گفتنــد ،فرقــی نمیکــرد کــه
دیــروز یــا فردایــش بمیرنــد ،امســال یــا ســال
دیگــر .آن قــدر اســیر روزمرگــی شــده بودند که
تفــاوت لحظــات و انســانها برایشــان بیمعنــا
بــود .امــا افــرادی کــه باعــث شــدند امــروزه مــا
پیشــرفت کنیــم و روبهجلــو حرکــت کنیــم از
ایــن دســته نبودنــد بلکــه از گروهــی بودنــد
کــه همیشــه بــه دنبــال ایجــاد تفــاوت در روز
جدیدشــان بودنــد و خودشــان بــه روزهایشــان،
مکانهایشــان ،افــراد نزدیکشــان و زندگیشــان
معنــا میدادنــد.
پــس شــما هــم قــدر خودتــون رو بدونیــد و
زندگیتــون رو زندگــی کنیــد.

بمان تا بیاید مه فرودین * که بفروزد اندر جهان هوردین
بدانگه که برگل نشاندت باد * چو برسر همی گل فشاندت باد
فردوسی بزرگ
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خبــه خبــه میبینــم کــه یــه شــماره
مــن متــن ننوشــتم همگــی خــوب تــو
پــیوی اســاتید بــرای گرفتــن نمــره
مشــغول ابــراز ارادت بودیــد .حــاال کــه
ســر کیفیــد بــدم ســر کیفیــد ،الکــی

کاپیتالیسم
 8دقیقه

تاریخچهای از
امیرحسین ناظمی
صنعت نفت اهواز

اغلــب از کاپیتالیســم یــا نظــام
ســرمایهداری بهعنــوان یکــی از
عوامــل مهــم در پیشــرفت تکنولــوژی
و صنعــت یــاد میشــود .در دوران
مــدرن ،کاپیتالیســم کموبیــش در
اکثــر کشــورها حاکــم اســت .اقتصــاد
جامعــه در ایــن سیســتم توســط
مالکیــت خصوصــی عوامــل تولیــد
کنتــرل میشــود .انتقــادات زیــادی بــه
کاپیتالیســم وارد شــده و بایــد دانســت
کــه بههیچوجــه یــک سیســتم کامــل
و بینقــص نیســت .ولــی نمیتــوان

منکــر نقــش آن در پیشــرفت صنعــت
شــد .بررســی دقیــق ایــن سیســتم و
پرداختــن به انتقــادات وارد شــده به آن،
خصوصــاً توســط نظــام سوسیالیســتی،
کاری بــس زمانبــر و مفصــل اســت کــه
خــود نیازمنــد مطلبــی جداســت و اگــر
عمــری بــود بــه آن خواهیــم پرداخــت.
در ایــن مطلــب بــه تاریخچــه و اتفاقــات
قبــل از کاپیتالیســم ،نظامهایــی کــه
قبــل از آن بــه وجــود آمدنــد و عواملــی
کــه در پیدایــش آن در تمــدن غــرب
نقــش داشــتند میپردازیــم.

در یونــان و روم باســتان فردگرایــی
هنــوز ابــداع نشــدهبود و خانوادههــا
حــرف نخســت را میزدنــد .هــر فــرد
عضــو یــک خانــواده بــود و هــر عملــی
کــه از او ســر مــیزد باعــث افتخــار
یــا ســرافکندگی خانــواده میشــد.
هــر خانــواده یــک خانــه و یــک آتــش
مقــدس داشــت کــه ایــن آتــش نمــاد
خانــواده و نیــاکان آن بــود و اعضــای
خانــواده بــرای ایــن آتــش قربانــی
میکردنــد .ایــن آتــش هیچوقــت
نبایــد خامــوش میشــد چراکــه آنهــا
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بــر ایــن بــاور بودنــد کــه نیــاکان هــر
خانــواده بــه صــورت روح در ایــن
آتــش زندهبودنــد .بــه همیــن دلیــل
افــراد خانــواده بــرای آتــش غــذا و
نوشــیدنی قربانــی میکردنــد .بزرگتریــن
فرزنــد پســر بــه عنــوان جانشــین
میــراث خانــواده را بــه ارث میبــرد و
در چهارچــوب خانــواده قــدرت تــام
داشــت و حتــی میتوانســت فرزنــدان
و همســر خــودش را بــه قتــل برســاند.
دختــران در زمــان ازدواج بــا اجــرای
مراســمی خانــوادهی خــود را تــرک
میکردنــد و بــه خانــوادهی شوهرشــان
میپیوســتند و حــق بازگشــت بــه
خانــوادهی 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 خانههــا نــه تنهــا بــا یکدیگــر
دیــوار مشــترک نداشــتند ،بلکــه بایــد از
یکدیگــر فاصلــه هــم میداشــتند .ایــن
حقیقــت را میتوانیــم در بافــت قدیــم
شــهرهای ایتالیــا ببینیــم.
فهمیدیــم کــه خانــواده  -و نــه فــرد -
پایــه و اســاس جامعه را تشــکیل میداده
پــس مالکیــت هــم مختــص خانوادههــا
بــود و نــه افــراد .ایــن خانوادههــا کامـ ً
ا
از یکدیگــر جــدا بودنــد و هیــچ وجــه
مشــترکی بــا هــم نداشــتند و هرکــس
خــدای مختــص بــه خانــوادهی خــودش
را میپرســتید؛ حتــی قوانیــن هــم بیــن
همــهی افــراد مشــترک نبــود و هــر
خانــواده قوانیــن و آداب و رســوم ویــژهی
خــود را داشــت .بــا گــذر زمــان ،تعــداد
اعضــای خانــواده زیــاد میشــد و بــه
چندیــن هــزار نفــر میرســید .رهبــری
ایــن خانوادههــا بــه عهــدهی رییــس
خانــواده بــود کــه منصبــی مانند پادشــاه
بــود و بــه صــورت موروثــی منتقــل
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میشــد .در کنــار امــاک و زمینهــا،
خانــواد ه صاحــب بردههایــی نیــز بــود
کــه ممکــن بــود هــر کــدام از ایــن
بردههــا خانوادههایــی داشــته باشــند
کــه اینهــا همــه جزئــی از خانــوادهی
بزرگتــر بودنــد .عالوه بــر آداب و رســوم،
عاملــی دیگــر کــه در میــان اعضــای یک
خانــواده مشــترک بــود آییــن و خــدای
مــورد پرســتش بــود .گاهــی چندیــن
خانــواده در پرســتش یــک خــدای
برتــر بــا یکدیگــر وجــه تشــابه داشــتند
کــه در ایــن صــورت ایــن خانوادههــا
گروهــی وســیعتر بــه نــام  Curiaرا
تشــکیل میدادنــد.
ایــن جامعـهی کوچــک توســط یکی از
بــزرگان بــه نــام  Curioرهبری میشــد
و قوانیــن ،خــدا و آداب و رســوم خــود را
داشــت .بههمینترتیــب ،ممکــن بــود
چندیــن  Curiaبــا یکدیگــر متحــد
شــوند و یــک  Tribeرا تشــکیل دهنــد
کــه  Tribuneبــر آن حکــم میرانــد؛
منصبــی ماننــد پادشــاه قبیلــه کــه بــه
صــورت دموکراتیــک انتخــاب میشــد.
بــا ترکیــب چندیــن  Tribeیــک
شــهر ســاخته میشــد کــه حکومــت
و قوانیــن خــاص خــود را داشــت؛ مث ـ ً
ا
شــهر آتــن از چندیــن  Tribeکــه
همگــی آتنــا را میپرســتیدند تشــکیل
شــده و یــا روم از ســه  Tribeتشــکیل
شــده اســت 1.بعدهــا شــهر روم بــه
شــهرهای اطــراف خــودش غلبــه کــرد
و جمهــوری روم 2ســاخته شــد .بــه
غیــر از جمهــوری روم ،در ســایر نقــاط
اروپــا همچنــان قبیلههــای کوچــک

حکومــت میکردنــد تــا اینکــه
ســرانجام مغلــوب جمهــوری روم شــدند
بهطوریکــه جمهــوری روم قبــل از
فروپاش ـیاش بــر اروپــای غربــی حاکــم
بــود.
امــا شــرایط بــا تولــد مســیح تغییــر
کــرد .نخســت آنکــه کمــی قبــل
از تولــد مســیح ،جمهــوری روم بــه
امپراتــوری روم تبدیــل شــد .در پــی
ایــن تغییــر ،مجلــس ســنا کــه افــرادی
از خانوادههــای بانفــوذ اعضــای آن را
تشــکیل میدادنــد قــدرت خــود را از
دســت داد و قــدرت بــه امپراتــور منتقــل
شــد .دوم آنکــه ظهــور مســیحیت و
افزایــش محبوبیــت آن تغییراتــی در
زمینههــای اجتماعــی پدیــد آورد.
مســیح اذعــان داشــت کــه هرکــس
مســئول کارهــای خودش اســت و در
دنیایــی دیگــر مطابــق اعمالــی کــه انجام
داده اســت مجــازات میشــود و یــا
پــاداش دریافــت میکنــد 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 مطلقـاً در زمینـهی
عرفانــی اســت نــه مــادی چراکــه از نظــر
مســیح و بعــد از او کلیســای کاتولیــک،
مــال انــدوزی ،حــرص و طمــع گنــاه
بهشــمار میآمــد .بایــد توجــه کــرد
کــه ایــن فردگرایــی کامــا بــا تعریــف
فردگرایــیای 3کــه در ســده نوزدهــم
بــه وجــود آمــد تفــاوت دارد و نبایــد
آنهــا را بــا یکدیگــر اشــتباه گرفــت.
در ایــن دوره نقــش خانــواده فقــط در

Titienses, Ramnenses, Luceres )1
 )2در ایــن مطلــب ســه بــار از روم یــاد شــده
اســت .بایــد توجــه داشــت کــه نبایــد جمهــوری
روم ،امپراتــوری روم و امپراتــوری روم مقــدس را
بــا یکدیگــر اشــتباه گرفــت.

