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کشور ما ايران در ميان کشورهای جهان دارای سابقه علمی درخشانی است و نوابغ

و انديشمندان بسياری طی قرنهای متمادی از ايران در عرصههای گوناگون علمی

در جهان درخشيدند اما با وجود اين سابقه علمی درخشان امروز کشور ما وضعيت

نامناسبی از نظر پيشرفت علمی نسبت به ديگر کشورهای جهان دارد. داليل بسياری

برای رکود علمی در ايران وجود دارد و مشکالت فرهنگی نيز در اين مورد نقش داشته است که در اين مقاله به

بررسی مهمترين و تاثيرگذارترين اين عوامل میپردازم.

يکی از مهمترين عوامل رکود علمی در ايران اهميت دادن به خرافات و توهمهای بیپايه به جای علوم است و کسانی

که اهل خرافات و توهم هستند و از سادهدلی مردم ايران سوءاستفاده کردهاند جای دانشمندان را در کشور ما

رگرفتهاند. اينها سواد تحقيق و تدريس در دانشگاهها را ندارند اما متأسفانه نه تنها دارای پست و درجه علمی د

دانشگاهها هستند بلکه از درآمد بيشتر و امتيازهای شغلی بهتری نسبت به محققان واقعی در ايران برخوردارند.

عامل ديگر رکود علمی در ايران بیتفاوتی برخی از محققان ايرانی در خارج از ايران به انتقال دانش خود به

ايرانيان مقيم کشورمان است. برگزاری سمينارهای علمی در دانشگاههای کشورمان در سفر به ايران و نيز استفاده

بهينه از اينترنت برای انتقال دانش به مردم ايران دو روش مهم و تاثيرگذار در ارتقاء سطح علمی مردم کشورمان

راتوسط نخبگان ايرانی خارج از ايران است اما متأسفانه بسياری از محققان ايرانی خارج از ايران اين وظيفه خود 

نسبت به مردم کشورمان فراموش کردهاند و يا نسبت به آن بیتفاوت هستند.

دادن لقب عالمه به کسانی که از رياضيات و علوم طبيعی چيزی نمیدانستند و فيلسوف ناميدن کسانی که از فلسفه

ی کهچيزی نمیدانستند و فقط متکلم بودند از ديگر اشتباههای تاريخی ايرانيان است که در نتيجه اين دو اشتباه کسان

اشتباهعالمه نبودند و نيز کسانی که در فلسفه نظريه نداشتند عمدًا يا سهوًا عالمه و فيلسوف خوانده شدند. کسانی اين 

را به طور عمدی مرتکب شدند که میخواستند خودشان را هم در دسته اين افراد که عالمه و فيلسوف خوانده شدند

جابزنند و کسانی اين اشتباه را به صورت سهوی مرتکب شدند که از علوم طبيعی و نيز فلسفه چيزی نمیدانستند و

هبه تبعيت از افراد گروه اول اين اشتباه را مرتکب شدند که باعث بیارزش جلوه دادن علم و فلسفه در ايران شد ب

طوری که با به کار بردن اين لقبها توسط يک عده افراد ناکاردان در مورد کسانی که از رياضيات و علوم طبيعی

و فلسفه چيزی نمیدانستند مرز بين عالمه و فيلسوف با کسی که از علوم و فلسفه چيزی نمیدانست به تدريج کمرنگ

شد و سپس از بين رفت. امروز کسانی که از علوم طبيعی چيزی نمیدانند خودشان را عالمه جا زدهاند و کسانی که

ققفقط متکلم هستند و درواقع فقط کالم میدانند اما فلسفه نمیدانند خودشان را فيلسوف جازدهاند. گروه اول سمت مح

در حوزههای علمی و گروه دوم در حوزه فلسفه در دانشگاههای کشورمان را دراختيار گرفتهاند.