Individualism )3
ایــن لفــظ همچنیــن بــرای اشــاره بــه «کیفیــت
فــرد بــودن؛ فردیــت» مربــوط بــه داشــتن
«مشــخصه فــردی؛ یــک ویژهخــو» مــورد
کاربــرد قــرار گرفتهاســت

چهرسان (پرتره) مارتین لوتر
ِ
لوکاس کراناخ پسر

زمینههــای مذهبــی کمرنــگ شــد
درحالیکــه هنــوز جایــگاه اجتماعــی و
فرهنگــی قابــل توجهــی داشــت.
پــس از مــرگ مســیح بــا فروپاشــی
امپراتــوری روم ،حکومتهــای فئــودال
در سراســر اروپــا شــکل گرفتنــد
و همچنیــن در خــارج از مرزهــای
امپراتــوری روم ایــن نــوع حکومتهــا
معمــول بــود .در کشــورهای فئــودال
بیشــتر افــراد جامعــه رعیــت بودنــد
زیــرا مهمتریــن محصــول در ایــن دوره
غــذا بــود پــس تعجبــی نــدارد کــه

اصلیتریــن روش تولیــد کشــاورزی بــود
و صنعــت نقــش بســیار کوچکی داشــت.
رعایــا زمینهایــی از خــود نداشــتند و
در زمینهــای اربابــان فئــودال خــود کار
میکردنــد .در حقیقــت شــکاف عمیقــی
بیــن اربــاب و رعیــت وجــود داشــت و
بهنــدرت یــک رعیــت میتوانســت بــه
درجــهی اشــرافزادگی ارتقــا یابــد.
اشــرافزادههای زمی ـندار هــم مرتب ـهی
خــاص خودشــان را داشــتند :اینگونــه
کــه پادشــاه باالتریــن قــدرت بــود امــا
بهصــورت مســتقیم و متمرکــز بــر

هم ـهی ســرزمینش حکومــت نمیکــرد
چراکــه در قــرون وســطی بــا نبــود
تکنولــوژی پیشــرفته بــرای ارتبــاط و
مدیریــت ایــن امــر تقریبــاً غیرممکــن
بــود .در نتیجــه دوکهایــی وفــادار
بــه شــاه وجــود داشــتند کــه صاحــب
قســمتی از زمینهــا بودنــد و آنرا اداره
میکردنــد امــا قســمتی از درآمــد خــود
را بهعنــوان مالیــات بــه شــاه میدادنــد.
بــه همیــن ترتیــب زیر دســت هــر دوک
ُکنتهایــی بودنــد کــه صاحــب زمیــن
4
بودنــد امــا بــه دوک مالیــات میدادنــد.
وقــوع رنســانس و پیشــرفتهای علمــی
و هنــری همــراه آن باعــث روشـنفکری
مــردم اروپــا شــد .مســیحیان کــه از ظلم
و فســاد کلیســای کاتولیــک بیــزار بودند
خواســتار اصالحــات در دیــن شــدند.
جرق ـهی ایــن اصالحــات در امپراتــوری
روم مقــدس واقــع در آلمــان امــروزی
زده شــد .در مســیحیت پروتســتان
برخــاف کاتولیــک کشــیشها بــا
شــنیدن اعترافــات مــردم و پــول گرفتن
از آنهــا نمیتوانســتند گناهــان آنهــا
را ببخشــند و آنهــا را از گنــاه پــاک
کننــد .طبــق بــاور پروتســتانها فقــط
خــدا میتوانــد گناهــان مــردم را
ببخشــد و او قصــد و نیــت خــود را فقــط
در جهانــی دیگــر آشــکار میکنــد.
پــس پروتســتانها همیشــه نگــران
بخشــیده نشــدن بــه خاطــر گناهانشــان
و در نتیجــه دائمــا در تــاش بــرای
اثبــات ایمــان و تقــوای خــود بــه
خدایشــان هســتند .ایــن باعــث شــد که
پروتســتانها در کارهایشــان نســبت بــه
کاتولیکهــا ســختکوشتر باشــند.
 )4القابــی کــه بــه اربابــان فئــودال نســبت
داده میشــد محــدود بــه اینهــا نیســت و
همچنیــن بــرای هــر کشــور و فرهنــگ متفــاوت
اســت.

هرم کاپیتالیسم

(نسخه امریکایی )1911

مجله «کارگر صنعتی»

مکــس وبــر ،جامعهشــناس آلمانــی،
از ایــن امــر بــه عنــوان اخــاق کاری
پروتســتانها 5یــاد کــرده اســت .از
دیــد کلیســای کاتولیــک ،کار کشیشــان
و خدمتگــزاران خــدا ،یــا بــه بیــان
دقیقتــر خدمتگــزاران کلیســای
کاتولیــک ،شــغلی الهــی و مقدس اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه پروتســتانها
معتقدنــد کــه هــر کاری کــه همــراه بــا
سختکوشــی و بــرای خرســندی خــدا
Protestant Work Ethic )5
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نتایــج بهدســت آمــده را از دیــد علمــی
و منطقــی بررســی و تــاش در اصــاح
و افزایــش بازدهــی آن میکردنــد.
ایــن خــود باعــث تــاش در مســیر
پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی بــرای
افزایــش بازدهــی محصــوالت میشــود.
بــا توســعهی پروتســتان ،گام دیگــری
در جهــت فردگرایــی برداشتهشــد.
همانطــور کــه پیشــتر رفــت ،بــا
تولــد مســیح ارزشهــای خانوادگــی
کامــ ً
ا از بیــن نرفــت و فردگرایــی
فقــط در چهارچــوب مذهــب وجــود
داشــت .حتــی میتــوان گفــت کــه
ایــن دوره دورهی اوج قــدرت خانوادههــا
و خاندانهــای کوچــک و بــزرگ بــود.
از دیــد کاتولیکهــا خانــواده مرکــز
همــه چیــز بــود امــا پروتســتان دیــدی
متفــاوت نســبت بــه خانــواده داشــتند.
طبــق گفتــهی وبــر ،امــکان ایــن
وجــود دارد کــه خانــواده دلیلــی بــرای
خودخواهــی افــراد شــود .درحالیکــه
افــراد میبایســت بــرای پیشــرفت و
خوشــبختی تمــام جامعــه تــاش کننــد
و نــه فقــط بــرای خانــوادهی خــود .بــه
عبــارت دیگــر ،فردگرایــی در مقیــاس
اجتماعــی پدیــد آمــد .پــس در ایــن
دوره شایستهســاالری 6ارزشــی باالتــر
نســبت بــه روابــط خانوادگــی پیــدا کــرد
باشــد مقــدس اســت.
همچنیــن پروتســتانها برخــاف و ایــن امــر از اهمیــت خاندانهــای
کاتولیکهــا اعتقــادی بــه معجــزه و ســلطنتی کــه قدرتشــان طبــق وراثــت
آنچــه از دیــدگاه پروتســتانها خرافــه بــه فرزنــدان نســل بعــد منتقــل میشــد
بــود نداشــتند .از دیــد آنهــا موفقیــت
ارتباطــی بــا خواســت خــدا نداشــتMeritocracy )6 .
اشــخاص فقــط از طریــق سختکوشــی بایــد توجــه داشــت کــه شایســته ســاالری،
و بــا تکیــه بــر اســتدالل و منطــق نــه یــک نــوع حکومــت ،بلکــه یــک فرهنــگ
میتوانســتند بــه کامیابــی دســت یابنــد .میباشــد .شایســته ســاالری غالبــاً و بــه
اشــتباه یــک نــوع حکومــت تلقــی میشــود ،در
در نتیجــه ،بــه جــای اینکــه کــه افــراد
حالــی کــه شایســته ســاالری در حقیقــت یــک
نتایــج کارهــای مختلــف را بــه معجــزات رویکــرد و یــک نهــاده بــرای انتصــاب اشــخاص
الهــی یــا حتــی شــانس نســبت دهنــد ،در یــک حکومــت اســت.

کشف قاره امریکا بدست کریستوفر کلمب
سالوادور دالی

کاهیــد.
ایــن دو عامــل باعــث قدرتمنــد شــدن
طبقــهی اجتماعــی جدیــدی بــه نــام
بــورژوازی 7شــد کــه نــه جزئــی از
Bourgeoisie )7
بــه لحــاظ تاریخــی بــورژوا از واژهٔ آلمانــی
« »Burgبــه معنــای شــهر مســتحکم ،دیــوار
بلنــد ،بــرج و قلعــه گرفتــه شدهاســت .در نظــام
فئودالــی اروپــا گاهــی رعیتهــای وابســته بــه
زمیــن (ســرف) بــر اثــر آزار و اذیــت اربابهــا
فــرار میکردنــد و بــه شــهرکهای قلعــه
ماننــد و حصــاردار پنــاه میبردنــد کــه بــه

اشــراف آریســتوکرات بودنــد و نــه
جزئــی از سِ ــرفهای رعیــت .ایــن
افــراد صاحــب تجارتهــای کوچــک
بودنــد و گاهــی حتــی ثــروت آنهــا
از اشــراف بیشــتر بــود .ثروتــی کــه
ارزشــمند بــود نــه تنهــا بــه دلیــل
ارزش مــادی بلکــه بــه دلیــل اینکــه
همــراه بــا تــاش و کوشــش بدســت
آمــده بــود .بــورژوازی نمیخواســت
ایــن قلعههــا « »Burgو حصــار و ســاکنان آن را
بــورژوا میخواندنــد.

حاصــل عــرق جبیــن خــود را بــا اشــراف
قســمت کنــد .بورژواهــا همــواره بــا
حاکمــان آریســتوکرات خــود در زد
و خــورد بودنــد و تــاش در گرفتــن
قــدرت بیشــتر از ایــن حکومتهــای
خودکامــهی پادشــاهی داشــتند .در
نتیجــه روزبــهروز بــه قــدرت آنهــا در
دســتگاه دولتــی افــزوده شــد؛ حتــی در
بعضــی مواقــع آنهــا توانســتند قــدرت
را بــه طــور کامــل از آن خــود کننــد .در
تاریــخ نخســتین رد پــا را از اینگونــه
حکومتهــا کــه نســبتاً دموکراتیــک
اداره میشــدند مشــاهده میکنیــم:
بهتریــن نمونــه جمهــوری هلنــد اســت
کــه پــس از وقایــع جنــگ هشــتاد
ســاله توانســت آزادی و اســتقالل خــود
را از پادشــاهی اســپانیا بدســت آورد.
همچنیــن میتــوان بــه انقــاب فرانســه
اشــاره کــرد کــه در پــی آن پادشــاهی
مطلــق خانــدان بوربــون ســرنگون شــد
و جمهــوری جانشــین آن شــد ،هرچنــد
کــه عمــر نخســتین جمهــوری فرانســه
بســیار کوتــاه بــود.
عاملــی دیگــر کــه بــه قدرتمنــد
شــدن بــورژوازی کمــک کــرد ،کشــف
قــارهی جدیــد آمریــکا بــود .بــا
کشــف ایــن قــاره و ایجــاد کلونی توســط
قدرتهــای اروپایــی ،مــردم زیــادی از
طبق ـهی متوســط بــرای بدســت آوردن
فرصــت پیشــرفت بــه ایــن ســرزمین
مهاجــرت میکردنــد .ایــن کلونیهــا
بــه طــور مســتقیم توســط پادشــاه اداره
نمیشــدند بلکــه فرمانــداران منتخــب
پادشــاه بــر ایــن ســرزمینها حکومــت
میکردنــد .همچنیــن اشــراف بهنــدرت
بــرای مهاجــرت زمینهــای خــود در
اروپــا را رهــا میکردنــد و بیشــتر ایــن
مهاجــران از بورژواهــا بودنــد .نمونهای از
ایــن کلونیهــا ایــاالت متحــده آمریــکا

آزادی ،پیشوای مردم
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اوژن دالکورا

اســت کــه پــس از انقــاب آمریــکا
مســتقل شــدند و حکومــت جمهــوری
دموکراتیــک برپــا کردنــد.
البتــه در ایــن راه بــورژوازی تنهــا
نبــود و طبقــهی پاییــن جامعــه کــه
عمومــاً کشــاورز بودنــد و بعدهــا بــا
پیشــرفت صنعــت از آنهــا بــه عنــوان
طبقــه کارگــر یــاد شــد نیــز در کنــار
بــورژوازی علیــه اشــراف خودکامــه قیــام
کردنــد .درحقیقــت در ایــن مبــارزه
بــورژوازی رهبــری طبقــه پاییــن را بــر
عهــده داشــت زیــرا از ثــروت ،قــدرت و
تحصیــات بیشــتری نســبت بــه طبقــه
پاییــن برخــوردار بــود .پــس جــای
تعجــب نــدارد کــه بعــد از فروپاشــی
نظــام خودکامــه و تشــکیل حکومــت
مردمســاالری ،ایــن بــورژوازی بــود کــه
قــدرت را بدســت گرفــت .البتــه طبــق
قانــون جمهوریهــای تازه تشــکیل همه
بــا هــم برابــر بودنــد امــا فــرد گرســنه به
دســتی کــه بــه او غــذا میدهــد محتــاج
اســت .اکنــون ســرمایه داران بــورژوا بــا

ثروتــی کــه ســالها جمــعآوری کــرده
بودنــد میتوانســتند آزادانــه بــه تولیــد
و تجــارت بپردازنــد .در ســده نوزدهــم،
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و در نتیجــه
اختــراع ماشــین بخــار و کاربــرد آن در
صنعــت ،بازدهــی کارخانههــای مختلــف
بــه طــور شــگفتانگیزی افزایــش یافــت
و در پــی آن قــدرت کاپیتالیسـتها نیــز
افزایــش یافــت.
نکتــهی جالبــی کــه در مــورد
کاپیتالیســم وجــود دارد ایــن اســت
کــه در بیشــتر کشــورها ایــن نظــام
ناموفــق اســت .نمونههــای موفــق ایــن
نــوع نظــام ،کشــورهای اروپــای غربــی،
آمریــکای شــمالی و ژاپــن اســت .امــا
بســیاری کشــورهای دیگــر  -از جملــه
کشــورهای آفریقایــی  -اقتصــاد خیلــی
خوبــی ندارنــد .ایــن نشــان میدهــد
کــه کارآمــدی ایــن نظــام بــا فرهنــگ
مردمــی کــه آن را بــهکار میبرنــد
ارتبــاط دارد .مهــم نیســت کــه
چقــدر در کشــورهای توســعهنیافته
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یــا درحالتوســعه ســرمایهگذاری
میشــود؛ تــا وقتــی کــه دیــد و فرهنــگ
مــردم آن کشــور در جهــت پیشــرفت
نباشــد ،رشــد اقتصــادی صــورت
نمیگیــرد .طبــق نظریــات مکــس وبــر،
مشــکل اصلــی ایــن کشــورها کمبــود
ســرمایه نیســت .همانطــور کــه
تــاش و کوشــش پروتســتانها بــرای
اثبــات ایمــان خــود بــه خــدا باعــث
نخســتین جرقههــا در جهــت پیشــرفت
کاپیتالیســم شــد ،ایــن کشــورها نیــز
نیازمنــد تغییــر هســتند البتــه نــه
تغییــر مذهبــی بلکــه تغییــر فرهنگــی
چراکــه فرهنــگ معــادل مدرنــی بــرای
مذهــب اســت .در جهــان ســوم ،مــردم
کمــاکان معتقــد بــه معجــزه و خواســت
خــدا هســتند و درنتیجــه تمایــل
زیــادی بــه تــاش و کوشــش ندارنــد.
ایــن مــردم جشــن و شــادی در زمــان
حــال را بــه ســرمایهگذاری بــرای
آینــدهای بهتــر ترجیــح میدهنــد یــا
اینکــه بــا فســاد اقتصــادی و پرکــردن
جیــب خودشــان فرصــت پیشــرفت را از
جامعــه میگیرنــد .بعضــی کشــورها
کمــاکان درگیــر حاکمــان خودکامــه
و همچنیــن ناالیــق هســتند کــه ایــن
نیــز باعــث پســرفت میشــود .البتــه
بایــد دانســت کــه ضعــف فرهنگــی
مــردم باعــث بهوجــود آمــدن ایــن نــوع
حکومتهــای خودکامــه میشــود.
اگــر همـهی مــردم بخواهنــد برده
باشــند ،هیچکــس نمیتوانــد
جلــوی آنهــا را بگیــرد و
درعینحــال اگــر همــهی مــردم
بخواهنــد آزاد باشــند و بهطــور کامــل
حکومــت دموکراتیــک داشــته باشــند
بــاز هــم هیچکــس نمیتوانــد ســد
راهشــان شــود .انتخــاب بــا مــردم هــم
کشــور اســت.

محمدامین عبیدی قمی

بازگشت به خویشتن

َ
دشتان

واژهماه

همتراز :عادت ماهانهmenstruation ،
/Dashtan/
در جامعــه جهانــی کنونــی و در رویارویــی فرهنــگ باشــرم (محجــوب) خاورزمیــن
بــا گســترش فرهنــگ بیپــروای باختر(غربــی) .در زمینــهی مســائل جنســی
واژگان بیپــرده و آشــکار انگلیســی روز بــه روز جــای واژههــای دیگــر ملتهــا را
میگیــرد .بــا اینهمــه ،ایــن هرگــز بــدان چــم (معنــا) نیســت کــه در زبانهــای
خاورانزمین(شــرقی) و بــه ویــژه زبــان مــا بــرای انــدام جنســی و رفتــار جنســی کــه
از نخســتینهای (بدیهیــات) زندگــی بشــری شــناخته میشــوند 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
زبــان پارســی ایــن واژه پارســی کهــن (اوســتایی) را بــدون دگرگونــی از « َوندیــداد»
ب پایانــی اوســتا کــه در بــر دارنــدهی احــکام نوشــته شــده بدســت موبــدان در
کتــا 
دوره ساســانی میشــود برداشــت کــرده و جایگزیــن پارســی پســندیدهای برشــمرده
اســت .بــا اینهمــه جاافتــادن ایــن واژه در دوران کنونــی دور از چشمداشــت (انتظــار)
اســت ،امــا بــد نیســت تــا بــا آن آشــنا باشــیم.
در زمینــه ریشــه ایــن واژه و َهنایش(تاثیــر) آن در جامعــه ایــران زرتشــتی
پژوهشهایــی شــده کــه متاســفانه از گســتردگی الزم بــر خــوردار نیســتند و نداشــتن
نــگاه ژرف و دانــش کافــی نســبت بــه کیــش مزدایــی (زرتشــتی) اشــتباهات فراوانــی
را در ایــن آثــار آفریــده.

برآمدهها

دشتان قاعدگی
حیض

بیدشتانی | یائسگی
َ

َدشتان ایستی

بیدشتان یائسه

دشتان ایست

نگینقربانی
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روحــــوضی

قهــوهی چینی
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Productions

7.1

Chal

|

ســال:

2000

%75

خالصــه« :هــری» و «جیــک» دو نویســندهی
ناموفــق هســتند کــه بعدازظهــری را صــرف
بحــث دربــارهی پــول ،زیباییشناســی ،رابطــهی
دوستیشــان و نوشــتهی جدیــد هــری میکننــد.
اگرچــه همیشــه بــه دیــدن یــک آل پاچینــوی
مقتــدر کــه بهراحتــی فریــاد میکشــد و دســتور میدهــد عــادت داریــم امــا دیــدن ایــن فیلــم کــه
کمتــر هــم شــناخته شــده و بهنوعــی اولیــن و آخریــن تجربــهی کارگردانــی آقــای بازیگــر تابهامــروز
محســوب میشــود خالــی از لطــف نیســت .درحقیقــت ،اینبــار بــا تماشــای بازیهــای آل پاچینــو ،بــه
جــای هیجــان و قــدرت ،تنــش و جنگیــدن بــا افســردگی را بــا تمــام وجــود احســاس میکنیــم؛ افســردگی
بــرای یــک نویســندهی شکس ـتخورده کــه حتــی نــوع پوشــش و قدمزدنــش نشــان از درون پُرتنــش او
دارد درحالیکــه ب ـ ه مــرور خاطــرات گذشــته بــا دوســتش میپــردازد .فیلــم لوکیش ـنهای زیــادی نــدارد
امــا ریتــم خــوب قصهپــردازی ایــن دو شــخصیت و قاببنــدی صحیــح مــا را تــا آخــر بــا داســتان همــراه
میکنــد.

نوید قربانی

علیمنتظری

مصاحبه اختصاصی با

دکتر

پردیس فارابی دانشگاه تهران
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دکتــر علــی منتظــری زادهی  1337در شــهر قــم ،از دانشــمندان برتــر ایــران و جهــان بــه حســاب میآینــد و
مــا در نشــریهی چرخــه افتخــار ایــن را داشــتیم کــه بتوانیــم بــا ایشــان مصاحب ـهای داشــته باشــیم و از ســخنان
ایشــان بهــره ببریــم.
دکتــر منتظــری هماکنــون ریاســت پژوهشــکدهی علــوم بهداشــتی جهــاد دانشــگاهی را بدســت دارنــد و از
چهرههــای ارزشــمند کشــور در زمینــهی پژوهــش بــه حســاب میآینــد.

باعــث افتخــار ماســت کــه ایــن
فرصــت در اختیــار مــا قــرار داده شــد
و خیلــی خوشــحالیم کــه میتوانیــم از
صحبتهــای شــما اســتفاده ببریــم.
ســؤال آخــر را اول میپرســم کــه در
واقــع ســؤال اصلــی هــم هســت؛ چــرا با
وجــود ایــن حجــم پژوهشــی کــه
داریــم و رتبههــای بــاالی ایــران
در ردهبندیهــای جهانــی کــه
مســتند هســتند در زمینــهی تولیــد
علــم ،مــا هیــچ تأثیــر محسوســی
نمیتوانیــم از ایــن پژوهشهــا
در زندگــی مــردم عــادی مشــاهده
کنیــم؟
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .خیلــی
متشــکرم کــه تشــریف آوردیــد و
گفتوگویــی را بــا هــم خواهیــم داشــت.
ببینیــد مــا بایــد تعریفمــان و نگاهمــان
بــه مســئلهی پژوهــش تصحیــح بشــود.
چــون پژوهــش اصــوال یــک روش
نظاممنــد بــرای پاســخ دادن روشــن بــه
یــک ســؤال ســاده اســت .هــر اقدامــی
کــه ایــن معنــا و مفهــوم را در بــر بگیــرد
میتوانــد یــک پژوهــش تلقــی بشــود،
محصــول پژوهــش دانــش اســت .طبیعتــا
شــما نمیتوانیــد در وهلــهی اول و بــه
طــور مســتقیم دانــش را در زندگــی مردم
یــا تأثیــر دانــش را در زندگــی مــردم
مالحظــه کنیــد ،بــه ویــژه کــه زندگــی
مــا و مــردم ،تحــت تأثیــر عوامــل بســیار
گوناگــون و مختلفــی قــرار دارد امــا بایــد
توجــه کنیــم وقتــی کــه ایــن شــواهد