توجه به ظواهر از جمله نحوه لباس پوشيدن و حتی زندگی خصوصی يکديگر يک عادت زشت در ميان برخی از

مردم ايران است. مسلمًا وقتی در يک کشور به جای اين که توجه مردم به رشد علمی خودشان و هموطنانشان باشد

انرژی و وقتشان صرف انتقاد و دخالت در زندگی يکديگر میشود ديگر انرژی و وقت برای پرداختن به علوم و

فلسفه و نوآوری در اين حوزهها و در نتيجه رشد علمی باقی نمیماند. بسياری از افراد بيکار در ايران هستند که

کاری جز نصيحت کردن ديگران در مورد نحوه زندگی خصوصیشان ندارند و جز پرحرفی و دخالت در زندگی

ديگران به مورد ديگری فکر نمیکنند. اينها کسانی هستند که درواقع کار مثبتی در جامعه انجام نمیدهند و لياقت

 راهداشتن درآمد ندارند زيرا اصًال شغلی ندارند اما متأسفانه با گرفتن وقت ديگران و دخالت در زندگی آنها از اين

برای خود درآمدهای کالن به دست آوردهاند و در مورد سرنوشت ايرانيان تعيين تکليف میکنند. عده ديگری نيز

هستند که در ادارههای دولتی به ظاهر دارای شغل هستند اما درواقع به جای کار کردن به دخالت کردن در زندگی

ديگران و ايجاد مزاحمت برای مردم مشغولاند. اين افراد نيز همانند گروه اول از اتالف وقت خودشان و ديگران و

   

گويا | مادرباره | اولصفحه1391ارديبهشت17يکشنبه
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مردمآزاری به کسب درآمد میپردازند و بسياری از آنها که علمی ندارند از مناصب مهم در ادارهها و نيز

دانشگاهها و ديگر مراکز برخوردار هستند.

اجحاف در مورد دختران نسبت به پسران در برخی خانوادهها و مانع شدن دختران برای ورود به دانشگاهها و امتياز

دادن به پسران از طرف برخی از پدرها و مادرها و نيز اجحاف در مورد ورود دختران به دانشگاهها با کم کردن

درصد پذيرش دختران نسبت به پسران در پذيرش تحصيلی در دانشگاهها توسط دولت که دليل آن را بيشتر بودن

درصد قبولی دختران نسبت به پسران در کنکور سراسری دانشگاههای ايران عنوان کرده معضل فرهنگی میباشد

که باعث رکود علمی در ايران شده است. هر کسی که در کنکور سراسری در ايران رتبه مناسب به دست میآورد

الزم است وارد دانشگاه شود و در رشته مورد عالقهاش تحصيل کند و تا زمانی که اجحاف به دختران و تبعيض

جنسيتی در اين مورد وجود دارد رکود علمی در ايران ادامه خواهد داشت.

advertisement@gooya.comتبليغات خبرنامه گويا

انکار واقعيت در مورد رتبه علمی پايين دانشگاههای ايران در ميان دانشگاههای جهان توسط برخی از سياستمداران

عامل ديگر رکود علمی در ايران است. در بيشتر دانشگاههای ايران نوآوری در روش تحقيق علمی وجود ندارد و

نظريه جديد علمی نيز ابداع نمیشود و روشهای تحقيق و نظريههای علمی از دانشگاههای کشورهای غربی کپی

میشود. متأسفانه در سالهای اخير چند نمونه از کپیبرداری غيراخالقی و درواقع سرقت از تز دکترا و پاياننامه

فوقليسانس از دانشگاههای کشورهای غربی توسط برخی افراد در دانشگاههای ايران فاش شده است که البته اين

موارد مشت نمونه خروار است و بسياری از اين کپیبرداریها همچنان به صورت پنهانی ادامه دارد.