علمــی یــا همــان دانــش از پژوهشهــای
متعــدد و آثــار متعــدد حاصــل میشــود،
در کنــار هــم قــرار میگیرنــد و یــک
حقیقــت و یــک واقعیــت بزرگتــری را
تشــکیل میدهنــد و همینطــور ایــن
یافتههــا بــه صــورت یــک پــازل در کنــار
هــم قــرار میگیرنــد و تبدیــل بــه نوعــی
فنــاوری و یــا دســتاوردی میشــوند
کــه در نهایــت مــا اثــر آن را در زندگــی
انســانها میتوانیــم مالحظــه کنیــم
و اال اینکــه مــا تصــور کنیــم بــا انتشــار
مقــاالت و آمارهــای جهانــی کــه نشــان از
پیشــرفت مــا در ایــن زمینههــا دارنــد بــه
یکبــاره اتفاقــی بیفتــد ،خــوب بــه خاطــر
ایــن هســت کــه مــا نــگاه درســتی نداریم
بــه ایــن مســئله و یــا اینکــه بعضیهــا
بــه صــورت عمــدی شــاید اینطــور تبلیــغ
میکننــد کــه خــوب اگــر ایــن مقــاالت
و رتبههــا اثــری دارنــد پــس اثــرش در
زندگــی مــردم کجاســت؟ پاســخ صحیــح
بــه ایــن ســؤال همانطــور کــه عــرض
کــردم ایــن اســت کــه اوال مــا نگاهمــان
بــه امــر پژوهــش و انتشــار یافتههــای
پژوهشــی تصحیــح بشــود و بدانیــم کــه
اینهــا را در درازمــدت بایــد آثــارش
را در زندگــی مــردم دیــد .عــاوه بــر
ایــن بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه
معمــوال گفتــه میشــود مثــا از ده
هــزار پژوهشــی کــه ممکــن اســت انجــام
بشــود حــدود هــزار پژوهــش اســت کــه
بــه صــورت مقالــه و تبدیــل آن بــه یــک
دســتاورد علمــی و دانــش بشــری قابــل
عرضــه و دریافــت اســت و از ایــن هــزار

مقالــهای کــه از ایــن ده هــزار پژوهــش
حاصــل شــده یــا از آن هــزار پژوهشــی
کــه صــد مقالــه از آن حاصــل شــده ،حــاال
نســبت را هرگونــه تلقــی بکنیــد ،ممکــن
اســت حــدود ده مقالــه خــوب باشــد
یعنــی مابقــی آنهــا ممکــن اســت جــزء
ضایعــات باشــد و از آن ده مقالــه یــا آن
نســبتی کــه از هــزار یــا ده هــزار گفتــم،
یــک مقالــه هســت کــه میتوانــد گــرهای
از زندگــی انســانها بــاز کنــد .بعضیهــا
تصورشــان ایــن اســت کــه مــا میتوانیــم
از اول برویــم ســراغ همین یــک کار علمی
کــه میتوانــد گــره را بــاز کنــد ولــی ایــن
در دنیــای واقعــی امکانپذیــر نیســت .مــا
بایــد از همــان هزارتــا شــروع کنیــم تــا
بــه ایــن یکــی آخــر دســت پیــدا کنیــم
و لــذا ایــن مقــاالت یــا ایــن یافتههایــی
کــه میتواننــد اینجــوری گــره از کار بــاز
کننــد محتــاج ســرمایهگذاری زیــادی
اســت .یعنــی شــما بایــد هــزار یــا ده
هــزار تحقیــق انجــام بدهیــد کــه از آنهــا
صدتــا مقالــه انتشــار پیــدا کنــد کــه از
آن صدتــا دهتــا مقالــه بهدردبخــور باشــد
از آن دهتــا مقالــهی مهــم یــک دانــهاش
گرهگشــا باشــد .اینطــور نیســت کــه مثــا
مــا فکــر کنیــم اگــر بنشــینیم و فقــط
برویــم ســراغ همیــن یــک دانــه و از ایــن
آمــار و ارقــام هــم پرهیــز کنیــم میتوانیم
دســت پیــدا کنیــم بــه چنیــن چیــزی
ایــن واقعــا در دنیــای واقعــی و زندگــی
واقعــی غیرممکــن هســت و طبیعتــا مــا
احتیــاج داریــم هــم ســرمایهگذاری
کنیــم هــم پژوهشهــای متعــددی را

بــه ســرانجام برســانیم هــم نتیجـهی ایــن
پژوهشهــا را منتشــر کنیــم و تبدیــل
بــه دانــش کنیــم ،دانــش مســتند کــه مــا
از آن بــه شــواهد علمــی یــاد میکنیــم
بعــد ایــن شــواهد علمــی در کنــار هــم
قــرار بگیرنــد و بعــد بتواننــد در نهایــت
تعــدادی از آنهــا گرههــای کار و زندگــی
بشــر را بــاز کننــد و فرامــوش نکنیــم ایــن
دانشــی کــه فراهــم میشــود ممکن اســت
مقداریــش در ایــران باشــد مقداریــش
در اروپــا باشــد مقداریــش در کشــورهای
دیگــر آســیایی باشــد مقداریــش در آمریکا
باشــد همــهی اینهــا در کنــار هــم
قــرار میگیــرد و بعــد شــما بــه صــورت
یــک اختــراع ،اکتشــاف یــا یــک پدیــده
اســتفاده میکنیــد از آن .چــون امــروز
علــم جهانــی اســت و اینطــور نیســت
کــه منطقــهای و محــدود باشــد .عــاوه
بــر اینهــا البتــه خــوب طبیعــی اســت
هــر کشــوری و هــر منطقـهی جغرافیایــی
هــم نگاهــی بــه مســائل و مشــکالت
خــودش دارد و تــاش میکنــد از طریــق
تحقیــق و پژوهــش آنهــا را حــل کنــد.
مثــل بقیـهی کشــورها خــوب طبیعتــا در
کشــور مــا هــم چنیــن نگاهــی بــه تحقیق
و پژوهــش وجــود دارد کــه خوشــبختانه
توانســته حداقــل بــه تولیــد دانــش بومــی
تبدیــل بشــود .یعنــی مــا دانــش بومــی
داشــته باشــیم .یــک موقعــی در کتابهــا
یــا نوشــتهها مــن یــادم میآیــد هــر
موقــع مــا میخواســتیم آمــار و ارقامــی
از یــک بیمــاری بدهیــم یــا یــک پدیــدهی
ســامت بدهیــم (حــوزهای کــه خــودم در
آن درس خوانــدم) بایــد بــه آمــار و ارقــام
دیگــران مراجعــه میکردیــم ولــی امــروز
بــا توجــه بــه تحقیقــات گســتردهای کــه
در زمینههــای مختلــف مثــا ســامت
شــده مــا دانــش بومــی تولیــد کردیــم و
میتوانیــم بــه آنهــا اســتناد کنیــم و بــا
توجــه به اســتنادهایی کــه وجــود دارد در
واقــع گامهــای بعــدی را برداریــم و اینهــا

هــم باالخــره بخشــی از دســتاوردهای
کارهــای پژوهشــی و علمــی و تحقیقاتــی
اســت کــه ممکــن اســت در وهل ـهی اول
همانطــور کــه اشــاره کــردم در زندگــی
روزمــرهی اآلن مــا آثــارش ظاهــر نشــود
ولــی یقیــن بدانیــد کــه در درازمــدت
آنهایــی کــه دارای کیفیــت الزم هســتند
و از اتقــان علمــی الزم برخوردارنــد تبدیل
میشــوند و مــردم و زندگــی آنهــا تحــت
تأثیــرش قــرار خواهنــد گرفــت.
پــس شــما وضــع کلــی کشــور در
زمینـهی پژوهــش و عوامــل مرتبــط
بــه آن را روبهجلــو و مثبــت
مید ا نیــد ؟
صددرصــد همینطــور اســت .یعنــی
طبیعتــا مــا در طــول ایــن ســالها
پیشــرفتهای بســیار خوبــی داشــتیم.
توجــه بکنیــد یــک روزی در ایــن کشــور
حتــی در تربیــت دانشــجویان کارشناســی
ارشــد بــا مشــکل مواجــه بودیــم .امــروز
تعــداد قابــل توجهــی دانشــجو در ســطح
دکتــری تخصصــی در دانشــگاهها و مراکــز
علمــی مــا تحقیــق میکننــد ،تحصیــل
میکننــد ،آثارشــان را منتشــر میکننــد
و اینهــا پیشــرفتهای بســیار بزرگــی
اســت .بــه هــر حــال آنچــه کــه مــا
میبینیــم و چش ـماندازی کــه مــا داریــم،
یــک چشــمانداز روبهرشــد و پیشــرفت
قابــل قبولــی هســت .خــوب مشــکالتی
هــم داریــم مثــل هــر حــوزهی دیگــری.
مهمتریــن مشــکل هــم ایــن هســت کــه
مــا یــک مقــدار عجولیــم ،صبــر نداریــم،
ســرمایهگذاری الزم نمیشــود یعنــی
ســرمایهگذاریها محــدود هســتند.
البتــه بــا توجــه بــه تنگناهایــی کــه
کشــور دارد طبیعتــا بعضــی چیزهــا در
اولویــت قــرار میگیــرد و کار پژوهــش
و تحقیــق مقــداری بــا مشــکالت
اینجــوری مواجــه هســت .در مجمــوع
واقعــا اینطــور هســت کــه مــا گامهــای

بســیار مثبــت و پیشرونــدهای را در ایــن
زمینــه برداشــتیم و برمیداریــم.
همیشــه یــک مقایس ـهای کــه بیــن
ایــران و کشــورهای توســعهیافته
وجــود دارد بحــث بودجــهی
تخصیصیافتــه بــه موضــوع تحقیــق
و پژوهــش اســت .همیشــه در ایــن
آمارهــا گفتــه میشــود کــه ایــران
خیلــی بودج ـهی کمــی بــه تحقیــق
و پژوهــش اختصــاص میدهــد
و از اوضــاع بــد دانشــجویان
دکتــری گفتــه میشــود .در حالــی
کــه در کشــورهای توســعهیافته
دانشــجویان دکتــری پــول قابــل
توجهــی دریافــت میکننــد کــه
تولیــد علــم کننــد و دغدغــهای
بــرای زندگیشــان نداشــته باشــند
ولــی در ایــران دانشــجوی دکتــری
کــه ازدواج هــم کــرده اوضــاع
خوبــی نــدارد و بایــد همیشــه بــه
دنبــال کار باشــد و نمیتوانــد بــه
تولیــد علــم بپــردازد .نظــر شــما در
اینبــاره چیســت؟
اشــاره کــردم .مــا یــک تنگناهایــی
داریــم کــه ایــن تنگناهــا عمدتــا تحمیلــی
هســتند .مثــا شــما نــگاه کنیــد همیــن
بحــث تحریمهــا واقعــا آثــار بســیار
تعیینکننــدهای را در تخصیــص بودجــه
بــه بحــث پژوهــش و کارهــای علمــی ایفــا
کــرده .مــا هــر موقــع کــه از نظــر رشــد
اقتصــادی وضعمــان خــوب بــوده ،وضــع
تحقیقاتمــان هــم خیلــی خــوب بــوده.
ایــن پیشــرفتهایی هــم کــه در حــال
حاضــر مــا داریــم واقعــا بــه خاطــر نوعــی
عــرق ملــی و روحیـهای اســت که اســاتید
و دانشــجویان مــا در دورهی تکمیلــی
دارنــد ،ازخودگذشــتگیای کــه دارنــد.
در عیــن تنگدســتی و محدودیتهــای
بودجــهای زحمــت میکشــند و کار
میکننــد .ایــن حــرف درســتی اســت.
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در برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریها
خیلــی مطالــب خوبــی هــم وجــود دارنــد،
قوانیــن خوبــی هــم وجــود دارنــد ولــی
هیچــگاه تحقــق پیــدا نمیکننــد .مثــا
گفتــه شــده بــود کــه مــا بتوانیــم یــک
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی کشــور
را بــه امــر پژوهــش و تحقیــق اختصــاص
بدهیــم و همینجــوری هــم اضافــه
بشــود در طــی ســالها .ولــی متأســفانه
مــا هنــوز نتوانســتیم ایــن کار را بکنیــم.
شــاید اگــر اشــتباه نکنــم در بهتریــن
حالــت کــه بــرای ســالهای دور اســت
کــه تحریــم نبــوده ،ایــن نیــم درصــد
بــوده .یعنــی هیچــگاه بــه این یــک درصد
پیشبینــی شــده دســت پیــدا نکردیــم.

دلیلــش هــم روشــن اســت .البتــه اگــر
بشــود در جاهایــی کــه غیرضــرور اســت
صرفهجویــی صــورت بگیــرد ،ممکــن
اســت کــه بتوانیــم بودجههــا را بــه
ایــن ســمت ســوق بدهیــم .یکــی از ایــن
جاهایــی کــه واقعــا بایــد بــه آن توجــه
کنیــم بحــث تشــریفات و تجمــات در
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
بودجــهی مختصــر را هــم بــه خــودش
اختصــاص میدهــد یــا میبلعــد در
واقــع .اگــر مثــا کســی پیشــنهاد بدهــد
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بــا همیــن وضعیــت فعلــی مــا چهگونــه
میتوانیــم بودجــهی ســرمایهگذاری
در تحقیقــات را افزایــش بدهیــم مــن
معتقــدم یکــی از جاهایــی کــه میشــود
قطعــا بــه آن اشــاره کــرد همیــن اســت.
ایــن تجمــات و تشــریفات کــه بــه
بهانههــای گوناگــون بــه آن پرداختنــد
مثــل اینکــه بــه دفاتــر خودشــان برســند،
بــه آمــد و شــد خودشــان بپردازنــد یــا
بــه ســاختمانهای مجلــل بپردازنــد بــه
بهانــهی اینکــه مــا دیدارهــای خارجــی
داریــم ،خــوب شــما برویــد همیــن
خارجیهایــی کــه شــما بــه آنهــا
اســتناد میکنیــد ببینیــد خودشــان
چــه قــدر بــه ایــن مســائل حساســیت

دارنــد و چگونــه عمــل میکننــد؛ بــه
هــر حــال هزینههایــی شــبیه ایــن را
میشــود از آن صــرف نظــر کــرد یــا
کاســت یــا کمتــرش کــرد و بــه جاهــای
اساســیتری مثــل پژوهــش اختصــاص
داد.
شــما بیشتــر در زمینـهی پژوهــش
فعالیــت داشــتید ولــی همکارهــای
شــما بیشتــر بــا دانشــجوها در
ارتبــاط هســتند و هیئــت علمــی
دانشــگاهها هســتند .چــرا جــو
دانشــگاههای مــا بــه شــکلی
شــده کــه اســتادها جــوری رفتــار
میکننــد کــه دانشــجو خــودش
را در کنــار اســتاد نمیبینــد بلکــه
در برابــر اســتاد میبینــد؟ بــه
نظــر میرســد کــه خــود اســتادها
بیشتــر در بــه وجــود آمــدن ایــن
وضــع مقصــر باشــند چــون دانشــجو
وقتــی وارد دانشــگاه میشــود

هیــچ دیــدی نســبت بــه دانشــگاه
نــدارد و وقتــی رفتارهــای اســتادها
را میبینــد دانشــجو احســاس
میکنــد دشــمن اســتاد اســت.
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 وظیف ـهی اصلــی
دانشــگاه اســت امــا آمــوزش و تحقیــق
بــدون تربیــت صحیــح و درســت ارزشــی
نــدارد .حداقــل از نظــر مــا و از دیــدگاه
اســامی ارزشــی نــدارد .لــذا ایــن مشــکل
اگــر وجــود دارد مــا بایــد بــه علــل آن
بپردازیــم ،همانطــور کــه شــما مطــرح
کردیــد در پرسشــتان و میخواهیــد
بفهمیــد کــه چــرا اینگونــه هســت .ادارهی
دانشــگاه ،دانشــگاه ،دانشــجو ،کتــاب
درســی ،تحقیــق ،آمــوزش و ...همــهی
اینهــا یــک الزاماتــی بایــد همراهــش

باشــد .یعنــی اگــر اســتادی مثــا فــرض
بفرماییــد کــه فقــط یــک دیــدگاه مــادی
داشــته باشــد ،نــه اینکــه نبایــد دیــدگاه
مــادی داشــته باشــد بلکــه فقــط دیــدگاه
مــادی داشــته باشــد ،خــوب طبیعتــا در
درازمــدت آن چیــزی کــه شــما بــه آن
اشــاره کردیــد ممکــن اســت اتفــاق بیفتد
یــا برعکــس ایــن ماجــرا هــم میشــود
بــه نحــوی بیــان کــرد بــه ایــن شــکل
کــه اگــر دانشــجویان مــا فقــط در پــی
ایــن باشــند کــه فقــط مدرکــی بگیرنــد و
فارغالتحصیــل بشــوند و از ایــن مــدرک
بتواننــد اســتفاده کننــد یــا نکننــد،
خــوب ایــن اســتاد هــم انگیــزهاش را از
دســت میدهــد بــرای تربیــت صحیــح
دانشــجویان .وقتــی هــر چــه بیشتــر
تــاش میکنــد کمتــر نتیجــه میگیــرد
او هــم دلســرد میشــود .ممکــن اســت
هیــچ انگیــزهی مــادی هــم نداشــته باشــد
و طبیعتــا ایــن نــوع نگاههــای متفــاوت
بــه مســئلهی تحصیــل و آمــوزش و
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تحقیــق در یــک جایــی منجــر بــه ایــن
نــوع اختالفــات یــا ایــن نــوع نگاههــای
متضــاد بــه هــم دیگــر میشــود .مــا بایــد
شــرایطی را فراهــم کنیــم در دانشــگاهها
کــه اوال نــگاه تربیتــی در آنهــا تقویــت
بشــود .دانشــگاه فقــط یــک محلی نیســت
کــه مــا بیاییم یک مدرکــی بگیریم و از آن
خــارج بشــویم چنــد نفــر یــا دههــا نفــر یا
صدهــا نفــر هــم بــه عنــوان اســتاد بیاینــد
و درس بدهنــد و یــک پولــی دریافــت
بکننــد بــرای کاری کــه انجــام میدهنــد.
واقعــا بایــد مــا فراتــر از ایــن بــه مســئلهی
دانشــگاه و دانشــجو و مســائل تربیتــی
دانشــگاه فکــر کنیــم و از همیــن جهــت
هــم هســت کــه امــام (ره) در ارتبــاط
بــا دانشــگاه و حــوزه میفرمودنــد کــه
میتوانــد یــک کشــوری را ســعادتمند
کنــد یــا بــه ســمت فســاد بکشــاند.
یعنــی اینقــدر اثرگــذار و تعیینکننــده
هســت دانشــگاه .یــک بخــش دیگــری
هــم کــه بــه نظــر مــن بایــد بــه آن توجــه
بشــود عــاوه بــر مســائل تربیتــی تــا
بتوانیــم مشــکالت را بکاهیــم ،مســئلهی
مشــارکت هســت .وقتــی کــه دانشــجویان
یــا اســاتید مشــارکتی ندارنــد در ادارهی
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
در ایــن جهــت هــم بایــد راه حلهایــی
پیــدا کــرد کــه هــم دانشــجویان و هــم
اســاتید در امــور دانشــگاه و ادارهی
دانشــگاه مشــارکت بیشتــری داشــته
باشــند و نظــام عادالنهتــری بــرای
تصمیمگیریهــا وجــود داشــته باشــد.
نکتــهی دیگــر هــم ایــن اســت کــه بــه
هــر حــال اســاتید محتــرم دانشــگاهها
از پختگــی و مهارتهــای الزم بــرای
تدریــس بــرای کارهــای علمــی و تربیتــی
برخــوردار باشــند .اگــر خدایــی نکــرده
اینهــا هــم دچــار ضعــف باشــند مــا

ممکــن اســت بــا پدیــدهای کــه شــما بــه
آن اشــاره کردیــد روبــهرو بشــویم .بــه
هــر حــال هــم دانشــجویان هــم اســاتید
محتــرم نقــش مهمــی دارنــد کــه بتواننــد
اگــر چنیــن وضعیتــی وجــود دارد کــه
عــرض کــردم مــن خیلــی از آن اطالعــی
نــدارم بــه اصالحــش کمــک کننــد و
طبیعتــا نقــش اســاتید در اینجــا نقــش
مهمتــر و بیشتــری اســت .در عیــن
حــال ســایر اجــزای دانشــگاه ،مدیریــت
دانشــگاهها ،حتــی محیــط و فضایــی کــه
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مــا در آن تنفــس میکنیــم در دانشــگاه
بیتأثیــر نیســتند .اینهــا هــم بایــد در
جهــت اصــاح ایــن امــر در واقــع بــه
نحــوی چیــده و فراهــم بشــود کــه بتوانــد
کاهــش بدهــد ایــن وضعیــت را.
در ارتبــاط بــا نشــریات علمــی
متأســفانه دیده شــده کــه در برخی
نشــریات معتبــر داخلــی یکــی از
شــروط پذیــرش مقالــه الــزام درج
نــام یــک اســتاد ذکــر شــده .بــه