امروز در ايران گرايش به رشتههای ادبی و هنری به صورت اغراقآميز درآمده به طوری که افرادی که در اين

دانندحوزهها فعاليت دارند تصور میکنند صرفًا پرداختن به ادبيات و هنر میتواند جای علوم را بگيرد. اين افراد نمی

. نيزکه با پرداختن به ادبيات و هنر نمیتوان جان انسانها را نجات داد اما با آموختن علوم میتوان اين کار را کرد

ياربا انتقال دانش به ديگران میتوان بيماران را به طور مستقيم يا غيرمستقيم درمان کرد. اگرچه ادبيات و هنر بس

مهم است و نيز حقوق بشر و جنبش زنان در پيشرفت يک کشور از اهميت وافر برخوردار است اما هيچ يک از اين

بهحوزهها نمیتواند جای علوم را بگيرد. متأسفانه امروزه به اشتباه عنوان علوم انسانی را برای فلسفه و ادبيات 

کارمیبرند. فلسفه علم نيست همانطور که ادبيات علم نيست. دانستن نحوه نگارش يک رمان و يا يک نمايشنامه

هرگز علم محسوب نمیشود. دانستن با علم داشتن تفاوت دارد. بسياری از افراد در حوزههای فلسفی و ادبی و هنری

نکات بسياری میدانند اما علم ندارند زيرا فلسفه و ادبيات و هنر علم نيست. داشتن خالقيت ادبی و هنری و

نظريهپردازی در فلسفه برای پيشرفت يک کشور الزم است اما کافی نيست و هرگز نمیتواند جای پرداختن به علوم

مختلف را بگيرد. يک عده به اشتباه تصور میکنند که متخصص شدن در حوزههای گوناگون به اين دليل که تحصيل

دانشگاهی و نيز مطالعه کتابها و خالقيت در اين حوزهها به زمان بسيار احتياج دارد پس امری غيرممکن است و

نتيجهگيری میکنند که فعاليت و خالقيت در حوزههای گوناگون فقط در قرنهای گذشته که علوم و فلسفه و ادبيات و

هنر مثل امروز پيشرفت نکرده بود برای برخی از افراد بشر ممکن بود. برخالف تصور اين افراد پرداختن به

حوزههای گوناگون و خلق آثار متنوع در دوران معاصر کامًال امکانپذير است. کسانی که در حوزههای گوناگون

استعداد و توانايی دارند و بهخصوص افراد بااستعداد از ميان مردم ايران که از نظر علمی و اجتماعی و فرهنگی

نسبت به مردم ساير کشورها دچار رکود شدهاند وظيفه دارند در همه حوزهها فعاليت و خالقيت داشته باشند و با

يتشکوفايی در اين حوزهها برای افراد بشر و نيز برای خودشان مفيد باشند. يادگيری فلسفه و ادبيات و هنر و فعال
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در اين حوزهها و نيز در زمينه حقوق بشر و نيز جنبش زنان بسيار نيکو و شايسته است اما هرگز نمیتواند با

يادگيری علوم گوناگون برابری کند. قدرت ذهنی يک دانشمند در شکوفايی مردم کشور خود و ديگر کشورها بسيار

بيشتر از قدرت ذهنی يک اديب و هنرمند است. برای پيشرفت کشورها به ويژه کشور ما ايران بهتر است که افراد

بااستعداد در همه حوزهها فعاليت و خالقيت داشته باشند و خودشان را صرفًا به ادبيات و هنر محدود نکنند.

دوانگيزه مقطعی ايرانيان به پيشرفت در زندگی و از بين رفتن آن با به اتمام رساندن دورههای تحصيلی در حداکثر 

يا سه رشته دانشگاهی و در برخی موارد توجه به کميت به جای کيفيت پيشرفت از ديگر عوامل رکود علمی در

قشايران است. اين ويژگی نه تنها در ميان مردم ايران بلکه در ميان ايرانيان خارج از ايران نيز مشاهده شده و ن

منفی در پيشرفت ايرانيان داشته است.

به اميد آنکه مردم ما در ايران انگيزه الزم برای رشد علمی در کشورمان پيدا کنند و با نگرش مناسب به معضلهای

ذکر شده در اين مقاله و تالش برای رفع آنها باعث شکوفايی علمی بيشتر در ايران شوند و آن دسته از ايرانيان

خارج از ايران که به تحقيق علمی در دانشگاههای کشورهای غربی مشغول هستند با انتقال دانش خود به مردم ما در

ايران نقش مثبت در رشد علمی کشورمان داشته باشند.
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