نظــر شــما اینکــه دانشــجویی کــه
توانایــی نوشــتن مقالــه بــه صــورت
فــردی یــا بــه همــراه دانشــجو یــا
دانشــجویان دیگــر را دارد ،ملــزم
بشــود حتمــا نــام یــک اســتاد را
در مقالــه بیــاورد اتفــاق مضــر و
ناپســندی نیســت؟
فکــر نمیکنــم چنیــن چیــزی وجــود
داشــته باشــد کــه بگوینــد نــام اســتاد
حتمــا بایــد باشــد .حداقــل مــن ســراغ
نــدارم .دو تــا بحــث هســت .یــک موقــع
هســت تعــدادی دانشــجو بــا هــم کاری را
انجــام دادنــد ،پــروژهای را انجــام دادنــد
و میخواهنــد آن را منتشــر کننــد،
فکــر نکنــم محدودیتــی از ایــن جهــت
باشــد و کســی الــزام بکنــد دانشــجویان
را کــه حتمــا نــام یــک اســتاد در میــان
نــام نویســندگان باشــد .یــک بحــث
هــم مربــوط بــه بخشــی از برنامههــای
تحصیلــی دانشــجویان در دورهی تکمیلــی
(فــوق لیســانس و دکتــری) اســت .در
آنجــا چــون بایــد دانشــجویان بــه عنــوان
تعــدادی از واحدهــای درسیشــان یــک
پــروژهای را انجــام بدهنــد مثــا در دورهی
دکتــری ممکــن اســت ایــن حــدود 20
واحــد باشــد در دورهی کارشناســی ارشــد
حــدود  6واحــد باشــد .اینجــا دانشــجو بــه
عنــوان بخشــی از فرایند تحصیــل خودش
بایــد یــک پــروژهای را انجــام بدهــد و
بــه صــورت پایاننامــه یــا تســت آن را
ارائــه بدهــد .طبیعتــا در دانشــگاه ایــن
بایــد زیرنظــر یــک اســتاد انجــام بشــود
و اســتاد یــا گــروه تحقیــق یــا مشــاوران
مســئولیت علمــی کار را بپذیرنــد .از
مرحلــهی پروپــوزال کــه پیشطــرح
هســت در واقــع تــا مرحلـهی نهایــی کــه
طــرح تمــام میشــود و گــزارش نهایی کار
بــه صــورت تــز دانشــجو فراهــم میشــود
و بایــد از آن دفــاع بشــود ،خــوب طبیعتــا
اینجــا نقــش اســتاد و مشــاوران دانشــجو
بســیار تعیینکننــده هســت و طبیعتــا

کاری هــم اگــر قــرار اســت از محصــول
ایــن پــروژه یــا پایاننامــه منتشــر بشــود
کــه اکثــر دانشــگاههای کشــور مــا جــزء
ضوابطشــان هســت کــه بخشــی از فراینــد
آموزشــی بــرای فارغالتحصیلــی دانشــجو
تلقــی میشــود بایــد مســئولیت علمــی
اســتاد انجــام بشــود .بایــد بیــن ایــن دو
مســئله تفکیــک قائــل شــد.
مســئلهی دوم کــه خودتــان بــه
آن اشــاره کردیــد روال کار نبایــد
بــه ایــن شــکل باشــد کــه اســتاد
دانشــجو را الــزام کنــد بــه درج
نــام خــودش در مقالــه و بگویــد
اگــر نــام مــن را نیــاوری بــه تــو
نمــره نمیدهــم امــا متأســفانه
ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن
اســت.
اگــر در کار علمــی اســت کــه زیرنظــر
اســتاد در فراینــد آموزشــی انجــام
میشــود و بخشــی از پایاننامــه و
تــز دانشــجو اســت ،بــه طــور طبیعــی
دانشــجو بایــد اســم اســتاد را بیــاورد و
بــرای خــود دانشــجو هــم افتخــاری اســت
کــه نــام اســتادش در کنــارش باشــد
ولــی در مــورد کارهایــی کــه مربــوط
بــه پایاننامــهی کارشناســی ارشــد یــا
دکتــری نیســت هیــچ محدودیتــی وجــود
نــدارد .دانشــجویان میتواننــد بــا هــم
بــه صــورت تیــم تحقیقــی کار کننــد
و منتشــر کننــد و هیــچ مشــکلی هــم
نداشــته باشــد.
در ارتبــاط بــا مســئلهی اول هــم
مــن نمیخواســتم نــام ببــرم ولــی
بــرای مثــال خــود پردیــس فارابــی
نشــریه حقــوق خصوص ـیاش یکــی
از شــرایطش الــزام بــه درج
نــام اســتاد اســت یــا فصلنامــهی
تحقیقــات حقوقــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی هــم بــه همیــن شــکل

اســت.
مجــات میتواننــد بــرای خودشــان
قواعــدی بگذارنــد بــه هــر حــال خیلــی
از مجــات علمــی دنیــا هــم قواعــدی
بــرای خودشــان دارنــد ولــی ایــن قواعــد
بیشتــر مــندرآوردی اســت .اینهــا
قواعــدی نیســتند کــه جامعــهی علمــی
دنیــا و بینالمللــی و مراکــز علمــی
پیشــرفته بــه آن بــه عنــوان یــک قاعــده
نــگاه کننــد .قواعــد اصلــی همــان قواعــد
اخالقــی اســت .قواعــدی کــه اصطالحــا
گفتــه میشــود تقلــب علمــی و نوعــی
دسـتکاری دادههــا 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 خالفــی اســت و
خــاف اخــاق نشــر اســت .نــه اینکــه اگر
چهارتــا دانشــجو کاری را انجــام دادنــد و
بخواهنــد بــا نــام خودشــان منتشــر کننــد
مــا آنهــا را مجبــور کنیــم نــام کســی که
نویســنده نیســت را اضافــه کننــد .ایــن
کار بســیار کار غیراخالقــی اســت .اتفاقــا
از یــک مجل ـهی حقوقــی بیشتــر انتظــار
مــیرود بــه ایــن نــکات اخالقــی توجــه
کننــد و مجبــور نکننــد افــراد را کــه
برونــد و بــه صــورت ناصحیــح و نادرســتی
اســم کســی را وارد کننــد .اتفاقــا بخشــی
از مشــکالتی کــه مــا احتمــاال داریــم در
رابطـهی دانشجویی-اســتادی و ایــن نــوع
مســائل ناشــی از همیــن بیاخالقیهــا
یــا قوانیــن مــندرآوردی اســت .قانــون
کــه نیســتند درواقــع همیــن عاداتــی کــه
بــه هــر حــال تبدیــل شــدند بــه یــک
رفتــار بــارز یــا غالــب و عمدتــا اینهــا
یعنــی قطعــا غیراخالقــی هســتند و واقعــا
پذیرفتــه شــده نیســت.
چــون بســیار بحــث مهمــی هســت
و دانشــجویان ارشــد و دکتــری
خیلــی شــاکی هســتند از ایــن
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قضیــه میخواهــم دوبــاره برگــردم
بــه ایــن موضــوع و نکتـهی دیگــری
را مطــرح کنــم .متأســفانه شــاهد
مــواردی هســتیم کــه اســتاد
میآیــد و یــک کتــاب را بیــن
دانشــجویان تقســیم میکنــد و تــا
آخــر تــرم بــرای ترجمــه مهلــت
میدهــد و میگویــد کــه نمــره
منــوط بــه تحویــل ترجمــه اســت و
بعــد از اتمــام تــرم کتــاب را بــدون
ذکــر نــام دانشــجویان و بــه نــام
خــودش چــاپ میکنــد در حالــی
کــه هیــچ دخالتــی در ترجمــه
نداشــته .چنــد ســال پیــش یــک
آمــاری منتشــر شــد از اســتادان
بــا بیشتریــن تعــداد مقالــه،
بعــد کــه نســبت گرفتــه میشــد
بیــن تعــداد مقــاالت و تعــداد
روزهایــی کــه ایــن شــخص فعالیــت
علمــی داشــته بــه اعــداد عجیبــی
برمیخوردیــم .مثــا اســتادی بــود
کــه بــه صــورت میانگیــن هــر ســه
روز یــک مقالــه نوشــته بــود .از
طــرف دیگــر مــا مریــم میرزاخانــی
را داشــتیم کــه چندیــن ســال بــر
یــک مقالــه کار کــرده بــود .گویــا
بــه ســمتی میرویــم کــه برخــی
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــه هــر
نحــوی فقــط ایــن کمیــت و اعــداد
بــاال بــرود .همانطــور هــم کــه
خودتــان اشــاره کردیــد کارهــای
غیراخالقــی.
ایــن از همــان نــکات تربیتــی و فضــای
علمــی صحیحــی اســت کــه مــا از آن
یــاد کردیــم .یعنــی وقتــی کــه دانشــگاه
و اســتاد تــا ایــن حــد ســقوط کننــد
طبیعــی اســت کــه ایــن چرخ ـهی باطــل
ادامــه پیــدا خواهد کــرد .این دانشــجویان
تحــت تأثیــر همیــن اســاتید تربیــت
میشــوند و بعــد همینهــا همیــن بــا
را ســر دانشــجویان دیگــر میآورنــد بــا

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
خــارج بشــویم و برخوردهــای حقوقــی
و قانونــی و اخالقــی انجــام بدهیــم بــا
مســئله ،بــا کســانی کــه بدیــن نحــو
بــرای خودشــان تلنبــاری از مقــاالت را
فراهــم میکننــد .البتــه گاهــی خــود
اســاتید هــم مطلــع نیســتند .ایــن گنــاه
اســاتید نیســت و مــواردی هســت کــه
نــام اســتاد را بــدون اینکــه بــه خــود
اســتاد اطــاع دهنــد در مقالــه میآورنــد.
در حــال حاضــر روشهایــی درســت شــده
کــه از ایــن مســئله هــم جلوگیری بشــود.
یعنــی خــود نشــریات بــه اســتادان نامــه
مینویســند کــه «اســم شــما در ایــن
مقالــه هســت ،آیــا شــما خبــر داریــد یــا
خیــر» کــه در برخــی مــوارد اســتادان
هــم مینویســند «نــه مــا خبــر نداریــم».
در مــورد ترجمههــا بــاز هــم یــک کار
بســیار بســیار غیراخالقــی و غیرصحیحــی
اســت .گاهــی اوقــات ممکــن اســت
اســتاد یــک کتابــی را تشــخیص بدهــد
کــه کتــاب خوبــی اســت و میتوانــد
بخشــی از کار کالســی قــرار بگیــرد.
نظــارت میکنــد ،مشــارکت میکنــد،
ویراســتاری میکنــد و واقعــا نقــش ایفــا
میکنــد .ایــن میتوانــد بــدون اشــکال
باشــد ولــی اینکــه بگوییــم ایــن فصــول
را ترجمــه کنیــد ،بعــد هــم کتــاب را بــه
نــام خودمــان منتشــر کنیــم ،بــدون شــک
بدانیــد کــه ایــن یــک کار غیراخالقــی و
غیرعلمــی اســت و طبیعتــا آثــار بســیار
ســوءتربیتی بــر جــای خواهــد گذاشــت
و مــا بایــد بــا آنهــا برخــورد کنیــم .در
مثالــی کــه شــما زدیــد هــم بایــد توجــه
کنیــم کــه نبایــد افــراط و تفریــط صــورت
بگیــرد .حــاال کســی خواســته بــر یــک
مقالــه چندیــن ســال کار بکنــد حتمــا
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امکانــات و زمــان بــرای او فراهــم بــوده
امــا بــرای بعضیهــا اینقــدر فراهــم
نیســت .اگــر شــما چندیــن ســال بــر
یــک مقالــه کار کردیــد خــوب بــه همــان
انــدازه مــزدش را میگیریــد .باالخــره
هــر تالشــی پــاداش خــودش را دارد .ولــی
در دنیایــی کــه بــه هــر حــال اعــداد و
ارقــام هــم بــرای خودشــان نقــش ایفــا
میکننــد ،اینکــه مــا قافلــه را ببازیــم
یــا اینکــه میــدان را بســپاریم بــه ایــن
افــراد و مــا بگوییــم میخواهیــم برویــم
بــر یــک کار علمــی چندیــن ســال
کار کنیــم؛ چنیــن چیــزی واقعــا نــادر
اســت در فعالیتهــای علمــی .در واقــع
میخواهــم اینجــوری جمعبنــدی کنــم،
نبایــد افــراط و تفریــط صــورت بگیــرد،
نــه تعــداد و کمیــت را فرامــوش کنیــم نــه
اینکــه در کمیــت اینقــدر غــرق بشــویم
کــه کیفیتهــا از بیــن برونــد .مــن ایــن
را در تجربــهی علمــی خــودم متوجــه
شــدم کــه بــه همــان مقــداری کــه شــما
بــرای کارهــا زحمــت میکشــید ،بــه
همــان مقــدار میتوانیــد انتظــار پــاداش
و بازخــورد داشــته باشــید .پــاداش مــادی
منظــور نیســت ،منظــور دســتاورد علمــی
اســت .در عیــن حــال کارهایــی بودنــد
کــه مــا زحمــت زیــادی بــرای آنهــا
کشــیدیم ولــی دســتاورد علمــی چندانــی
بــرای مــا نداشــته .پــس نمیشــود هــر
یــک از اینهــا را فــدای دیگــری کنیــم.
مــن خــودم متوجــه شــدم کــه کیفیــت
هــم از کمیــت حاصــل میشــود .یعنــی
اینطــور نیســت کــه مــن بگویــم در ســال
یــک مقال ـهی باکیفیــت مینویســم .مــن
بایــد دهتــا تحقیــق بکنــم ،از ایــن دهتــا
تحقیــق بتوانــم پنجتایــش را مقالــه
کنــم از ایــن پنجتــا مقالــه میتوانــم
امیــد داشــته باشــم کــه نصــف مقالــهام
بهدردبخــور باشــد .یعنــی بایــد پنجتــا
مقالــه را بنویســم کــه از بیــن آنهــا
یــک مقال ـهی خــوب و شایســته حاصــل

بشــود .دچــار عوامزدگــی نشــویم،
دچــار حرفهایــی کــه در تریبونهــا
بــدون مســئولیت زده میشــود نشــویم.
بنــده عرضــم ایــن اســت کــه هــر فــرد
دانشــگاهی یــا بایــد بخوانــد یــا بایــد
بنویســد یــا بایــد انتشــار بدهــد یــا بایــد
تحقیــق کنــد یــا بایــد آمــوزش دهــد.
شــما برویــد و در طــول  365روز مشــغول
بشــوید و ببینیــد کــه زایــش خواهــد
داشــت .توجــه کنیــم مــا وقتــی از مقالــه
و نشــر مقالــه صحبــت میکنیــم از یــک
فراینــد علمــی صحبــت میکنیــم نــه از
بــاب اینکــه عــدد و رقــم درســت کنیــم.
مــا معتقدیــم هــر محقــق و پژوهشــگری
وقتــی کار علمــی و تحقیقــی کــرد بــه
عنــوان حلق ـهی پایانــی بایــد آن را نشــر
بدهــد ،نشــر هــم فقــط نوشــتن مقالــه
نیســت بلکــه یکــی از راههــای آن نشــر
در میــان مــردم هســت یعنــی یافتههــای
خــودش را بــه صــورت ســاده ،بــه زبــان
ســاده بــه مــردم منتقــل کنــد ،از طریــق
رســانههای عمومــی ،خبرگزاریهــا
و شــبکههای اجتماعــی .بــه جــای
اینکــه مطالــب ســخیف رد و بــدل
کنیــم میتوانیــم از ایــن شــبکههای
اجتماعــی اســتفاده کنیــم و یافتههــای
تحقیقــات علمــی خودمــان را بــه زبــان
ســاده و مردمــی بیــان کنیــم .نکتــهی
بعــدی اینکــه بایــد سیاســتگذاران و
قانونگــذاران و مدیــران هــر جامع ـهای را
از دســتاوردهای علمــی خودمــان مطلــع
کنیــم ،ایــن اطالعرســانی بایــد در قالــب
یــک گــزارش فنــی خالصــه تهیــه بشــود
مثــل پایاننامههــا .گاهــی معتقدیــم
کــه مــا بایــد بنشــینیم و یــه عــدهای
بیاینــد و مــا را بــاد بزننــد .در حالــی کــه
اینطــور نیســت ،بنــده کــه از مالیــات
مــردم کاری یــا تحقیقــی را انجــام دادم
بایــد دســتاوردهای خــودم را اول از همــه
بــه مــردم اطالعرســانی کنــم و دوم در
اختیــار سیاســتگذاران بگــذارم و ســوم

بایــد در اختیــار همتایــان علمــی خــودم
قــرار بدهــم .همتایــان علمــی مــن در
سراســر دنیــا محــق هســتند کــه از
یافتههــای علمــی مــن بهرهمنــد بشــوند،
همانطــوری کــه مــن از یافتههــای
آنهــا بهرهمنــد میشــوم؛ ایــن کار
ســوم را مــا میگوییــم نوشــتن مقالــهی
علمــی کــه بایــد در مجــات علمــی
منتشــر بشــود و در اختیــار همتایــان و
همگروهــان علمــی مــا قــرار بگیــرد.
اگــر مــا نگاهمــان بــه نوشــتن و انتشــار
اینگونــه باشــد ،کارهــای ضداخالقــی
رخــت برمیبنــدد و نگاههــای کمــی
و کیفــی اصــاح میشــود .یــک نــوع
تعدیــل عملیاتــی صــورت میگیــرد اگــر
مــا بــه کار نوشــتن ،بــه کار پژوهــش،
بــه کار علمــی بــه نحــوهی صحیــح نــگاه
کنیــم.
مشــکل دیگــری کــه بــا آن
روبــهرو هســتیم بحــث نظــارت
بــر هیئتعلمیهاســت .دانشــجو
حــس میکنــد دســتش بــه جایــی
بنــد نیســت .اعتــراض دانشــجو بــه
ایــن شــکل اســت کــه بایــد بــرود
بــه معــاون دانشــکدهای اعتــراض
کنــد کــه خــودش اســتاد اســت یــا
بــا دیگــر اســتادان دوســت اســت.
آیــا نهــاد باالدســتی وجــود دارد
کــه بــر اســتادها نظــارت کنــد؟
مــا در دانشــگاهها هیئــت انتظامــی
اعضــای هیئــت علمــی داریــم کــه ایــن
هیئــت مســئول رســیدگی بــه تخلفــات
اعضــای هیئــت علمــی هســتند .عــاوه
بــر ایــن کمیتههــای اخــاق هســت کــه
در وزارت علــوم خیلــی اطالعــی نــدارم
کــه البتــه شــنیدم در صــدد هســتند و
در حــال تشــکیل هســتند ولــی در وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از
ســالها پیــش ایــن کمیتههــای اخــاق
هســتند و بخشــی از کار آنهــا نظــارت

بــر نشــر اخــاق هســت در حــوزهی
علــوم پزشــکی و اگــر اینگونــه تخلفــات
رخ بدهــد بــا آنهــا برخــورد حقوقــی و
قانونــی میکننــد و حتــی همانطــور
کــه اطــاع داریــد گاهــی افــراد را محــروم
کردنــد یــا تنــزل مرتبــه دادنــد یعنــی
مثــا دانشــیار بودنــد شــدند اســتادیار.
بــه هــر حــال بخشهــای حقوقــی ماجــرا
ایــن هســت کــه بایــد فعاالنهتــر حضــور
داشــته باشــند و بــه مســئله ورود کننــد.
چــون خدایــی نکــرده عــرض کــردم مثــل
یــک چرخــهی باطلــی همینجــوری
تــداوم پیــدا کننــد همیــن امــروز کــه
شــما ایــن حــرف را میزنیــد زبانــم
الل فــردا خودتــان بــا دانشــجوهای
خودتــان همیــن کار را میکنیــد چــون
همینطــور تربیــت شــدید ،چــون در
چنیــن نظــام علمــیای پــرورش پیــدا
کردیــد و فکــر میکنیــد اگــر اینــکار را
نکنیــد از دیگــران عقــب خواهیــد مانــد
و بقیــه فکــر میکننــد شــما یــک انســان
ســفیه و عقبافتــادهای هســتید .دفعــات
اول برایتــان مشــکل اســت مثــل گنــاه
ولــی در ادامــه خدایــی نکــرده مبتــا
میشــوید و معمولــی میشــود و اینهــا
آثــار وضعــی دارد در زندگــی شــخصی و
اجتماعــی انســان و مــا بــه خــدا پنــاه
میبریــم از شــر ایــن وسوســهها.
بــه نظــر شــما افزایــش
بیحدوحصــر دانشــگاهها چــه
تأثیــری بــر اوضــاع پژوهــش
کشــور دارنــد؟
مــن خیلــی اصــراری بــه نظــر خــودم
نــدارم ولــی مــن بــا دانشــگاههای
غیردولتــی بــه طــور کلــی مخالفــم.
اســتنباط خــود مــن ایــن اســت کــه
تأســیس ایــن دانشــگاهها مخالــف قانــون
اساســی اســت .یــک موقعــی هســت
کــه مــا در مجلــس شــورای اســامی یــا
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قانونــی
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یــا ضابطـهای را تصویــب کنیــم کــه خوب
ایــن قوانیــن نمیتواننــد در تضــاد بــا
قانــون اساســی کشــور مــا باشــند چــون
قانــون اساســی کشــور مــا تحصیــل را
رایــگان کــرده و گفتــه کــه تــا مــرز
خودکفایــی هــم دانشــگاهها بایــد
همینطــور باشــند .اگــر قانــون اساســی
را تغییــر بدهنــد و بــرای آن چــارهای
بیندیشــند آن موقــع میتــوان راجــع بــه
بقیــهی مطالــب صحبــت کــرد ولــی در
حــال حاضــر بــه نظــر مــن ایــن کار خالف
قانــون اساســی اســت و یــا مــا بیاییــم
همــهی دانشــگاهها را پولــی کنیــم یــا
اینکــه واقعــا ایــن بســاط را جمــع کنیــم.
اینکــه میگویــم دانشــگاهها را پولــی
کنیــم معنایــش ایــن اســت کــه ورود بــه
دانشــگاه را آزاد کنیــم بــا پــول و بگوییــم
هــر کســی کــه میخواهــد در دانشــگاه
درس بخوانــد بایــد پــول بدهــد و درس
بخوانــد .در ســایر کشــورهای پیشــرفتهی
دنیــا هــم همینطــور اســت ،افــراد
بــا توجــه بــه ســابقهی تحصیلیشــان
در دبیرســتان تقاضــا میکننــد و
دانشــگاهها آن را بررســی میکننــد و
وارد دانشــگاه میشــوند .مثــال معــروف را
شــنیدید کــه میگویــد در دانشــگاههای
ایــران ورود ســخت اســت و خــروج آســان
ولــی در جاهــای دیگــر ورود آســان اســت
و خــروج ســخت اســت ،یعنــی شــما تــا
صالحیتهــا و مهارتهــای الزم در
هــر رشــته را پیــدا نکنیــد غیرممکــن
اســت کــه بتوانیــد فارغالتحصیــل
بشــوید .اینجــا میگوینــد کــه شــما از
ایــن ســد بگــذر و بعــد دیگــر تمــام ،بــه
همیــن دلیــل مــا بــا فارغالتحصیالنــی
مواجــه میشــویم کــه از مهــارت الزم
برخــوردار نیســتند .مــن معتقــدم کــه
کنکــور را بایــد قاطعانــه حــذف کنیــم
و همــهی دانشــگاهها را پولــی کنیــم و
اگــر هــم کســانی بیبضاعــت هســتند
و میخواهنــد وارد دانشــگاه شــوند،

مراکــزی را بــه وجــود بیاوریــم کــه پــول
را بــرای آنهــا تأمیــن کننــد و آنهــا هــم
پــول بدهنــد و بــه دانشــگاه برونــد یــا
اینکــه نمیخواهیــم ایــن کار را بکنیــم
و دانشــگاههای رســمی دولتــی داریــم
و میخواهیــم افــراد کنکــور بدهنــد
نظــام آموزشــی مــا بایــد ایــن قســمت
غیردولتــی و غیرانتفاعــی و دانشــگاههای
پولــی را حــذف کنــد .وقتــی دو سیســتم
بــه وجــود بیایــد در ایــن شــکاف ممکــن
اســت تخلفاتــی شــکل بگیــرد ،بخشــی
از ایــن پایاننامهفروشــی و ...وقتــی
گســترش پیــدا کــرد کــه ایــن مؤسســات
و دانشــگاهها بــه وجــود آمدنــد ،چــون
قبــل از ایــن ایــن جــور چیزهــا هــم
قبیــح بــود هــم وجــود نداشــت .چــون در
ایــن دانشــگاهها افــراد بــا قابلیتهــای
کمتــری وارد میشــوند و عمدتــا بــر
پــول اســتوار اســت ،ناچــار تقلباتــی رخ
میدهــد .البتــه جمــع کــردن و تعطیــل
کــردن ایــن مؤسســات غیردولتــی و
غیرانتفاعــی نبایــد منتهــی بشــود بــه
محدودکــردن فرصــت آموزشــی جوانــان
بلکــه بایــد امکانــات دیگــر را گســترش
بدهیــم و شــرایط را فراهــم کنیــم کــه
همــهی جوانــان ایــن کشــور بــه طــور
مســاوی و عادالنــه اگــر مایــل بودنــد
درس بخواننــد وارد نظام آموزشــی کشــور
شــوند .آیــا مــا بــرای آینــده و زندگــی
بهتــر حتمــا بایــد وارد دانشــگاه بشــویم؟
مــن فکــر میکنــم ورود بــه دانشــگاه
در بعضــی کشــورها از جملــه کشــور
مــا یــک تــب غیرطبیعــی اســت .چــون
در ســایر کشــورهای پیشــرفته اینطــور
نیســت ،افــراد میرونــد و مهارتهــای
دیگــری را پیــدا میکننــد خــارج از
دانشــگاه و زندگــی آبرومندانـهای را بــرای
خودشــان تنظیــم میکننــد ،اگــر فکــر
کردنــد کــه در آینــدهی آنهــا تأثیــر دارد
درس خوانــدن میرونــد بــه دانشــگاه و
بعــد هــم از آن اســتفاده میکننــد .در

ایــران از کودکــی و نوجوانــی بــه همــه
میگوییــم آقــای دکتــر ،خانــم مهنــدس،
یعنــی همینجــور ذهــن بچــه را مشــوش
میکنیــم تــا وقتــی کــه بخــواد وارد
دانشــگاه بشــود .از قبل شــغل و رشــتهاش
را پــدر و مادرهــا تعییــن کردنــد و خــوب
اینهــا خیلــی منتســب بــه نوعــی
فرهنــگ و عاداتــی میشــود کــه واقعــا
معلــوم نیســت مبنایــش چیســت .عــرض
کــردم مــن بــاز هــم اصــرار دارم مبــادا
خدایــی نکــرده اینطــور اســتنباط بشــود
کــه ایــن راه حــل هســت و مــا بــا ایــن
کار میتوانیــم هم ـهی مشــکالت را حــل
کنیــم ولــی بــه هــر حــال گفتوگــو در
ایــن زمینههــا در یــک فضــای علمــی و
آزادانــه حتمــا ضــروری و الزم هســت.
خیلــی ممنــون کــه ایــن فرصــت
را بــه مــا دادیــد تــا مــا بتوانیــم
از صحبتهــای شــما اســتفاده
ببریــم .اگــر ســخن نهایــی داریــد
بفرماییــد.
نــه عــرض خاصــی نــدارم .بــه هــر حــال
مــا بایــد توجــه کنیــم کــه علــم و تحصیل
و ...در اســام نوعــی عبــادت تلقــی
میشــود و مــا نبایــد ایــن عبــادت را بــا
حواشــی ناخواســته آلــوده کنیــم .حدیــث
بیســت و ششــم از چهــل حدیــث مرحــوم
امــام خمینــی حدیــث بســیار خوبــی در
ایــن زمینــه اســت کــه حدیثــی از پیامبــر
(ص) روایــت میکنــد .ایــن ارزش علــم
و دانــش و تحصیــل در راه خــدا اســت،
در راه خــدا هــم کــه میگوییــم یعنــی
خدمــت بــه خلــق؛ هــر کســی کــه بــه
مــردم خدمــت میکنــد در حــال عبــادت
اســت.
در پایــان ایشــان حدیثــی از حضــرت
امــام خمینــی (ره) نقــل کردنــد کــه
میتوانیــد بــا ضربــه از تارنمــای پرتــال
امــام خمینــی بخوانیــد.

آیا زمان اجرای
دولت الکترونیک فرا نرسیده؟
 3دقیقه

سجاد همتی بروجنی
دانشگاه امام صادق [

از زمــان شــیوع کرونــا و لــزوم
توجــه بــه ســامت کارمنــدان و
تعطیلــی ادارات و بانکهــا ،بســیاری
از مــردم ،کارشناســان ،کارمنــدان و
خانوادههــای آنــان گفتههایــی را
مطــرح کردنــد و مطالباتــی داشــتند.
از ســویی ،دولــت فعــال مانــدن چــرخ
اقتصــاد را الزم میدیــد و حضــور و
فعالیــت کارمنــدان در محــل کار را
ضــروری تلقــی میکــرد از ســویی
دیگــر ،کارمنــدان و خانوادههــای
آنهــا ســامتی را مهمتــر از چــرخ

اقتصــاد میدانســتند و تعطیــل
نکــردن ادارات و بانکهــا را عامــل
شــیوع و انتقــال ویــروس کرونــا
در کشــور .هــرروز ایــن بحثهــا و
اســتداللهای دو طــرف ماجــرا را
بیــن بســیاری از افــراد میشــنویم و
بــه ایــن فکــر میکنیــم کــه باالخره
چــرخ اقتصــاد مهمتــر اســت
یــا چــرخ ســامتی مــردم؟
یکــی از طرحهایــی کــه ســالها قبل
مطــرح شــد ولــی هنــوز ارادهی قــوی
بــرای تحقــق آن صــورت نپذیرفتــه

اســت طــرح دولــت الکترونیــک اســت
کــه در ایــن ایــام کرونایــی نیــز بعضــی
بــر لــزوم اجــرای هرچــه ســریعتر آن
تاکیــد میکننــد .بهراســتی اگــر
طــرح دولــت الکترونیــک اجرایــی
شــدهبود اینهمــه بحــث بــر ســر
حضــور یافتــن کارمنــدان در محــل
کار وجــود داشــت؟ آیــا الزم بــود
بــرای کارهــای نهچندانمهــم اداری
از منــزل تــا اداره برونــد و برگردنــد؟
آیــا بــا ایــن شــیوه چــرخ اقتصــاد
هــم بهتــر نمیچرخیــد؟ زیــرا هــم
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کارمنــدان نیــازی بــه حضــور در محل
کار نداشــتند و هــم اربــاب رجــوع نیــاز
بــه مراجعــهی حضــوری بــه ادارات و
ایــن بــه کنتــرل و مهــار ویــروس
کرونــا در جامعــه
کمــک شــایانی
میکــرد.
اینکــه چــرا
هنــوز پــس از
ایــن
ســالها
زمیــن
طــرح
مانــده و کار جــدی
درمــورد آن انجــام
نمیشــود ،جــای
تامــل و افســوس
دارد .مســئوالن
ذیربــط و وزارت
ارتباطــات بایــد
همــت جهــادی
داشــته باشــند و
بــدون فــوت وقــت
آغــاز بــه راهانــدازی
ز یر ســا ختها ی
الزم بــرای دولــت
الکترونیــک کننــد
تــا بســیاری از
مشــکالت ناشــی
ترددهــای
از
غیر ضــر و ر ی
مرتفــع شــوند؛
مشــکالتی کــه از
زمــان بازگشــایی
مجــدد ادارات و بانکهــا ،خصوصــاً
پــس از تعطیــات نــوروز ،افزایــش
یافتــه اســت .بــا اجــرای ایــن طــرح
هــم کارهــای اداری و اقتصــادی انجــام

میشــود ،هــم جلــوی انتشــار ویــروس
کرونــا گرفتــه میشــود و هــم شــاهد
شــلوغی خیابانهــا ،متــرو و معابــر
عمومــی نخواهیــم بــود .تجربــهی

کوتاهــی الزامــات را بــرای کاربــردی
حداکثــری از فضــای مجــازی فراهــم
کــرد .از وزارت ارتباطــات در ایــن
شــرایط انتظــار مـیرود به کســانی که
بهخاطــر کرونــا در
خانــه ماندهانــد و
از طریــق اینترنــت
کارهــای خــود را
انجــام میدهنــد؛
مثــل معلمــان،
د ا نشآ مــو ز ا ن ،
د ا نشــجو یا ن ،
اســاتید و ســایر
افــرادی کــه بــه
توصیههــای ســتاد
پیشــگیری عمــل
کــرده وکارهــای
خــود را رهــا
کــرده و در خانــه
ماندهانــد اینترنــت
رایــگان اهدا شــود.
مســئولیت وزارت
ارتباطــات در تامین
شــرایط برای مردم
در ایــن روزهــا
بااهمیــت اســت و
در کنــار اقدامــات
ســتاد مقابلــه بــا
کرونــا میتوانــد
در کنتــرل رونــد
بیمــاری بســیار
1
تاثیرگــذار باشــد.

بســیاری از دانشــگاههای ســطح
کشــور در راهانــدازی ســامانههای
آمــوزش مجــازی نشــان میدهــد اگــر
ارادهی الزم باشــد ،میتــوان در مــدت

 )1ارتقــای اعتمــاد عمومــی و دموکراســی
الکترونیکــی :تبییــن نقــش دولــت
الکترونیــک ،قلــي پــور آريــن ,پيــران
نــژاد علــی ،مــدرس علــوم انســانی،
شــماره 1بهــار  1387دوره12
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